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ชื่ อหนังสื อ
รายงานสื บเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th
RMUTNC)
กลุ่มสาขา

มนุษยศาสตร์ สั งคมวิทยาและการศึกษา

เจ้ าของลิขสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์

จานวนหน้ า 795 หน้ า

เผยแพร่

สิ งหาคม 2561

ออกแบบโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
179 หมู่ 3 ตาบลไม้ ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง 92150
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย ครั้ งที่ 10
ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 1 มนุษยศาสตร์ สั งคมวิทยาและการศึกษา
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศทิวศั ยอดล้ า
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรี ชยั
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
6. ดร.อาคม ลักษณะสกุล
7. ดร.ดุสิตพร ฮกทา
8. ดร.กิตติมา ตันติหาชัย
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วธิ ิ ดา จรุ งเกียรติกุล
2. ดร.ภูเกริ ก บัวสอน
3. ดร.อุดมกฤษณ์ ศรี นนั ท์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ งหา ประสิ ทธิ์ พงศ์
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธิ พร บุญมาก
7. ดร.ขวัญจิตร สุ วรรณนพรัตน์
8. ดร.จินตนา กสิ นนั ท์
9. ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
10. ดร.อรพินท์ บุญสิ น
11. ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
13. รองศาสตราจารย์จอมขวัญ สุ วรรณรักษ์
14. ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศเทพ วุฒิกนกกาญจน์
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ดร.ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์
ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิ
ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้ อ
ดร.เฉลิมพล ศรี ทอง
ดร.สุ นิสา ละวรรณวงษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
ดร.ปั ญญา เลิศไกร
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุ ทศั น์ ณ อยุธยา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นครชัย ชาญอุไร
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิ ตา นิจจรัลกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธี รพงศ์ แก่นอินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ มณี มยั
รองศาสตราจารย์ ดร.นิสากร จารุ มณี
ดร.พนิดา สุ ขศรี เมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช รติโอฬาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ วรรต สมนึก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภตั ิภูมิประเทศ
ดร.ศักดิ์ณสันต์ จินตสกุล
ดร.บัญชา พร้อมดิษฐ์
ดร.สมศรี ศิริขวัญชัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันพลศึกษา ตรัง
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการอิสระ
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คานา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้รับ มอบหมายให้ เป็ นเจ้าภาพการประชุ ม วิช าการ
ระดับ ชาติ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 10 (10 th RMUTNC) และการประชุ ม วิชาการระดับ
นานาชาติ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ
โรงแรมเรื อรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็ นเวทีสาหรับนักวิจยั ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและ
มุมมองในด้านวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบนวัตกรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นองค์ความรู ้ที่มีความสาคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จทั่วภู มิ ภ าคของประเทศไทย ตามนโยบายรั ฐ บาล สู่ ค วามมั่น คง มั่งคั่ง และยัง่ ยืน ทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั รู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างสู งที่ได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี นี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุ ณทุ กท่านที่มีส่วนร่ วมเสี ยสละทั้งแรงกายและ
แรงใจและเวลาอันมีค่า เพื่อผลักดันให้เกิ ดการประชุ มวิชาการครั้งนี้ ข้ ึน และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าพลังความ
ร่ วมมื ออย่างต่อเนื่ องจากการประชุ ม วิชาการของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ ง จะพัฒ นา
เติบโตต่อเนื่องไปทุกปี จนก้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศไทย
ในการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th RMUTNC) และ
การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ประกอบไป
ด้วยปาฐกถาพิ เศษ การนาเสนอผลงานวิจยั จากนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ ง และ
นักวิจยั นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
จานวน 482 ผลงาน ผลงานวิจยั ระดับ นานาชาติ 53 ผลงาน และสิ่ งประดิ ษ ฐ์และนวัตกรรมจานวน 49
ผลงาน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ มวิช าการ (Proceeding) ฉบับ นี้ เป็ นของกลุ่ ม สาขามนุ ษ ยศาสตร์
สังคมวิทยาและการศึกษา ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจานวน 74 บทความ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผสู ้ นใจ เพื่อการนาไปแลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการในอนาคต

สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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สารจากอธิการบดี
ตามที่ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ได้เป็ นเจ้าภาพการประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล ครั้ งที่ 10 (10 th RMUTNC) และการประชุ ม วิช าการระดับ นานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อ
รั ษ ฎา อาเภอเมื อง จังหวัดตรั ง นั้น ด้วยการวิจยั เป็ นเครื่ อ งมื อส าคัญ ในการศึ ก ษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอย่า ง
ละเอียดลึกซึ้ ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรื อผลงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ทั้ง 9 แห่ ง ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการพัฒนาการวิจยั และระบบส่ งเสริ มและสนับสนุ นการ
แสวงหาองค์ความรู ้ จากการวิจยั ในแต่ละศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาการ ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชน และในฐานะที่ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ เน้นทักษะความเชี่ ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี และสร้ างนวัตกรรมเพื่ อชุ ม ชนสั งคม ได้มุ่ งพัฒ นางานวิจยั ที่ ตอบโจทย์ความต้องการในการ
พัฒนาชุมชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th RMUTNC)
และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ประจาปี
2561 ภายใต้หัวข้อ : ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้ าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซึ่ งเป็ นจุดสร้างเครื อข่ายความ
ร่ ว มมื อ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลทั้ง 9 แห่ ง และภาคี ห น่ ว ยงานที่ ส นับ สนุ น การวิ จ ัย
ระดับประเทศ ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
(วช.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สานักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (สวทน.) และสถาบันอุ ดมศึ ก ษาทัว่ ประเทศ ที่ จะนาเสนอผลงานวิจยั อันเป็ นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาสังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ขอขอบคุ ณหน่ วยงานที่ ให้เกี ยรติ เป็ นเจ้าภาพร่ วม และ
ขอขอบคุ ณ ท่ า นวิ ท ยากรปาฐกถาพิ เศษ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิ จ ัย ผู ้ร่ ว มประชุ ม และน าเสนอผลงานวิ จ ัย
คณะกรรมการดาเนิ นการจัดประชุ มวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทั้งบุ คลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แห่ง ที่มีส่วนร่ วมให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ สัมฤทธิ์ ผลตามความมุ่งหมายทุกประการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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ภาคบรรยาย

ชื่อเรื่ อง
การจัด การความปลอดภัย ทางการท่ อ งเที่ ย ว ในพื้ น ที่ อ าเภอเกาะสมุ ย จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
ศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวตามวิถีประมงของบ่อหิ น อาเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวชุมชนเขาเต่า
อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับค่านิยมไทยที่ปรากฏในคาขวัญโฆษณา
ความคาดหวังและความพึ งพอใจของนักท่ องเที่ ย วชาวมาเลเซี ยต่ อผลิ ต ภัณ ฑ์
ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
การพัฒนาอาหารพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมชุมชนบ้านบน ในเขตเทศบาลนคร
สงขลาสู่ตารับมาตรฐาน
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั
นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
การพัฒนา “เพจ” ออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชก
ชุมชนบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
การออกแบบและสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลอง เรื่ อง สัมประสิ ทธิ์ ความ
หนืดพลวัตของกลีเซอรี น
การสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
รู ป แบบการฝึ กปฏิ บัติ การสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP สาหรั บ
นักศึกษาครู ช่าง
การพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภู เก็ ต : การผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งานลมร้ อ นของระบบระบายอากาศ
คอมเพรสเซอร์แอร์
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แห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
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การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนเพื่ อ พัฒ นาพฤติ ก รรมผลสัม ฤทธิ์
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NO1-022
NO1-023
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NO1-028
NO1-029
NO1-030
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ทางการเรี ยนของนักศึ กษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning
การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความพึงพอใจในการเรี ยนวิชากี ฬาลีลาศ
เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่า ช่า ช่า ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ ที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ
การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการศึ ก ษารายวิช าศึ ก ษาทั่ว ไปของนัก ศึ ก ษา
วิทยาลัยรัตภูมิที่มีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มทร.ศรี วชิ ยั โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
ปั จจัยเชิ งสาเหตุป ระสิ ท ธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
สงขลา
การสังเคราะห์บทเรี ยนการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด
เล็กที่ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ. 2555- พ.ศ.
2559)
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจยั เชิงสารวจ
การศึ กษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
บทประยุ ก ต์ ของนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยใช้แ นวคิ ด การศึ ก ษา
คณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC
รู ปแบบการเรี ยนการสอนสาหรับการประยุกต์ใช้กเู กิลคลาสรู มเพื่อบูรณาการ ICT
ที่ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21
การศึ ก ษาและพัฒ นาทักษะการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es เรื่ อง เวกเตอร์ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ มทร.ศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช
การสร้างโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
ความเชื่อมโยงของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตามสภาพจริ งกับ
ผลการประเมินการศึ กษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน กรณี ศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก
อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยและแบบเก็บตัวที่มีต่อการอ่าน
ปั จจัยที่ทาให้ประชาชนเลือกเข้าปฏิบตั ิธรรมที่วดั ถ้ าสุมะโน
การศึกษาความต้องการสื่ อสิ่ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ
ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์
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ชื่อเรื่ อง
การตั ด สิ นใจเลื อ กอาชี พ เชฟของนั ก ศึ ก ษาสาขาอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาสาหรับนักศึกษา
ฝึ กสอน หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
การศึกษาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ขอ้ สอบโทอิกจาลองของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
สื่ อสังคมออนไลน์กบั การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนใน
ระดับอุดมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองและเกม
ผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนซินจง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมิเดีย Rosetta Stone สาหรับการพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา ในรายวิชา
ฟิ สิ กส์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสครี ต
ของคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
การพัฒนาคู่มือและการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกม Overwatch
การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ผลการใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
การพัฒนาชุดการสอนด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานด้วย
SIADA Model สาหรับรายวิชาคณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า
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รู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลศรี วชิ ยั
การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวติ ชุมชนของเกาะสุกร จังหวัดตรัง
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมตามแนวมรรค 8 ของ
นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ทักษะทางสังคม
กับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น ในตาบลไม้ฝาด
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ประวัติความเป็ นมาและความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ : กรณี ศึกษาชุมชน
บ้านไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ ไป ในตาบลลิ่นถิ่น
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง
การมีส่วนร่ วมในการรณรงค์หยุดการเผาป่ าของชาวบ้านในจังหวัดน่าน
การรับรู ้เรื่ องสิ ทธิแรงงานเพื่อเตรี ยมตัวเข้าสู่โลกอาชีพของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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การจัดการความปลอดภัยทางการท่ องเที่ยว ในพืน้ ทีอ่ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
Tourism Safety Management in Samui Island, Suratthani Province
สุญาพร ส้อตระกูล1* และ กนกวรรณ ศรี ขวัญ2
Suyaporn Sortrakul1* and Kanokwan Srikwan2

บทคัดย่อ
บทความวิ จัย เรื่ อ งการจัด การความปลอดภัย ทางการท่ อ งเที่ ย ว ในพื้ น ที่ อ าเภอเสมุ ย จัง หวัด สุ ร าษฏร์ ธ านี
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั ญ หาความปลอดภัยของนักท่ องเที่ ยวใน พื้นที่ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และเพื่ อ
กาหนดแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นงานวิจยั
แบบผสมผสาน ระหว่างงานวิจยั เชิงปริ มาณ และงานวิจยั เชิงคุณภาพ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือการสังเกต แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ และจัดประชุมกลุ่ม ผลงานวิจยั พบว่า ปั ญหาด้านความปลอดภัยของ คือนักท่องเที่ยวตระหนักถึงปั ญหาสัตว์
มีพิษในทะเลมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62 และปั ญหาด้านอุทกภัยรองลงมาเป็ นร้อยละ 53 กิจกรรมกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่มี
ความปลอดภัย คื อการขับ รถโกคาร์ ท การปี นเขา และการปั่ นจักรยาน แต่อย่างไรก็ตามนักท่ องเที่ ยวมี การรั บรู ้ถึงความ
ปลอดภัยของเกาะสมุย คิดเป็ นร้อยละ 75.30 แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่ วมในพื้นที่
เกาะสมุย มี 3 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู ้ คุณ ค่าและความเสี่ ยงด้านการท่ องเที่ ยว ด้านการพัฒ นาความปลอดภัยเพื่ อการ
ท่องเที่ยวในการเกิดเหตุอนั ตรายต่อนักท่องเที่ยวจากภัยธรรมชาติ ด้านลักษณะคลื่นและกระแสน้ า และวัสดุแหลมคมบริ เวณ
ชายหาด ส่ วนด้านสุ ดท้ายคือการบริ หารด้านการจัดการ ได้แก่การควบคุมกิ จกรรมการท่องเที่ ยว และมาตรการด้านความ
ปลอดภัย และระบบเตือนภัย
คาสาคัญ: การจัดการ, ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว, สมุย, สุราษฎร์ธานี

1

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ตรัง ตาบลไม้ฝาด อาเภอ
สิ เกา จังหวัดตรัง 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
2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว,วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ ราษฏร์ ธานี ตาบลบ่ อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
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

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวเป็ นแหล่งรายได้ที่สาคัญ คือสร้างรายได้ถึง 5.8 แสนล้านบาท หรื อร้อยละ 5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) และมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น (กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์,2559) อีกทั้งยังมีบทบาทสาคัญใน
การเป็ นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ดว้ ยสัดส่ วนแรงงานในภาคบริ การ (โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ ง การขายส่ ง การขาย
ปลีก เป็ นต้น) ที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกในช่วงเวลาที่
ผ่านมา ไม่วา่ จะเป็ นวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2551 หรื อปั ญหาความมัน่ คงทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศ แต่ดว้ ย
ศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ทาให้สามารถฟื้ นตัวกลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ วเมื่อสิ้นเหตุการณ์
วิกฤติเหล่านั้น แนวโน้มนักท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทยมี เพิ่มสู งขึ้นในทุก ๆ ปี ดังจะเห็ นได้จากข้อมูลการ
บันทึ กสถิติของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการท่องเที่ ยว ชี้ แจงว่าในปี 2556 ประเทศไทยมีจานวนนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติ 14,149,841 คน และเพิ่มสู งขึ้นเป็ น 26,735,583 คน คิดเป็ นร้อยละ 47 ในปี 2559 หรื อภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี
อย่างไรก็ตามการแข่งขันด้านการท่องเที่ ยวภายในภูมิภาค และในระดับนานาชาติทาให้ประเทศไทยไม่ควรนิ่ งเฉย ในการ
พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เพราะอัตราการตายของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย อาจส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางด้านลบในสายตานักท่องเที่ยว สิ่ งเหล่านี้จึงเป็ นจุดอ่อนที่ท้ งั
ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนชุมชนควรจะมีส่วนในการแก้ไขปั ญหา พร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ ยวทั้งของ
ชาวต่างชาติ และชาวไทย ให้ได้ตามมาตรฐานสากลร่ วมกัน ฟจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการจัดการความปลอดภัย
ทางการท่ องเที่ ยวต้องคานึ งถึ งความปลอดภัยในร่ างกาย ชี วิต และทรัพย์สินของนักท่ องเที่ ยว ยิ่งไปกว่านั้นหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวก็ตอ้ งให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาและหาแนวทางมาตรการในการขจัดปั ญหาหรื อความไม่
ปลอดภัย นั้น ให้ ห มดไป (พัจน์ พิ ต ตา 2552) เกาะสมุ ย เป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ยง ซึ่ งเป็ นที่ รู้จักกัน ทั่วโลกและ
นักท่องเที่ยวต่างหลงใหลในเสน่ห์ของเกาะสมุยดินแดนเกาะมะพร้าว ปั จจุบนั นี้การเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
เกาะสมุยมีความสะดวก มีเส้นทางเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวหลัก และจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าถึงเกาะสมุยได้ง่าย
มากขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบด้านความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยวถือว่ามีต่อการตัดสิ นใจทาให้นกั ท่องเที่ยวขาดความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

3

เชื่ อมัน่ ในการที่ จะเข้ามาท่ องเที่ ยวที่ เกาะสมุ ย เพราะฉะนั้น จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ทุ ก ๆ ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องต้องดาเนิ น การเร่ ง
แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อที่ จะให้เกาะสมุยนั้นมีการพัฒนาด้านการท่ องเที่ ยวได้อย่างยัง่ ยืน สร้างภาพลักษณ์ และความเชื่ อมัน่
ทางการท่องเที่ยวกลับคืนมา
ดังนั้น คณะผูว้ ิจัยได้เล็งเห็ น ความส าคัญ ต่ อปั ญ หาในพื้ น ที่ ท างการท่ องเที่ ย วที่ ส าคัญ ของประเทศไทย จึ ง
ทาการศึกษาศึกษาปั ญหาทางด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และหาแนวทางร่ วมกันในการจัดการด้านความปลอดภัย
ทางการท่องเที่ยวทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ในพื้นที่อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิธีการศึกษา
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่อาเภอเสมุย จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ซึ่ ง
เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mix Methodological Research) ที่ เน้นการวิจยั เชิ ง คุณภาพ (Qualitative research) และจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative research)
1. วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1.1 เพื่อศึกษาปั ญหาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอสมุย จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี
1.2 เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. การสังเคราะห์ เพื่อทบทวนวรรณกรรม เรื่ องความปลอดภัยทางการท่ องเทีย่ ว
ชื่อผูแ้ ต่ง

ชื่อเรื่ องวิจยั

รุ่ งรัตน์ อารี รัตน์
และราเมศร์
ปี พ.ศ. 2552

การจัดการความ
ปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยวในอีสานใต้

พัจน์พิตตา ศรี
สมพงษ์

การจัดการความ
ปลอดภัยทางการ

วิธีการดาเนินการ
วิจยั
งานวิจยั เผสม
ผสาน

งานวิจยั เชิง
คุณภาพ
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เครื่ องมือที่ใช้
สาหรับการวิจยั
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ก่ ึง
โครงสร้างและการ
สัมภาษณ์

ผลการศึกษาที่ได้

มีจดั กลุ่มปั ญหาและแบ่งปั ญหา
ออกเป็ น 7 กลุ่มปั ญหา คือ
ปั ญหาด้านที่พกั ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว ภัยธรรมชาติ ยาเสพติด
ปั ญหาจากนักท่องเที่ยวและ
ปั ญหาที่เกิดจากบริ ษทั นาเที่ยว
มีแนวทางป้ องกันและแก้ไข
ความไม่ปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยวในอีสานใต้
ดังนี้ 1.กาหนดนโยบายที่ชดั เจน
2.จัดให้มีหน่วยงานดูแล
รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์
4.ให้มีมาตรฐานและการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถาน
5.ประสานความร่ วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
แบบสัมภาษณ์ก่ ึง จัดการความปลอดภัยทางการ
โครงสร้าง และใช้ ท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว
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ท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติ

วิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง

กวิน วงศ์ลีดี
ปี พ.ศ. 2555

ปั จจัยด้านการตลาดและ งานวิจยั เชิง
ปั จจัยด้านความ
ปริ มาณ การวิจยั
ปลอดภัยของ
แบบสารวจ
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ตลาดนัด
สวนจตุจกั ร

แบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ
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ต้องคานึงถึงความปลอดภัยใน
ร่ างกาย ชีวติ และทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว ยิง่ ไปกว่านั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการ
ท่องเที่ยวก็ตอ้ งให้ความร่ วมมือ
ในการแก้ไขปั ญหาและหา
แนวทางมาตรการในการขจัด
ปั ญหาความไม่ปลอดภัยนั้นให้
หมด
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเป็ นครั้งแรก ถึงร้อยละ 44
โดยส่วนใหญ่รู้จกั ตลาดนัด
จตุจกั ร จากเพื่อนและญาติมิตร
ร้อยละ 62 นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นกลุ่มอายุที่
แตกต่างกันมีระดับความพึง
พอใจในด้านความปลอดภัยใน
ตลาดนัดสวนจตุจกั รไม่แตกต่าง
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3. กรอบแนวคิดงานวิจยั

ศึกษาปัญหาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- การขนส่ งทางบก น้ า อากาศ
- กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะ
- แหล่งท่องเที่ยว

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยวของอาเภอเกาะสมุย

เสวนาทิศทางการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวใน
พื้นที่อาเภอเกาะสมุย ของทุกภาคส่ วน
การจัดการความปลอดภัยทางการท่ องเที่ยว ในพื้นที่อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
3. วิธีการดาเนินการวิจยั
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จะเริ่ ม จากส่ ว นที่ เกี่ ย วกับ บริ บ ทของการท่ อ งเที่ ย ว ปั ญ หาด้า นความปลอดภัย ของ
นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยของกิจกรรมการท่องเที่ยว และการพานักอาศัยในพื้นที่อาเภอเกาะสมุย เพื่อทาให้ขอ้ มูลมีความ
แม่ นตรงและความน่ าเชื่ อถื อ จึ งใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า โดยการเก็บรวบรวมข้อมู ล ในประเด็ นการวิจัย โดยใช้วิธี
การศึกษาเอกสาร วิธีการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (สุ ภางค์ จันทวานิ ช, 2547) โดยมีรายละเอียด
ของแหล่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
กลุ่มตัวแทนนักท่องเที่ ยวชาวไทย และนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่ เดิ นทางเข้ามาท่องเที่ ยวในอาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ านี ใช้วิธี การกาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง จากสู ตรการหาขนาดกลุ่ มตัวอย่าง ยามาเน่ (Yamane, 1973)
โดยกาหนดสัดส่ วนของจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เกาะสมุยทั้งหมด เป็ นจานวนทั้งหมด 400 คน กลุ่มตัว
แทนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางการท่องเที่ยวของอาเภอเกาะสมุย ได้แก่บุคลากรภาครัฐ ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยว และ
ผูน้ าท้องถิ่น รวม 45 คน
4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการเครื่ อ งมื อ ในการวิจัย ครั้ งนี้ มี 4 แบบ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัม ภาษณ์ (Interview)
ดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นการเก็บข้อมูลทั้งนักท่องเที่ ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใช้
วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ยามาเน่ (Yamane, 1973) จากนั้นกาหนดสัดส่วนของ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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จานวนนักท่องเที่ ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เกาะสมุยทั้งหมด สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ
เกี่ยวกับปั ญหาด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) แบบมาตรวัด ความคิ ด เห็ น ตามแบบลิ เคอร์ ท (Likert’s Scale) และค าถามแบบปลายเปิ ด (Open - ended
question)
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ลักษณะคาถามแบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-structure interview) ใช้กบั กลุ่มตัวแทน
นักท่องเที่ ยว ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ ยว และบุคลากรภาครัฐ เกี่ ยวกับประเด็นเรื่ อง การแก้ไขปั ญหา หรื อการสร้าง
มาตรการในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่อาเภอเกาะสมุย อย่างมีส่วนร่ วมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และสร้างความเชื่อมัน่ ในการท่องเที่ยวได้
3. การสนทนากลุ่ม (Focused group) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview schedule) ในการระดมความคิดเห็นของ
กลุ่ม (Group think) โดยใช้เทคนิ ค Appreciation-Influence-Control (AIC) การระดมความคิ ดเห็ น (Brainstorming) แผนที่
ความรู ้ (Mind Mapping) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
4. การวิ เคราะห์ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย (Target Group Analysis: TGA) โดยใช้ร ายการสั ม ภาษณ์ ใ นการสั ม ภาษณ์
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งตารวจท่องเที่ยวในประเด็น การรับรู ้ และการแก้ไขปั ญหา หรื อสร้างมาตรการในการจัดการ
ความปลอดภัยแบบเฉพาะรายที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของความไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในอาเภอเกาะสมุย
ผลและวิจารณ์ ผล
การวิจยั ครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิงคุณภาพและปริ มาณ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. แบบสอบถาม นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปและใช้สถิติการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทาการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) หาค่าร้อยละของตัวแปร จากนั้น
นาผลมาวิเคราะห์เสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
2. แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ ได้จากการแบบสอบถามเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ ทาการจาแนกและจัดข้อมูลตาม
กรอบแนวคิด (Typology and Taxonomy) ให้ที่อยู่ในแนวทางเดี ยวกันเพื่อทาการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และ
นาเสนอด้วยการพรรณนา (Descriptive)
3. การสนทนากลุ่ม หลังจากได้เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิงลึกแล้ว นาข้อมูลที่ ได้มารวบรวม เรี ยบ
เรี ยงตามประเด็นคาถามเพื่อสร้างการจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวร่ วมกันกับผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในอาเภอเกาะสมุย ทาการวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอด้วยการพรรณนา (Descriptive)
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุภูมิลาเนา วัตถุประสงค์ จานวนวันที่
พานัก สถานที่พกั และเคยเดินทางมาเกาะสมุย
ตารางที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

ชาย

207

51.75

หญิง

193

48.25

400

100.00

1. เพศ

รวม
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

25

6.25

21-30 ปี

140

35.00

31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
60 ปี ขึ้นไป

74
70
35
56

18.50
17.50
8.75
14.00

3. ภูมิลาเนา
กลุ่มประเทศยุโรป

282

70.50

กลุ่มประเทศอเมริ กา

24

6.00

กลุ่มประเทศเอเชีย

75

18.75

กลุ่มประเทศอื่น ๆ

19

4.75

4. วัตถุประสงค์
พักผ่อน
เรี ยน
เยีย่ มญาติ
อื่น ๆ
5. จานวนวันที่พานัก

366
12
11
11

91.00
3.50
2.75
2.75

1-3 วัน

16

4

28
54
52

7
13.50
13.00

21
290
89

5.25
72.50
22.25

238
162
400

59.50
40.50
100.00

2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี

4-6 วัน
7-12 วัน
มากกว่า 13 วัน
6. สถานที่พกั
Backpacker
โรงแรม/รี สอร์ท
อื่น ๆ เช่น เกสเฮาส์ บังกะโล
7. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็ นครั้งแรก
เดินทางครั้งแรก
เดินทางมามากกว่า 1 ครั้ง
รวม
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ผลจากตาราง 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการศึ กษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย 207 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 51.75 และเป็ นหญิง จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.25 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี จานวน 140 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมาอายุมีอายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.50 ตามลาดับ นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีภูมิลาเนาอยูท่ ี่ กลุ่มประเทศยุโรป จานวน282 คน คิดเป็ น 70.50 รองลงมากลุ่มประเทศเอเชี ย จานวน 75 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.50 อันดับสามประเทศอเมริ กา จานวน 24คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 และอันดับสี่ กลุ่มประเทศอื่น ๆ จานวน 19 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ โดยเดินทางเพื่อพักผ่อน จานวน 366 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.00 รองลงมาเรี ยน จานวน 12 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.75 อันดับสาม เดินทางเพื่อมาเยี่ยมญาติ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75 และเดิ นทางวัตถุประสงค์อื่น
เช่นทางาน จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75 เท่ากัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาพักที่เกาะสมุย มากกว่า 13 วัน จานวน 52
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.65 รองลงมา พานักจานวน 4-6 วัน จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.65 พานักจานวน 7-9 วันและ
พานักจานวน 10-12 วัน มีจานวนเท่ากัน คือ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.0 และพานักจานวน 1-3 วัน จานวน 16 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.70 ตามลาดับ โดยส่ วนใหญ่ เลื อกสถานที่ พกั เป็ นโรงแรม/รี สอร์ ท จานวน 290 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.70
รองลงมาคือ บังกะโลหรื อเกสเฮาส์, จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.25 Backpacker 21 คนคิดเป็ นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เดิ นทางมาเป็ นครั้ งแรก จานวน 283 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.50
ตอนที่ 2 การรั บรู ้ ความเสี่ ยงระหว่างการพานักที่ เกาะสมุย
ตารางที่ 2 ร้ อยละการรั บรู ้ ความเสี่ ยงระหว่างการพานักที่ เกาะสมุย
ปั จจัยด้านความปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
กระชากกระเป๋ า
72.00
ขโมย
70.70)
การลักพาตัว
82.00
มีดแทงนักท่องเที่ยว
64.70
โจรกรรม
70.00
ข่มขืน
82.00
ปล้นรถยนต์
62.00
โรคระบาด
86.00
สัตว์ทะเลที่เป็ นพิษ
94.70
อุทกภัย
68.70
เอดส์
89.30
สิ่ งอานวยความสะดวกทางการแพทย์ที่จากัด
74.00

บางครั้ง
26.70
27.30
16.70
32.70
28.70
16.00
33.30
10.00
4.00
28.70
9.30
22.00

เกือบตลอดเวลา
1.30
2.00
1.30
2.70
1.30
2.00
4.70
4.00
1.30
2.00
1.30
4.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น ในระหว่างการพานักที่ เกาะสมุยนั้น มีความเสี่ ยงที่ จะโดน
กระชากกระเป๋ าไม่มีความปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ 72.00 การขโมย ไม่มีความปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ 70.70 การลักพา
ตัว ไม่มีความปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ 82.00 การแทงนักท่องเที่ยว ไม่มีความปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ 64.70 การโจรกรรม
ไม่มีค วามปลอดภัย คิด เป็ นร้อ ยละ 70.00 ความเสี่ ยงในการโดนข่มขื่น คิด เป็ นร้อ ยละ 82.00 ความเสี่ ยงในการถูกปล้น
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รถยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 62.00 ความเสี่ ยงเรื่ อโดนฆาตกรรม คิดเป็ นร้อยละ 92.00 การก่อการร้าย ไม่เคยมีความปลอดภัย คิด
เป็ นร้อยละ 89.30 ความมัน่ คงทางการเมือง คิดเป็ นร้อยละ 76.70 ความเสี่ ยงด้านโรคระบาดคิดเป็ นร้อยละ 86.00 สัตว์ทะเล
ที่เป็ นพิษที่ถูกทาร้ายคิดเป็ นร้อยละ 94.70 ครบน้ ามันรั่วไหล ไม่เคยมีความปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ 89.30 อุทกภัย ไม่เคยมี
ความปลอดภัย คิด เป็ นร้อ ยละ 68.70 เอดส์ ไม่เคยมีค วามปลอดภัย คิด เป็ นร้อ ยละ 89.30 สิ่ ง อานวยความสะดวกทาง
การแพทย์ที่จากัด คิ ดเป็ นร้อยละ 74.00
ตอนที่ 3 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่อาเภอเกาะสมุย
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยว

x̅

S.D.

ระดับ

ลาดับ

1. ดาน้ าตื้น

3.20

0.69

ปลอดภัยอย่างมาก

1

2. เจ็ทสกี

2.55

1.20

ปลอดภัย

5

3. ตกปลา

2.83

1.29

ปลอดภัย

3

4. ดาน้ า

2.61

1.28

ปลอดภัย

4

5. พายเรื อคายัค
6. นัง่ ช้าง
7. รถโกคาร์ท
8. ปั่ นจักรยาน
9. ปี นภูเขา
10. ซาฟารี โดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ
11. กิจกรรมผจญภัย
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

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

2
6
9
8
9
7
5

2.65

1.22

ปลอดภัยอย่างมาก
ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
ปลอดภัย
ปลอดภัย
ปลอดภัย

จากตารางที่ 3 พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมอยูใ่ นระดับปลอดภัย และเมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม
พบว่า กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวที่ ปลอดภัยอย่างมาก ได้แก่ กิ จกรรมดาน้ าตื้ น (x̅ = 3.20, S.D. = 0.69) และกิ จกรรมพายเรื อ
คายัค (x̅ = 3.04, S.D. = 1.04) ส่ ว นกิ จ กรรมที่ ป ลอดภัย ได้แก่ กิ จกรรมตกปลา (x̅ = 2.83, S.D. = 1.29) กิ จกรรมด าน้ า
(x̅ = 2.61, S.D. = 1.28) กิ จกรรมเจ็ทสกี กิ จกรรมผจญภัย (x̅ = 2.55, S.D. = 1.31) กิ จกรรมนั่งช้าง (x̅ = 2.53, S.D. = 1.28)
และกิจกรรมซาฟารี โดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (x̅ = 2.51, S.D. = 1.30) ส่ วนกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ กิจกรรมปั่ นจักรยาน (x̅
= 2.46, S.D. = 1.34) กิจกรรมรถโกคาร์ท (x̅ = 2.43, S.D. = 1.31) และกิจกรรมปี นภูเขา (x̅ = 2.43, S.D. = 1.37) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยว ผลการศึ กษาพบว่า ปั ญหาความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 6 ประเด็นดังนี้
4.1 ปั ญหาด้านการสื่ อสาร
พนักงานและผูน้ าเที่ยว ไม่สามารถที่จะสื่ อสารภาษาอังกฤษให้นกั ท่องเที่ยวให้เข้าใจได้ขาดความต่อเนื่องในการนา
ความรู ้ที่ ได้รับ จากการฝึ กอบรมน้อย ปั ญ หาด้านการสื่ อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ไลฟ์ การ์ ดและผูน้ าเที่ ยวกับ นักท่ องเที่ ยว
กิจกรรมบริ เวณชาดหาดและบนเรื อนาเที่ยว
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4.2 ปั ญหาด้านการใช้ป้ายและธงสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือน
ปั ญหาด้านการใช้ป้ายและธงสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือน ทางผูป้ ระกอบการไม่มีป้ายสื่ อความหมาย บริ เวณชายหาด
และบนเรื อไว้เตือนให้กบั นักท่องเที่ยวได้ปฏิบตั ิตาม และไม่คานึ งถึงปั ญหาที่จะเกิดขึ้น พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวไม่มีป้ายบอก
สถานที่ และเส้นทางที่ ชดั เจนหรื อมี ไม่เพียงพอ ทาให้นักท่ องเที่ ยวไปไม่ถูกหรื อเสี ยเวลาในการเดิ น ทาง บางพื้นที่ ไม่มี
หน่วยงานภาครัฐ เข้าไปดุแลพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจน หรื ออาจมีหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ แต่ขาดงบประมาณสนับสนุนในการ
พัฒนา อย่างจริ งจัง แหล่งท่องเที่ยวบางพื้นที่ ผนู ้ า หรื อองค์กรท้องถิ่นยังไม่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาและสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริ งจัง ไม่มีป้ายสื่ อความหมาย บริ เวณชายหาดและบนเรื อไว้เตือนให้กบั นักท่องเที่ยวได้ปฏิบตั ิ
ตาม ธงสัญลักษณ์ ในการสื่ อความหมายข้อปฏิ บตั ิและกฎต่างๆ กับผูท้ ี่ เข้ามาทากิ จกรรมในพื้นที่ โดยสื่ อสัญลักษณ์ต่างๆมี
สัญลักษณ์ที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป มีการใช้ธงสี ต่างๆ เพื่อสื่ อความหมายให้กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรมใน
พื้ น ที่ เช่ น ปั ก ธงสี แดง บริ เวณที่ ห้ามเล่ น น้ า แต่ นัก ท่ อ งเที่ ย วก็ มี พ ฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนละเลยและไม่ ป ฏิ บัติ ต ามป้ ายสื่ อ
ความหมายหลายครั้ง เนื่องจากความเข้าใจผิดในการสื่ อสาร
4.3 ปั ญหาสัตว์มีพิษในทะเลจะพบเจอสัตว์มีพิษ
ในช่วงหน้ามรสุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ผูน้ าเที่ยวจะทาการเตรี ยมน้ าส้มสายชูเพื่อรักษาอาการเจ็บปวด
ของนักท่องเที่ยวในเบื้องต้น เพื่อลดอาการปวด หรื อทาการย้ายจุดดาน้ า สัตว์ที่พบส่ วนใหญ่ซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั สัตว์มี
พิษในทะเล สัตว์ที่พบส่ วนใหญ่คือ แมงกะพรุ นเป็ นสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง ใสคล้ายวุน้ ด้านบนเป็ นวงโค้งคล้ายร่ ม
ด้านล่างตอนกลางเป็ นอวัยวะทาหน้าที่กินและย่อยอาหาร มีหลายชนิ ด เช่นแมงกะพรุ นจาน หรื อแมงกะพรุ นหนัง ซึ่งกินได้
ส่ วนแมงกะพรุ น ถ้วย แมงกะพรุ น ไฟ และแมงกะพรุ น ลาย มี พิ ษ พบในช่ วงมรสุ ม เดื อนพฤศจิ กายนถึ งปลายธัน วาคม
แมงกะพรุ น หอย เป็ นแมงกะพรุ น จะพบได้บ่ อ ย เมื่ อ โดนจะท าให้ รู้ สึ ก แสบมากแต่ พิ ษ ของมัน ไม่ ท าให้ พ รากชี วิต ได้
แมงกะพรุ นไฟ (Portuguese man-of-war) โดยทั่ ว ไปมี รู ปร่ างคล้ า ยร่ มหรื อกระดิ่ ง คว่ า (Medusa) ล าตั ว โปร่ งแสง
ประกอบด้วยวุน้ เป็ นส่วนใหญ่และจะมีเข็มพิษ พิษร้ายแรงถึงชีวิตได้ จะทาให้เราปวดแสบ ปวดร้อน ทันที แม้อยูใ่ นน้ า เกิด
อาการคัน เป็ นผื่น บวมแดง เป็ นรอยไหม้ บางรายทาให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก กระสับกระส่ าย นอนไม่
หลับ อ่อนเพลีย เป็ นไข้ และแมงกะพรุ นไฟบางประเภทมี
อันตรายที่ทาให้ถึงแก่ชีวติ ได้ (ยังไม่พบแมงกะพรุ นชนิ ดนี้ ในประเทศไทย) แผลที่เกิดจากแมงกะพรุ นไฟนี้ มักจะ
เป็ นรอยไหม้ และเป็ นแผลเรื้ อรัง จนอาจจะเป็ นแผลเป็ นได้
4.4 ปั ญหาด้านพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักท่องเที่ยว ปั ญหาด้านนี้เกิดจากการที่นกั ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประมาทและ
ไม่ปฏิบตั ิตามคาอธิบายของนักท่องเที่ยวทาให้เกิดปั ญหาตามมามากมาย
4.5 ปั ญหาด้านการนาเที่ ยว ผูน้ าเที่ ยวส่ วนใหญ่ไม่มีบตั รมัคคุเทศก์ ทาให้ไม่สามารถอธิ บายแหล่งท่องเที่ ยวทาง
ทะเลให้นกั ท่องเที่ยวเข้าใจและคานึ งถึงความปลอดภัย มัคคุเทศก์ในฐานะการเป็ นตัวแทนบริ ษทั นาเที่ ยวและประเทศไทย
ไม่อาจปฏิเสธหรื อหลีกหนี ปัญหาระหว่างการนาเที่ยวได้ ปั ญหายิ่งมากยิ่งซับซ้อน มัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์นอ้ ย ก็อาจไม่
สามารถแก้ปัญหาที่ยงุ่ ยากได้ โดยเฉพาะปั ญหาเรื่ องความปลอดภัยถือเป็ นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญมากในการท่องเที่ยว
4.6 ปั ญหาด้านมาตรฐานของอุปกรณ์ และเรื อที่ ใช้ในการโดยสาร พบว่า ธุ รกิ จนาเที่ ยวมีเรื อและอุปกรณ์ ที่ไม่ได้
มาตรฐานและการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนนานักท่องเที่ยวออกไปทากิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล
และมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวเกิดอันตรายจากกิจกรรมดาน้ า
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สรุ ปผลการวิจัย
1. ปัจจัยความปลอดภัยด้ านการท่ องเทีย่ วในเกาะสมุย
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยความปลอดภัยด้านการท่องเที่ ยวในเกาะสมุย ความปลอดภัยมีผลต่อการ
เลือกเดินทาง เพราะนักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่มี ก ารรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งระหว่า งการพานัก ที่ เกาะสมุย พบว่า การรับรู ้ความเสี่ ยง
ระหว่างการพานักที่ เกาะสมุย ได้แก่ 1) การกระชากกระเป๋ า 2) การขโมย 3) การลักพาตัว 4) การแทงนักท่องเที่ ยว 5) การ
โจรกรรม 6) การข่ม ขื่ น 7) การปล้น รถยนต์ 8) การฆาตกรรม 9) การก่ อ การร้ า ย 10) ความมั่น คงทางการเมื อ ง 11)
โรคระบาด 12) สัต ว์ท ะเลที่ เ ป็ นพิ ษ 13) ครบน้ า มัน รั่ ว ไหล 14) อุทกภัย 15) เอดส์ และ 16) สิ่ งอานวยความสะดวกทาง
การแพทย์ที่จากัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัจน์พิตตา ศรี สมพงษ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ องการจัดการความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่ งชาติ มีผลการศึกษาพบว่าการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่ งชาติตอ้ งคานึงถึงความปลอดภัยในร่ างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ยิง่ ไปกว่านั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวก็ตอ้ งให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาและหาแนวทางมาตรการในการขจัดปั ญหา
หรื อความไม่ปลอดภัยนั้นให้หมดไป โดยมีวิธีการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในอุทยานแห่ งชาติวา่ ควรยึดหลัก
ดังต่อไปนี้ รัฐบาลหรื อองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการป้ องกันความไม่ปลอดภัยผ่านทางสื่ อประเภทต่าง ๆให้นกั ท่องเที่ยวให้ทราบ
และให้การสนับสนุ น หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการปราบปรามการกระทาความผิดที่ ท าลายอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวและ
ภาพลักษณ์ของประเทศ ตลอดจนส่ งเสริ มให้หน่วยงานที่เป็ นเจ้าของพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเกิ ด
การรวมกลุ่มดาเนินงานป้ องกันอุบตั ิภยั หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยว
อีกทั้งความปลอดภัยยังถือเป็ นปั จจัยที่ สาคัญสาหรับนักท่องเที่ ยวในการเลือกสถานที่ ท่องเที่ ยว หรื อกิ จกรรม
ทางการท่องเที่ยวในรู ปแบบต่าง ๆ (Hall, Timothy & Duval, 2004) แต่ประเทศไทย มีภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยในการ
เดินทางท่องเที่ยวที่ค่อนข้างไม่ดีนกั ทั้งความปลอดภัยส่ วนบุคคล และความปลอดภัยที่เกิดจากการจลาจล (โครงการศึกษา
ภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) ดังนั้นปั ญหาเรื่ องความปลอดภัยและ
เสถียรภาพของชีวติ และทรัพย์สิน ตลอดจนการสูญเสี ยผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวพึงได้รับ เป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก และยังกระทบถึงความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่ ง
อาจส่ งผลให้จานวนนักท่ องเที่ ยวลดลงได้ โครงการศึ กษาภาพลักษณ์ ด้านการท่ องเที่ ยวของประเทศไทยในสายตาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่ งจัดทาโดยบริ ษทั ยูเรก้า คอนซัลติ้ง เพื่อการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ระบุถึงปั จจัย 3 ด้าน ที่ มี
ผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาประเทศไทย คือ ประสบการณ์ที่คาดหวังจากการเดินทาง คุณค่า และ
ความปลอดภัย ซึ่งในระดับมหาภาค ภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยเป็ นปั จจัยที่บนั่ ทอนภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศเป็ น
อย่างมาก ดังนั้นการป้ องกันปั ญหาความไม่ปลอดภัย การหลอกหลวง หรื อเอารัดเอาเปรี ยบนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ เช่นการโก่งราคา การหลอกลวงซื้ อขายสิ นค้าและบริ การที่ ไม่ได้คุณภาพ การปล่อยลอยแพนักท่องเที่ ยว และ
การรักษาความปลอดภัยต่างๆ ทางการท่องเที่ ยวเป็ นเรื่ องสาคัญที่ ท้ งั ภาครัฐ และภาคเอกชน ควรจะร่ วมมือในการแก้ไข
ปั ญหาอย่างจริ งจัง เพื่อให้เกิดเป็ นรู ปธรรม และปรับปรุ งภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยในการท่องเที่ ยวให้ดีข้ ึนในสายตา
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2. กิจกรรมการท่ องเทีย่ ว
กิจกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมอยูใ่ นระดับปลอดภัย และเมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม พบว่า กิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยอย่างมาก ได้แก่ กิจกรรมดาน้ าตื้น และกิจกรรมพายเรื อคายัค ส่วนกิจกรรมที่ปลอดภัย ได้แก่ กิจกรรมตก
ปลา กิจกรรมดาน้ า กิจกรรมเจ็ทสกี กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมนัง่ ช้าง และกิจกรรมซาฟารี โดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่ วนกิจกรรม
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ที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ กิจกรรมปั่ นจักรยาน กิจกรรมรถโกคาร์ ท และกิจกรรมปี นภูเขา ซึ่ งสอดคล้องกับราณี อิสิชยั กุล (2547)
ได้กล่าวถึงการจัดการบริ การท่องเที่ยว ต้องมีการกาหนดประเภทและมาตรฐานของบริ การที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และควรตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ ยวได้ทุกประเภท และทุกระดับ บริ การด้านต่างๆที่สาคัญแก่นักท่องเที่ยว
ได้แก่ 1) บริ การด้านกฎระเบียบข้อบังคับ คือ เป็ นการบริ การด้วยกฎระเบี ยบ ข้อบังคับกติกา เพื่อการดาเนิ นการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ ยว เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดตลอดจนการดาเนิ นการท่องเที่ ยวมีความปลอดภัย ไม่เกิดผลกระทบกับสภาวะ
แวดล้อมกับแหล่งท่องเที่ ยวที่ ไปเยือน เช่น การออกกฎระเบี ยบ ป้ ายห้ามป้ ายเตือน การจัดระเบี ยบร้านค้า เป็ นต้น 2) การ
บริ การด้านความปลอดภัยการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว มักมีแนวโน้มที่จะเกิดอันตรายและ
อุบตั ิเหตุได้ง่าย เช่น การตกน้ า การถูกงูกดั อุบตั ิเหตุต่างๆ จากการท่องเที่ ยว ผูร้ ับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว จาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมการด้านความปลอดภัยต่างๆ เตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสม รวมทั้งมีการฝึ กบุคลากรให้
สามารถป้ องกันความปลอดภัย รักษาและปฐมพยาบาลเบื้ องต้นได้ 3) บริ การด้านนันทนาการ คือ การให้การบริ การเพื่อ
ความเพลิดเพลินสนุกสนานและความบันเทิงสาหรับนักท่องเที่ยว โดยการมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ ยว และมี
ความสอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับแหล่งท่องเที่ยว 4) บริ การข้อมูลข่าวสาร คือ การบริ การ
ให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวควรมีศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น
แผ่น พับ แผนที่ เอกสารต่างๆ เกี่ ยวกับ บริ ก ารที่ มีในแหล่งท่ อ งเที่ ยว รวมทั้งท าหน้าที่ ป ระสานงานให้ความร่ วมมื อกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว 5) บริ การที่พกั คือ การบริ การที่พกั
สาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งที่พกั ควรมีหลายขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีหลายกลุ่มหลายประเภทที่
ต้องการประเภทและระดับการบริ การที่แตกต่างกัน เช่น โรงแรมระดับสี่ ดาว ห้าดาว จะให้บริ การหลากหลายแก่ผมู ้ าพัก เช่น
อาหาร และเครื่ องดื่ม อีกทั้ง ที่พกั ควรมีการควบคุมราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐาน 6) บริ การ
นาเที่ยวและ/หรื อมัคคุเทศก์ คือ การบริ การหรื ออานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งควรมีมาตรฐาน
การบริ การนาเที่ยวที่มีการจัดกิจกรรมนาเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม เช่น
นาเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ มัคคุเทศก์ควรมีความรู ้และรายละเอียดอย่างถูกต้อง หรื อการนาเที่ ยวทางน้ าโดยมีมคั คุเทศก์ให้
ความรู ้เกี่ยวกับความสาคัญของแหล่งน้ าเพื่อสร้างจิตสานึ กที่ ดีต่อสภาพแวดล้อม 7) บริ การคมนาคมขนส่ งและการจัดการ
ด้านจราจร คือ การบริ การเคลื่อนย้ายผูโ้ ดยสารและสิ่ งของจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยพาหนะขนส่ ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งธุ ร กิ จ คมนาคมขนส่ ง ควรมี ห ลายรู ป แบบและหลายระดับ เช่ น รถเช่ า รถโดยสาร เป็ นต้น เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ ยวสามารถเลือกช่องทางและรู ปแบบการคมนาคมขนส่ งที่ พอใจได้ และการจัดการด้านจราจรแก่นักท่องเที่ ยว
นอกจากนี้ ควรช่วยอานวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่สาหรับจอดรถอย่างเพียงพอ และมีป้ายจราจรแสดงอย่างชัดเจน
8)บริ การอาหาร และเครื่ องดื่ม คือ การบริ การด้านอาหาร และเครื่ องดื่มแก่นักท่องเที่ ยว อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุ ข และเพี ยงพอ สมบัติ กาญจนกิ จ (2544) และมี การบริ ก ารที่ ดี ต่ อ นัก ท่ อ งเที่ ยว รวมทั้ง ด้านความ
เหมาะสมของราคาที่จาหน่าย ซึ่ งควรมีอาหารหลายประเภทและหลายระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
แต่ละระดับ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ มีการตกแต่งสถานที่ ให้กลมกลืนกับสภาพท้องถิ่น มีการเสนออาหารประจาท้องถิ่น
และมีรายการอาหารทัว่ ไปที่นกั ท่องเที่ยวคุน้ เคยบ้างอาหารมีมาตรฐานพื้นฐานตามสุ ขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุ ข 9)
บริ การด้านสิ นค้าและของที่ระลึก คือ การบริ การขายสิ นค้าและของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเพื่อซื้ อและนากลับไป
ยังภูมิลาเนาของตน เพื่อเป็ นที่ ระลึก หรื อ ของฝาก อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การและยังเป็ นการเผยแพร่
ชื่อเสี ยงของสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย 10) บริ การด้านอื่นๆ หรื อบริ การอื่นๆที่ เกี่ ยวกับนักท่องเที่ ยว เช่น ตูเ้ อที เอ็ม ธนาคาร
ร้านค้าสะดวกซื้อ สุขาสาหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ
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3. การรับรู้ ด้านความปลอดภัยในการพานัก ณ เกาะสมุย
ประเมินการรับรู ้ความปลอดภัยในเกาะสมุย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดว่า ปลอดภัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างองค์กรระหว่างนักวิจยั ด้านการท่องเที่ยวของไทย
และภาคธุ รกิ จ จากการศึ กษา ระบุ ว่าการท าประชาสัม พันธ์ด้านการท่ องเที่ ยวของไทยเพื่ อกระตุน้ จานวนนักท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติถูกมองว่าเป็ นการสิ้ นเปลืองในแง่ของการลงทุน ทั้งภาตรัฐและเอกชนควรมีการวางแผนการรณรงค์ดา้ นการ
ท่องเที่ยวให้เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน จากรายงานอ้างถึงการให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การไม่
มีความรู ้ ความเข้าใจด้านการให้บริ การที่ เพียงพอ อี กทั้งยังไม่มีทักษะด้านภาษาด้วย ทั้งภาครัฐและองค์กรต่างๆ ของรั ฐ
รวมถึงชุมชนในหลายๆ จังหวัดขาดความรู ้ ความเข้าใจในการวางแผน การจัดการ การอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างถูกวิธี และจุดอ่อนของการท่องเที่ยวไทยที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ Zero–Dollar-Tour ซึ่งหมายถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จ่ายเงิน
ให้กบั บริ ษทั นาเที่ยวเพียงเล็กน้อย แต่กลับต้องจ่ายค่าที่พกั ค่าเดินทาง ค่าท่องเที่ยวตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีมูลค่าสู งกว่า
ความเป็ นจริ ง (Chen, Mak&Guo, 2011) ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ ยวของไทยด้านความปลอดภัย
ด้วย จุดอ่อนอีกด้านคือราคาค่าบริ การและสิ นค้าทางการท่องเที่ ยวไม่มีมาตรฐานที่ แน่ นอน ซึ่ งมี การเพิ่มราคาสิ นค้าและ
บริ การให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว แต่โอกาสสาหรับการตลาดทางการท่องเที่ ยวที่ สาคัญ คือ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล ให้มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ด้านยุทธศาสตร์ มีแนวทางยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว
2.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
3.พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว
ด้านสังคม
1.ควรมีการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ ยวด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ แ ละดึ ง ดู ด
นักท่ องเที่ ยวให้คลายความกังวลด้านความปลอดภัยในการท่ องเที่ ยวได้เป็ นอย่างดี
2.ควรมี การศึ กษาการจัดความปลอดภัยทางการท่ องเที่ ยวพื้นที่ อื่น ที่ มีปั จจัยต่าง ๆ ใกล้เคี ยงกัน เพื่อนาแนว
ทางการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวไปใช้ในพื้นที่น้ นั ๆ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเรื่ องเกี่ ยวกับการจัดการความเสี่ ยงของปั ญหาที่ มีผลต่อเรื่ อง การจัดการความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนามาใช้ในการลดปั ญหาความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากความเสี่ ยงนั้น ๆ ได้

กิตติกรรมประกาศ
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คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ผูว้ ิจยั จึ งขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งต่อการสนับสนุ นงานวิจยั วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฏร์ ธานี และขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา
สุวรรณพิมล ที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการวิจยั
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ศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเทีย่ วตามวิถีประมงของบ่ อหิน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
Potential of Resources for Fishery way of Bohin Sub-district, Sikao District, Trang Province
ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา1* และ กิตติศกั ดิ์ ทวีสินโสภา2
Fapilai Thaweesinsopha1* and Kittisak Thaweesinsopha2

บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้แบบประเมิน
5 A กับ 1R (2) ศึ กษาปั ญ หาและอุปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นในการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ ยวโดยใช้วิธีวิเคราะห์ SWOT และ (3) เพื่ อ
กาหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ประชากรที่ใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว จานวน 720 คนได้มาวิธีดว้ ยการสุ่มแบบบังเอิญ (Convenience Samplings) กลุ่มที่สองคือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่จานวน 30 คนได้มาด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการจัดกลุ่มและหาค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่าบ่ อ หิ น (1) มี ศักยภาพในการเป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ยวสู ง เนื่ อ งจากจุ ดเด่ น ทางด้านพื้ น ที่ และสิ่ ง
สนับสนุนการท่องเที่ยว ส่ วนทางด้านมีศกั ยภาพด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับปานกลาง (2) มีปัญหาและ
อุปสรรคดังนี้ ทรัพยากรการท่องเที่ ยวประวัติศาสตร์ ไม่โดดเด่น บุคลากรไม่มีความพร้อมในการจัดการด้านการท่องเที่ยว
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการท่ องเที่ ยวน้อย มีนโยบายในการพัฒนาแต่ไม่มีการนาไปใช้ (3) การกาหนดแนวทางในการ
พัฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คื อ กลยุทธ์เชิ งรุ กซึ่ งจะต้องได้รับ การพัฒ นาอย่างเร่ งด่ วนโดยพัฒ นาให้
สอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ กลยุทธ์เชิงรับคือสร้างความเข้าใจให้แก่คนในองค์กรส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน และ
นักเรี ยน นักศึกษา เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ กลายเป็ นคนที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และ กลยุทธ์การ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยการจัดการด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในพื้นที่ให้มีเพียงพอกับความต้องการและ
เหมาะสมควรเพิ่มเติมกิจกรรมรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการท่องเที่ยว
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว บ่อหิ น
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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

1

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง
College of hospitality and tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sikao, Trang 92150, Thailand
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง
2
Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sikao, Trang 92150, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิคส์ (Corresponding author, e-mail) tsky888@hotmail.com
1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

17

บทนา
ทรัพ ยากรการท่ องเที่ ยวเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ ในการพัฒ นาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและยังเป็ นส่ วนสาคัญ ในการ
ส่งเสริ มให้พ้ืนที่ที่มีทรัพยากรเหล่านี้ อยูม่ ีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็ นสิ่ งที่มีจากัด แต่มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกาลังกาย การศึกษาหาความรู ้ การอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม จึงมีการนามาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการพัฒนามา
ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ ยวในรู ปแบบต่าง ๆ การท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการท่องเที่ ยวที่ ได้รับความ
นิ ยมเพิ่มขึ้นอย่างแพร่ หลายมากในหลายพื้นที่ ซึ่ งในแต่ละพื้นที่มีทรัพยากรการท่องเที่ ยวเชิงอนุ รักษ์ที่แตกต่างกันไปตาม
ศักยภาพ ทั้งในด้านปริ มาณ คุ ณภาพ และการนามาใช้ประโยชน์ อนึ่ งพื้นที่ ในชุ มชนบ่ อหิ น เป็ นพื้นที่ ท่องเที่ ยวที่ สาคัญ
บริ เวณหนึ่ งของจังหวัดตรังและยังไม่มีใครรู ้จักมากนัก ดังนั้น การศึ กษาศักยภาพของแหล่งทรัพ ยากรการท่ องเที่ ยวเชิ ง
อนุ รักษ์ในบริ เวณดังกล่าวจะทาให้ได้แนวทางการพัฒนา และการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ในบริ เวณ
ชุมชนบ่อหิ นให้มีศกั ยภาพที่จะรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้มากขึ้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism resources) หมายถึง สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่ เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ กาเนิ ดขึ้นมาเอง
ตามธรรมชาติ และสิ่ งที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ างขึ้ น แล้วสื บ ทอดต่อ กัน มา เช่ น ศิ ล ปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วิถี ชีวิต
ประวัติ ศ าสตร์ ซ่ ึ งทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วเป็ นส่ ว นหนึ่ งของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดย Morrison and Mill (1992) กล่ า วว่า
องค์ประกอบของแหล่งท่ องเที่ ยวประกอบด้วย ปั จจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ในด้านสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการการ
ขนส่ งการสื่ อสารการต้อนรับ อย่างเป็ นมิตร ต้อนรับด้วยใจ มีสิ่งดึงดูดใจ(attractions) มีสิ่งอานวยความสะดวก(facilities) มา
รองรับทั้ง ในด้านร้านอาหาร ที่พกั ของที่ระลึกและสิ่ งที่ขาดไม่ได้ คือ มีบริ การที่ประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับ McIntosh and
Goeldner (1995) กล่าวว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวจะประกอบด้วย สิ่ งอานวยความสะดวกที่ดี (facilities) ระบบการ
ขนส่งที่เข้าถึงได้สะดวก (transportation) ปั จจัยพื้นฐานที่ดีและพร้อม (infrastructure) ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ดึงดูดใจ และ
มีการต้อนรับที่ดีดว้ ย ไมตรี จิต
นอกจากนี้ ทรัพยากรการท่องเที่ ยวจัดเป็ นสิ่ งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ ยวที่ มีความสาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หมายรวมถึ ง พื้ น ที่ สิ่ งของ กิ จกรรม และ/หรื อ มิ ติ อื่ น ใดที่ ส ามารถให้ คุ ณ ค่ าเชิ งการท่ อ งเที่ ยว เช่ น ความสวยงามตาม
ธรรมชาติ คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ศิ ลปวัฒนธรรม และการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่ แก่นักท่องเที่ ยว ทั้งนี้ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวสามารถปรากฏได้ท้ งั ในลักษณะของรู ปธรรมที่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยการจับต้อง เช่น สิ่ งก่อสร้าง ถ้ า น้ าตก และ
ของที่ ระลึก เป็ นต้น และในลักษณะของนามธรรมที่ ไม่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยการจับต้องแต่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยทางอื่น
เช่ น ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ภาษา ความเป็ นชนเผ่า และการเล่น การแสดงพื้ น บ้าน ในปั จจุ บัน องค์ป ระกอบของทรั พ ยากร
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นบั ว่ามีความสาคัญต่อประเทศไทย เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการสร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ ยว เนื่ องจากประเทศไทยมีชื่อเสี ยงโดดเด่นในเรื่ องของ ความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ทาให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศจานวนมากพากันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อ
ชื่นชมสัมผัสความงดงามเหล่านี้ (ณัฐนรี , 2554)
เมื่ อ พิ จ ารณาศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวแต่ ล ะแห่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวางแผนพั ฒ นา
โดยสุ ภาภรณ์ (2543) ได้นิยามคาว่า ศักยภาพ ว่าเป็ นความสามารถหรื อความพร้อมในสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่เอื้ออานวยต่อการจัดกา
ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและการปรับปรุ งสิ่ งใดๆ ฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งจะมีศกั ยภาพแตกต่างกัน
ออกไป และยังสอดคล้องกับ ระพีพรรณ ทองห่ อ และคณะ (2549) กล่าวว่า การจะประเมิ นศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยว
จะต้อง ดาเนิ น การวิเคราะห์ แ หล่งท่ อ งเที่ ยว โดยท าการส ารวจข้อ มู ลเกี่ ยวกับ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ยวใน พื้ น ที่ เพื่ อ ใช้
ประกอบการตัดสิ นในการกาหนดทิศทางการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยการ สารวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่วา่ มี
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ทรัพยากรการท่องเที่ ยวอะไรบ้าง เป็ นทรัพยากรประเภทไหน เพื่อประโยชน์ของผูว้ ิจยั ในการประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่ องเที่ ยวต่อไปในการประเมิ นศัก ยภาพของแหล่งท่ องเที่ ยว วิวฒั น์ ชัย บุ ญ ยภักดิ์ (2550) ได้ก ล่าวถึ งหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาและ การกาหนดศักยภาพหรื อความส าคัญ ของแหล่ง ท่ องเที่ ยว ดังนี้ 1)คุ ณ ค่าของแหล่ งท่ องเที่ ยวได้แก่ ความ
สวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทาง ประวัติศาสตร์ ความสาคัญทางลัทธิ และศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทศั น์
ทางธรรมชาติและ วิถีชีวิต 2)ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่สภาพ ของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง ระยะ เวลา
จากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 3)สิ่ งอานวยความสะดวก ได้แก่ ที่พกั แรม ร้านอาหาร เครื่ องดื่ม สถานบริ การต่างๆ ระบบ
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และการรักษาความ ปลอดภัย 4)สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทาง กายภาพ สภาพอากาศระบบนิ เวศ
และสภาพอื่นๆ ของแหล่งท่องเที่ยว 5)ข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ขอ้ จากัดด้านพื้นที่ขอ้ จากัดทางด้านบริ การ
สาธารณู ปโภค ปั ญ หาความปลอดภัยของนักท่ อง เที่ ยว 6)ความมี ชื่อเสี ยงในปั จจุ บัน ได้แก่ ความ เป็ นที่ รู้จกั ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวและจานวนนักท่อง เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ทรั พยากรการท่ องเที่ ยวของ ตาบลบ่ อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรั งนั้น พบว่า ลักษณะภู มิป ระเทศโดยทั่วไปมี
ลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนค่อนข้างสู ง และเป็ นชายทะเล พื้นที่ทางตอนเหนื อจะเป็ นที่ราบค่อนข้างสู ง ส่ วนพื้นที่ทางทิศ
ตะวันออกเป็ นที่ ราบมีภูเขาทิศตะวันตกเป็ นเทื อกเขาบางส่ วนและติดกับชายทะเล ส่ วนทิ ศใต้เป็ นพื้นที่ ราบ ส่ วนลักษณะ
ภูมิอากาศ เป็ นแบบมรสุ มฤดู ร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดู ร้อน เริ่ มตั้งแต่เดื อน มกราคม ถึ งเดื อน เมษายนฤดู ฝน เริ่ มตั้งแต่เดื อน
พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม
มีพ้ืนที่ปกครองทั้งหมด 9 หมู่บา้ นได้แก่ หมู่บา้ นบ่อหิ น บ้านพรุ จูด บ้านดุหุน บ้านไสต้นวา บ้านไร่ ออก บ้าน
หัวหิ น บ้านใหม่ บ้านโต๊ะบัน และบ้านปากคลอง แต่มีถึง 7 หมู่บา้ น (องค์การบริ หารส่วนบ่อหิ น, 2557) ที่มีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่
1. บ้านบ่อหิ น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ ทะเลบ้านบ่อหิ น และบ่อน้ าจืดศักดิ์สิทธิ์ โฮมสเตย์
2. บ้านพรุ จูด
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ หัตถกรรมจักสานจากเตยปาหนัน
3. บ้านดุหุน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ หัตถกรรมจักสานจากเตยปาหนัน
4. บ้านไสต้นวา ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ การผลิตเครื่ องแกงทามือ
5. บ้านหัวหิ น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ พื้นที่ชายหาดที่สวยงาม
6. บ้านโต๊ะบัน ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ การทากล้วยฉาบ
7. บ้านปากคลอง ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ การทาปลาเค็มกางมุง้

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ของหมูบ่ า้ นทั้งหมดในบ่อหิน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ทีม่ า: เข้าถึงได้จาก http://www.bohin.org/plantee.pdf
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ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Potential attraction) หมายถึง ความพร้อมของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์
แต่ละแห่ ง ที่ สามารถรองรับการท่องเที่ ยวเชิงอนุ รักษ์ได้ โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง สิ่ ง
อานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมคุณค่าและความสาคัญ การตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น และการจัดการของแหล่ง
ท่องเที่ยว
`คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Quality Tourist Attraction) แนวคิดของคาว่าคุณภาพของการท่องเที่ยวนั้น องค์การ
การท่องเที่ยวโลก (WTO) ได้มีการกาหนดไว้เป็ นแนวทางดังนี้ คุณภาพก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการในการตอบสนอง
ความต้องการ ความพึงพอใจความจาเป็ นและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการนาเสนอขายสิ นค้าและบริ การ ด้านการ
ท่องเที่ยว ในราคาที่ยอมรับได้
มาตรฐานด้านคุณภาพ (Quality Standard) ด้านการท่องเที่ ยวนั้นจะต้องคานึ งถึงความปลอดภัยสวัสดิ การที่ มีให้
การสร้างแรงจูงใจ ความสามารถในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริ งของนักท่องเที่ยวได้และสิ่ งที่สาคัญ คือ การตระหนักถึง
ผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ พื้นที่ของชุมชนบ่อหิ น มีลกั ษณะเด่นของทรัพยากร คือ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพนั ธุ์
ไม้ พันธุ์สัตว์ที่ หาดูได้ยาก เช่น นกเหงือก มีแหล่งปะการังน้ าตื้น และยังมีโฮมสเตย์ 3 หลัง รองรับผูเ้ ข้าพักได้ 40-50 คน
สามารถกาหนดกิ จกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลาย อาทิ เช่น พานักท่องเที่ ยวดาน้ าตื้น ศึ กษาวิถีชุมชนชายฝั่ง กิ จกรรม
CSR เช่น ธนาคารปู กิจกรรมต้นกล้าหญ้าทะเล
จากการที่ ได้ศึ กษาพื้ น ที่ ก ารท่ อ งเที่ ยวในแถบกลุ่ม จังหวัด ภาคใต้ จะเห็ น ได้ว่าพื้ น ที่ เหล่านี้ มี ความงดงามทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณี ที่มีลกั ษณะเฉพาะพื้นที่เป็ นอย่างมาก และยังมีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ
พื้นที่ของ ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรังนั้น ผูว้ ิจยั เห็ นว่ามีความเป็ นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของชุมชน เพราะมีท้ งั ความงดงามของธรรมชาติ เช่น เขาเจ็ดยอด หมู่เกาะต่างๆ และยังมีวถิ ีชีวติ ประมงที่ยงั คงรักษารู ปแบบ
การทาประมงแบบดั้งเดิม รวมทั้งกลุ่มชาวบ้านยังประกอบอาชีพเสริ มในการจัดทาจักสานจากธรรมชาติที่มีอยูอ่ นั ได้แก่ เตย
ปาหนัน
นอกจากนี้ ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ยังมีเรื่ องราวในตานานที่ยงั เป็ นเรื่ องเล่าสื บต่อกันมาเช่น ตานาน
เรื่ องบ่ อน้ าจื ด ในพื้ นที่ น้ าเค็ม สิ่ งเหล่านี้ สามารถนามาพัฒ นาให้เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวที่ ผสมผสานระหว่างธรรมชาติ วิถี
ชาวบ้านและตานานเรื่ องเล่าได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับการดูแลพื้นที่ ของคนในชุมชนก็มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยว แต่ยงั ขาดการศึ กษาความเป็ นไปได้ในเชิงงานวิจยั เพื่อรองรับศักยภาพของการท่องเที่ ยวของชุมชน ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็ นความสาคัญในเรื่ องการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ แล้วคาดว่าในอนาคตมีความ
เป็ นไปได้สูงที่ พื้นที่ การท่องเที่ ยวของ ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จะเป็ นการเชื่ อมธุ รกิ จทางด้านการท่องเที่ยวสู่ AEC และ
นานาชาติอย่างแท้จริ งของจังหวัดตรังโดยมีกรอบงานวิจยั ดังนี้
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ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวของพื้นที่จานวน 30 คน
กลุ่มนักท่องเที่ยว จานวน 720 คน

วิเคราะห์ศกั ยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
วิเคราะห์ SWOT

ศักยภาพในการรองรับ
นักท่ องเที่ยว

แบบประเมิน 5 A 1R
-ความสะดวกในการเข้าถึง(Accessibility)
-สิ่ งอานวยความสะดวก (Amenities)
-สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)
-การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) -กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)
-การตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น (Responding)

ภาพที่ 2 แสดงกรอบงานวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ในเขต ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง และระดมความคิดเห็นจากผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลในเชิ งลึก
และสามารถนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างละเอียด โดยมีแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ส าหรั บ ข้อมู ล งานวิจัยมี จานวน 2 กลุ่ ม โดยกลุ่ม แรกใช้ส าหรั บ ศึ กษาด้านศักยภาพการ
ท่องเที่ยว คือ นักท่องเที่ยว จานวน 720 คน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ใช้สาหรับเชิงปริ มาณใช้วธิ ีการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Convenience
Sampling)โดยการใช้แบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่ องเที่ ยวโดยการใช้การประเมินแบบ 5 A กับ 1 R `ประกอบด้วย
ความสะดวกในการเข้าถึง(Accessibility) สิ่ งอานวยความสะดวก (Amenities) สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)
การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ ยว (Ancillary services) กิจกรรมการท่องเที่ ยว (Activities) การตอบรับของประชาชนใน
ท้องถิ่น (Responding) โดยแบบประเมินนี้ใช้มาตรวัดระดับคะแนน (Rating Scale) ของลิเคิร์ท ทั้งระดับคุณภาพและระดับ
ศักยภาพ แบบประเมินฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาความตรงจากผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว จากนั้นวิเคราะห์ระดับคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว
กลุ่มที่สอง ใช้สาหรับข้อมูลด้านปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การดู แ ลแหล่ งท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ จ านวน 30 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ที่ ใช้ส าหรั บ ตอบเชิ งคุ ณ ภาพใช้วิธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) เพื่อตอบในเชิงนโยบายและ ผูว้ จิ ยั ได้ทา
การกาหนดพื้นที่เพื่อทาการศึกษา และรวบรวมข้อมูลทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลบ่อหิ น เพื่อหาจุดเด่นของพื้นที่และ
การเชื่อมโยงเส้นทางของพื้นที่ท่องเที่ยว และสิ่ งสนับสนุนการท่องเที่ยว
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

21

ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ยงั ใช้วธิ ีวเิ คราะห์ SWOT Analysis
เพื่อใช้สาหรับวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ผลและวิจารณ์ผล
จากผลการวิจยั ด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของ ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรังโดยพิจารณาองค์ประกอบ
ของการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้น้ นั สรุ ปผลได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่กาหนดให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประเภททรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญภายในบ่อหิ น
ท่องเที่ยว
บ่อหิ นฟาร์ม
หาดหัวหินและ
เขาเจ็ดยอด
แหลมมะขาม
สเตย์
ทุ่งคลองสน
แหลมไทร
ด้านความสะดวกในการเข้าถึง
ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ระดับศักยภาพ
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
พอใช้
ไม่มีคุณภาพ
ระดับศักยภาพ
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
ด้านสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ระดับศักยภาพ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
ด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ระดับศักยภาพ
มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ด้านการตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดี
ระดับศักยภาพ
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
จากการกาหนดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่ การกาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริ มแนวทางการท่องเที่ยวใน
พื้นที่บ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งนั้น มีศกั ยภาพแตกต่างกัน โดยบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ มี
การประเมินศักยภาพ ที่ มีคุณภาพในระดับดี มากและมีศกั ยภาพมากที่สุดในด้านด้านการตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น
ส่ วนระดับคุณภาพดี และมีศกั ยภาพมาก มีอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
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การประเมินแหล่งท่องเที่ยวที่สอง คือ หาดหัวหิ นและทุ่งคลองสน มีระดับคุณภาพดี และมีศกั ยภาพมาก อยู่ 2 ด้าน
คือด้านสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวและด้านคุณค่าและความสาคัญ ส่ วนระดับคุณภาพดีและมีศกั ยภาพปานกลางนั้นมีดา้ น
ความสะดวกในการเข้าถึงนั้นอยูใ่ นระดับคุณภาพดี และมีศกั ยภาพปานกลาง ด้านการตอบรับของประชาชนในท้องถิ่นอยูใ่ น
ระดับคุณภาพพอใช้ และมีศกั ยภาพปานกลาง ส่ วนคุณภาพพอใช้และมีศกั ยภาพน้อยมีอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวกและด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
การประเมินแหล่งท่องเที่ยวที่สาม คือ เขาเจ็ดยอด โดยผลการประเมินด้านสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวและด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับคุณภาพดี และมีศกั ยภาพมาก ส่วนการประเมินในด้านความสะดวกในการเข้าถึง และด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวก มีคุณภาพอยูใ่ นระดับพอใช้ และมีศกั ยภาพน้อย การประเมินในด้านการตอบรับของประชาชนใน
ท้องถิ่นและด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีระดับคุณภาพพอใช้และมีศกั ยภาพปานกลาง
การประเมินแหล่งท่ องเที่ ยวที่ สี่ คือ แหลมมะขามแหลมไทร โดยผลการประเมินที่ มีคุณภาพในระดับดี และมี
ศักยภาพมาก มีท้ งั หมด 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านคุณค่าและความสาคัญ และด้านการตอบรับของประชาชนใน
ท้องถิ่น ส่ วนอยูใ่ นระดับคุณภาพพอใช้ และมีศกั ยภาพปานกลาง มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ด้าน คือด้านความสะดวกในการเข้าถึงและ
ด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนการประเมินที่มีระดับไม่มีคุณภาพ และมีศกั ยภาพน้อย คือ ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวก
ส่ ว นการศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ นในการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วพื้ น ที่ ต าบลบ่ อ หิ น อ าเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง เพื่ อกาหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ ยวของพื้น ที่ ตาบลบ่ อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรั ง โดยการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวผลเป็ นไปตามตามรางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของแหล่งท่องเที่ยวที่กาหนดให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รายการ
ผลการวิเคราะห์
ระดับ
องค์ประกอบ
ความคิดเห็นของ
ผลการวิเคราะห์
ศักยภาพ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
S
W
O
T

ความ
-ป้ ายบอกทาง ปานกลาง 1.นโยบายและ สนับสนุน
สะดวกใน
ไม่ชดั เจน
แนวทางการ
การเข้าถึง
-ถนนที่เข้าถึง
พัฒนาทางด้าน

แหล่งท่องเที่ยว
เศรษฐกิจและ ไม่สนับสนุน
ไม่ปลอดภัย
สังคม
สิ่ งอานวย
-พื้นที่สาหรับ น้อย
2.อุปสงค์ดา้ น กาหนดแผนการพัฒนา 
ความ
จอดรถมีนอ้ ย
การท่องเที่ยว อย่างเป็ นรู ปธรรม
สะดวก
มุ่งเน้นการ
ไม่กาหนดแผนการ
ท่องเที่ยวที่
พัฒนา เข้าร่ วม

เป็ นของเดิม
กิจกรรมบ้าง
และมีคุณภาพ ไม่สนใจ เพิกเฉย ตัว

มากขึ้น
ใครตัวมัน

สิ่ งดึงดูดใจ -เป็ นแหล่ง -ทรัพยากรกา มาก
3.การได้รับ
ได้รับการสนับสนุน
ทางการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
การส่งเสริ มให้ งบประมาณเพิ่มขึ้น
ท่องเที่ยว ทาง
ประวัติศาสตร์
มีการท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่ ไม่โดดเด่น
โดยชุมชนและ ไม่ได้รับงบประมาณ 
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ผลการวิเคราะห์
S
W
มีความ
สวยงาม
- เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มี
ความสงบ
และอุดม
สมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ
การบริ หาร
-บุคลากรไม่มี
จัดการ
ความพร้อมใน
แหล่ง
การจัดการด้าน
ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
-ยังไม่มีทิศทาง
ในการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่
ชัดเจนของ
ชุมชน
กิจกรรม
การ
ท่องเที่ยว

การตอบ
รับของ
ประชาชน
ในท้องถิ่น

-มีกิจกรรม
การ
ท่องเที่ยว
หลากหลาย
เช่น พายเรื อ
ดูนก ตกปลา
ปั่ นจักรยาน
ชมวิถีชีวติ
ในชุมชน

ระดับ
ศักยภาพ

องค์ประกอบ

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
แต่ดาเนินการขอ
งบประมาณอยูเ่ รื่ อยๆ

23
ผลการวิเคราะห์
O
T

การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
ของภาค
จังหวัดมากขึ้น ไม่ของบประมาณ
งบประมาณที่ขอไม่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
น้อย

ปานกลาง

4.การเปิ ดตัว
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ใหม่ๆ มากขึ้น
ของแต่ละ
จังหวัด
ภายในประเทศ

5.การแข่งขัน
ด้านการ
ท่องเที่ยวภาย
หลังจากที่
ประเทศไทย
เข้าสู่อาเซียน

ส่งเสริ มและสนับสนุน 
ในการพัฒนาบุคลากร
ให้เข้าใจด้านการ
ท่องเที่ยว
กลุ่มผูน้ าไม่
กระตือรื อล้นแต่หากมี
การเชิญอบรมก็ไป

ไม่สนใจไม่เข้าร่ วม
และไม่เข้าใจด้านการ
ท่องเที่ยว
เตรี ยมความพร้อมด้าน 
การท่องเที่ยว
ไม่เตรี ยมความพร้อม

-ประชาชนมี ปานกลาง
ส่วนร่ วมในการ
ท่องเที่ยวน้อย
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จากตารางจะเห็นได้วา่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง นั้น ยังมีโอกาสพัฒนา
ได้อีก แม้วา่ จะมีอุปสรรคในการที่แต่ละจังหวัดเปิ ดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แต่อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวของ ตาบลบ่อหิ น
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ยังคงมีความสวยงามตามธรรมชาติ และยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอย่างมากมาย ดังตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงระดับคุณภาพและศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในภาพรวมของ ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ระดับคุณภาพ
ระดับศักยภาพ
ความสะดวกในการเข้าถึง
ดี
ปานกลาง
สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ดี
มาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว
พอใช้
ปานกลาง
การตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น
พอใช้
ปานกลาง
สิ่ งอานวยความสะดวก
ไม่มีคุณภาพ
น้อย
การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ไม่มีคุณภาพ
น้อย
ทรัพยากรการท่ องเที่ ยวของ ตาบลบ่ อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรั งนั้น พบว่า ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มี
ลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนค่อนข้างสู ง และเป็ นชายทะเล พื้นที่ทางตอนเหนื อจะเป็ นที่ราบค่อนข้างสู ง ส่ วนพื้นที่ทางทิศ
ตะวันออกเป็ นที่ ราบมีภูเขาทิศตะวันตกเป็ นเทื อกเขาบางส่ วนและติดกับชายทะเล ส่ วนทิ ศใต้เป็ นพื้นที่ ราบ ส่ วนลักษณะ
ภูมิอากาศ เป็ นแบบมรสุ มฤดูร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน และฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม มีพ้ืนที่ปกครองทั้งหมด 9 หมู่บา้ นได้แก่ หมู่บา้ นบ่อหิ น บ้านพรุ จูด บ้านดุหุน บ้านไสต้น
วา บ้านไร่ ออก บ้านหัวหิ น บ้านใหม่ บ้านโต๊ะบัน และบ้านปากคลอง แต่มีถึง 7 หมู่บา้ นที่ มีทรัพยากรการท่องเที่ ยวที่
สาคัญ ได้แก่
บ้านบ่อหิ น ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ น้ าพุทะเลร้อน และบ่อน้ าจืดศักดิ์สิทธิ์ บ่อหิ นฟาร์มสเตย์
บ้านพรุ จูด ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ หัตถกรรมจักสานจากเตยปาหนัน
บ้านดุหุน ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ หัตถกรรมจักสานจากเตยปาหนัน
บ้านไสต้นวา ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ การผลิตเครื่ องแกงทามือ
บ้านหัวหิ น ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ พื้นที่ชายหาดที่สวยงาม
บ้านโต๊ะบัน ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ การทากล้วยฉาบ
บ้านปากคลอง ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ การทาปลาเค็มกางมุง้
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพและศักยภาพ ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านความสะดวกในการเข้าถึ ง มี คุ ณภาพดี และมี
ศักยภาพปานกลาง ส่ วนด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ไม่มีคุณภาพและมีศกั ยภาพอยูใ่ นระดับน้อย ด้านสิ่ งดึ งดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว มีคุณภาพดี และมีศกั ยภาพมาก ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีคุณภาพพอใช้และมีศกั ยภาพปานกลาง ส่วนด้านการ
ตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น มีคุณภาพพอใช้ และมีศกั ยภาพปานกลาง
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ในภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวใน ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรังนั้น มีศกั ยภาพมาก
ในด้านสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีศกั ยภาพปานกลาง ในด้าน ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
การตอบรับของประชาชนใน มี ศักยภาพอยู่ในระดับน้อย ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและด้านการบริ หารจัดการแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว ดัง นั้ นองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นบ่ อ หิ น จะต้อ งก าหนดแนวทางพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ ไ ด้รั บ ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวและพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ โดยยึดแนวปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. การกาหนดกลยุทธ์ในเชิงรุ กของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยกาหนดให้แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งนั้นเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่ จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วนโดยพัฒนาให้สอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ กล่าวคือ
ความอุด มสมบู รณ์ ข องป่ าไม้ ความอุด มสมบู รณ์ ของระบบนิ เวศ ฯลฯ และจะต้องพัฒ นาควบคู่กับ การสนับ สนุ น การ
ท่องเที่ ยวเชิงอนุ รักษ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ พิสมัย จารุ จิตติพนั ธ์. (2557) ที่ กล่าวถึงการประกาศให้การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศเป็ น
วาระสาคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะสมุยควบคู่กบั การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
2. การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของการจัดการในพื้นที่ โดยประเด็นแรกคือการสร้างความ
เข้าใจให้แก่คนในองค์กรส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน และนักเรี ยน นักศึกษา เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้กลายเป็ นคนที่จะขับเคลื่อนการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ประเด็นที่สอง คือ การทาประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้
จากการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของชุมชน เพราะต้องมาพบญาติ มากที่สุด รองลงมา
คือ มาทากิจธุระ ด้วยเหตุน้ ีจึงจาเป็ นจะต้องทาการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับธีรพัฒน์ ตื้อตัน (2546) กล่าวว่า
การท่องเที่ยวควรคานึ งถึงการมีส่วนร่ วมในการคิด การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน และการได้รับ ผลตอบแทนเพื่อกลับมา
บารุ งรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย และในที่สุดท้องถิ่นก็จะมีส่วนร่ วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมี
คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ท้อ งถิ่ น คื อ ชาวบ้าน ชุ ม ชน จนถึ งการ ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และภาคเอกชนด้ว ย โดยที่ ก ารวางแผนเพื่ อ
พัฒนาการส่งเสริ มการท่องเที่ยว นั้นเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ คือความช่วยเหลือจากภาครัฐ
3. การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารและการจัดการ โดยประเด็นแรก คือ การจัดการด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ในพื้ นที่ ให้มีเพียงพอกับความต้องการและเหมาะสม ประเด็น ที่ สอง การเพิ่ มเติ มกิ จกรรมรู ป แบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่ มความ
หลากหลายในการท่องเที่ยว เช่น การตกปลาบริ เวณแหลมมะขามแหลมไทร หรื อกาหนดเทศกาลด้านงานวัฒนธรรมใหญ่ๆ
ของพื้นที่ เช่น แข่งขันการตกปลา หรื อจัดวันอนุรักษ์หญ้าทะเลบริ เวณของพื้นที่บ่อหิ นฟาร์มสเตย์ ให้เป็ นเทศกาลใหญ่ๆ ที่
ทุกคนรู ้จกั ซึ่ งสอดคล้องกับที่ กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(2550: ออนไลน์) ที่กล่าวว่า การ
ท่องเที่ยวควรอาศัยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุ ก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
การบริ การการท่องเที่ยว รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรู ปแบบที่หลากหลาย
โดยสรุ ป การกาหนดแนวทางทั้งสามประเด็น จึ งเป็ นแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒ นาศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งหากชุมชน ภาครัฐ และภาควิชาการร่ วมกัน
จัดทาประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว นานักศึ กษาฝึ กปฏิ บตั ิภาคสนาม ส่ งเสริ มการตลาดท่องเที่ ยวให้มากขึ้น และ
จัดทาสื่ อออนไลน์ ซึ่งนอกจากจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาที่คานึ งถึงสภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของ ตาบลบ่อหิ น
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ก็จะได้รับการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ที่ยงั่ ยืนภายในชุมชนได้ และยังสามารถ
ส่ งเสริ มให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ในระดับนโยบาย องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น และจังหวัด ควรมีการ
ผลักดันและกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาพื้นที่ท้ งั ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคในชุมชนพร้อมทั้งกาหนด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

26

แนวทางในการจัดการบริ หารทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีภาคีท้ งั ภาครัฐและเอกชนเป็ นแกนนาในการกาหนดการ
จัดการให้เป็ นรู ปธรรม และกระตุน้ ให้ผนู ้ าเกิดความกระตือรื อล้นในการพัฒนาพื้นและเข้าร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ควรมีการประสานงานภาครัฐให้เข้ามาดูแลทรัพยากรให้มีศกั ยภาพมากขึ้น ควรมีการจัดอบรมในกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่ การจัดการบริ หารทรัพยากรการท่องเที่ ยวให้มีศกั ยภาพ
สูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณองค์การบริ หารส่ วนบ่อหิ นที่อนุเคราะห์ขอ้ มูล และขอขอบคุณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ในการสนับสนุนงบประมาณในการทาวิจยั ครั้งนี้
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การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาศักยภาพด้ านการท่ องเทีย่ วชุ มชนเขาเต่ า
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวของชุมชนเขาเต่า เพื่อศึ กษาการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่า และเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวของชุมชนเขาเต่า
จากการมีส่วนร่ วมของชุมชน ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม(Mixed Method) คือ วิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนในชุมชนเขาเต่าจานวน 150 คน และตัวแทนองค์กรภาครัฐ-เอกชน ผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและ
บริ การ มัคคุเทศก์ นักวิชาการในท้องถิ่น และปราชญ์ชุมชน รวม 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็น แบบสัมภาษณ์ชนิดปลายเปิ ด การสนทนาและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ การประชุมกลุ่มย่อย เครื่ องมือเส้น
เวลาประวัติศ าสตร์ และการจัดประชุ ม สัม มนา การวิเคราะห์ ข ้อมู ลจากหลัก ฐานการส ารวจ เก็บ ข้อ มูล ภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม เอกสารต่าง ๆ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งปริ มาณ ใช้วิธีการบรรยายเชิ งพรรณา (Descriptive
Research)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวของชุมชนเขาเต่า มีคะแนนเฉลี่ย 3.41 ในระดับปานกลาง ซึ่ งมี
ความเห็นว่าประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่มีตอ่ ชุมชนในระดับมาก ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในระดับปานกลาง และ
ผลกระทบที่เกิ ดจาการพัฒนาชุมชนให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง 2)การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่า ในระยะเวลาที่ผา่ นมามีประชาชนมีส่วนร่ วมน้อยกว่าประชาชนที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่ วม (64
คน ต่อ 86 คน) ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนอยูใ่ นระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ย 3.07 และประชาชนมีความยินดีที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในระยะต่อไปมากกว่าประชาชนที่ไม่ยินดีเข้าไปมี
ส่วนร่ วม (80 คน ต่อ39 คน) และไม่แน่ใจ จานวน 31 คน 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่า
จากการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน โดยแบ่ ง ออกเป็ น 6 ด้ า น คื อ ด้า นความส าคัญ และคุ ณ ค่ า ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ด้า น
สภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศน์ของแหล่งท่องเที่ ยว ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการคมนาคและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว และด้านความพร้อมของชุมชน
คาสาคัญ : การมีส่วนร่ วมของชุมชน, การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว, 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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บทนา
การท่องเที่ยว ปั จจุบนั ถือเป็ นอุตสาหกรรมที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมาก ซึ่ ง
การท่องเที่ยวส่งผลที่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่นในหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่ งแวดล้อม (ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปั ญหาความยากจนแห่งเอเชีย, 2549) ผลประโยชน์ได้รับจาก
การท่ องเที่ ยวดังกล่าวนี้ ควรคานึ งถึ งการพัฒนาเพื่อให้เกิ ดศักยภาพด้านการท่องเที่ ยว และนาไปสู่ การท่ องเที่ ยวที่ ยงั่ ยืน
ต่อไป การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความอย่างยัง่ ยืนได้น้ นั บุญเลิศ (2557) กล่าวว่าต้องมีมิติ 3 มิติ คือ การสร้างจิตสานึ ก
การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่ งแวดล้อมให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย การสร้างความพึงพอใจให้แก่นกั ท่องเที่ยว และการ
สร้างความมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่ งมิติขอ้ สุ ดท้ายนี้ เป็ นการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิ จและสังคมของชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ด้วยการให้ท้อ งถิ่ น ซึ่ งเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย และเป็ นเจ้าของพื้ น ที่ ต้ งั แหล่ ง
ทรัพยากรท่องเที่ ยวได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและดาเนิ นการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวด้วยตนเอง ในการ
พัฒนาการท่ องเที่ ยวชุมชนจึ งต้องมี การส่ งเสริ มและรณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่ นตระหนักถึงความสาคัญของอุตสาหกรรม
ท่ องเที่ ยว เพื่อผลประโยชน์ของชุ มชนในท้องถิ่ นและนักท่ องเที่ ยว ซึ่ งส่ งผลต่อชุ มชนทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิ จและ
สิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จึงถือว่ามีความสาคัญเป็ นการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ ยวของชุมชนอย่างแท้จริ ง ดังนั้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิ น ซึ่ งเป็ นเมืองท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงใน
ระดับโลก จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ชุ ม ชนเขาเต่ า หรื อบ้ า นเขาเต่ า ตั้ง อยู่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งหั ว หิ น ต าบลหนองแก อ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ปรากฏชื่อบ้านเขาเต่ามาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (หจช.(ร.5) ม.2.14/37)
เดิ มเป็ นเพียงหมู่บา้ นขนาดเล็กประกอบอาชี พทาไร่ และอาชีพประมง ถัดเข้ามาเป็ นพื้นที่ ทุ่งน้ าทะเลท่วมขัง เรี ยกว่า “ทุ่ ง
ตะกาด” ราษฎรที่อยูอ่ าศัย ประสบปั ญหาเรื่ องการขาดแคลนน้ าจื ดสาหรับอุปโภค จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชได้ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้กรมชลประทานขุดลอกพื้นที่ทุ่งตะกาดสร้าง
อ่างเก็บน้ าเขาเต่าขึ้น เป็ นโครงการชลประทานตามพระราชดาริ แห่ งแรกในประเทศไทย (กรมชลประทาน, 2558) ต่อมาได้
เกิดโครงการส่งเสริ มด้านศิลปาชีพ โดยจัดตั้งศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่าขึ้นในปี พ.ศ. 2507 เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บา้ นของ
ชุมชน (อมลวรรณ, มปป.) จากสถานที่ต้ งั ซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากหัวหิ น และมีทศั นี ยภาพชายหาดและบริ เวณรอบอ่างเก็บน้ าเขา
เต่าที่สวยงาม ความมีชื่อเสี ยงของหมู่บา้ นประมงเขาเต่า ทาให้ปัจจุบนั ชุมชนเขาเต่ามีชื่อเสี ยงของเมืองหัวหิ นอีกแห่งหนึ่ง มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิ ยมเดินทางมาเที่ยวชมภายในชุมชนอย่างมาก มีผเู ้ ข้ามาอยูอ่ าศัยในพื้นที่มาก
ขึ้น การสร้างอาคารพักอาศัยและหมู่บา้ นสาหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์อย่างมาก และจากการมีชื่อเสี ยงในด้านการท่องเที่ยว
ของชุมชนเขาเต่า ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ประชาชนในชุมชนเขาเต่า ได้สะท้อนปั ญหาเรื่ องความต้องการ
อยากเห็ น ชุ ม ชนเขาเต่ ามี แ นวทางการพัฒ นาด้านการท่ องเที่ ยว ไม่ ต ้อ งการให้ ชุ ม ชนเขาเต่ า เติ บ โตภายใต้บ ริ บ ทของ
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวอย่างไร้ทิศทาง ยังคงดารงวิถีชีวิตที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของชุ มชนเขาเต่าไว้ เพื่อเป็ นสิ่ งดึ งดูดใจ
นักท่องเที่ยว และเป็ นความภาคภูมิใจของท้องถิ่น ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาเนินโครงการวิจยั นี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่า
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่า
3. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่ วมของชุมชนแนวคิด
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ทฤษฎีและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วมของชุมชน
1.1 ความหมายของการมีส่วนร่ วม การดาเนิ นการเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาของชุมชนในเรื่ องใด ๆ นั้นไม่อาจ
สาเร็ จได้โ ดยขาดความร่ วมมื อกัน ของสมาชิ กในชุ มชนนั้น การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนจึ งเป็ นเรื่ อ งส าคัญ อย่างมาก ใน
ความหมายของการมีส่วนร่ วมของชุมชนนั้นมีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ เช่น อคิน (2527) ว่าหมายถึง การให้
ประชาชนเป็ นผูค้ ิดค้นปั ญหา เป็ นผูซ้ ่ ึ งทาทุกอย่างไม่ใช่การกาหนดจากภายนอก แล้วให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ ง หากแต่ทุกอย่างต้องเป็ นเรื่ องที่ประชาชนคิดเอง อนุรักษ์ นิ ยมเวช (2554) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม คือ การเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนไม่วา่ จะเป็ นบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ ง ไม่วา่ จะเป็ นทางตรง
หรื อทางอ้อม ในลักษณะของการร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมทา ในสิ่ งที่มีผลกระทบต่อตัวเองหรื อชุมชน จึงสรุ ปได้วา่ การมีส่วน
ร่ วมของชุมชน หมายถึง การที่บุคคลผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของชุมชนนั้น ๆ ได้มีความเห็นร่ วมกัน
ถึงปั ญหาหรื อสิ่ งที่ ตอ้ งการพัฒนาแก้ไขปรับปรุ ง ได้เข้ามามีบทบาทร่ วมกัน เพื่อกาหนดแนวทางพัฒนาชุมชนของตนใน
ด้านใดด้านหนึ่ง เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตนเอง ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของชุมชนนั้น และเป็ น
ผูไ้ ด้รับประโยชน์จากการดาเนิ นการดังกล่าว การมีส่วนร่ วมของชุมชนมีความสาคัญคือ เป็ นกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน โดยประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของชุมชนนั้น ซึ่ งเป็ นผูร้ ู ้ปัญหา ได้มาร่ วมกันคิด ตัดสิ นใจ ดาเนิ นการ แก้ไขปั ญหานั้น
เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน มีผลดีต่อชุมชนและทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้น
1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของชุ มชน มีผเู ้ สนอแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ไว้หลายท่าน เช่น แนวคิดและทฤษฎี ของ Cohen และ Uphoff:1980 (ถวิลวดี , 2551) ได้จาแนกการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4
ระดับ คือ 1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ 2) การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ 3) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ 4)
การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล อคิน (2527) ได้แบ่งการมีส่วนร่ วมเป็ น 5 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่ วมในการค้นหาและ
จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา 2) ร่ วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปั ญหา 3) ร่ วมในการเลือกวิธีการและวางแผน
ในการแก้ปัญหา 4) ร่ วมในการดาเนิ นการตามแผน 5) ร่ วมในการประเมิ นผล วิเคราะห์ ปัญหาและปั จจัยที่ มีส่วนทาให้
เกิ ดผลสาเร็ จ จากแนวคิ ดและทฤษฎี การมี ส่วนร่ วมดังกล่าวนี้ จึ งเสนอขั้นตอนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒ นา
ศักยภาพด้านการท่ องเที่ ยวของชุ มชนเขาเต่าได้เป็ น 6 ประเด็น คือ 1) การมี ส่วนร่ วมของชุมชนในการร่ วมคิ ดและร่ วม
ประชุม เพื่อนาเสนอความเห็นเรื่ องการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวร่ วมกัน 2) การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการวางแผน
พัฒ นา เสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาการท่ องเที่ ยวชุ ม ชนร่ วมกัน 3) การมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนในการตัดสิ น ใจใน
กระบวนการพัฒ นาต่าง ๆ ร่ วมกัน 4) การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการดาเนิ นการต่าง ๆ ตามที่ ได้วางแผนและตัดสิ นใจ
ร่ วมกัน 5) การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการรับประโยชน์และติดตามผล ภายหลังจากที่ได้ดาเนิ นการร่ วมกันแล้ว 6) การมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนในการให้การสนับสนุนการดาเนิ นงานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนิ นงานของชุมชนเป็ นไปด้วยความสาเร็ จ
ร่ วมกัน ทั้งในการลงทุน หรื อสนับสนุ นด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลความสาเร็ จของกิ จกรรมหรื อโครงการที่ มีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
2. แนวคิดเกีย่ วกับการท่ องเทีย่ วและการพัฒนาศักยภาพด้ านการท่ องเทีย่ ว
2.1 แนวคิดและความหมายของการท่ องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ให้ความหมายว่า คือ
การเดินทางตามเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1) เป็ นการเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราวแต่ไม่ใช่ไปตั้งหลัก
แหล่งเป็ นการถาวร 2) เป็ นการเดินทางที่เป็ นไปด้วยความสมัครใจหรื อความพึงพอใจของผูเ้ ดินทางเอง โดยไม่ใช่ถูกบังคับ
หรื อ ไม่ ใ ช่ เพื่ อ ท าสงคราม 3) เป็ นการเดิ น ทางด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ ใ ด ๆ ก็ ต ามที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระกอบอาชี พ หรื อ หารายได้
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(บุญเลิศ, 2548) อาจสรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อประเทศอย่างมากในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยสร้างรายได้
ให้กบั ประเทศ และยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่ ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศที่ มีการท่องเที่ ยวเข้าไป ผลักดันให้เกิ ดการ
พัฒนาประเทศในหลายด้านทั้งระบบสาธารณูปโภค การให้บริ การ และสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยว นามาซึ่ งความเจริ ญของประเทศ ความหมายของการท่องเที่ยว คือ การเดินทางจากถิ่นที่อยู่ ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่
มิใช่การเดินทางไปประกอบอาชีพ การย้ายถิ่นฐานที่พานัก และการอพยพโยกย้ายถิ่น แต่เป็ นการเดินทางโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการพักผ่อน การศึกษาหาความรู ้ เยี่ยมเยือนญาติ กิจกรรมทางศาสนาตลอดจนเพื่อสุ ขภาพอนามัยและการกีฬา อาจเป็ น
การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรื อเวลานานก็ได้
2.2 แนวคิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านการท่ อ งเที่ ย ว บุ ญ เลิ ศ (2548) กล่ าวว่า หมายถึ ง ความพร้ อ มในด้าน
คุ ณ ลัก ษณะของแหล่ งท่ อ งเที่ ยว ในการให้บ ริ ก ารด้านการท่ อ งเที่ ยวแก่ ผูม้ าเยือ น ซึ่ งแหล่ งท่ อ งเที่ ยวแต่ ล ะแห่ งควรมี
คุณลักษณะที่สาคัญ 4 ประการ คือ 1)ความน่าดึงดูดใจของสถานที่ 2) ความสะดวกในการเข้าถึง 3) ความประทับใจ และ 4)
องค์ประกอบของการบริ การ วิวฒั น์ชยั (2550) กล่าวถึงหลักเกณฑ์พิจารณาศักยภาพการท่ องเที่ ยว 6 องค์ประกอบ คือ 1)
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 2) สภาพการเข้าถึง 3) สิ่ งอานวยความสะดวก 4) สภาพแวดล้อม 5) ข้อจากัดในการรับนักท่องเที่ยว
6) ความมีชื่อเสี ยงในปั จจุบนั ดังนั้นในการวิจยั จึงได้แบ่งเกณฑ์พิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวออกเป็ น 6 ด้านดังนี้ 1)
ด้านความสาคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง มีประวัติศาสตร์ชุมชน มีความหลากหลาย มี
กิ จกรรมส่ งเสริ มท่ องเที่ ยว 2) ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่ องเที่ ยว มี ความสะอาดเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อย สภาพแวดล้อม
สวยงาม สภาพอากาศดี ไม่มีม ลพิ ษ มี ระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม และการตกแต่งบริ เวณอย่างกลมกลื นกับแหล่ง
ท่องเที่ ยว 3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีบริ การโรงแรมและที่ พกั ที่ เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ ยว บริ การ
ร้านอาหารและเครื่ องดื่ มที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ร้านค้าจาหน่ ายสิ นค้าที่ ระลึกและของฝากป้ ายบอก
ทิศทางและสถานที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 4) ศักยภาพด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาจากการมีเส้นทาง
คมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย มีถนนและเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ อยูใ่ นสภาพดีได้มาตรฐาน 5) ด้านความ
ปลอดภัยของการท่ อ งเที่ ยว มี ค วามปลอดภัยในการเดิ น ทางท่ องเที่ ยวในชุ ม ชน ในการเดิ น ทางเข้าสู่ ชุม ชนและแหล่ ง
ท่องเที่ยว ปลอดภัยด้านภัยธรรมชาติ ด้านโจรกรรมต่อนักท่องเที่ยวและผูอ้ าศัยในชุมชน 6) ด้านความพร้อมของชุมชน จาก
ความมีอธั ยาศัยไมตรี ของคนในชุมชนต่อนักท่ องเที่ ยว มีความร่ วมมือของภาครัฐองค์กรท้องถิ่ นและภาคเอกชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาวิธีวิทยาการวิจยั แบบผสม (Mixed Methods Research) มาใช้ประกอบด้วย
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) เพื่อดาเนิ นการสารวจโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นกลุ่มเป้ าหมาย เกี่ยวกับ
การศึ กษาศักยภาพด้านการท่ องเที่ ยวของชุมชนเขาเต่า และการมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาศักยภาพด้านการท่ องเที่ ยวของ
ชุมชนเขาเต่า การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research)
กาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่ วมของชุมชน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นสาหรับตัวแทนประชาชนในชุมชนเขาเต่า 2)
แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) แบบปลายเปิ ด ใช้ส าหรั บ ถามผูน้ าชุ ม ชน หน่ ว ยงานองค์ก รท้อ งถิ่ น ผู ้รู้ ปราชญ์ ท้อ งถิ่ น
มัคคุเทศก์ และนักวิชาการ ในการสัมภาษณ์ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยจะใช้แนว
คาถามสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ตามที่ ได้จดั ทาไว้ล่วงหน้า 3) การสนทนาและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
เครื่ องมือนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการใน 2 วิธีการ คือ การสนทนาทัว่ ไปกับกลุ่มเป้ าหมาย ผ่านการสนทนาในเรื่ องต่าง ๆ และการ
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สัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ 4) เครื่ องมือเส้นเวลาประวัติศาสตร์ (Timeline history) ผูว้ ิจัยดาเนิ นการผ่านการสนทนา
สัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ และการสื บค้นข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนามาจัดเรี ยงเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์
ชุมชน ทาให้เห็ นภาพบริ บทชุ มชนอย่างชัดเจนขึ้น 5) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟั งความคิดเห็ น เพื่อนาเสนอข้อมูล
สะท้อนกลับ เบื้ องต้น จากนั้น จึ งรับ ฟั งความคิ ดเห็ นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาศักยภาพการท่ องเที่ ยวและข้อมู ล
เพิ่มเติมจากกลุ่มเป้ าหมาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) ตัวแทนประชาชนในเขตชุมชนเขาเต่า จานวน 150 คน
จากจานวนประชากรในพื้นที่ประมาณ 1,242 (ข้อมูลประชากรจากสถานีอนามัยเขาเต่า พ.ศ. 2557) วิธีการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ คือขนาดประชากรหลักพัน กาหนดตัวอย่างร้อยละ 10-15 (บุญชม, 2553) ในที่ น้ ี ผูว้ ิจยั
กาหนด 150 คน เท่ากับ ร้อยละ 12.077 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) 2) ตัวแทนองค์กร
ภาครั ฐ และองค์ ก รท้ อ งถิ่ น จ านวน 5 คน ผู ้ป ระกอบการด้า นธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร มัค คุ เทศก์ จ านวน 5 คน
3) ผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจยั และปราชญ์ชุมชน จานวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างในในการสัมภาษณ์เชิงลึก การเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูลใช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposeful Selection)

ผลและวิจารณ์ผล
การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการพัฒ นาศัก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
เขาเต่า อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
1. ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเขาเต่ าประเด็นศักยภาพการท่ องเทีย่ วของชุมชนเขาเต่ า
1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนในชุมชนเขาเต่า จานวน 150
คน (ร้อยละ 100) เป็ นเพศหญิง (83 คน/ร้อยละ 55) มากกว่าเพศชาย (67 คน/ร้อยละ 45) เป็ นผูม้ ีอายุมากกว่า 60 ปี (42 คน/
ร้อยละ 28) มากที่สุด มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป/ลูกจ้าง(37 คน/ร้อยละ 25)มากที่สุด มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (59 คน/ร้อย
ละ 39) มากที่สุด รายได้ต่อเดือนเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท (42 คน/ร้อยละ 28) มากที่สุด การอยูอ่ าศัยในชุมชนเขา
เต่าเป็ นชาวชุมชนเขาเต่าโดยกาเนิด (57 คน/ร้อยละ 39) มากที่สุด
1.2 ความคิดเห็นด้านศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่า
1.2.1 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ ยวของชุมชนเขาเต่า ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับศักยภาพ
แหล่ งท่ อ งเที่ ยวของชุ ม ชนเขาเต่ า ในภาพรวมมี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.34 ในระดับ ปานกลาง แบ่ งเป็ น 6 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
ความสาคัญและคุณค่าของแหล่งท่ องเที่ ยว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.67 ในระดับมาก 2) ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.60 อยูใ่ นระดับมาก 3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.94
อยูใ่ นระดับปานกลาง 4) ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.14 อยูใ่ นระดับปานกลาง 5)
ด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.28 อยูใ่ นระดับปานกลาง 6) ด้านความพร้อมของชุมชน
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.52 อยูใ่ นระดับมาก
1.2.2 ประโยชน์จากการท่ องเที่ ยวที่ มีต่อชุ มชนเขาเต่าโดยรวม ประชาชนในชุ มชนเขาเต่ามีความคิ ดเห็ น
เกี่ ยวกับ ประโยชน์ จากการท่ องเที่ ยวที่ มี ต่อ ชุ ม ชนเขาเต่าโดยรวมมี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.67 ในระดับ มาก โดยเห็ น ว่าได้รั บ
ประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและราคาอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ้นมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ในระดับมาก
1.2.3 ผลกระทบที่ เกิ ดจากพัฒ นาชุ มชุ นเขาเต่าให้เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยว ประชาชนในชุ มชนเขาเต่ามี ความ
คิดเห็นเรื่ อง ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนเขาเต่าให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.23 ในระดับปาน
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กลาง ซึ่งมีผลกระทบทั้งผลในด้านดีและด้านลบ พบว่าผลกระทบในด้านดี โดยรวมคะแนนเฉลี่ย 3.43 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลกระทบในด้านลบโดยรวมคะแนนเฉลี่ย 3.03 อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศักยภาพด้ านการท่ องเทีย่ วของชุมชนเขาเต่ า
2.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าในด้านการท่องเที่ยวในระยะเวลาที่ ผ่านมา
พบว่าประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าในด้านการท่องเที่ยวในระยะเวลาที่ผา่ นมา จานวน 64
คน (ร้อยละ 42.66) และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่ วม จานวน 86 คน (ร้อยละ 57.33)แสดงว่าประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าในด้านการท่องเที่ยวในระยะเวลาที่ผา่ นมาน้อยกว่าคนที่ไม่เข้าร่ วม
2.2 ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าในด้านการท่องเที่ ยวในระยะเวลาที่
ผ่านมาในรู ปแบบต่าง ๆ โดยพบว่าระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเขาเต่าให้เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาที่ผา่ นมา มีคะแนนเฉลี่ย 3.07 ในระดับปานกลาง เรี ยงลาดับจากค่าคะแนนมากไปค่าคะแนนน้อยดังนี้
การร่ วมคิดร่ วมประชุม การร่ วมดาเนินการ ร่ วมให้การสนับสนุน การร่ วมตัดสิ นใจ การร่ วมติดตามประเมินผล และการร่ วม
วางแผน
2.3 การยินดีมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่า ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในระยะต่อไป พบว่าประชาชนใน
ชุมชนเขาเต่ายินดีมีส่วนร่ วมจานวน 80 คน (ร้อยละ 53.33) ไม่แน่ใจจานวน 31 คน (ร้อยละ20.66)ไม่ยนิ ดีมีส่วนร่ วมจานวน
39 คน (ร้อยละ 26) กล่าวได้วา่ ประชาชนมีความยินดีที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วม มากกว่าจานวนคนที่ไม่แน่ใจ และไม่ยนิ ดี หรื อ
ทั้งไม่แน่ใจและไม่ยนิ ดีรวมกัน
2.4ระดับรู ปแบบความร่ วมมื อที่ ยินดี มีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าให้เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยว พบว่า
ระดับความยินดีมีส่วนร่ วมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.27 ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นรายด้านในรู ปแบบความ
ร่ วมมือ เรี ยงตามลาดับ ดังนี้ ยินดีร่วมคิดร่ วมประชุม ยินดีร่วมดาเนิ นการ ยินดีร่วมให้การสนับสนุน ยินดีร่วมติดตาม ยินดี
ร่ วมวางแผน ยินดีร่วมตัดสิ นใจ
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล แนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้ านการท่ องเทีย่ วของชุมชนเขาเต่ าจากการมีส่วนร่ วมของ ชุมชน
3.1 มุมมองสถานการณ์ท่องเที่ยวชุมชนเขาเต่า ชุมชนเขาเต่ามีมุมมองต่อสถานการณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของชุมชน
จากผูใ้ ห้ สัม ภาษณ์ 3 กลุ่ม คื อ 1) ผูบ้ ริ ห ารส่ ว นท้อ งถิ่ น มองว่าการท่ อ งเที่ ยวของชุ ม ชนเขาเต่ า เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ท่องเที่ยวเมืองหัวหิ น ในภาพรวมการท่องเที่ยวหัวหิ นเติบโตขึ้น มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ธุรกิ จด้านอสังหาริ มทรัพย์เติบโตขึ้น 2) ผูท้ รงคุณวุฒิในท้องถิ่น มองว่าชุมชนเขาเต่าเติบโตขึ้นมาก มีสิ่งดึงดูดใจด้านการ
ท่องเที่ ยวเช่ น ศู นย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า ชายหาดที่ สวยงามและสะอาด อ่างเก็บน้ าเขาเต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสร้าง
อุทยานราชภักดิ์ มีผลทาให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น ทาให้ชุมชนเขาเต่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวร่ วมไปด้วย 3) ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มองว่าการท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่าเติบโตขึ้นมากกว่าเดิม ถึงแม้มี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาพักในชุมชนเขาเต่ามากขึ้น ราคาที่ดินที่สูงมากขึ้น มีผลดีคือชาวบ้านมีฐานะดีข้ ึนจากการขาย
ที่ดิน แต่ก็เป็ นปั ญหาว่าที่ดินส่วนใหญ่เป็ นหมู่บา้ นจัดสรรของชาวต่างชาติไปมาก และมีคนต่างถิ่นเคลื่อนย้ายเข้ามาอยูอ่ าศัย
มากขึ้น
3.2 ความคิดเห็ นของประชาชนในชุ มชนเขาเต่า เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ควรได้รับการพัฒนาในชุ มชนเขาเต่าเพื่อให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ พบว่าโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.55 อยูใ่ นระดับมาก ผลการประเมินรายข้อดังนี้ การจัดสถานที่
จอดรถให้เพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก เป็ นคะแนนสู งสุ ด และการจัดเส้นทางการคมนาคมใหม่ในชุมชน เพื่อให้
การสัญจรสะดวก เหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง เป็ นคะแนนต่าสุด
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3.3 การเสนอแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่า ดังนี้ 1) ด้านความสาคัญและคุณค่าของ
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ อนุ รักษ์อาคารเก่า และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนไว้ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ชุมชนประมงพื้นบ้าน จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวที่ ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมและรับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว 2) ด้านสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ดูแลความสะอาดของพื้นที่ในชุมชนโดยเฉพาะ
สถานที่สาคัญ ซ่อมแซมถนนให้การเดินทางสะดวกจัดการขยะมูลฝอยบริ เวณ แก้ปัญหาน้ าทิ้งที่ไหลลงสู่ อ่างเก็บน้ าเขาเต่า
พัฒนาปรับปรุ งทัศนี ยภาพบริ เวณรอบอ่างเก็บน้ าเขาเต่า 3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ได้แก่ จัดทาที่ พกั แบบโฮมสเตย์
สร้างห้องน้ าสาธารณะบริ การแก่นักท่องเที่ ยว จัดบริ การที่ จอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการ จัดรถรางหรื อรถจักรยาน
ให้บริ การแก่นักท่องเที่ ยวในชุมชน พัฒนาระบบเสี ยงตามสาย และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ ยวให้เป็ นรู ้จกั มากขึ้น 4)
ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ จัดบริ การรถยนต์สาธารณะให้บริ การเข้าสู่ ภายในชุมชน และดู แลความ
ปลอดภัยบริ เวณจุดตัดของถนนเข้าสู่ ชุมชนเขาเต่า 5) ด้านความปลอดภัยของการท่ องเที่ ยว ได้แก่ ตั้งศูนย์ให้บริ การด้าน
การแพทย์และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นกั ท่องเที่ยว (สถานี อนามัยเขาเต่า) ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการ
ลงเล่น น้ าทะเลและบริ เวณจุ ดที่ เป็ นพื้น ที่ อนั ตราย 6) ด้านความพร้ อมของชุ มชน ได้แก่ จัดตั้งศู นย์การเรี ยนรู ้ โครงการ
พระราชดาริ โครงการอ่างเก็บน้ าเขาเต่าและศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า ศูนย์บริ การข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาสิ นค้าของ
ชุมชนให้เป็ นที่รู้จกั ส่งเสริ มการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวขุมชนเขาเต่า อาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สามารถสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ศักยภาพด้ านการท่ องเทีย่ วในชุมชนเขาเต่ า
ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความคิดเห็ นด้านศักยภาพการท่องเที่ ยวของชุมชนเขาเต่า ใน 3 ประเด็น คือ ความ
คิดเห็นต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่าที่เห็นว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่มีความเห็นว่าชุมชนได้รับประโยชน์
จากการท่องเที่ยวในระดับมาก และมีผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางบวกและทางลบในระดับปานกลาง
ทั้งนี้จะเห็นได้วา่ ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มีความคิดเห็นร่ วมกันว่าแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีคุณค่าความสาคัญ
และเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ในด้านประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ก่อให้เกิดการพัฒนาทาให้ชุมชนเป็ นที่รู้จกั ของทั้งประเทศ เช่น โครงการพระราชดาริ สร้างอ่างเก็บน้ าเขาเต่า
การฟื้ นฟูสภาพความเป็ นอยูข่ องชาวชุมชนให้อยูด่ ีกินดี มีอาชีพ และสร้างรายได้ การมีสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงามเหมาะแก่ การท่ องเที่ ยวและพักผ่อนของนักท่ องเที่ ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน
ท้องถิ่น นอกจากนี้ชุมชนเขาเต่าซึ่งอยูใ่ นเขตอาเภอหัวหิ น ที่จดั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของประเทศ นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดได้วา่ เป็ นแหล่งรายได้ที่สาคัญ
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งความยัง่ ยืน ให้ แ ก่ ชุ ม ชนต่ า ง ๆ มี แ นวคิ ด การเชื่ อ มโยง
ผลประโยชน์การท่องเที่ ยวสู่ ชุมชน โดยมองว่าช่วยก่ อให้เกิ ดการกระจายรายได้ ทาให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ในเชิ ง
เศรษฐกิจ และทาให้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ในขณะเดียวกันยังกระตุน้ ให้เกิดการอนุรักษ์และสื บทอดทรัพยากร
ทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยงั่ ยืน และยังเป็ นประโยชน์เชื่ อมโยงไปถึงชุมชนบริ เวณใกล้เคียงด้วย
(องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, 2558)
การที่ ผลกระทบที่ เกิดจากพัฒนาชุมชนเขาเต่าให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยว ของชุมชนเขาเต่ามีในระดับปานกลางนั้น
สอดคล้องกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ที่กล่าว่ามีสาเหตุจากปั จจุบนั ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
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และก่ อให้เกิ ดผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่ นทั้งด้านบวกและด้านลบ และงานวิจยั ของวรรณวิมล (2558) ที่ ศึกษา
ศัก ยภาพชุ ม ชนในการจัด การท่ องเที่ ยวโดยชุ ม ชนตลาดน้ าอัม พวา ก็พ บว่ามี ผ ลกระทบทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบในด้าน
สิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมเช่นกัน
2. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศักยภาพด้ านการท่ องเทีย่ วของชุมชนเขาเต่ า
จากการที่ ใ นระยะเวลาที่ ผ่ า นมานั้ น ประชาชนในชุ ม ชนเขาเต่ า เข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มพัฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
การท่ อ งเที่ ย วน้ อ ยกว่า คนที่ ไ ม่ ไ ด้เข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว ม และอยู่ใ นระดับ ค่ า คะแนนปานกลาง แต่ ป ระชาชนในชุ ม ชน
เขาเต่าก็มีความคิดเห็นว่า มีความยินดีที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเขาเต่าต่อไป ทั้งนี้ จะ
เห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามนี้ส่วนมากเป็ นบุคคลในวัยผูใ้ หญ่ เป็ นชาวชุมชนเขาเต่าโดยกาเนิดหรื ออยูอ่ าศัย
ในชุมชนเขาเต่ามากกว่า 10 ปี จึงเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาชุมชนของตน และมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่ วม
กิจกรรมของชุมชนในทุกระดับ แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนเขาเต่า ต่างแสดงความคิดเห็นว่าการ
พัฒนาชุ มชนเขาเต่านั้น อยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของหน่ วยราชการส่ วนท้องถิ่ น จึ งไม่เห็ นความจาเป็ นที่ ประชาชน
จะต้องเข้าไปเป็ นตัวตั้งตัวตีดาเนินการพัฒนาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ประกอบกับภาระความจาเป็ นด้านการประกอบอาชีพ จึงทา
ให้มีโอกาสเข้าไปมี ส่วนร่ วมดาเนิ นการขั้นตอนต่าง ๆไม่ มากนัก โดยเฉพาะในระดับ การร่ วมวางแผนนั้นมี น้อ ยที่ สุ ด
สอดคล้องกับ มาลินี (2551) ที่ พบว่าการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการบริ หารจัดการการท่ องเที่ ยวของตาบลนาไร่ หลวง
อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน ก็มีไม่มากเท่าที่ควร
ดัง นั้น หน่ ว ยงานที่ จ ะเข้าไปด าเนิ น พัฒ นาศัก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเขาเต่ าจะต้อ งหาวิธี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมให้มากขึ้น โดยการส่ งเสริ มให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมและการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิ จอย่างเป็ น
ธรรม มี การพึ่ งพาประสานประโยชน์ สร้ างโอกาสทางเศรษฐกิ จ และบู ร ณาการความร่ วมมื อระหว่างภาคี พ ฒ
ั นา ซึ่ ง
สอดคล้องกับงาน ของ บุษกร และวิโรจน์ (2558) ทวี (2559) และสุ ดถนอม (2560) ทั้งนี้การจะดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่ วมดาเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชนนั้น ต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่ วมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และให้มีโอกาสได้รับผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้ านการท่ องเทีย่ วของชุมชนเขาเต่ าจากการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มีความเห็นว่าชุมชนเขาเต่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เจริ ญเติบโตขึ้นมาก จาเป็ นต้องได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระดับมาก และเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว แบ่งเป็ น 6 ด้าน
คือ 1) ด้านความสาคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เน้นการคงเอกลักษณ์และความสาคัญของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนไว้ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของบุญเลิศ (2548) และปาริ ฉัตร และพัชริ นทร์ (2556)
ในการสร้างจิตสานึ กการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมธรรมชาติ ให้แก่นกั ท่องเที่ยวชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่ ดังนั้นการ
พัฒ นาศักยภาพด้านความสาคัญ และคุ ณค่าของแหล่งท่ องเที่ ยว จึ งเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ สามารถสร้างจุ ดเด่ นและดึ งดูดใจ
นักท่ องเที่ ยวให้เข้ามาท่ องเที่ ยวในชุ มชนเขาเต่า 2) ด้านสภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศน์ ของแหล่งท่ องเที่ ยว ที่ มีแนว
ทางการดูแลรักษาความสะอาด แก้ไขปั ญหาน้ าเสี ยและจัดภูมิทศั น์ของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของปาริ ฉัตร และพัชริ
(2556) และวรรณวิ ม ล (2558) 3) ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ที่ เสนอให้ มี ก ารจัด ที่ พ ัก Home stay แก้ปั ญ หาระบบ
สาธารณู ป โภค สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของเพ็ญ ศรี (2558) ได้เสนอแนวทางการพัฒ นาศักยภาพการท่ อ งเที่ ยวจังหวัด
กาญจนบุรี ในการพัฒนาปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และสิ่ งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 4) ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาคือ การบริ การด้านการขนส่ งสาธารณะและ
ความปลอดภัยทางถนน ดังที่ปณิ ศา และศิริวรรณ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับหัวหิ นกับความสามารถทางการแข่งขันอย่างยัน่
ยืน พบว่าเมื อ งหั ว หิ น มี ค วามสะดวกในการเข้า ถึ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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นักท่ องเที่ ยวเป็ นอย่างมาก 5) ด้านความปลอดภัยของการท่ อ งเที่ ยว มี แนวทางพัฒ นาคื อ การดู แ ลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว และพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลเบื้ องต้นสาหรับนักท่องเที่ ยว ซึ่ งในชุมชนเขาเต่ามีสถานี อนามัยเขาเต่าที่
สามารถรองรับและให้บริ การทางการแพทย์ได้เบื้ องต้น การดูแลรักษาพยาบาลนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ งศักยภาพด้าน
ความปลอดภัยของนักท่ องเที่ ยว ดังที่ เพ็ญศรี ฉิ รินัง (2558) ได้กล่าวว่าการดู แลบริ การสาธารณสุ ขในพื้นที่ ต่าง ๆ ให้ได้
มาตรฐานอยูเ่ สมอ เป็ นสิ่ งสนับสนุ นการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมาลินี (2551) และมนัสสิ นี
และคณะ (2556) ที่ ได้เสนอแนวทางการพัฒ นาศักยภาพการท่ องเที่ ยวในเรื่ องของระบบความปลอดภัยแก่ นักท่ องเที่ ยว
เช่นกัน 6) ด้านความพร้อมของชุมชนเน้นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน และวางรากฐานความ
ตระหนักรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของการท่องเที่ยวต่อชุมชน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของพิทูรย์ (2558) พบว่าต้องอาศัยการจัดการที่
เป็ นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่ องและประสานงานซึ่ งกันและกัน สร้างความร่ วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของการท่องเที่ยวชุมชนเกาะลันตา กล่าวได้วา่ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเขาเต่าจาก
การมีส่วนร่ วมของชุมชนนั้นต้องอาศัยความมือของทุกภาคส่ วน ร่ วมกันขับเคลื่อนบนพื้นฐานความเข้าใจและการมีส่วน
ร่ วมอย่างแท้จริ ง
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การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยกับค่ านิยมไทยทีป่ รากฏในคาขวัญโฆษณา
Tourism Authority of Thailand and Thai Social Values in Advertising Slogans
พัชราภรณ์ คชินทร์ 1*
Patcharaporn Kachin1*

บทคัดย่อ
คาขวัญโฆษณาที่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ ยวของ ททท. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528-2559 มี เนื้ อหาระบุ ชื่อ
ประเทศไทย ระบุ เอกลักษณ์ และระบุ ผลที่ จะได้รับ จากการท่ อ งเที่ ยวในประเทศ ซึ่ งเป็ นการสร้ างค าขวัญ โฆษณาที่ มี
จุดมุ่งหมายในการให้ขอ้ มูลและโน้มน้าวใจ ยิ่งเมื่อนามาใช้ร่วมกับการใช้คาที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศ และคาที่ทา
ให้ขอ้ ความสละสลวย ล้วนท าให้คาขวัญ โฆษณาน่ าสนใจ จดจาได้ง่าย และสื่ อความได้ตรงวัต ถุประสงค์ ส่ วนการใช้
ประโยคนั้นเป็ นลักษณะการสร้างคาขวัญโฆษณาที่สอดคล้องกับความต้องการในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เช่น ใช้
ประโยคบอกเล่าเพื่อให้ขอ้ มูล หรื อใช้ประโยคคาถามและเชิญชวนเพื่อโน้มน้าวใจนัน่ เอง
ด้านการสะท้อนค่านิ ยม พบมีการหมุนเวียนอยู่ 3 ค่านิยม คือ ค่านิ ยมความเป็ นชาติ ค่านิ ยมทางสังคม และค่านิ ยม
ความเป็ นมนุษย์ โดยเป็ นการเปลี่ยนแปลงตามกระแสหรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่ องเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นกระแสหลักที่มี
ผลทาให้รัฐบาลออกนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ และกระแสต่อมา คือ กระแสความเป็ นไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านของศิ ลปะ วัฒ นธรรม ประเพณี อาหาร เสื้ อผ้า เครื่ อ งแต่ งกาย ความเชื่ อ วิถี ชีวิต และผูค้ น ส่ วนการอนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็ นกระแสที่เกิดขึ้นทัว่ โลกนั้น ก็มีผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยเช่นเดียวกัน
รวมทั้งกระแสความสุ ขจากการท่องเที่ ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั สภาพสังคมของไทยที่ รีบเร่ ง ต้องแข่งขันกันอยู่
ตลอดเวลา ทาให้นกั ท่องเที่ยวจานวนมากรู ้สึกว่าการท่องเที่ยวเป็ นการพักผ่อน เป็ นความสุขที่แสวงหาได้ไม่ยากนัก
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับเรื่ องต่าง ๆ มากมาย
ซึ่ ง ล้ว นมี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ มั่น ของนัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง สิ้ น ดัง นั้น ททท. จึ งได้ส ร้ างค าขวัญ โฆษณาหลากหลายเพื่ อ ใช้ใ น
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในยุคต่าง ๆ แตกต่างกัน โดยคาขวัญโฆษณาเหล่านั้นนอกจากจะช่วยกระตุน้ และโน้มน้าวทา
ให้เกิดการท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถสะท้อนค่านิยมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วย
คาสาคัญ : ค่านิยมไทย , คาขวัญโฆษณา , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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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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บทนา
แม้วา่ ตัวเลขด้านการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะถูกมองเป็ นเรื่ องเดียวกันมานาน แต่ภายใต้ความจริ ง
ที่ ว่าทรัพยากรด้านการท่ องเที่ ยวบางอย่างหากใช้ไม่ระมัดระวังก็มีวนั เสื่ อมโทรมหรื อหมดสิ้ นไป อีกทั้งประเทศไทยยัง
แวดล้อมไปด้วยนานาประเทศที่ต่างมีขุมทรัพย์ดา้ นการท่องเที่ยวที่ดีไม่แพ้กนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศเหล่านั้นต่างมี
การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวของตนอย่างคึกคักจนส่งผลให้เกิดการแข่งขันในวงการธุรกิจท่องเที่ยวระดับชาติอย่าง
ดุเดื อด การท่องเที่ ยวในปั จจุบนั จึงไม่ต่างกับการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาเพื่อจาหน่ ายเป็ นสิ นค้าที่ มีรูปแบบเชิ ญชวนให้ผูท้ ี่
สนใจเข้ามาซื้อหาภายในประเทศ
การแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ นค้าด้านการท่องเที่ยวที่มาในรู ปของการสร้างตราสิ นค้าและแสดงวาทกรรม
ผ่านคาขวัญโฆษณาส่งเสริ มการท่องเที่ยว คือ การสื่ อสารการตลาดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสิ นค้าที่จาหน่ายนั้นเน้นสิ่ งใด
เป็ นจุดขาย โดยคาขวัญโฆษณาตรงกับภาษาอังกฤษว่า “slogan” (สโลแกน) หมายถึง คาขวัญ คติพจน์ คาโฆษณา เสี ยงร้อง
รวมพล เสี ยงร้องรบ (วิทย์, 2541) โดยในภาษาไทยมักพบการใช้คาว่า “คาขวัญ” แทนคาว่า “สโลแกน” อยูบ่ ่อยครั้ง แต่ท้ งั นี้
เพื่อความเข้าใจที่ชดั เจนมากขึ้น ในบทความชิ้นนี้ จะใช้คาว่า “คาขวัญโฆษณา” อันหมายถึงคาว่า “slogan” ซึ่ งเป็ นคาสั้น ๆ
ที่ แสดงความคิดรวบยอด ทาหน้าที่ ตอกย้ าในจุดขายของสิ นค้าและบริ การให้ชัดเจนมากขึ้ น รวมทั้งใช้เป็ นส่ วนในการ
ประกอบกับเชื่ อมโยงกับงานโฆษณาต่างประเภท ต่างชิ้น ต่างวาระ และต่างสื่ อให้เป็ นแผนประชาสัมพันธ์เดี ยวกัน (เสรี ,
2540) เช่น เป๊ ปซี่ ใช้คาขวัญโฆษณาว่า “รสชาติของคนรุ่ นใหม่” ในทุก ๆ สื่ อโฆษณานัน่ เอง
สาหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ผ่านมามีการสร้างคาขวัญโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากมาย ดังนี้
คาขวัญโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ ระหว่าง พ.ศ.2528-2559
ปี พุทธศักราช
คาขวัญโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ
2528-2529
: เที่ยวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง
2530
: เที่ยวแผ่นดินทอง ร่ วมฉลองปี ท่องเที่ยวไทย
2531
: ที่นี่เมืองไทย คุณเที่ยวเมืองไทยทัว่ หรื อยัง
2532-2535
: เที่ยวไทยให้ครบ พบไทยให้ทวั่
2536-2537
: ไปดูให้เต็มตา ความล้ าค่าของไทย
2538
: เมืองไทยมีมากกว่าที่คุณรู ้จกั สวยกว่าที่คุณเคยเห็น
2539-2540
: เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ / เที่ยวเมืองไทย ไปอย่างมีสานึก
2541
: ปี ท่องเที่ยวไทย
2542
: ปี ท่องเที่ยวไทย 2542 การเฉลิมฉลองแม่น้ าแห่งราชอาณาจักรไทย
2543
: ไทยเที่ยวไทย
2544
: ท่องเที่ยววันหยุด สุดสุดในเมืองไทย
2545
: เที่ยวทัว่ ไทย ไปได้ทุกเดือน
2546
: มุมมองใหม่ เมืองไทย
2547
: สัมผัสจริ งเมืองไทย
2548
: วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา / เที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา
2549
: ปี แห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเที่ยวทัว่ ไทย
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2550 - 2551
: เที่ยวไทยให้สนุก เติมความสุขให้ชีวติ / เก็บเมืองไทยให้สวยงาม
2552
: เที่ยวไทยครึ กครื้ น เศรษฐกิจไทยคึกคัก
2553
: เมืองไทยใคร ๆ ก็รัก / กอดเมืองไทย...ให้หายเหนื่อย
2554-2556
: เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยัง่ ยืน
2557
: หลงรักประเทศไทย
2558 -2559
: ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร / ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนกัน
หากสังเกตจะพบว่าคาขวัญโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในแต่ละปี จะมีความแตกต่างกัน ซึ่ งเกิดขึ้น
จากนโยบายส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวที่ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ดังนั้นคาขวัญโฆษณาของการท่ องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทย นอกจากจะช่วยกระตุน้ และโน้มน้าวทาให้คนอยากท่ องเที่ ยวมากขึ้ นแล้ว ยังสามารถสะท้อนค่านิ ยมไทย
บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงสมัยได้อีกด้วย ด้วยเหตุน้ ีผเู ้ ขียนจึงสนใจที่จะศึกษาค่านิยมไทยที่ปรากฏในคาขวัญ
โฆษณาของการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย เพื่อค้นหาว่าในแง่การท่องเที่ ยวภายในประเทศนั้นมีค่านิ ยมการท่องเที่ ยวใด
ปรากฏบ้าง ซึ่ งจะทาให้ผอู ้ ่านตระหนักว่าความคิดหรื อวิถีปฏิบตั ิของนักท่องเที่ยวภายในประเทศดาเนินไปภายใต้ค่านิยมใด
เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร
การสร้ างคาขวัญโฆษณาของการท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย
จากการรวบรวมข้อมูลคาขวัญโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศแต่ละปี จะพบว่ามี
ลักษณะการสร้างคาขวัญสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. เนื้อหาของคาขวัญโฆษณา พบมีการระบุเนื้อหาต่าง ๆ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1.1 ค าขวัญ โฆษณาที่ ร ะบุ ชื่ อ ประเทศไทย โดยปรากฏค าว่า “แผ่ น ดิ น ไทย” “ไทย” “เมื อ งไทย”
“ราชอาณาจักรไทย” และ “ประเทศไทย” ซึ่งมีปรากฏทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ.2548
1.2 คาขวัญ โฆษณาที่ ไม่ระบุ ชื่อประเทศไทย โดยปรากฏเพี ยง 1 ช่ วงเวลา คื อ พ.ศ.2548 ในค าขวัญ
โฆษณาที่วา่ “วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา” และ “เที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา”
1.3 คาขวัญโฆษณาที่ระบุเอกลักษณ์หรื อคุณสมบัติเด่นของประเทศไทย เช่น “ไปดูให้เต็มตา ความล้ าค่า
ของไทย” “ปี ท่องเที่ยวไทย 2542 การเฉลิมฉลองแม่น้ าแห่งราชอาณาจักรไทย” “เที่ยวทัว่ ไทย ไปได้ทุกเดือน” “ท่องเที่ยววิถี
ไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร”
1.4 คาขวัญโฆษณาที่ระบุผลที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น “เมืองไทยมีมากกว่าที่คุณ
รู ้จกั สวยกว่าที่ คุณเคยเห็น” “ท่องเที่ ยววันหยุด สุ ดสุ ดในเมืองไทย” “วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา” “เที่ ยวที่ ไหนไม่สุขใจเท่า
บ้านเรา” “เที่ยวไทยให้สนุก เติมความสุขให้ชีวติ ” “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร”
2. การใช้ คา พบการใช้คา ดังนี้
2.1 การใช้คาที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศ ปรากฏลักษณะการใช้คาต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1 ค าที่ ให้คุ ณ ค่ าต่อ ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องประเทศไทย เช่ น ค าว่า “แผ่น ดิ น ทอง” ในค าขวัญ
โฆษณา “เที่ ยวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง” และ “เที่ยวแผ่นดิ นทอง ร่ วมฉลองปี ท่องเที่ยวไทย” , คาว่า “ล้ าค่า” ในคา
ขวัญโฆษณา “ไปดูให้เต็มตา ความล้ าค่าของไทย” , คาว่า “วิถีไทย” ในคาขวัญโฆษณา “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือน
ใคร”
2.1.2 คาที่ ให้ความคุณค่าต่อความรู ้สึกของการท่องเที่ ยว เช่น คาว่า “มากกว่าที่คุณรู ้จกั “สวยกว่าที่ คุณ
เคยเห็ น ” ในคาขวัญโฆษณา “เมืองไทยมี มากกว่าที่ คุณ รู ้จัก สวยกว่าที่ คุณ เคยเห็ น ” , คาว่า “สุ ดสุ ด” ในคาขวัญโฆษณา
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“ท่องเที่ยววันหยุด สุดสุดในเมืองไทย” , คาว่า “สนุก” “เติมความสุข” ในคาขวัญโฆษณา “เที่ยวไทยให้สนุก เติมความสุขให้
ชีวติ ”
2.2 การใช้คาที่ทาให้ขอ้ ความสละสลวย จดจาง่าย ปรากฏลักษณะการใช้คาต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 คาสัมผัส
2.2.1.1 คาสัมผัสสระ เช่ น “เที่ ยวแผ่นดิ นไทย ภูมิใจแผ่นดิ นทอง” “เที่ ยวแผ่นดิ นทอง ร่ วม
ฉลองปี ท่องเที่ยวไทย” “เที่ยวไทยให้ครบ พบไทยให้ทวั่ ” “ไปดูให้เต็มตา ความล้ าค่าของไทย”
2.2.1.2 คาสัมผัสเสี ยงอักษร เช่น “เที่ยวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดิ นทอง” “ไทยเที่ยวไทย” “ปี
แห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเที่ยวทัว่ ไทย” “มุมมองใหม่ เมืองไทย”
2.2.1.3 ไม่มีคาสัมผัส เช่น “ที่นี่เมืองไทย คุณเที่ยวเมืองไทยทัว่ หรื อยัง” “เมืองไทยมีมากกว่าที่
คุณรู ้จกั สวยกว่าที่คุณเคยเห็น” “สัมผัสจริ งเมืองไทย” “วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา” “หลงรักประเทศไทย”
2.2.2 การซ้ าคา
2.2.2.1 ซ้ าคาทั้งหมด ได้แก่ “ที่นี่เมืองไทย คุณเที่ยวเมืองไทยทัว่ หรื อยัง”
2.2.2.2 ซ้ าบางส่ วนของคา ได้แก่ “เที่ ยวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดิ นทอง” “เที่ ยวไทยให้ครบ
พบไทยให้ทวั่ ”
2.2.2.3 ซ้ าคาแบบเล่นคา ได้แก่ “เที่ยวไทยครึ กครื้ น เศรษฐกิจไทยคึกคัก”
3. การใช้ ประโยค พบการใช้ประโยคในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ประโยคบอกเล่า เช่น “ปี ท่องเที่ยวไทย” “ปี แห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเที่ยวทัว่ ไทย”
3.2 ประโยคคาถาม ได้แก่ “ที่นี่เมืองไทย คุณเที่ยวเมืองไทยทัว่ หรื อยัง”
3.3 ประโยคแสดงความต้องการ เช่น “เที่ยวแผ่นดินทอง ร่ วมฉลองปี ท่องเที่ยวไทย” “เที่ยวเมืองไทยไป
อย่างมีสานึก” “เก็บเมืองไทยให้สวยงาม”
3.4 ประโยคเชิญชวน เช่น “ไปดูให้เต็มตา ความล้ าค่าของไทย” “เมืองไทยมีมากกว่าที่คุณรู ้จกั สวยกว่าที่
คุณเคยเห็น”
จากลักษณะการสร้างคาขวัญโฆษณาในการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยข้างต้น พอจะสรุ ป
ได้วา่ เนื้อหาของคาขวัญโฆษณาที่มีการระบุชื่อประเทศไทย การระบุเอกลักษณ์ และการระบุผลที่จะได้รับจากการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เป็ นการสร้างคาขวัญโฆษณาที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ขอ้ มูลและโน้มน้าวใจ ยิ่งเมื่อนามาใช้ร่วมกับการใช้
คาที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศ และคาที่ทาให้ขอ้ ความสละสลวย ล้วนทาให้คาขวัญโฆษณาน่าสนใจ จดจาได้ง่าย และ
สื่ อ ความได้ต รงวัต ถุ ป ระสงค์ม ากขึ้ น ส่ วนการใช้ป ระโยคนั้น เป็ นลัก ษณะการสร้ างค าขวัญ โฆษณาที่ ส อดคล้อ งกับ
จุดประสงค์และความต้องการในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว เช่น ใช้ประโยคบอกเล่าเพื่อให้ขอ้ มูล หรื อใช้ประโยค
คาถามและเชิญชวนเพื่อโน้มน้าวใจนัน่ เอง
ค่ านิยมไทยกับการท่ องเทีย่ ว
(พรศิริ, 2551) กล่าวว่า การส่ งเสริ มการเดิ นทางท่องเที่ ยวของคนไทยในประเทศเป็ นเสมือนการส่ งเสริ มให้เกิ ด
มิตรภาพและโอกาสแห่งความเข้าใจในชีวติ ความเป็ นอยู่ ประเพณี วิถีวฒั นธรรมของผูค้ นในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
(อภินันท์, 2551) ที่ กล่าวถึ งผลลัพธ์จากการท่ องเที่ ยวในประเทศว่าเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิ ดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่ อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวมากขึ้น แต่ตอ้ งยอมรับว่ายุคสมัยหนึ่ งของการท่องเที่ยวเป็ นภาพที่จากัดอยูเ่ ฉพาะในคน
บางกลุ่ม ทั้งนี้ อาจมาจากในอดีตสังคมมีความตึงเครี ยดน้อย การแข่งขันในการทางานยังไม่สูง การคมนาคมไปในสถานที่
ต่าง ๆ ยังไม่สะดวก ต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนาน ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ถูกประชาสัมพันธ์ในเชิงการสร้าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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ประสบการณ์ชีวิต หรื ออาจไม่ได้รับการพัฒนา ไม่มีความปลอดภัย คนส่ วนใหญ่จึงมองว่าการท่องเที่ยวเป็ นการใช้เวลาที่
สิ้นเปลือง ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และไม่มีประโยชน์ ต่างกับปั จจุบนั ที่การคมนาคมสะดวกสบายขึ้น แหล่งท่องเที่ยวมากมาย
ถูกประชาสัมพันธ์ในเชิงการสร้างประสบการณ์ชีวติ และมีการพัฒนาให้ดีข้ ึน รวมทั้งผูค้ นมีความเครี ยดสูง การท่องเที่ยวจึง
กลายค่านิยมอย่างหนึ่งที่ถูกนามาใช้เพื่อเป็ นการพักผ่อนและแสดงออกถึงรสนิยมในการดาเนินชีวติ มากขึ้น
สาหรั บ ความหมายของค าว่า “ค่ านิ ยม” (มณฑาทิ พ ย์, 2551) กล่าวว่า ค่านิ ยม คื อ แบบอย่างพฤติ ก รรมที่ อ าจ
เกี่ยวข้องกับวัตถุหรื อมิใช่วตั ถุก็ได้ ซึ่ งในสังคมต่าง ๆ จะมีค่านิ ยมแตกต่างกันไป โดยบางค่านิ ยมก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
บุคคลผูถ้ ือปฏิบตั ิและแก่สังคม แต่บางค่านิ ยมก็อาจก่อให้เกิดผลเสี ยแก่สังคม ด้านสุ นทรี โคมิน และ (สนิ ท, 2523) กล่าวว่า
ค่านิยม คือ ความเชื่ออย่างหนึ่งที่เชื่อว่าวิถีปฏิบตั ิบางอย่างหรื อเป้ าหมายของชีวติ บางอย่างนั้น เป็ นสิ่ งที่ตวั เองหรื อสังคมเห็น
ดีเห็นชอบ สมควรที่จะยึดถือปฏิบตั ิ
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (2530: 270-274) กาหนด ค่านิ ยมพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ 1. การ
พึ่งพาตนเอง ขยันหมัน่ เพียง และมีความรับผิดชอบ 2. การประหยัดอดออม 3. การมีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย 4. การ
ปฏิบตั ิตามคุณธรรมของศาสนา และ5. การรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ส่ วน สนิ ท สมัครการ (อ้างถึงใน ปองบุญญ์, 2546) ได้
วิเคราะห์และจัดแบ่งค่านิ ยมของไทยเป็ น 3 กระแสหลัก ซึ่ งจัดว่าเป็ นตัวกาหนดในการสร้างคุณค่าที่สาคัญให้กบั แผนการ
ประพฤติปฏิบตั ิของคนไทย ดังนี้
1. คนไทยมีค่านิยมในการนับถือตัวบุคคล คือ คนไทยถือว่าคนมีความสาคัญมากที่สุด ทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกขึ้นอยู่
กับบุคคล ด้วยเหตุน้ ีพฤติกรรมของคนไทยจึงมีการตอบสนองความต้องการของตนเองเป็ นสาคัญ ค่านิยมนี้ทาให้เกิดค่านิยม
รอง 2 ประการ คือ คนไทยยึดถือลัทธิปัจเจกชน และคนไทยไม่ชอบขัดแย้ง
2. คนไทยมีค่านิยมในเรื่ องความรักสนุก คือ มักถือว่าความสนุกสนานรื่ นเริ งเป็ นกาไรชีวติ การเคร่ งเครี ยดและเอา
จริ งเอาจังตลอดเวลาเป็ นสิ่ งที่น่าเบื่อหน่าย ค่านิ ยมนี้ ทาให้เกิดค่านิ ยมรอง 3 ประการ คือ การเน้นย้ าในการบริ โภค ไม่ชอบ
ทางานหนัก เพราะงานหนักไม่ใช่ความสนุก และนิยมชมชอบคนใจกว้าง ไม่ตระหนี่ข้ ีเหนี่ยว
3. คนไทยมี ค่านิ ยมในความเชื่ อเรื่ องบุ ญกรรม ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของค่านิ ยมรองหมายประการ เช่น ค่านิ ยมเรื่ อง
อานาจ (คนมีบุญมีวาสนาจึงได้มีอานาจ) ค่านิ ยมเรื่ องการให้อภัย ไม่จองเวร เพราะกลัวภพหน้าต้องมาเป็ นเวรเป็ นกรรมกัน
อีก
ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นที่ยอมรับกันในหมู่นกั วิชาการทางสังคมว่าค่านิยมมีบทบาทสาคัญมากต่อพฤติกรรมของมนุษย์ใน
ฐานะที่ เป็ นตัวตัดสิ น ตัวกาหนด ตัวนา หรื อตัวผลักดันให้พฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางใดทางหนึ่ ง ค่านิ ยมจึงเป็ นพลังที่
ซ่ อนเร้นอยู่ภายใต้พฤติ กรรมทางสังคมส่ วนใหญ่ของมนุ ษย์ โดยถูกนามาใช้ในการโน้มน้าวใจเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
มากมาย ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่ องของการสร้างคาขวัญโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ ททท. ที่ถูกนามาใช้
ในการโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคทาให้เกิดความรู ้สึกอย่างท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเป็ นการโน้มน้าวใจผ่านค่านิยม ดังนี้
ปี พ.ศ. 2528-2529 คาขวัญโฆษณา : เทีย่ วแผ่นดินไทย ภูมใิ จแผ่นดินทอง
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติชาติ โดยใช้คาว่า “แผ่นดิ นทอง” อันหมายถึง ดินแดนที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ล้ าค่า รวมถึงประชาชนมีเสรี ภาพ ขยันประกอบอาชี พ ทานุ
บารุ งแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ มักปรากฏคู่กบั คาว่า “แผ่นดินธรรม” หมายถึง แผ่นดินที่มีพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงปฏิบตั ิตนใน
หลักทศพิ ธราชธรรมปกครองอยู่ ซึ่ งก็ คือ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว รั ช กาลที่ 9 โดยเป็ นการโน้ม น้าวให้ ค นไทย
ภาคภูมิใจในแผ่นดินของตนเอง และเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยที่กาลังเผชิญ
กับปั ญหาเศรษฐกิ จถดถอยในสังคมเศรษฐกิ จโลกที่ ลามมาสู่ ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2523-2529 (รังสรรค์ , 2540)
ในขณะนั้นตรงกับรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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ปี พ.ศ. 2530 คาขวัญโฆษณา : เทีย่ วแผ่นดินทอง ร่ วมฉลองปี ท่ องเทีย่ วไทย
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติ มีการใช้คาว่า “แผ่นดินทอง” เช่นเดียวกับคาขวัญโฆษณาปี ก่อน
หน้า โดยขณะนั้นได้มีการเปิ ดตัวโครงการ Visit Thailand Year เพื่อเฉลิมฉลองเนื่ องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
60 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่งนับว่าเป็ นการทาการตลาดที่ประสบผลสาเร็ จมากครั้งหนึ่งของไทยจนต่อมา
หลายประเทศได้ด าเนิ น การตามอย่าง ท าให้เกิ ด แคมเปญคล้าย ๆ กัน เช่ น Visit Malaysia Year , Visit Lao Year , Visit
Myanmar Year รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ในโลกด้วย (ภราเดช, 2549)
ปี พ.ศ. 2531 คาขวัญโฆษณา : ทีน่ ี่เมืองไทย คุณเทีย่ วเมืองไทยทัว่ หรื อยัง
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ที่แสดงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่มีต่อการใช้ชีวิตหรื อการ
ท่องเที่ ยว เช่น ความรักสนุ ก ต้องการความสุ ข การเปิ ดหู เปิ ดตา การเปิ ดประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการท่องเที่ ยวโดยมี
การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ ที่ไม่หวังคาตอบ แต่ตอ้ งการให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการฉุ กคิดว่าตนเองได้เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่
ต่าง ๆ ภายในประเทศทัว่ ถึงทุกพื้นที่หรื อไม่ ซึ่ งหากผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลที่ไม่ค่อยได้เดินทางท่องเที่ยวนัก ก็จะเกิดความรู ้สึก
อยากออกไปท่องเที่ยวมากขึ้น แต่หากเป็ นบุคคลที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวอยูแ่ ล้ว คาขวัญโฆษณาลักษณะนี้ ก็จะเป็ นคาถามที่
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความอยากที่จะค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ภายในประเทศที่ตนเองไม่เคยไปเยือน ซึ่ งถือเป็ นการ
โน้มน้าวใจได้เป็ นอย่างดี
ปี พ.ศ. 2532-2535 คาขวัญโฆษณา : เทีย่ วไทยให้ ครบ พบไทยให้ ทวั่
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ที่แสดงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่มีต่อการใช้ชีวิตหรื อการ
ท่องเที่ยว โดยมีเนื้ อหาคล้ายคลึงกับคาขวัญโฆษณาในปี ก่อนหน้านี้ ที่ตอ้ งการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกอยากที่จะ
เดิ นทางยังสถานที่ ท่องเที่ ยวภายในประเทศให้ทวั่ ถึง โดยคาว่า “ไทย” คาแรกหมายถึงประเทศไทย ส่ วนคาว่า “ไทย” คา
ต่อมาหมายถึง การได้พบกับความเป็ นไทย ที่สอดแทรกอยูใ่ นสถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวติ ของผูค้ นในพื้นที่ตา่ ง ๆซึ่งในช่วง
ปี พ.ศ.2530-2533 รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณเกินกว่า 200 ล้านบาท วางแผนการส่ งเสริ มการตลาดในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยจึงเล็งเห็ นแล้วว่านโยบายการตลาดควรจะเน้นหนักไปในการส่ งเสริ มการ “ซื้ อ”
โดยมีกลยุทธ์ในการเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การที่ มี “คุณภาพ” หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ ทางการเมือง “พฤษภา
ทมิฬ” ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก (ศิริพร, 2539) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้นกั ท่องเที่ยวลดลงถึง
ร้อยละ 15 เมื่อเที ยบกับระยะเดียวกันของปี ก่อน และมีผลต่อเนื่ องไปถึงเดื อนมิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ.2535 ด้วย ซึ่ ง
หลังจากเหตุการณ์สงบลง การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องได้เร่ งรัดการสร้างภาพพจน์ที่ถูกต้อง
ของประเทศไทย โดยผ่านสื่ อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ และเชิญบริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยวเข้ามาดูสถานการณ์ในประเทศ
ส่งผลให้สถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยฟื้ นตัวได้เร็ วกว่าที่คาดไว้
ปี พ.ศ. 2536-2537 คาขวัญโฆษณา : ไปดูให้ เต็มตา ความลา้ ค่ าของไทย
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติ ในที่น้ ีหมายถึงค่านิยมที่แสดงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ ยวอันงดงามที่ทรงคุณค่าของไทย สอดคล้องกับคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน
หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นที่กล่าวถึงนโยบายด้านการท่องเที่ยว โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุวา่ รัฐบาลจะส่งเสริ มและ
ประสานงานกับ หน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้งในระดับ ประเทศ ระดับ ภูมิ ภาค และระดับ นานาชาติ เพื่ อประชาสัม พัน ธ์ให้ชาว
ต่างประเทศรู ้จกั ประเทศไทยในแง่มุมที่ถูกต้อง อนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวให้อยูใ่ นสภาพที่
เอื้ออานวยต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น (รัฐบาลไทย, 2535)
ซึ่งเป็ นการทางานหลังจากที่ประเทศไทยประสบกับปั ญหาเรื่ องภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ทาง
การเมือง “พฤษภาทมิฬ” ในปี ก่อนหน้านี้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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ปี พ.ศ. 2538 คาขวัญโฆษณา : เมืองไทยมีมากกว่ าทีค่ ุณรู้ จกั สวยกว่ าทีค่ ุณเคยเห็น
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ที่แสดงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่มีต่อการใช้ชีวิตหรื อการ
ท่องเที่ยว เช่น ความรักสนุก การต้องการความสุ ข การต้องการค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่สวยงาม ซึ่ งเนื้ อหาของคา
ขวัญโฆษณานี้ หมายถึง ประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและความงดงามอีกมากมายที่คุณยังไม่เคยรู ้จกั หรื อสัมผัสจากที่
ใดมาก่อน เป็ นการกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้สึกอยากที่ จะเดิ นทางท่ องเที่ ยวมากขึ้น สาหรับในปี นี้ ททท. เน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ecotourism) อย่างจริ งจัง เพื่อแก้ปัญหาความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเที่ยว โดย
ให้คาจากัดความว่าหมายถึง การเดิ นทางไปยังสถานที่ ท่องเที่ยวแห่ งใดแห่ งหนึ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึ กษา ชื่ นชม
และเพลิดเพลินไปกับทัศนี ยภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรู ้
และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2538)
ปี พ.ศ. 2539-2540 คาขวัญโฆษณา : เทีย่ วเมืองไทย ไม่ ไปไม่ รู้ / เทีย่ วเมืองไทย ไปอย่ างมีสานึก
ช่วงเวลานี้ ปรากฏคาขวัญโฆษณาที่ใช้สาหรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 2 คาขวัญ ซึ่ ง
สะท้อนค่านิ ยมที่แตกต่างกัน ได้แก่ “เที่ ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้” เป็ นคาขวัญโฆษณาที่ สะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์อนั
แสดงถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่การต้องการค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่รู้จกั หรื อยังไม่เคยสัมผัส ส่ วน “เที่ยว
เมืองไทย ไปอย่างมีสานึ ก” เป็ นคาขวัญโฆษณาที่สะท้อนค่านิ ยมทางสังคม หมายถึง ค่านิยมที่แสดงเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
คนที่มีต่อสังคมส่ วนรวม เช่น การมีระเบียบวินยั การเคารพกฎหมาย การช่วยกันรักษา และไม่ทาลายสาธารณสมบัติ หรื อ
การรักษาสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจากการที่การท่องเที่ยวถูกโจมตีวา่ เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาลายสภาพแวดล้อม รวมถึงทาลายสังคมและ
วัฒนธรรม การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยในฐานะหน่ วยงานที่ รับผิดชอบและกากับดูแลการท่องเที่ ยวโดยตรงจึ งมีการ
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยกาหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2540 – 2546 ที่เน้นการ
สร้างกระแสหลัก 3 กระแส คือ กระแสความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กระแสความต้องการใน
ด้านการศึกษาเรี ยนรู ้ และกระแสความต้องการพัฒนาคน (ศูนย์พฒั นาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544)
ปี พ.ศ. 2541-2542 ค าขวั ญ โฆษณา : ปี ท่ อ งเที่ ย วไทย / ปี ท่ อ งเที่ ย วไทย 2542 การเฉลิ ม ฉลองแม่ น้ า แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
ช่วงเวลานี้ ปรากฏคาขวัญโฆษณาที่ ใช้สาหรับการประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ ยวภายในประเทศไทย 2 คาขวัญที่
สะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติ เหมื อนกัน โดยในที่ น้ ี หมายถึ ง การประกาศปี การท่ องเที่ ยวและเชิ ญ ชวนให้ผูค้ นออกมา
ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเนื่ องในโอกาสพิเศษ 2 โอกาสคือ การเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซี่ ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ในปี พ.ศ.2541 และวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (72 พรรษา) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในปี พ.ศ.2542 อัน
เป็ นวาระพิเศษที่คนไทยจะร่ วมถวายความจงรักภักดี และร่ วมฉลองพร้อมเพรี ยงกันทัว่ ประเทศ ด้วยเหตุน้ ี คณะรัฐมนตรี จึง
ได้มีมติอนุ มตั ิให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ น “ปี ท่องเที่ ยวไทย 2541-2542 (Amazing Thailand 1998-1999)” โดยมีเป้ าหมายให้
ประเทศไทยอยูใ่ นแผนที่เดินทางของนักท่องเที่ยวทัว่ โลกด้วยสิ นค้าท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมความ
เป็ นอยู่ และมุ่งส่ งเสริ มให้ประชาชนชาวไทยเดินทางท่องเที่ ยวในเมืองไทยแทนการเที่ยวต่างประเทศ (การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย, 2551)
ปี พ.ศ.2543 คาขวัญโฆษณา : ไทยเทีย่ วไทย
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิยมความเป็ นชาติ ในที่น้ ี หมายถึงค่านิ ยมที่แสดงเกี่ยวกับสิ่ งที่ส่งผลถึงความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่ องจากคาขวัญโฆษณานี้ เกิ ดขึ้นจากนโยบายการทางานที่ทาง ททท. ต้องการเชิ ญชวนให้คน
ไทยเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศมากขึ้ น ประกอบกับ ททท. ครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2543 ดัง นั้ นจึ ง ได้ท าการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดาเนิ นงานของ ททท. มากมาย เพื่อให้ประชาชนคนไทยเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และภาคภูมิใจ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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ในสมบัติวฒั นธรรมของไทย รวมถึงการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันจะส่ งผลนาสู่การท่องเที่ ยวแบบยัง่ ยืนต่อไป
ซึ่งก็สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยในขณะนั้นที่แม้จะกาลังฟื้ นตัวและขยายตัวได้ดีตลอดครึ่ งปี หลัง พ.ศ.2542 จนถึงครึ่ ง
ปี แรกของ พ.ศ.2543 แต่ก็เริ่ มชะลอตัวลงในเวลาต่อมา เพราะได้รับผลจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวอยูใ่ นระดับสูง ภาวะน้ าท่วม
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ราคาพืชผลตกต่าต่อเนื่อง ความซบเซาของตลาดหลักทรัพย์ และความไม่แน่นอนทางการเมือง
(จิราวรรณ, 2555)
ปี พ.ศ.2544 คาขวัญโฆษณา : ท่ องเทีย่ ววันหยุด สุ ดสุ ดในเมืองไทย
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ที่แสดงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่มีต่อการใช้ชีวิตหรื อการ
ท่องเที่ ยว โดยปรากฏคาว่า “สุ ดสุ ด” อันหมายถึงการได้รับความสนุ ก ความสุ ข ความสะดวกสบาย และการพักผ่อนที่ น่า
ประทับใจจากการเดิ นทางท่ องเที่ ยวภายในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นคาขวัญโฆษณาที่ ททท. ขยายผลจากแนวคิ ด Amazing
Thailand Experience Variety ที่ ตอ้ งกระตุน้ ให้คนไทยออกมาท่องเที่ ยวในช่วงวันหยุดมากขึ้น และชะลอการเดิ นทางออก
นอกประเทศให้นอ้ ยลง
ปี พ.ศ.2545 คาขวัญโฆษณา : เทีย่ วทัว่ ไทย ไปได้ ทุกเดือน
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ในที่ น้ ี หมายถึงพฤติกรรมของคนที่ ตอ้ งการเดิ นทางค้นหา
ความสุ ข ความสนุกสนาน และประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยได้ทุกเดือน โดยใน
ปี ดังกล่าวได้มีการก่อตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น และมีการกาหนดเป้ าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย ภาครัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยจึงได้จดั สรรงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท
เพื่อกระตุน้ ตลาดท่องเที่ยวด้วยการเปิ ดโครงการ “เที่ยวไทยไปได้ทุกเดือน” ซึ่ งมีจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จดั ขึ้น
ตลอดทั้งปี เป็ นจุดขาย เพื่อใช้เป็ นกลยุทธ์ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนอกจากส่ งเสริ มให้ชาวต่างชาติ
เข้ามาท่ องเที่ ยวในประเทศไทยแล้ว รัฐบาลยังสนับสนุ นให้คนไทยเกิ ดค่านิ ยมในการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ (นันทา,
2557)
ปี พ.ศ.2546-2547 คาขวัญโฆษณา : มุมมองใหม่ เมืองไทย /สัมผัสจริงเมืองไทย
ปี พ.ศ.2546-2547 ปรากฏคาขวัญโฆษณาที่ใช้สาหรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวภายในประเทศไทย 2 คา
ขวัญ ซึ่ งสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์เหมือนกัน ในที่ น้ ี แสดงถึงพฤติกรรมการท่องเที่ ยวที่ การต้องการค้นพบสถานที่
ท่องเที่ ยวใหม่ ๆ ที่ ยงั ไม่รู้จกั หรื อยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน โดยในต้นปี พ.ศ.2546 ททท. ได้จดั ทาโครงการ “มุมมองใหม่
เมืองไทย” (Unseen in Thailand) ขึ้น ด้วยการแนะนาแหล่งท่องเที่ยว 48 แห่ ง เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสเมืองไทยในมุมมองที่
ไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่และสถานที่ที่อาจอยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแต่เป็ นมุมมองใหม่ โดยนักท่องเที่ยว
ต้องไปให้ถูกที่ ถูกเวลา ถูกฤดูกาล ความสวยงามที่ น่าตื่นตาตื่นใจก็จะปรากฏขึ้น ซึ่ งในระยะเวลาของโครงการก็ประสบ
ความสาเร็ จจนได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่ งในสามของแผนการตลาดยอดเยีย่ มประจาปี พ.ศ.2546 และด้วยเหตุน้ ีทาง ททท.
จึงได้เดินหน้าต่อกับ Unseen Thailand โครงการ 2 หรื อ “สัมผัสจริ งเมืองไทย” ซึ่งต้องการให้คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวใน
แหล่งท่ องเที่ ยว “Unseen” แบบไปจริ ง ๆ เพื่ อเป็ นการช่ วยเพิ่ มปริ มาณการท่ องเที่ ยวและรายได้ที่ เกิ ดจากการท่ องเที่ ยว
ภายในประเทศ โดยเพิ่มเติมเรื่ องของตานาน ประวัติ หรื อความเชื่ อในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการแนะนาแหล่งท่องเที่ ยวใน
โครงการอีก 50 แห่ ง ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ น่าไปสัมผัสจริ ง มากกว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามหรื อ
ความแปลกเท่านั้น (ท่องเที่ยว, 2546)
ปี พ.ศ.2548 คาขวัญโฆษณา : วันธรรมดาทีไ่ ม่ ธรรมดา / เทีย่ วทีไ่ หนไม่ สุขใจเท่ าบ้ านเรา
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ในที่ น้ ี หมายถึงพฤติกรรมของคนที่ ตอ้ งการเดิ นทางค้นหา
ความสุ ข ความสนุกสนาน และประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดย “วันธรรมดาที่ไม่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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ธรรมดา” ที่ คาขวัญโฆษณาที่ ตอ้ งการส่ งเสริ มให้คนไทยออกมาเดินทางท่องเที่ ยวในวันที่ ไม่ใช่วนั หยุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ตอ้ งมีการกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวหลุดพ้นจากความกลัว และความเสี ยใจจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิสึ
นามิ รวมถึงโน้มน้าวให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นด้วยการจัดแคมเปญ “เที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา” ตาม
ด้วยการปล่อยมาสคอต “สุ ขใจ” และเชิญนักร้องนักแสดงชื่อดัง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ ซึ่ ง
ทาให้สถานการณ์โดยภาพรวมเริ่ มปรับตัวดีข้ ึน แต่การท่องเที่ยวของคนไทยก็ยงั มีการชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อยในบางช่วง
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง และเกิด
อุทกภัยซ้ าอีกครั้งใน 16 อาเภอของจังหวัดสงขลาและรอบนอกของตัวเมืองหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 13-20 ธันวาคม พ.ศ.
2548 (จิราวรรณ, 2555)
ปี พ.ศ.2549 คาขวัญโฆษณา : ปี แห่ งการเฉลิมฉลอง ท่ องเทีย่ วทัว่ ไทย
จากคาขวัญ โฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติ ในที่ น้ ี หมายถึ งค่านิ ยมที่ แสดงเกี่ ยวกับการจงรักภักดี ความ
ภาคภูมิใจ ต่อชาติ สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดงานเฉลิมฉลองแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระเกียรติ
ในปี มหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นการครองราชย์ยาวนานที่ สุด โดยมีการจัดงานมหกรรมพืชสวน
โลกเฉลิ มพระเกี ยรติที่จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นงานใหญ่ระดับประเทศ ก่ อให้เกิ ดการหลัง่ ไหลของกระแสการเดิ นทาง
ท่องเที่ ยวข้ามภูมิภาคเพื่อไปเยี่ยมชมงานดังกล่าวอย่างคึกคัก (การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย, 2551) โดยเป็ นการเดินทาง
ท่องเที่ยวในลักษณะทัศนาจร ต่อมาในช่วงเดื อนกันยายนเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยมีการชุมนุ มประท้วงการ
บริ ห ารงานของรั ฐ บาลนกยกรั ฐ มนตรี ทั ก ษิ ณ ชิ น วัต ร จนเกิ ด เป็ นวิ ก ฤตการณ์ ท างการเมื อ ง ท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศเกิดการชะลอตัวลง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551)
ปี พ.ศ.2550 - 2551 คาขวัญโฆษณา : เทีย่ วไทยให้ สนุก เติมความสุ ขให้ ชีวติ / เก็บเมืองไทยให้ สวยงาม
ช่วงเวลานี้ ปรากฏคาขวัญโฆษณาที่ใช้สาหรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 2 คาขวัญ ซึ่ ง
สะท้อนค่านิยมที่แตกต่างกัน ได้แก่ “เที่ยวไทยให้สนุก เติมความสุขให้ชีวติ ” ที่ปรากฏคาว่า “สนุก” และ “เติมความสุข” ซึ่ ง
แสดงถึงค่านิ ยมความเป็ นมนุษย์ที่รักความสนุกสนาน ชอบการผ่อนคลาย หลีกหนีความเครี ยดและความวุน่ วาย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในขณะนั้นที่ มีปัญหาทางการเมืองทาให้เกิ ดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ราคาน้ ามันโลกมีการปรับตัวสู งขึ้น
เป็ นประวัติการณ์ เกิดปั ญหาเงินเฟ้อ และค่าครองชีพสู งตามไปด้วย (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2551) ส่ งผลกระทบ
ด้านการท่องเที่ ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้ ททท. ต้องกระตุน้ โดยโฆษณาเชิ ญชวนให้ผูค้ นเห็ นความสุ ข หรื อออกไป
แสวงหาความสุขให้กบั ชีวติ ด้วยการท่องเที่ยวมากขึ้น ส่วน “เก็บเมืองไทยให้สวยงาม” เป็ นคาขวัญโฆษณาที่สะท้อนค่านิยม
ทางสังคม หมายถึ ง ค่านิ ยมที่ แสดงเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของคนที่ มีต่อสังคมส่ วนรวม เช่ น การมี ระเบี ยบวินัย การเคารพ
กฎหมาย การช่วยกันรักษา และไม่ทาลายสาธารณสมบัติ หรื อการรักษาสิ่ งแวดล้อม สอดคล้องกับสภาพสังคมในขณะนั้นที่
เกิ ดกระแสตื่นตัวเรื่ องภาวะโลกร้อน และประเทศไทยเองก็เริ่ มมีปัญหาจากการที่ นกั ท่องเที่ยวเพิ่มจานวนสู งขึ้นจนส่ งผล
กระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยว
ปี พ.ศ.2552 คาขวัญโฆษณา : เทีย่ วไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยม 2 ประการ คือ ค่านิ ยมความเป็ นชาติ อันหมายถึง การแสดงถึงสิ่ งที่ ส่งผลถึง
ความมัน่ คงของประเทศ ซึ่งก็คือ เศรษฐกิจ มาผนวกรวมกับค่านิยมความเป็ นมนุษย์ ที่ตอ้ งการค้นหาความสุขสนุกสนานจาก
การท่องเที่ยว โดย “เที่ ยวไทยครึ กครื้ น เศรษฐกิ จไทยคึกคัก” เป็ นคาขวัญโฆษณาที่ ถูก นามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
โน้มน้าวให้คนไทยออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น เพื่อช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของไทยที่ขณะนั้นกาลังประสบปั ญหา
ตกต่าอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติต่าง ๆ ทั้งปั ญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ชนิ ดเอ (H1N1) หรื อไข้หวัดใหญ่ 2009 ปั ญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื่ อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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และปั ญ หาการก่ อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ ดังกล่าวส่ งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่ อมัน่ ของ
นักท่ องเที่ ยวต่อประเทศไทย รัฐบาลจึ งมีนโยบายสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั นักท่ องเที่ ยวและเร่ งรัดมาตรการกระตุน้ การ
ท่องเที่ยวต่อไป
ปี พ.ศ.2553 คาขวัญโฆษณา : เมืองไทยใคร ๆ ก็รัก / กอดเมืองไทย...ให้ หายเหนื่อย
ช่วงเวลานี้ ปรากฏคาขวัญโฆษณาที่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 2 คาขวัญ ซึ่ งทั้งคู่ได้สะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติ
เช่นเดียวกัน โดย “เมืองไทยใคร ๆ ก็รัก” เป็ นคาขวัญโฆษณาที่ตอ้ งการกระตุน้ ให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในประเทศไทย
ด้วยการนาเสนอเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ ในพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่
ละภูมิภาค ส่ วน “กอดเมืองไทย...ให้หายเหนื่ อย” ก็เป็ นคาขวัญโฆษณาที่ถูกนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคน
ไทยให้ป ล่ อยวางความขุ่น ข้องหมองใจ ความคับ ข้อ งจากสถานการณ์ ข องบ้างเมื อ งที่ กดทับ คนไทยมาอย่างยาวนาน
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นที่แม้ พ.ศ.2553 จะเป็ นวาระครบรอบ 50 ปี ของ ททท. ที่เดิมทีได้กาหนดรู ปแบบการ
ทางานที่ ตอ้ งมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ แต่เมื่อเกิ ดวิกฤตการณ์ ความวุน่ วายจนมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ ยว
อย่างมากมาย ททท. จึงเปลี่ยนแนวคิดการทางานในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นการกระตุน้ ให้คนไทยหลุดพ้นจากความสับสน
วุน่ วาย โดยใช้การเดินทางท่องเที่ยวมาเยียวยาทางอารมณ์ ด้วยการออกไปหาอ้อมกอดของธรรมชาติ อ้อมกอดของขุนเขา
อ้อมกอดของหาดทราย อ้อมกอดของชายทะเล หรื ออ้อมกอดของประเพณี วถิ ีวฒั นธรรมอันงดงามของเมืองไทย เพื่อจะได้
ลืมเลือนความว้าวุ่นขุ่นมัว แล้วเดินทางออกไปสัมผัสเก็บซับรับเอาสิ่ งดี ๆ ที่ งดงามของเมืองไทย กลับมากอดเก็บไว้เป็ น
พลังของชีวิต ซึ่ งการที่ คนไทยช่วยกันออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้น นอกจากจะเป็ นการพักผ่อนเพื่อตนเองแล้ว ยัง
เป็ นการกระจายรายได้ ช่วยเยียวยารักษาเศรษฐกิจ รักษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้อยูร่ อดผ่านพ้นวิกฤตไปได้ดว้ ย
เช่นกัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2553)
ปี พ.ศ.2554-2556 คาขวัญโฆษณา : เทีย่ วหัวใจใหม่ เมืองไทยยัง่ ยืน
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมทางสังคม อันแสดงออกถึงพฤติกรรมของคนที่มีต่อสังคมส่วนรวม เช่น การมี
ระเบี ยบวินัย การเคารพกฎหมาย การช่วยกันรักษา และไม่ทาลายสาธารณสมบัติ หรื อการรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยมีการใช้
คาศัพท์ที่แสดงการชี้ นาเรื่ องการท่องเที่ ยวตามธรรมชาติหรื อการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ เพื่อมุ่งเน้นการเดิ นทางท่องเที่ ยว
ภายในประเทศแบบรักษาคุณค่าความมัง่ คัง่ ของทรัพยากร ซึ่งจะนาไปสู่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ขณะเดียวกันก็จะเป็ นการ
สร้างทัศนคติด้านใหม่ให้กบั นักท่องเที่ ยวไทย และยังจะส่ งผลให้นักท่องเที่ ยวต่างชาติรู้สึกดี ที่เห็ นนักท่องเที่ ยวชาวไทย
ท่องเที่ยวในรู ปแบบดังกล่าว
ปี พ.ศ.2557 คาขวัญโฆษณา : หลงรักประเทศไทย
จากคาขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุษย์ที่ตอ้ งการค้นหาความสุ ขจากการท่องเที่ยว โดยมีเนื้ อหาจูงใจ
ให้คนไทยออกมาเดินทางท่องเที่ยวจริ ง เน้นแนวคิดการท่องเที่ยว “แบบเข้าถึง” ซึ่งก็คือ การเดินทางท่องเที่ยวที่จะนาพานัก
เดินทางทุกคนไปสัมผัส และเข้าถึงเสน่ห์ของประเทศไทยมากขึ้น จนทาให้หลาย ๆ คนเกิดความรู ้สึก “หลงรัก” โดยบางคน
อาจจะหลงรักในความสงบ หลงรั กในความสวยงาม หลงรักในมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หลงรักวิถีชีวิต หลงรักผูค้ น และ
หลงรักความเป็ นไทยในภูมิภาคต่าง ๆ และเมื่อหัวใจได้หลงรักอะไรสักอย่างแล้ว นักท่องเที่ยวก็อยากที่จะไปเห็น ไปสัมผัส
ไปดูแล ไปเข้าถึง และไปบอกต่อความประทับใจให้คนอื่น ๆ รับรู ้ ถือเป็ นการสร้างปรากฏการณ์ทางความคิดให้คนไทยเกิด
ทัศนคติที่ดีกบั การท่องเที่ ยวในประเทศ กระตุน้ ให้เกิดการเดิ นทางท่องเที่ ยวมากขึ้น บ่อยขึ้น และภายใต้จิตสานึ กที่ ดีข้ ึน
จนทาให้การท่องเที่ยวกลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ อย่างแท้จริ ง
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ปี พ.ศ.2558-2559 คาขวัญโฆษณา : ท่ องเทีย่ ววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่ เหมือนใคร / ท่ องเทีย่ ววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่ เหมือนกัน
ช่วงเวลานี้ ปรากฏคาขวัญโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 2 คาขวัญ คือ “การท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือน
ใคร” และ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ ได้เหมือนกัน” ซึ่งนอกจากจะมีความคล้ายคลึงกันแล้วยังสะท้อนค่านิยมที่เหมือนกัน คือ
ค่านิ ยมความเป็ นชาติ อันหมายถึง ความภาคภูมิใจในศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย มาผสานกับค่านิ ยม
ความเป็ นมนุษย์ ที่ตอ้ งการค้นหาความสุ ขสนุกสนานจากการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าใคร โดยมีการประกาศให้เป็ นปี
พ.ศ.2558 เป็ น “ปี ท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess) และมีการนาคาว่า “วิถีไทย” มาเป็ นตัวสร้างเอกลักษณ์และ
สร้ างการรั บ รู ้ถึ งภาพลักษณ์ ด้านบวกจากความสุ ข ความรื่ น เริ ง ความเป็ นอยู่แบบไทยที่ พบเห็ น ได้ทุ กถิ่ น ทั่วไทย และ
เชื่ อ มโยงความรู ้ สึ กของนัก ท่ อ งเที่ ยวให้ เข้าถึ งวิถี ไทย (Thainess) ควบคู่ กับ การกระตุ ้น ให้เกิ ด บรรยากาศการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวที่สนุกสนานและเบิกบานใจ ซึ่ งจากการทางานภายใต้แนวคิดดังกล่าว ทาให้การท่องเที่ยวไทยปี พ.ศ.2558 มีการ
เติบโตสู งที่ สุดเป็ นประวัติการณ์ โดยทั้งหมดเป็ นผลพวงมาจากสถานการณ์ภายในประเทศที่สงบลง การเปิ ดตัวโครงการ
ท่องเที่ยววิถีไทย และการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่าได้ช่วยกระตุน้ ให้การเดินทางท่องเที่ยว แต่ท้ งั นี้ การท่องเที่ยวก็มี
การหยุดชะงักในบางช่วงจากการระบาดของไวรัสเมอร์ ในเกาหลีใต้ เหตุระเบิดบริ เวณแยกราชประสงค์ และการก่อเหตุร้าย
ในปารี ส
จากการวิเคราะห์ทาให้เห็นว่า คาขวัญโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ ททท. มีค่านิยมปรากฏ
อยู่ 3 ค่านิ ยม คือ 1. ค่านิ ยมความเป็ นชาติ หมายถึง ค่านิ ยมที่แสดงเกี่ยวกับการจงรักภักดี ความภาคภูมิใจ ต่อชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ การเมื อง การปกครอง ศิ ลปวัฒ นธรรม ประเพณี หรื อกล่าวถึ งสิ่ งที่ ส่งผลถึ งความมัน่ คงของประเทศ
2. ค่านิ ยมทางสังคม หมายถึง ค่านิ ยมที่ แสดงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่มีต่อสังคมส่ วนรวม เช่น การมีระเบี ยบวินัย การ
เคารพกฎหมาย การช่วยกันรักษา และไม่ทาลายสาธารณสมบัติ หรื อการรักษาสิ่ งแวดล้อม และ3. ค่านิ ยมความเป็ นมนุษย์
หมายถึ ง ค่านิ ยมที่ แสดงเกี่ ยวกับพฤติกรรมของคนที่ มีต่อการใช้ชีวิตหรื อการท่ องเที่ ยว เช่น ความรักสนุ ก การต้องการ
ความสุข ความอิสระ ความสะดวกสบาย

สรุ ปผลการวิจัย
จากรายละเอียดในข้างต้น ทาให้ทราบว่าคาขวัญโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ ททท. ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2528-2559 มีการสะท้อนค่านิ ยมหมุนเวียนอยู่ 3 ค่านิ ยม คือ ค่านิ ยมความเป็ นชาติ ค่านิ ยมทางสังคม และค่านิ ยม
ความเป็ นมนุ ษ ย์ โดยเป็ นการเปลี่ ย นแปลงตามกระแสหรื อปั จจัย ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง ทั้งกระแสหลักอย่างการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิ จ และกระแสรอง คือ การส่ งเสริ มความเป็ นไทย การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และกระแส
ความสุขจากการท่องเที่ยว
สาหรับการส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นกระแสหลักนั้น ที่ มีผลทาให้รัฐบาลออกนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวด้าน
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับการส่ งเสริ มเศรษฐกิจในยุคสมัยต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนปี การท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม รวมทั้ง
การคิ ดสร้างคาขวัญโฆษณาที่ ช่วยกระตุน้ การท่ องเที่ ยวที่ ส่วนใหญ่เกิ ดขึ้นเพื่อแก้ปัญ หาเศรษฐกิ จซบเซาหรื อติดขัดใน
ขณะนั้น กล่าวคือ หลังจากมีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างจริ งจัง เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็ วตามแผนพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นฉบับแรกในปี พ.ศ.2520 การท่องเที่ยวก็ฟ้ื นตัวขึ้นตามลาดับ จนถึงช่วงของการท่องเที่ยวหลัง “ปี
ท่องเที่ยวไทย” พ.ศ.2541-2542 ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่ องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (72 พรรษา)
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว การท่องเที่ ยวของประเทศไทยก็มีการเติบโตขึ้นอย่างเห็ นได้ชดั แต่อย่างไรก็ตามภาพ
สะท้อนด้านเศรษฐกิจในช่วงหลังปี พ.ศ.2545 ก็มีการแผ่วเบาลงบ้าง เนื่ องจากปั ญหาความวุน่ วายทางการเมือง โรคระบาด
ภัยพิบตั ิ และความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
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ส่ วนกระแสรองที่ มีผลต่อการท่องเที่ ยวของไทย คือ กระแสความเป็ นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของศิลปะ
วัฒ นธรรม ประเพณี อาหาร เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย ความเชื่ อ วิถีชีวิต และผูค้ น เนื่ องจากผูค้ นชอบการท่ องเที่ ยวที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ประกอบกับการกระตุน้ และส่ งเสริ มความเป็ นไทยของหน่ วยต่าง ๆ มีมากขึ้น โดยที่ ปรากฏอย่างชัดเจน คือ ปี
พ.ศ. 2541-2542 “ปี ท่ อ งเที่ ยวไทย” (Amazing Thailand) , ปี พ.ศ.2557 “หลงรั กประเทศไทย” และปี พ.ศ.2558-2559
“ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร” “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนกัน” ที่มีการนาภาพลักษณ์เชิงบวกด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยมาเชื่อมโยงกับความรู ้สึกของนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปสัมผัส จนทาให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและการอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยอย่างยัง่ ยืน
ด้านกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นกระแสที่เกิดขึ้นทัว่ โลกนั้น สาหรับประเทศ
ไทยก็นับเป็ นกระแสรองอี กกระแสหนึ่ งที่ มีผลต่ อการท่ องเที่ ยวในประเทศไทยเช่ นเดี ยวกัน โดยประเด็ นการอนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อมปรากฏครั้งแรกในคาขวัญโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2539-2540 “เที่ ยวเมืองไทย ไปอย่างมีสานึ ก” ตามนโยบายการ
พัฒ นาการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ของประเทศ และปรากฏอี กครั้งในปี พ.ศ.2550 - 2551 “เก็บเมื องไทยให้สวยงาม” จาก
กระแสตื่นตัวเรื่ องภาวะโลกร้อน จากนั้น ททท. ได้คิดสร้างคาขวัญโฆษณา “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยัง่ ยืน” ซึ่งใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวติดต่อยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2556 เพื่อมุ่งเน้นการเดินทางท่องเที่ ยวภายในประเทศแบบ
รักษาคุณค่า ความมัง่ คัง่ ของทรัพยากรนาไปสู่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดยนอกจากจะเป็ นการสร้างทัศนคติดา้ นใหม่ให้กบั
นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็ นการแสดงออกถึงการดาเนินนโยบายด้านธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังด้วย
สุ ดท้าย กระแสความสุ ขจากการท่องเที่ ยว เป็ นความสุ ขที่ได้จากการท่องเที่ยวตามที่ ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ปั จจุบนั ที่สภาพสังคมของไทยนั้นเปลี่ยนแปลงจากเดิม กลายมาเป็ นสังคมรี บเร่ ง ต้องแข่งขันกันอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นการ
ท่องเที่ ยวจึ งได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งนี้ ทาให้นักท่ องเที่ ยวจานวนมากรู ้สึกว่าการท่ องเที่ ยวเป็ นการพักผ่อน เป็ นความสุ ขที่
แสวงหาได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะปั จจุบนั ที่มีรูปแบบการท่องเที่ ยวหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวแบบเนิ บช้า ที่ใช้เวลากับ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งหนึ่ งมากขึ้น เพื่อที่จะได้มองเห็นสิ่ งสวยงามของสิ่ งใกล้ตวั มากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ที่นาเรื่ อง
ของการดู แลสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาลมาพวงอยู่กับ การท่ อ งเที่ ยว การท่ องเที่ ยวเชิ งสัมมนา ที่ เปิ ดโอกาสให้ผูค้ น
สามารถประชุมสัมมนาและพักผ่อนในเมืองท่องเที่ยวควบคู่ในเวลาเดียวกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ เชื่ อมโยงกับเรื่ องต่าง ๆ มากมาย
ซึ่ ง ล้ว นมี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ มั่น ของนัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง สิ้ น ดัง นั้น ททท. จึ งได้ส ร้ างค าขวัญ โฆษณาหลากหลายเพื่ อ ใช้ใ น
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในยุคต่าง ๆ แตกต่างกัน โดยคาขวัญโฆษณาเหล่านั้นนอกจากจะช่วยกระตุน้ และโน้มน้าวทา
ให้เกิดการท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถสะท้อนค่านิยมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วย
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่ อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเทีย่ วจังหวัดสงขลา
Malaysian tourists’s expectation and satisfaction toward tourism products of Songkhla Province
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวัง และความพึ งพอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวมาเลเซี ย ต่ อ
ผลิ ตภัณฑ์ทางการท่ องเที่ ยวจังหวัดสงขลา และเพื่อเปรี ยบเที ยบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวชาว
มาเลเซี ยต่ อผลิ ตภัณ ฑ์ท างการท่ องเที่ ยวจังหวัดสงขลา โดยมี ก ลุ่มตัวอย่างคื อ นักท่ องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยที่ เดิ น ทางมา
ท่องเที่ ยวในจังหวัดสงขลา และมีประสบการณ์ต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จานวน 400 คน โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอผลเปรี ยบเที ยบความ
คาดหวังและความพึ งพอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวมาเลเซี ย ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วจังหวัด สงขลาด้ว ยเทคนิ ค
Important Performance Analysis (IPA) พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทุกด้านอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจควรเน้นให้ความสาคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุ งโดย
เร่ งด่วนในด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ ยว (Ancillary Service) ทรัพยากรการท่องเที่ ยว (Attraction) และสิ่ งอานวย
ความสะดวก (Amenity) ซึ่งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีแนวทางการพัฒนาต่อไป
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว, ความคาดหวัง, 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

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็ นอีกหนึ่ งอุตสาหกรรมที่เป็ นที่มาของรายได้มหาศาลของแต่ละประเทศ ดังจะ
เห็นได้จากการที่หลาย ๆ ประเทศได้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศตนเพื่อดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้าไป
ท่องเที่ ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น จากการสารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ ยวทัว่ โลก (Visa Global Travel Intentions Study) ของ
บัตรเครดิ ตวีซ่า (VISA) ประจาปี 2015 พบว่า นักท่ องเที่ ยวเดิ นทางเพื่อการพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการใช้จ่ายน้อยลง
เหตุผลหลักในการท่ องเที่ ยว คือ เพื่อพักผ่อนกับครอบครัว ซึ่ งประเทศที่ นักท่องเที่ ยวนิ ยมเดิ นทางไปท่องเที่ ยวมากที่ สุด
ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหราชอาณาจักร และ ออสเตรเลีย ตามลาดับ โดยมีประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 9 ส่ วน
ปั จจัยที่ทาให้เลือกไปยังประเทศนั้น ๆ ในปี 2015 นักท่องเที่ยวเน้นที่ การมีสถานที่ ท่องเที่ยวน่าสนใจ (Good Attractions)
ในขณะที่ ปี 2016 นักท่ องเที่ ยวตั้งใจไปสถานที่ ที่มีวิวสวยงาม (สมาคมส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิก,
2559)
ประเทศไทยก็เป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ซึ่ งในปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ ยวอยูท่ ี่ 2.23 ล้านล้านบาท จากสถิติการท่องเที่ยวปี 2558 พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิ นทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยทั้งสิ้ น 29.88 ล้านคน ซึ่ งเติบโตขึ้น 20.44% จากปี 2557 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิ นทางเข้ามาท่องเที่ ยว
สูงสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ประมาณ 7.9 ล้านคน รองลงมาคือ มาเลเซี ยประมาณ 3.4 ล้านคน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ประมาณ
1.4 ล้านคน และลาว 1.2 ล้านคน ตามลาดับ ส่วนประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ประมาณ 3.7 แสน
ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ มาเลเซี ย รัสเซี ย อังกฤษและออสเตรเลีย ตามลาดับ อาจเป็ นผลจากสถานการณ์ภายในประเทศที่
สงบ การเปิ ดตัวโครงการท่ องเที่ ยววิถีไทย และการเติ บโตของสายการบิ น ต้น ทุ นต่ าที่ มีส่วนในการกระตุน้ ให้ภาคการ
ท่องเที่ยวของไทยฟื้ นตัวได้ในเวลาสั้น (กรมการท่องเที่ยว, 2559)
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยถือเป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยสู งเป็ นอันดับต้น ๆ
มาโดยตลอด จากผลการสารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยของศูนย์วิจยั ด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทย (2558) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยเลือกเดินทางไปประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งทัศนคติที่นกั ท่องเที่ยว
ชาวมาเลเซียมีต่อประเทศไทย ได้แก่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ การเดินทางสะดวก ที่พกั สบาย สิ นค้ามีราคาไม่แพง อาหารอร่ อย
และภาษาและการสื่ อสารไม่ดี ภาพแรกที่ นักท่ องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยมี ต่อประเทศไทยคื อ ช้อปปิ้ ง อาหารไทย ทะเลและ
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ชายหาด ความเป็ นมิ ตรของคนไทย วัดและพระเจดี ยท์ างพระพุทธศาสนา สถานบันเทิ งยามค่ าคื น และช้าง/การฝึ กช้าง
ตามลาดับ ในส่ วนของเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทยที่นกั ท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยนิ ยมเดินทางมามากที่สุด ได้แก่ กรุ งเทพฯ
ภูเก็ ต หาดใหญ่ และเชี ยงใหม่ ในปี 2557 นัก ท่ อ งเที่ ยวชาวมาเลเซี ยที่ เข้าพักในที่ พ กั แรมในจังหวัดสงขลาเป็ นจานวน
782,283 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มี จานวน 717,494 คน (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
จังหวัดสงขลานับเป็ นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวของภาคใต้และเป็ นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยเพราะมีทรัพยากรทางการท่องเที่ ยวที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งเที่ ยวทางวัฒ นธรรมและประวัติศาสตร์ หรื อแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ างขึ้ น (ส านักงานจังหวัดสงขลา, 2559)
นอกจากนี้ จงั หวัดสงขลายังมีสถานบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งอีกมากมายที่ลว้ นเป็ นสิ่ งดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย
เดิ นทางมาท่องเที่ ยว ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวของจังหวัดสงขลาในหลากหลายประเด็น แต่
ประเด็นความความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวยังไม่มีการศึ กษาแบบเจาะจงกลุ่มเฉพาะนักท่องเที่ ยวชาว
มาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของจังหวัดสงขลา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะศึกษาความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยผลการศึกษาครั้งนี้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถนาผลการวิจยั ในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในปั จจุบนั ให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
จังหวัดสงขลา

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ซึ่งผูว้ จิ ยั ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร กลุ่มประชากร คือ นักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยที่ เดิ นทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ซึ่ งจากสถิติ
ปี 2559 จานวนประมาณ 2,300,127 คน (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental sampling)
จากนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยที่ เดินทางมาท่องเที่ ยวในจังหวัดสงขลา และมีประสบการณ์ ต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยว
จังหวัด สงขลา โดยการใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ที่ ค่ าความเชื่ อ มัน่ 95 เปอร์ เซ็ น ต์ ขนาด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 โดยจากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครั้งนี้ กาหนดให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามซึ่ งมีท้ งั แบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด โดยแบ่งประเด็นเนื้ อหาออกเป็ น
3 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 : คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย ซึ่งผูศ้ ึกษาได้เลือกศึกษาเฉพาะข้อมูลที่
เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรื อนต่อเดือน ลักษณะคาถามเป็ น
แบบเลือกตอบและกรอกข้อมูลตามจริ ง
ตอนที่ 2 : สอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ลักษณะคาถามเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยเลือกตอบ 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุด
ถึง น้อยที่ สุด มีการให้คะแนนดังนี้ ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ มากที่สุดให้ 5 คะแนน มากให้ 4 คะแนน ปาน
กลางให้ 3 คะแนน น้อยให้ 2 คะแนน และน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน
ตอนที่ 3 : สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางให้กบั งานวิจยั ฉบับนี้ต่อไป มีลกั ษณะ
คาถามเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
3. การตรวจคุณภาพเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามซึ่ งได้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องมาตรวจสอบความเหมาะสม
และตรวจสอบหาความเที่ ยงตรง (Validity) โดยผูป้ ระเมินตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) และความถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไข
และหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ก่อนนาไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริ ง ซึ่ ง
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ทดลองใช้กบั นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเดิ นทางเข้ามาท่องเที่ ยวยังจังหวัดสงขลา
จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย โดยการคานวณค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว จังหวัด
สงขลา โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
นาค่าระดับความคาดหวัง และค่าระดับความพึงพอใจมาประมวลผลวิเคราะห์ Important Performance Analysis
(IPA) โดยการเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่าง และนาผลคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน หรื อ 4 Quadrant แสดงผลเป็ นรู ปภาพ
Quadrant 1
Quadrant 2
Concentrate here
Keep up the good work
ความคาดหวังมาก
ความคาดหวังมาก
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจมาก
ความคาดหวัง
Quadrant 3
Quadrant 4
Low priority
Possible overkill
ความคาดหวังน้อย
ความคาดหวังน้อย
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจ
ภาพที่ 1 ผลลัพธ์การวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ทีม่ า : ดัดแปลงจาก Martilla and James (1977 อ้างใน อรรฆพร ก๊กค้างพลู และกนกกานต์ แก้วนุช, 2560)
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ส าหรั บ การแปลความค่ าผลลัพ ธ์ข องความคาดหวังและความพึ งพอใจที่ ได้เปรี ยบเที ยบกัน สามารถ อธิ บ าย
ความหมายทั้ง 4 ลักษณะ (Quadrants) ได้ดงั นี้
Quadrant 1: Concentrate here หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามคาดหวัง มากแต่
นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจน้อย จึงถือเป็ นจุดอ่อนต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาที่ตอ้ งให้ความสาคัญ
และหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุ งโดยเร่ งด่วน
Quadrant 2: Keep up the good work หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความคาดหวังอยูใ่ น
ระดับมากและนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจระดับมาก เช่นกัน จึงถือเป็ นจุดแข็งต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลาที่ตอ้ งรักษาคุณภาพให้อยูใ่ นระดับมากต่อไป
Quadrant 3: Low priority หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยวที่ นกั ท่องเที่ยวให้ความคาดหวังอยูใ่ นระดับน้อย
และนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจระดับน้อยเช่นกัน จึงถือเป็ นประเด็นที่ควรให้ความสาคัญรองลงมา ดังนั้นผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาต้องพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
Quadrant 4: Possible overkill หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยวที่นักท่องเที่ ยวให้ความคาดหวังอยู่ในระดับ
น้อยแต่นักท่องเที่ ยวได้รับความพึงพอใจระดับมาก จึ งถือเป็ นความสาเร็ จต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยวจังหวัดสงขลาที่
ควรทาการรักษามาตรฐานต่อไป
ส่วนที่ 3 ปั ญหาและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์สาระสาคัญตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎีทางสถิติมาวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล โดยมีตาราง และภาพประกอบ โดย
1. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และบรรยายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
2. การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความส าคั ญ และการปฏิ บั ติ ง าน Important Performance Analysis (IPA) โดยการ
เปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ

ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษา ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยวจังหวัด
สงขลา ครั้งนี้ ผูว้ ิจัยรวบรวมจากแบบสอบถามที่ มีคาตอบครบถ้วนสมบู รณ์ จานวนทั้งสิ้ น 400 ชุ ด เสนอผลการศึ กษา
ตามลาดับดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และตอนที่ 3 ปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักท่ องเทีย่ วชาวมาเลเซีย
จากการศึ กษาข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน สามารถสรุ ปได้ดงั ปรากฏในตารางที่ 1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย n=400
รายละเอียด
จานวน
เพศ
-ชาย
280
-หญิง
120
อายุ
-น้อยกว่า 25 ปี
160
-25 – 35 ปี
160
-36 – 45 ปี
50
-46 – 55 ปี
30
สถานภาพการสมรส
-โสด
240
- สมรส
150
- หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
10
ระดับการศึกษา
-ต่ากว่าปริ ญญาตรี
190
-ปริ ญญาตรี
190
-สูงกว่าปริ ญญาตรี
20
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
100
รับราชการ
30
พนักงานเอกชน
110
แม่บา้ น
90
ลูกจ้างทัว่ ไป
20
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
50
รายได้ต่อเดือน
-ต่ากว่า 10,000 บาท
110
-10,001 – 20,000 บาท
80
-20,001 – 30,000 บาท
60
-30,001 – 40,000 บาท
30
-สูงกว่า 40,001 บาท
120

57

ร้อยละ
70.00
30.00
40.00
40.00
12.50
7.50
60.00
37.50
2.50
47.50
47.50
5.00
25.00
7.50
27.50
22.50
5.00
12.50
27.50
20.00
15.00
7.50
30.00

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ย จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
พบว่า
เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 70 รองลงมาเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 30 ตามลาดับ
อายุ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี และช่วงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี ในสัดส่ วนที่เท่ากัน คิดเป็ นร้อย
ละ 40 รองลงมาช่วงอายุ 36 – 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และช่วงอายุ 46- 55 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.50 ตามลาดับ
สถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมาคือสมรส คิดเป็ นร้อยละ
37.5 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 2.50 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี ในสัดส่ วนที่เท่ากัน คิด
เป็ นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
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อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือนักเรี ยน/นักศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ 25.00 แม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 22.50 ค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 12.50 รับราชการ คิดเป็ นร้อยละ 7.50
และลูกจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดื อน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้สูงกว่า 40,001 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30 รองลงมาต่ ากว่า 10,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.50 ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 15.00 และระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.50 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วชาวมาเลเซียต่ อผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเทีย่ วจังหวัดสงขลา
จากการศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ความคาดหวังและความพึ งพอใจของนัก ท่ อ งเที่ ยวชาวมาเลเซี ยต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ท างการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ที่พกั
แรม (Accommodation) สิ่ งอานวยความสะดวก (Amenity) กิจกรรม (Activity) การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary
Service) ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับความคาดหวัง และค่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (n=400)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
รายละเอียด
(X )
SD. แปลผล ( X ) SD. แปล
ผล
ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Attraction)
3.54
0.72
มาก
3.52 0.66 มาก
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
3.57
0.63
มาก
3.67 0.54 มาก
ที่พกั แรม (Accommodation)
3.71
0.63
มาก
3.70 0.63 มาก
สิ่ งอานวยความสะดวก (Amenity)
3.46
0.67
มาก
3.50 0.60 มาก
กิจกรรม (Activity)
3.72
0.82
มาก
3.82 0.71 มาก
การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary
3.60
0.77
มาก
3.57 0.74 มาก
Service)
รวม
3.59
0.58
มาก
3.61 0.51 มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ ยวจังหวัดสงขลา พบว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยวจังหวัด
สงขลา ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) โดยระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยต่อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านกิจกรรม (Activity) ( X = 3.72) ด้านพัก
แรม (Accommodation) ( X = 3.71) ด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) ( X = 3.60) ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่ องเที่ ยว (Accessibility) ( X = 3.57) ด้านทรั พ ยากรการท่ องเที่ ยว (Attraction) ( X = 3.54) ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวก (Amenity) ( X = 3.46) และความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่ องเที่ ยวจังหวัด
สงขลาในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.61) โดยระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยต่อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านกิจกรรม (Activity) ( X = 3.82) ด้านพัก
แรม (Accommodation) ( X = 3.70) ด้านการเข้าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว (Accessibility) ( X = 3.67) ด้านการบริ ห ารจัด การ
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แหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) ( X = 3.57) ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (Attraction) ( X = 3.52) ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวก (Amenity) ( X = 3.50) ตามลาดับ
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญและการปฏิบตั ิงาน Important Performance Analysis (IPA) โดยการเปรี ยบเทียบค่า
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลาในแต่ละด้านอยูภ่ ายใน Quadrant ใด แสดงรายละเอียดดังภาพประกอบที่ 5
สูง
Quadrant 1
Quadrant 2
4.0
3.8

ความคาดหวัง

c

3.6

e

f
a
d

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
ความพึงพอใจ
ภาพที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ด้วยเทคนิค IPA
หมายเหตุ
a ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Attraction)
d สิ่ งอานวยความสะดวก (Amenity)
b การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) e กิจกรรม (Activity)
c ที่พกั แรม (Accommodation)
f การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service)
จากภาพที่ 2 เมื่อนาค่าเฉลี่ยข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาโดยรวมมาวิเคราะห์ดว้ ย เทคนิค IPA สามารถจาแนกข้อมูลออกเป็ น 4 Quadrant ดังนี้
Quadrant 1 ได้แก่ การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวให้ความ
คาดหวังอยู่ในระดับมากแต่นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจระดับน้อย จึงถือเป็ นจุดอ่อนต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
จัง หวัด สงขลาที่ ต ้อ งให้ ค วามส าคัญ และหาวิ ธี ก ารในการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง โดยเร่ ง ด่ ว น Quadrant 2 ได้แ ก่ ที่ พ ัก แรม
(Accommodation) และ กิ จ กรรม (Activity) แสดงให้ เห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามคาดหวัง อยู่ ใ นระดั บ มากและ
นักท่องเที่ ยวได้รับความพึงพอใจระดับมากเช่นกัน จึ งถือเป็ นจุดแข็งต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยวจังหวัดสงขลาที่ ตอ้ ง
รักษาคุณภาพให้อยูใ่ นระดับมากต่อไป Quadrant 3 ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Attraction) และสิ่ งอานวยความสะดวก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

60

(Amenity) แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวให้ความคาดหวังอยูใ่ นระดับน้อยและนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจระดับน้อย
เช่นกัน จึงถือเป็ นประเด็นที่ควรให้ความสาคัญรองลงมา ที่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาต้องพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
ต่อไป Quadrant 4 ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวให้ความคาดหวังอยูใ่ น
ระดับน้อยแต่นักท่ องเที่ ยวได้รับความพึงพอใจระดับมาก จึ งถื อเป็ นความสาเร็ จต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่ องเที่ ยวจังหวัด
สงขลาที่ควรทาการรักษามาตรฐานต่อไป
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา พบว่านักท่องเที่ยวเสนอปั ญหาและข้อเสนอแนะที่สามารถรวมรวบได้ดงั นี้ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ควรเน้นเรื่ องของ
ความปลอดภัย และป้ ายเตื อนข้อควรปฏิ บัติตนอย่างชัดเจน มี การพัฒ นาด้านการสื่ อสารภาษาต่างประเทศแก่ บุ คลากร
ผูใ้ ห้บริ การ หรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ และควรมีการเพิ่มแสงสว่าง แสงไฟฟ้าบนท้องถนนในเส้นทางการเดินทางยัง
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเพื่อเป็ นแนวทางให้นกั ท่องเที่ยวปฏิบตั ิตนได้เหมาะสม

สรุ ปและอภิปรายผล
จากผลการศึ กษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยว
จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยวจังหวัดสงขลา 6
องค์ประกอบได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว ที่ พกั แรม สิ่ งอานวยความสะดวก กิ จกรรม การ
บริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ จิตราภรณ์ (2557) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ ยวของ
จังหวัดสงขลา พบว่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ ทัศณา และคณะ
(2555) ได้ศึกษาเรื่ องความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวน้ าตก
ทรายขาว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวน้ าตก
ทรายขาวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐนรี และสมบัติ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวัง
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าระดับความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเปรี ยบเที ยบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ ยว
จังหวัด สงขลา โดย Important Performance Analysis (IPA) ข้อ มู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ท างการท่ อ งเที่ ยวจังหวัด สงขลาที่ ต ้องให้
ความสาคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุ งโดยเร่ งด่วน คือผลที่ อยูใ่ น Quadrant 1 และ Quadrant 3 ได้แก่ การบริ หาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Attraction) และสิ่ งอานวยความสะดวก (Amenity) ซึ่ ง
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งมีแนวทางการพัฒนาต่อไป ซึ่ งแตกต่างจากงานวิจยั ของ สุ จิตราภรณ์ (2557) ศึ กษาความคาดหวังและ
ความพึ งพอใจของนักท่ อ งเที่ ยวต่ อผลิ ตภัณ ฑ์ก ารท่ องเที่ ยวของจังหวัด สงขลา และงานวิจัยของสุ ด าพร (2559) ศึ กษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จงั หวัดสงขลา ซึ่ งพบว่า
คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยูใ่ น Quadrant 2 แสดงว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
กับความสามารถของผลิ ตภัณ ฑ์มีความสมดุลกัน หมายถึงการเดิ นทางมาท่ องเที่ ยวในครั้งนั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ตามที่นกั ท่องเที่ยวต้องการ สาหรับการให้ความสาคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุ ง โดย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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เร่ งด่วนด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) จัดเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นเพื่อตอบสนองความต้องการและดึงดูด
ใจนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฐณวัฒน์ และรัชนี (ม.ป.ป.) ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ต่อ การท่ องเที่ ยวในสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัด สุ โขทัยและจังหวัด
พิษณุ โลก พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ ท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จากป้ ายบอกทาง ข้อมูลเกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยวจากป้ ายบอกรายละเอียดของสถานที่ ท่องเที่ ยว ความสะอาดของสถานที่
ท่องเที่ยว ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งตรงกับความคาดหวังที่ได้ต้ งั เอาไว้
นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรการท่องเที่ ยว (Attraction) ควรมีการส่ งเสริ มให้มีความสมบูรณ์ทาง
กายภาพและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ (2548) และบุษบา และสิ ริวฒั นา (2552)
ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจเป็ นองค์ประกอบสาคัญ หรื อมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ตามธรรมชาติเพื่อ
ดึ งดู ด ใจให้นักท่ องเที่ ยวเดิ น ทางไปเยี่ย มเยือ นสถานที่ น้ ัน ๆ และด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenity) หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ป้ ายการจราจร สถานที่จอดรถ/ห้อง
สุขา สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรรฆพร และกนกกานต์ (2560) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิ ทธิภาพการดาเนินงานแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ควรพัฒนาส่ งเสริ มทางด้านความปลอดภัย สิ่ งอานวยความสะดวก
ที่พกั และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเป็ นลาดับแรก
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. หน่ วยงานภาครัฐ ควรพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ท างการท่ องเที่ ยวของจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องความ
สะดวกในการติดต่อสื่ อสาร เช่น โทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์ เน็ต และควบคุมดูแลเรื่ องค่าธรรมเนี ยมในการเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม
2. ควรให้ความสาคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสิ่ งอานวยความสะดวก และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เนื่ องจาก
ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวสามารถเลือกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์การท่องเที่ยวของบุคคลอื่นมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การตัดสิ นใจในการเดินทาง ดังนั้นการบอกต่อในลักษณะปากต่อปากจึงเป็ นสิ่ งที่ควรคานึงถึง
3. ธุรกิจการท่องเที่ยวภาคเอกชน สามารถนาผลการศึกษานี้มาปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึง
การวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมายได้
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ ในการเดินทางท่องเที่ยวซ้ าในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับต่อไป
2. ควรศึ ก ษาแผนกลยุท ธ์ ท างการตลาดของหน่ วยงานภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มยิง่ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่ องนี้ ได้รับ การสนับ สนุ น งบประมาณเงิ น รายได้ประจาปี 2560 จากคณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่ ให้คาปรึ กษาและให้คาแนะนา อีกทั้งการตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ขอขอบคุณอาจารย์หลักสู ตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวทุกท่านที่ให้กาลังใจ คาแนะนาในการทาวิจยั
ครั้งนี้
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ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า งานวิจยั ฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที่
นักท่องเที่ยวประทับใจในอนาคตต่อไป
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การพัฒนาอาหารพืน้ บ้ านของชาวไทยมุสลิมชุ มชนบ้ านบนในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ ตารับมาตรฐาน
Developing Standard Recipe of Traditional Thai Muslim Food at Banbon Community in
Municipality of Songkhla
ศิริวลั ย์ พฤฒิวลิ ยั 1* และ ธนาพร ล่องแก้ว2
Siriwan Preuttiwilai1* and Tanaporn Longkwea2

บทคัดย่อ
วัต ถุประสงค์ในการวิจัยครั้ งนี้ เพื่ อศึ กษาอาหารพื้ น บ้านมุ สลิ ม และพัฒ นาสู่ ตารับ มาตรฐาน โดยประเมิ น การ
ยอมรับจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 10 คนและผูบ้ ริ โภค 100 คน ศึ กษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านมุสลิมและวิเคราะห์
ต้นทุนการผลิต ผลการวิจยั พบว่า การประเมินความพอดีของแกงไก่ห้องตารับมาตรฐานโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญได้คะแนนด้านสี
ความหอม รสชาติ ความข้นของแกง ความนุ่มของเนื้อไก่ รสชาติของน้ าแกงในเนื้อไก่มากกว่าร้อยละ 90 ในทุกเกณฑ์การ
ประเมิ น การทดสอบความชอบของผูบ้ ริ โ ภคอยู่ใ นระดับ ชอบมาก คุ ณ ค่ าทางโภชนาการของแกงไก่ ห้ อ งต่ อ 1 คน
รับประทานให้พลังงาน 472.54 กิโลแคลอรี โปรตีน 19.94 กรัม คาร์โบไฮเดรต 14.37 กรัมและไขมัน 40.09 กรัม ต้นทุนการ
ผลิตต่อ 1 ตารับคิดเป็ น 198.31 บาท การประเมินความพอดีของไก่ปิ้งเครื่ องตารับมาตรฐานโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้คะแนนด้านสี
ความหอม ความข้น ของเครื่ อง รสชาติ และความนุ่ มของเนื้ อไก่ มากกว่าร้ อยละ 90 ทุ กเกณฑ์การประเมิน การทดสอบ
ความชอบของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง คุณค่าทางโภชนาการของไก่ปิ้งเครื่ องต่อ 1 คนรับประทานให้พลังงาน
666.4 กิโลแคลอรี โปรตีน 25.53 กรัม คาร์ โบไฮเดรต25.63 กรัม และไขมัน 53.85 กรัม ต้นทุนการผลิตต่อ 1 ตารับคิดเป็ น
195.13 บาท
คาสาคัญ : การพัฒนา, อาหารพื้นบ้าน, ตารับมาตรฐาน
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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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บทนา
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็ นที่อยูอ่ าศัยร่ วมกันของกลุม่ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวไทย
เชื้อสายจีนมาเป็ นเวลานับร้อยกว่าปี ทั้ง 3 กลุ่มต่างมีวฒั นธรรมการบริ โภคอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง การติดต่อ
สัมพันธ์กนั ในด้านการค้าขายและการแต่งงาน ส่ งผลให้มีการรับวัฒนธรรมด้านอาหารของจี นและอิสลามผสมผสานกับ
อาหารไทยพื้นบ้าน เกิดเป็ นอาหารที่บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวตนของคนสงขลา มีตารับอาหารใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพื่อบริ โภค
ในชี วิตประจาวันหรื อบริ โภคในงานประเพณี ต่าง ๆ การผสมผสานอาหารระหว่างครัวไทยพื้นบ้านกับครัวจี นฮกเกี้ ยน
ได้แก่ หมูห้อง เต้าคัว่ ขนมหวัก ขนมกรอก ขนมต้มใส่ ไส้ การผสมผสานระหว่างครัวไทยพื้นบ้านกับครัวมุสลิม ได้แก่ กุง้
ผง ขนมบู ตู ขนมบอก ส่ วนการผสมผสานอาหารระหว่างครัวจี นกับครัวอิสลาม ได้แก่ แกงไก่ห้อง ไก่ปิ้งเครื่ อง เป็ นต้น
การผสมผสานวัฒ นธรรมเรื่ อ งอาหารการกิ นของชาวสงขลาบ่ อยางกับอาหารของชาวจี นและอิ สลาม ส่ งผลให้อาหาร
พื้นบ้านของเมืองสงขลามีรสอ่อน ไม่เผ็ดจัดแบบอาหารปั กษ์ใต้ทวั่ ไป อาหารบางอย่างมีรสหวานนา อาหารที่ใส่กะปิ จะใส่
ในปริ มาณไม่มากนัก สาหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุ งอาหาร จะใช้วตั ถุดิบที่แตกต่างไปจากภาคอื่น ๆ เช่น การใช้เครื่ องเทศ
หรื อเครื่ องห้องที่ ช าวจี น ในย่านเมื องเก่ าสงขลา บ่ อยาง (ถนนนครนอก ถนนนครในและถนนนางงาม) คิ ดขึ้ น มาเป็ น
ส่ วนผสมของเครื่ องปรุ งอาหารมุสลิมในการทาแกงไก่ห้องและไก่ปิ้งเครื่ อง ทาให้ได้อาหารที่มีความหอมของเครื่ องห้อง
และรสหวานนาซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านเมืองเก่าสงขลา (อรทัย และคณะ, 2557)
จากการสัมภาษณ์นางนรา วิไลสวัสดิ์ อายุ 80 ปี (สัมภาษณ์เมื่อ 25 มกราคม 2555) ชาวมุสลิมชุมชนบ้านบน ตาบล
บ่อยาง ซึ่งในอดีตเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่ทาแกงไก่หอ้ งและไก่ปิ้งเครื่ องจาหน่าย ได้ความว่า ในสมัยก่อนอาหารทั้งสองรายการเป็ น
อาหารมุ สลิ มที่ ได้รับความนิ ยมจากชาวบ้านแถบถนนพัทลุง ถนนนราธิ วาส ถนนฉวาง รวมทั้งในย่านเมื องเก่ าสงขลา
บ่อยาง โดยมีผทู ้ าขาย 3 ราย (รายแรกเสี ยชีวิตแล้ว รายที่ สองคือ นางนรา และรายที่สามยังมีการสื บทอดและจาหน่ายอยู่ที่
ถนนพัทลุง โดยขายเฉพาะวันอาทิตย์) อาหารทั้งสองรายการนี้ไม่มีการจดบันทึกเกี่ยวกับส่ วนผสมและวิธีทาเป็ นลายลักษณ์
อักษร ใช้วิธีการบอกเล่าแบบปากต่อปาก จากสภาพสังคมที่ มีการเปลี่ยนแปลงไป ทาให้อาหารพื้นบ้านที่ เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของชาวตาบลบ่อยาง โดยเฉพาะอาหารของชาวไทยมุสลิมกาลังจะสูญหายไปจากชุมชน โดยเฉพาะแกงไก่หอ้ งและ
ไก่ปิ้งเครื่ อง ปั จจุบนั นางนราไม่ได้ทาอาหารดังกล่าวจาหน่ายเนื่ องจากอายุมาก แต่มีความประสงค์ที่จะรักษาตารับอาหาร
ของบรรพบุรุษให้คงอยูต่ ่อไป โดยจะเข้าร่ วมโครงการวิจยั ในฐานะที่ปรึ กษาและถ่ายทอดเทคนิคการทาพร้อมตารับอาหาร
จากเหตุผลที่ กล่าวมา ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการอนุ รักษ์อาหารพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิม ได้แก่ แกงไก่ห้องและไก่ปิ้ง
เครื่ อง ซึ่ งมีรสชาติที่เป็ นเอกลัก ษณ์ และการจัดทาตารับมาตรฐาน เป็ นเรื่ องสาคัญที่ ควรดาเนิ นการ เพื่อเป็ นการอนุ รักษ์
อาหารพื้นบ้านดังกล่าวให้คงอยูส่ ื บไป ผลจากการดาเนินโครงการนี้จะเป็ นประโยชน์ในการสื บทอดและเผยแพร่ ให้อาหาร
พื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมที่กาลังจะสูญหาย ได้กลับมาเป็ นอาหารที่สามารถหารับประทานได้ทวั่ ไป และยังเป็ นการสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้กบั คนในชุมชนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาอาหารพื้นบ้านมุสลิมและพัฒนาสู่ตารับมาตรฐาน
2. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านมุสลิม
3. เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็ นการศึกษาเชิงทดลองในห้องปฏิบตั ิการเพื่อศึกษาสู ตรมาตรฐานดั้งเดิมของอาหาร
พื้นบ้านมุสลิมจานวน 2 รายการ ได้แก่ แกงไก่ห้อง ไก่ปิ้งเครื่ อง นามาพัฒนาให้เป็ นตารับมาตรฐานที่ เป็ นที่ยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภค นาตารับที่ได้มาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและต้นทุนการผลิต
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2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในส่ วนของชาวไทยมุสลิมชุมชนบ้านบนจะหมายรวมเฉพาะพื้นที่ บริ เวณถนนพัทลุง
ถนนนราธิ วาส ถนนฉวางและถนนกาแพงเพชร เขตเทศบาลนครสงขลา ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ
ดาเนิ นการทดลองอาหารพื้นบ้านมุสลิม ณ ห้องปฏิ บตั ิ การอาหาร หลักสู ตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิ ลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ศึกษาตารับอาหารพื้นบ้านมุสลิม 2 รายการ
ตารับดั้งเดิม
ตารับมาตรฐาน
ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ

วิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้อนุรักษ์อาหารพื้นบ้านมุสลิม
2. ได้ตารับดั้งเดิมของอาหารพื้นบ้านมุสลิมจานวน 2 รายการ และได้ตารับมาตรฐานที่พฒั นาให้เป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคจานวน 2 รายการ

วิธีดาเนินการวิจัย
วัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการวิจยั
วัตถุดิบสาหรับแกงไก่ห้องประกอบด้วย พริ กชี้ฟ้าแห้ง เกลือเม็ด กระเทียม หอมแดง กะปิ เนื้ อไก่รวมกระดูก หัว
กะทิ หางกะทิ ถัว่ ลิสงคัว่ (ไม่มีเปลือก) ผงเครื่ องห้อง น้ าตาลปี๊ บ พริ กชี้ฟ้าสด ส้มแขก ใบมะกรู ด น้ ามันพืช น้ าสะอาด
วัตถุดิบสาหรับไก่ปิ้งเครื่ องประกอบด้วย พริ กชี้ ฟ้าแห้ง เกลือป่ น กระเที ยม หอมแดง ผงเครื่ องห้อง น้ าตาลแว่น
สะโพกไก่ มะพร้าวคัว่ ถัว่ ลิสงคัว่ (ไม่มีเปลือก) หัวกะทิ
อุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่ องชัง่ ดิจิตอล ยีห่ อ้ YAMATO หม้อฝาอบลมร้อน (convection oven) ยี่หอ้ HANABISHI
รุ่ น HCO-11A ตูเ้ ย็น ครก-สาก กระทะ-ตะหลิว มีด-เขียง กระชอน-ผ้าขาวบาง หม้อ-ทัพพี อ่างผสม ภาชนะใส่วตั ถุดิบ
ขั้นตอนการวิจยั
1. ศึกษาอาหารพื้นบ้ านมุสลิมและพัฒนาสู่ ตารับมาตรฐาน
1.1 ศึกษาตารับอาหารพื้นบ้านมุสลิม
ทาการศึ กษาตารับอาหารพื้นบ้านมุสลิมจานวน 2 รายการ ได้แก่ แกงไก่ห้องและไก่ปิ้งเครื่ อง โดยการสัมภาษณ์
เจ้าของตารับ นางนรา วิไลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดเครื่ องปรุ งและวิธีทาอย่างคร่ าว ๆ เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2556) ดาเนินการทดลองตารับอาหาร โดยในการทาแต่ละครั้งจะให้เจ้าของตารับชิมและวิจารณ์เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขให้
ได้รสชาติและลักษณะสัมผัสที่คล้ายกับตารับดั้งเดิมมากที่สุด ทาการจดบันทึกปริ มาณวัตถุดิบที่ใช้เป็ นน้ าหนัก (กรัม)
1.2 จัดทาตารับดั้งเดิมและพัฒนาตารับดั้งเดิมให้ เป็ นตารับมาตรฐาน
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นาสู ตรที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขให้มีรสชาติและลักษณะที่คล้ายกับตารับดั้งเดิมมากที่ สุด มาทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสโดยใช้แบบประเมินความพอดี (just about right) แบบ 7 ระดับ ใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 10 คน (ประกอบด้วย
เจ้าของตารับ และผูท้ ี่มีถิ่นกาเนิ ดย่านเมืองเก่าและเคยรับประทานอาหารพื้นบ้านทั้ง 2 รายการมาแล้วและมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป)
ในกรณี ที่คะแนนการยอมรับไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ต่ากว่าร้อยละ 85) จะปรับปรุ งสูตรตามคาแนะนาและทดสอบ
ชิมใหม่ จนกว่าผลคะแนนการยอมรับทุกปั จจัยจะเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด สู ตรที่ ได้รับการปรับปรุ งจะนาไปทดสอบ
การยอมรับการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคต่อไป
1.3 ทดสอบการยอมรับการบริ โภค
นาตารับอาหารที่ผา่ นการยอมรับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาทดสอบการยอมรับการบริ โภคโดยใช้แบบทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัม ผัส 9 – point hedonic scale ใช้ผูบ้ ริ โภคจานวน 100 คน น าผลที่ ได้ม าวิเคราะห์ ห าค่าเฉลี่ ยและส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าปั จจัยที่ทาการทดสอบ
2. ศึกษาคุณค่ าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้ านมุสลิม
นาตารับอาหารที่ ได้มาศึ กษาคุณค่าทางโภชนาการได้แก่ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมันและพลังงาน โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
3. ศึกษาวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต
นาตารับอาหารที่ได้มาคานวณต้นทุนการผลิตต่อ 1 ตารับของแกงไก่หอ้ งและไก่ปิ้งเครื่ อง

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษาอาหารพื้นบ้ านมุสลิมและพัฒนาสู่ ตารับมาตรฐาน
1.1 ผลการศึกษาตารับอาหารพื้นบ้านมุสลิม
จากการสัมภาษณ์เจ้าของตารับ ทาการทดลองตารับอาหารที่ได้จากการสัมภาษณ์ ปรับปรุ งแก้ไขให้ได้รสชาติ
และลักษณะสัมผัสที่คล้ายกับตารับดั้งเดิมมากที่สุด ทาการจดบันทึกปริ มาณวัตถุดิบที่ใช้เป็ นน้ าหนัก (กรัม)
สู ตรแกงไก่ ห้อง จากการสัมภาษณ์ เจ้ าของตารับ
ส่ วนผสมเครื่ องแกง
พริ กชี้ฟ้าแห้งดอกใหญ่
5
ดอก
กระเทียม
4-5
กลีบ
หอมแดงหัวใหญ่
4
หัว
กะปิ
ขนาดเท่าหัวนิ้วมือ
ส่ วนผสมแกงไก่ ห้อง
เนื้อไก่
½
ตัว
มะพร้าวขูด
3
ขีด
ส้มแขก
5
ชิ้น
ถัว่ ลิสงคัว่ ป่ น
1
ช้อนโต๊ะ
ผงเครื่ องห้อง
½
ซอง
น้ าตาลปี๊ บ, น้ าปลา, น้ ามันพืช, พริ กชี้ฟ้า, ใบมะกรู ด สาหรับตกแต่ง
วิธีทา 1. นาพริ กชี้ฟ้าแห้งดอกใหญ่แช่น้ านามาโขลกพร้อมกับกระเทียม หัวหอมและกะปิ
2. คั้นมะพร้าว แยกหัวกะทิและหางกะทิ
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3. นาเครื่ องแกงในข้อ 1 มาผัดในน้ ามันที่ร้อน ใส่ผงเครื่ องห้องลงไป ผัดจนเครื่ องแกงมีสีแดง
4. ใส่ ไก่ลงไปผัด ใส่หางกะทิ รอจนเดือด ใส่ส้มแขก ถัว่ ลิสงคัว่ ป่ น น้ าตาลปี๊ บ น้ าปลา เคี่ยวจนเนื้อไก่สุกจากนั้น
ใส่หวั กะทิ พริ กชี้ฟ้าแดงหัน่ เฉี ยง ใบมะกรู ด ชิมรส
สู ตรแกงไก่ห้องตารับมาตรฐานที่ ได้จากการทดลองและให้เจ้าของตารับและผูท้ ี่ เคยรับประทานแกงไก่ห้องมา
ก่อนทาการชิมและวิจารณ์ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ได้รสชาติและลักษณะที่คล้ายกับตารับดั้งเดิมมากที่สุด ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1 ตารับมาตรฐานแกงไก่หอ้ ง
ส่ วนผสม
นา้ หนัก(กรัม)
ร้ อยละ
ส่ วนผสมเครื่ องแกง
พริ กชี้ฟ้าแห้งตัดขั้วเอาเม็ดออก
8
0.36
เกลือเม็ด
24
1.07
กระเทียมปอกเปลือก
14
0.62
ส่ วนผสม
นา้ หนัก(กรัม)
ร้ อยละ
หอมแดงปอกเปลือก
27
1.20
กะปิ
22
0.98
ส่ วนผสมแกงไก่ ห้อง
เนื้อไก่ (รวมกระดูก)
700
31.14
ถัว่ ลิสงคัว่ (ไม่มีเปลือก)
23
1.02
น้ ามันพืช
24
1.07
ผงเครื่ องห้อง
9
0.4
หางกะทิ
800
35.59
ส้มแขก
17
0.75
น้ าสะอาด
240
10.68
น้ าตาลปี๊ บ
95
4.22
หัวกะทิ
200
8.90
ใบมะกรู ด
5
0.22
พริ กชี้ฟ้าสดหัน่ แฉลบ
40
1.78
รวม
2,248
100.00
วิธีทา 1. นาพริ กชี้ฟ้าแห้งที่ตดั ขั้วและเอาเม็ดออกมาหั่นหยาบ แช่น้ าให้นุ่ม พักให้สะเด็ดน้ า นามาโขลกกับเกลือเม็ดให้
ละเอียด (แบ่งจากเกลือเม็ดที่ ชงั่ ไว้) ตามด้วยกระเที ยมและหอมแดงหั่นหยาบ โขลกจนละเอียด ใส่ กะปิ โขลกให้เข้ากัน
พักไว้
2. ล้างเนื้อไก่ให้สะอาด หัน่ เป็ นชิ้นขนาด 2 นิ้ว
3. โขลกถัว่ ลิสงคัว่ ค่อนข้างละเอียด
4. ตั้งกระทะใส่น้ ามันพืช ใช้ไฟกลาง ใส่เครื่ องแกงที่โขลกลงผัดให้มีกลิ่นหอม ใส่ผงเครื่ องห้อง ผัดให้เข้ากัน เติมน้ า
เล็กน้อย พอเดือด ใส่หางกะทิส่วนแรก เคี่ยวเล็กน้อย ใส่เนื้อไก่ลงไปตามด้วยส้มแขก ถัว่ ลิสงคัว่ หางกะทิและน้ าสะอาด
5. เมื่อเนื้อไก่สุก ใส่เกลือและน้ าตาลปี๊ บ ตามด้วยหัวกะทิ ใบมะกรู ด พอเดือด ใส่พริ กชี้ฟ้า ปิ ดไฟ
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ลักษณะที่ ดีของแกงไก่ห้อง จะมีสีแดงอมส้ม มีกลิ่นหอมของผงเครื่ องห้อง เนื้ อไก่นุ่มและมีความชุ่มฉ่ าของน้ า
แกงในเนื้อไก่ รสชาติหวานนาเปรี้ ยว (นรา, 2557)
สู ตรไก่ ปิ้งเครื่ อง จากการสัมภาษณ์ เจ้ าของตารับ
ส่ วนผสม
พริ กชี้ฟ้าดอกใหญ่
4
ดอก
กระเทียม
4-5
กลีบ
หอมแดง
3-4
หัว
ไก่ (สะโพกติดน่อง)
2
ชิ้น
น้ าตาลปี๊ บ
1
ขีด
เกลือป่ น
1
ช้อนชา
ผงเครื่ องห้อง
½
ซอง
ถัว่ ลิสงคัว่ บดละเอียด, มะพร้าวขูด
ไม่ระบุปริ มาณ
วิธีทา 1. นาพริ กแห้งดอกใหญ่แช่น้ า นามาโขลกกับกระเทียมและหัวหอมให้เข้ากัน
2. นามะพร้าวขูดมาคั้นเอาเฉพาะหัวกะทิ
3. นาหัวกะทิ มาผสมกับเครื่ องแกงในข้อ 1 ใส่ น้ าตาลปี๊ บ เกลือป่ นผสมให้เข้ากัน นามาผัดในกระทะจนสุ ก (ใช้ไฟ
อ่อนๆ) จนเครื่ องแกงแห้ง ชิมรสให้หวานเค็มพอดี
4. นาไก่ลงไปผัดกับเครื่ องแกง จนไก่สุกดี จากนั้นใช้ปลายส้อมจิ้มที่ เนื้ อไก่ เพื่อให้เครื่ องซึ มเข้าไปในเนื้ อไก่ นา
เครื่ องแกงส่วนที่เหลือมาทาบนชิ้นไก่จนหมด ปิ้ งไฟอ่อน ๆ จนกระทัง่ สุก
สู ตรไก่ปิ้งเครื่ องตารับมาตรฐานที่ ได้จากการทดลองและให้เจ้าของตารับและผูท้ ี่เคยรับประทานไก่ปิ้งเครื่ องมา
ก่อนทาการชิมและวิจารณ์ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ได้รสชาติและลักษณะที่คล้ายกับตารับดั้งเดิมมากที่สุด ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 2 ตารับมาตรฐานไก่ปิ้งเครื่ อง
ส่ วนผสม
นา้ หนัก (กรัม)
ร้ อยละ
ส่ วนผสมเครื่ องแกง
พริ กชี้ฟ้าแห้งตัดขั้วเอาเม็ดออก
23
1.61
เกลือป่ น
12
0.84
กระเทียมปอกเปลือก
30
2.09
หอมแดงปอกเปลือก
30
2.09
น้ าตาลแว่น
80
5.59
ผงเครื่ องห้อง
9
0.63
ส่ วนผสมไก่ ปิ้งเครื่ อง
มะพร้าวคัว่
45
3.14
ถัว่ ลิสงคัว่ (ไม่มีเปลือก)
53
3.70
สะโพกไก่
70048.88
หัวกะทิ
450
31.43
รวม
1,432
100.00
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วิธีทา 1. นาพริ กชี้ ฟ้ าแห้งที่ ตดั ขั้วและเอาเม็ดออก มาหั่นหยาบ แช่ น้ าให้นุ่ม พักให้สะเด็ดน้ า นามาโขลกกับเกลื อให้
ละเอียด ตามด้วยกระเทียมและหอมแดงหัน่ หยาบ น้ าตาลแว่น ผงเครื่ องห้อง โขลกจนเข้ากัน
2. โขลกมะพร้าวคัว่ ค่อนข้างละเอียด และโขลกถัว่ ลิสงคัว่ พอหยาบ
3. นาสะโพกไก่มาลอกเอาหนังออก ใช้มีดปลายแหลมจิ้มให้ทวั่ ชิ้นไก่
4. นาเครื่ องแกงที่ ได้ผสมกับหัวกะทิ ถัว่ ลิสงคัว่ และมะพร้าวคัว่ ที่โขลกแล้ว ใส่ ไก่ลงไป เคล้าให้เข้ากัน หมักไว้
ค้างคืน
5. นาไก่ที่หมัก ผัดในกระทะพร้อมเครื่ อง ใช้ไฟอ่อน ผัดให้พอแห้งเล็กน้อย ใช้เวลา 10 นาที
6. นาไก่มาปิ้ ง โดยทาเครื่ องที่ผดั ให้ทวั่ ผิวไก่พอประมาณ ปิ้ งที่อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาทีจากนั้น
นาชิ้นไก่ที่ปิ้งมาคลุกกับเครื่ องที่เหลือในกระทะ นามาปิ้ งอีก 10 นาที ทาซ้ าขั้นตอนเดิมอีก 4 ครั้งๆละ 10 นาที (รวมใช้เวลา
ปิ้ ง 60 นาที) จากนั้นปิ้ งเพิ่มอีก 15 นาที โดยไม่ตอ้ งคลุกเครื่ อง
7. นาเครื่ องที่เหลือจากการปิ้ งมาผัดต่อด้วยไฟอ่อน จนกระทัง่ แห้ง แตกมันเล็กน้อย เวลาจัดเสิ ร์ฟให้นาเครื่ องที่ผดั
มาทาบนชิ้นไก่อีกครั้ง ปริ มาณตามชอบ
หมายเหตุ ลักษณะที่ดีของไก่ปิ้งเครื่ องควรมีรสหวานนาและเนื้อไก่จะต้องแห้ง (นรา, 2557)
1.2 ผลการจัดทาตารับดั้งเดิมและพัฒนาตารับดั้งเดิมให้ได้เป็ นตารับมาตรฐาน
จากการนาแกงไก่ห้องและไก่ปิ้งเครื่ องมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบประเมินความพอดี
ใช้ผทู ้ ดสอบชิม ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 10 คน ได้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของแกงไก่หอ้ งโดยใช้แบบประเมินความพอดี
ปั จจัยที่ทดสอบ
ผลการทดสอบ
สี ของแกง
ความหอม รสชาติของ ความข้น
ความนุ่ม
รสชาติของ
ของแกง
น้ าแกง
ของแกง
ของเนื้อไก่ น้ าแกงในเนื้อไก่
คะแนนเฉลี่ย
-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
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยที่ ทดสอบแกงไก่ห้อง ได้แก่ สี และความหอมของแกงรสชาติของน้ าแกง
ความข้นของแกง ความนุ่ มของเนื้ อไก่และรสชาติ ของน้ าแกงในเนื้ อไก่ ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ -0.007,-0.08,-0.347,0.46,+0.027 และ -0.573 ตามลาดับ มี ระดับคะแนนร้อยละความพอดี เท่ ากับ 99.90, 98.86, 95.04, 93.43, 99.61และ91.81
ตามลาดับ ซึ่ งคะแนนร้อยละความพอดีของทุกปั จจัยที่ได้จากการทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85)
ดังนั้นสูตรของแกงไก่หอ้ งสูตรนี้ จึงได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติและลักษณะที่คล้ายกับตารับดั้งเดิมมากที่สุด จากนั้นจะนา
สูตรนี้ไปทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคในขั้นตอนต่อไป
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไก่ปิ้งเครื่ องโดยใช้แบบประเมินความพอดี
ปั จจัยที่ทดสอบ
ผลการทดสอบ
สี ของไก่ปิ้งเครื่ อง
ความหอม
ความข้น
รสชาติของ
ความนุ่ม
ของเครื่ อง
ของเครื่ อง
ไก่ปิ้งเครื่ อง
ของเนื้อไก่
คะแนนเฉลี่ย
+0.146
+0.418
+0.109
-0.500
-0.009
คะแนนร้อยละ
97.91
94.03
98.44
92.86
99.87
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยที่ทดสอบไก่ปิ้งเครื่ อง ได้แก่ สี ของไก่ปิ้งเครื่ อง ความหอมและความข้นของ
เครื่ อง รสชาติของไก่ปิ้งเครื่ องและความนุ่มของเนื้อไก่ ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +0.146,+0.418,+0.109,-0.500 และ-0.009
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ตามลาดับ มีระดับคะแนนร้อยละความพอดี เท่ ากับ 97.91, 94.03, 98.44, 92.86และ 99.87 ตามลาดับ ซึ่ งคะแนนร้ อยละ
ความพอดีของทุกปั จจัยที่ ได้จากการทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85) ดังนั้นสู ตรของไก่ปิ้งเครื่ อง
สู ตรนี้ จึงได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติและลักษณะที่ คล้ายกับตารับดั้งเดิ มมากที่ สุด จากนั้นจะนาสู ตรนี้ ไปทดสอบการ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคในขั้นตอนต่อไป
1.3 ผลทดสอบการยอมรับการบริ โภค
นาตารับอาหารที่ผ่านการยอมรับจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้แบบประเมินความพอดีและได้คะแนนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด มาทดสอบการยอมรับการบริ โภคโดยใช้แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 9 – point hedonic scale ใช้
ผูบ้ ริ โภคจานวน 100 คน นาผลที่ ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของทุกค่าปั จจัยที่ ทาการทดสอบ
ได้ผลวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 5 และ 6 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคต่อแกงไก่หอ้ ง
รายละเอียดลักษณะของอาหาร
ชื่ออาหาร
ความหอม รสชาติของ ความข้น
ความนุ่ม รสชาติของแกง ความชอบ
สี ของแกง
ของแกง
น้ าแกง
ของแกง
ของเนื้อไก่
ในเนื้อไก่
รวม
แกงไก่หอ้ ง 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
จากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 9 – point hedonic scale ของแกงไก่ ห้อง
(ตารางที่ 5) พบว่า สี และความหอมของแกง รสชาติของน้ าแกง ความข้นของแกง ความนุ่มของเนื้อไก่ รสชาติของแกงใน
เนื้ อไก่และความชอบรวม มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 8.00, 8.29, 7.98, 8.09, 8.22, 8.04 และ 8.27 ตามลาดับ ซึ่ งคะแนนความชอบ
ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่ อแกงไก่ ห้องในปั จจัยสี และความหอมของแกง รสชาติ ของแกงในเนื้ อ ไก่ ความนุ่ มของเนื้ อไก่ และ
ความชอบรวม ได้คะแนนความชอบอยูใ่ นเกณฑ์ชอบมาก
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับแกงไก่ห้อง ผูบ้ ริ โภคให้ความเห็นตรงกันว่า สี ของน้ าแกงมีสีแดงอมส้ม ซึ่ ง
เป็ นสี เฉพาะตัวของพริ กชี้ ฟ้ าแห้งที่ เลือกใช้คือพันธุ์บางช้างที่ มีขนาดเม็ดใหญ่ เนื้ อมาก ไส้น้อย เมื่ อทาให้แห้งด้วยการ
รมควัน จะมีสีแดงเข้มและกลิ่นหอมเฉพาะตัว เมื่อตาเป็ นเครื่ องแกงจะให้สีแดงสวย (นิรนาม, 2556 ข.) นอกจากนี้แกงไก่
ห้องยังมีกลิ่นหอมเครื่ องห้อง ซึ่ งทาให้แกงมีกลิ่นเฉพาะตัว (อรทัย และคณะ, 2557) เนื้อไก่ที่ใช้จะเลือกส่วนที่มีติดหนังติด
กระดูกโดยใช้ท้ งั ส่ วนอก น่ องและสะโพก ทาให้ได้เนื้ อไก่ที่มีท้ งั ความนุ่ ม ความเหนี ยวและหอม และจากการแกงเสร็ จ
แล้วทิ้งค้างคืนไว้ 1 คืน น้ าแกงจะซึ มเข้าไปในเนื้อไก่มากขึ้นและมีความชุ่มฉ่ าของน้ าแกงในเนื้ อไก่ เนื่ องจากเนื้ อไก่จะดูด
ซับเครื่ องปรุ งรสเข้าไปชุ่มอยูใ่ นเนื้ อได้ดี เมื่อกินจะได้รสชาติจากเนื้ อไก่เข้มข้นกว่าเนื้ อสัตว์ชนิ ดอื่น ๆ (นิ รนาม, 2539 ก.)
การแกงแล้วเก็บไว้เป็ นเวลา 1 คืนก่อนนามาอุ่นรับประทานในวันถัดไป เป็ นหลักการเดียวกับการทาแกงมัสมัน่ ที่มกั จะนิยม
ทาทิ้งค้างคืน เก็บไว้ในตูเ้ ย็น แล้วนามาอุ่นอีกครั้งก่อนรับประทานเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่ อย (นิ รนาม, 2556 ค.) สาหรับ
ปั จจัยรสชาติของน้ าแกง ได้คะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลางค่อนข้างไปทางชอบมาก ซึ่ งความคิดเห็ นของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจัยนี้ มีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า รสชาติเปรี้ ยวและหวานพอเหมาะแล้ว ในขณะที่บาง
คนให้ความเห็นว่า เปรี้ ยวเกิ นไปและควรจะหวานกว่านี้ เพราะนาไปเปรี ยบเที ยบกับแกงมัสมัน่ ซึ่ งเป็ นแกงที่ คนไทยส่ วน
ใหญ่คุน้ เคยและนิ ยมรับประทาน ลักษณะที่ โดดเด่นของแกงมัสมัน่ คือ การเคี่ ยวเนื้ อสัตว์กับหางกะทิ จนสุ กนิ่ ม ใส่ น้ า
มะขามเปี ยกเพื่อให้เปรี้ ยว แต่จะไม่มากจนเกินรสหวาน เนื่ องจากแกงมัสมัน่ จะออกรสหวานนา (ที มวิจยั โครงการศึกษา
และรวบรวมความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้, 2550) จึ งทาให้ได้คะแนนความชอบในปั จจัยรสชาติของน้ าแกงแตกต่างกันไป
ขึ้นอยูก่ บั ความชอบของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคต่อไก่ปิ้งเครื่ อง
รายละเอียดลักษณะของอาหาร
ชื่ออาหาร
สี ของ
ความหอม
ความข้น
รสชาติของ
ความนุ่มของ
ความชอบ
ไก่ปิ้งเครื่ อง ของเครื่ อง
ของเครื่ อง
ไก่ปิ้งเครื่ อง
เนื้อไก่
รวม
ไก่ปิ้งเครื่ อง
7.73+0.89
7.94+0.90
7.82+0.97
7.56+0.84
7.70+0.89
7.83+0.66
สาหรับผลการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 9 – point hedonic scale ของไก่ปิ้ง
เครื่ อง (ตารางที่ 6) พบว่า สี ของไก่ปิ้งเครื่ อง ความหอมและความข้นของเครื่ อง รสชาติของไก่ปิ้งเครื่ อง ความนุ่มของเนื้ อ
ไก่ และความชอบรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.73, 7.94, 7.82, 7.56, 7.70 และ 7.83 ตามลาดับ ซึ่งคะแนนความชอบของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อทุกปั จจัยที่ทาการทดสอบอยูใ่ นช่วงความชอบปานกลาง
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับไก่ปิ้งเครื่ อง พบว่า ผูบ้ ริ โภคบางคนนาไก่ปิ้งเครื่ องไปเปรี ยบเทียบกับอาหาร
ประเภทไก่ปิ้งที่ คุน้ เคย เช่น ไก่ฆอและ ซึ่ งเป็ นอาหารที่ชาวมุสลิมแถบชายแดนภาคใต้นิยมรับประทาน วิธีทาไก่ฆอและ
จะนาเอาเนื้อไก่มาคลุกเคล้ากับเครื่ องแกง กะทิและเครื่ องปรุ งรส หมักไว้ประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชัว่ โมง นามาเสี ยบไม้และ
ย่างบนไฟอ่อน ๆ พลิ กกลับ ไปกลับ มาจนสุ ก ความแตกต่างระหว่างไก่ ฆอและ และไก่ ปิ้งเครื่ องจะอยู่ที่ส่ วนผสมของ
วัตถุดิบที่ใช้ทาเครื่ องแกงและส่ วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้หมักไก่ โดยที่ไก่ฆอและจะมีขมิ้น ลูกผักชี ยีห่ ร่ า อบเชยและกะปิ
เพิ่มเข้าไปในส่วนผสมของเครื่ องแกง ทาให้รสชาติของเครื่ องแกงเข้มข้นกว่าของไก่ปิ้งเครื่ อง (ทีมวิจยั โครงการศึกษาและ
รวบรวมความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้, 2550) ในขณะที่ไก่ปิ้งเครื่ องมีมะพร้าวคัว่ และถัว่ ลิสงคัว่ โขลกใส่ ลงไปในส่วนผสมที่
ใช้หมักด้วย ทาให้เพิ่มความหวานมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับไก่ฆอและ นอกจากนี้สีของไก่ปิ้งเครื่ องก็แตกต่างจากสี ของไก่ฆอ
และซึ่งเป็ นสี เหลืองเข้มของขมิ้น เมื่อให้ผบู ้ ริ โภคชิมอาหารที่มีรสชาติและหน้าตาไม่เหมือนอาหารที่เคยรับประทาน ทา
ให้คะแนนการยอมรับลดลง โดยผูบ้ ริ โภคบางคนได้ให้ความคิดเห็นในเรื่ องของสี วา่ สี คล้ าไม่สวย อยากให้เป็ นสี เหลือง
หรื อสี ที่อ่อนกว่านี้ ในขณะที่ผูบ้ ริ โภคบางคนให้ความเห็นว่า ไก่ปิ้งเครื่ องมีรสหวานเกินไปและค่อนข้างเลี่ยน ควรมีการ
เพิ่มเครื่ องเคียง เช่น แตงกวาดอง หรื อผักสดประกอบด้วย
จากการทดสอบชิมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและการทดสอบการยอมรับโดยผูบ้ ริ โภคจะให้การยอมรับไก่ปิ้งเครื่ องต่างกัน
ทั้งนี้ ผเู ้ ชี่ยวชาญให้คะแนนการยอมรับโดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่ถูกต้องของไก่ปิ้งเครื่ อง คือมีรสหวานนาและมีความ
มันของหัวกะทิ ถัว่ ลิสงคัว่ และมะพร้าวคัว่ ที่ ใส่ ลงไป มีสีแดงเข้มค่อนข้างคล้ า เนื่ องจากส่ วนผสมของเครื่ องแกงมีผง
เครื่ องห้องซึ่ งมีสีน้ าตาลเข้ม เวลาเสิ ร์ฟ จะมีการทาเครื่ องบริ เวณส่ วนหน้าของชิ้นไก่ที่ปิ้งเพิ่มเติม ทาให้มีรสหวานมันจาก
เครื่ องที่ทาเพิ่มขึ้น (อรทัย, 2557) ผูบ้ ริ โภคบางส่วนที่ไม่คุน้ เคยอาจไม่ยอมรับและต้องการให้มีเครื่ องเคียงที่มีรสชาติเปรี้ ยว
เช่น อาจาดหรื อเป็ นผักสด เช่น แตงกวา กะหล่าปลีรับประทานเสริ ม แบบเดียวกับที่รับประทานสะเต๊ะ
2. ผลการศึกษาคุณค่ าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้ านมุสลิม
จากการนาสู ตรแกงไก่ห้องและไก่ปิ้งเครื่ องที่ ได้รับการปรับปรุ งและผ่านการทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผัส มาศึ กษาคุ ณ ค่าทางโภชนาการได้แก่ โปรตี น คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน และพลังงาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป
Nutrisurvey 2007 ปรากฏผลดังตารางที่ 7 และ 8
ตารางที่ 7 คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่หอ้ งต่อ 1 ตารับ
จานวนคนต่ อ 1 ตารับ
พลังงาน (Kcal)
โปรตีน (กรัม) คาร์ โบไฮเดรต(กรัม)
ไขมัน(กรัม)
10 คนรับประทาน
4,725.4
199.4
143.7
400.9
1 คนรับประทาน
472.54
19.94
14.37
40.09
ร้อยละ
16.88
12.16
76.36
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ตารางที่ 8 คุณค่าทางโภชนาการของไก่ปิ้งเครื่ องต่อ 1 ตารับ
จานวนคนต่ อ 1 ตารับ
พลังงาน (Kcal)
โปรตีน (กรัม)
6 คนรับประทาน
3,998.4
153.2
1 คนรับประทาน
666.4
25.53
ร้อยละ
15.33

คาร์ โบไฮเดรต(กรัม)
153.8
25.63
15.39
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ไขมัน(กรัม)
323.1
53.85
72.73

จากตารางที่ 7 พบว่า 1 ตารับของแกงไก่ห้องให้สารอาหารและพลังงานต่อ 1 คน ดังนี้ พลังงาน 472.54 กิ โล
แคลอรี โปรตีน 19.94 กรัม คาร์โบไฮเดรต 14.37 กรัมและไขมัน 40.09 กรัม โดยได้รับพลังงานจากไขมันสู งสุ ดคิดเป็ น
ร้อยละ 76.36 รองลงมาคือโปรตีนร้อยละ16.88 และคาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 12.16 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากวัตถุดิบที่ ใช้
พบว่า มีวตั ถุดิบที่ให้ปริ มาณไขมันสูงประกอบด้วย กะทิ ถัว่ ลิสงคัว่ และน้ ามันพืช จึงทาให้ได้รับพลังงานจากไขมันสูงสุด
จากตารางที่ 8 พบว่า 1 ตารับของไก่ ปิ้งเครื่ องให้สารอาหารและพลังงานต่อ 1 คนดังนี้ พลังงาน 666.4 กิ โล
แคลอรี โปรตีน 25.53 กรัม คาร์โบไฮเดรต 25.63 กรัมและไขมัน 53.85 กรัม โดยได้รับพลังงานจากไขมันสูงสุดคิดเป็ น
ร้อยละ72.73 ได้พลังงานจากคาร์ โบไฮเดรต ร้อยละ 15.39และพลังงานจากโปรตีน ร้อยละ 15.33 ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
จากวัตถุดิบที่ใช้ทา พบว่า มีวตั ถุดิบที่ให้ปริ มาณไขมันสู งประกอบด้วยกะทิ ถัว่ ลิสงคัว่ และมะพร้าวคัว่ รวมทั้งสะโพกไก่ก็
ให้ไขมันในปริ มาณสูงเช่นกัน ทาให้ได้รับพลังงานจากไขมันสูงสุด
3. ผลการศึกษาวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต
การวิเคราะห์ตน้ ทุนของแกงไก่ห้องและไก่ปิ้งเครื่ องใช้แนวทางข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม รวบรวมโดย
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ซึ่ งทาการแบ่งสัดส่วนทุนทั้งหมดออกเป็ น 100 ส่ วน คิดเป็ นค่าวัตถุดิบร้อยละ 68.6 ค่าแรงงานร้อยละ
5.6 ค่าใช้จ่ายพลังงานร้อยละ 12.1 ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรร้อยละ 4.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 9.2 ในการคานวณต้นทุน
การผลิตของแกงไก่หอ้ งและไก่ปิ้งเครื่ อง ได้ผลดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ต้นทุนการผลิตแกงไก่หอ้ งและไก่ปิ้งเครื่ อง
รายการ
ราคาต้ นทุนแกงไก่ ห้อง(บาท)
ราคาต้ นทุนไก่ ปิ้งเครื่ อง(บาท)
ค่าวัตถุดิบ
136.04
133.86
ค่าแรงงาน
11.11
10.93
ค่าใช้จ่ายพลังงาน
24.00
23.61
ค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักร
8.92
8.78
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
18.24
17.95
ต้นทุนการผลิตต่อ 1 ตารับ
198.31
195.13
ต้นทุนการผลิตต่อ1คนรับประทาน
19.38
32.52
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สรุปผล
การพัฒนาอาหารพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิม ชุมชนบ้านบนในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ ตารับมาตรฐาน จาก
การศึ กษาพบว่า แกงไก่ห้อง ตารับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้การทดสอบการประเมินความพอดี
จากปั จจัยคุณภาพด้านสี และความหอมของแกง รสชาติของน้ าแกง ความข้นของแกง ความนุ่มของเนื้ อไก่และรสชาติของ
น้ าแกงในเนื้ อไก่ ผลคะแนนทุ กปั จจัยอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ (สู งกว่าร้อยละ 90) และได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคใน
ระดับชอบมากทุกเกณฑ์การประเมิน ลักษณะของแกงไก่ห้องตารับมาตรฐานจะมีสีแดงอมส้ม มีกลิ่นหอมของผงเครื่ อง
ห้อง เนื้อไก่นุ่มและมีความชุ่มฉ่ าของน้ าแกงในเนื้อไก่ รสชาติหวานนาเปรี้ ยว
ไก่ปิ้งเครื่ องตารับมาตรฐานที่ผา่ นการยอมรับจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้การทดสอบการประเมินความพอดี จากปั จจัย
คุ ณ ภาพด้านสี ข องไก่ ปิ้ งเครื่ อ ง ความหอมและความข้น ของเครื่ อ ง รสชาติ ข องไก่ ปิ้ งเครื่ อ งและความนุ่ มของเนื้ อไก่
ผลคะแนนทุกปั จจัยอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้ (สูงกว่าร้อยละ 90) และได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคในระดับชอบปานกลาง
ทุกเกณฑ์การประเมิน ลักษณะของไก่ปิ้งเครื่ องตารับมาตรฐาน เนื้อไก่จะแห้ง มีสีแดงเข้มค่อนข้างคล้ าเป็ นผลมาจากสี ของ
ผงเครื่ องห้อง รสออกหวานและมีความมันของกะทิและถัว่ ลิสงคัว่ ซึ่งผูบ้ ริ โภคบางส่วนให้ความเห็นว่า ค่อนข้างหวานและ
เลี่ยนเกินไป
คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่ห้อง ให้พลังงานจากไขมันคิดเป็ นร้อยละ 76.36 รองลงมาคือโปรตีนร้อยละ
16.88 และคาร์ โบไฮเดรตร้ อ ยละ 12.16 ตามล าดับ ส าหรั บ ไก่ ปิ้ งเครื่ อ งให้ พ ลัง งานจากไขมัน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.73
รองลงมาคือคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 15.39 และโปรตีนร้อยละ 15.33 ตามลาดับ
การคานวณต้นทุนการผลิตของแกงไก่ห้อง คิดจากค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายพลังงาน ค่าเสื่ อมราคาของ
เครื่ องจักรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีตน้ ทุนการผลิตเท่ากับ 198.31 บาทต่อตารับ สาหรับไก่ปิ้งเครื่ อง ต้นทุนการผลิตเท่ากับ
195.13 บาทต่อตารับ
จากการพัฒ นาอาหารพื้ น บ้านจานวน 2 รายการประกอบด้วย แกงไก่ ห้องและไก่ ปิ้ งเครื่ องสู่ ตารับ มาตรฐาน
องค์ความรู ้ที่ ได้จากการวิจยั สามารถที่ จะน าไปใช้เป็ นข้อมูลพื้ นฐานสาหรับ การพัฒ นากระบวนการผลิ ตให้เป็ นระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป เพื่อให้คุณภาพของอาหารเป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็ นไปตามมาตรฐานฮาลาล เช่ น
การผลิตแกงไก่ห้องบรรจุกระป๋ อง หรื อไก่ปิ้งเครื่ องแช่แข็ง/สุ ญญากาศ สาหรับส่ งจาหน่ายให้แก่ประเทศที่นับถือศาสนา
มุสลิม

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาอาหารพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิ ม ชุ มชนบ้านบนในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ ตารั บ
มาตรฐานได้รับ ทุ น อุ ด หนุ น งบประมาณรายได้จากคณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย การ
สนับสนุนจากหลักสู ตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั ในการใช้ห้องปฏิ บตั ิ การอาหารตลอดจนอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในการทาการวิจยั การให้ตารับอาหารและให้
คาปรึ กษาในการทดลองตารับอาหารจากนางนรา วิไลสวัสดิ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรทัย สัตยสัณห์สกุลและอาจารย์สาราญ
ศรี พจนารถ ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้การวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการนาเทีย่ วแบบเหมาจ่ ายจากบริษัทนาเที่ยว
ในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาของนักท่องเทีย่ วชาวมาเลเซีย
Factors effecting decision of Malaysia tourists in choosing package tour from travel agency in
Haddyai District, Songkhla Province
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจาก
บริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซี ยที่ เดิ นทางเข้ามาท่ องเที่ ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 400 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามขอบเขตด้านเนื้ อหา
เสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ นาเสนอในรู ปแบบตาราง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยมีระยะเวลาในการ
เดิ นทางท่ องเที่ ยวครั้งละ 1-2 วัน โดยเดิ นทางกับครอบครัว/ญาติ และเลือกจองผ่านบริ ษทั นาเที่ ยว สาหรับปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ ยวแบบเหมาจ่ายลาดับแรกเป็ นปั จจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รองลงมาเป็ นปั จจัย
เกี่ ยวกับราคาและปั จจัยเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ บริ ษทั นาเที่ ยวมีรายการนาเที่ ยวให้เลือก
หลากหลาย เหมาะสมกับระยะเวลาในการเดิ นทาง และการจัดราคาพิเศษหรื อการส่ งเสริ มการขายตามฤดูกาล/เทศกาล
จัดเป็ นจุดดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น
คาสาคัญ : ปั จจัยที่ มีอิทธิ พล, นาเที่ ยวแบบเหมาจ่ าย, บริ ษทั นาเที่ ยว
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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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บทนา
ปั จจุ บัน การท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยเป็ นอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ แ ละมี การเติ บ โตเร็ วที่ สุ ด เนื่ อ งจากการ
ท่องเที่ยวเป็ นการสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ อีกทั้งประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีภูมิประเทศ
สวยงาม มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นส่ งผลให้ธุรกิ จการท่องเที่ ยวเติบโตอย่างยัง่ ยืน และอีก
เหตุผ ลหลัก ที่ ผ ลักดัน ให้ก ารท่ อ งเที่ ยวของประเทศพัฒ นาขึ้ น ก็ คื อ ธุ รกิ จ น าเที่ ยว ซึ่ งมี บ ทบาทท าให้นักท่ องเที่ ย วชาว
ต่างประเทศสามารถมองเห็นประเทศไทยในมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้นธุรกิจนาเที่ยวจึงเป็ นต้นกาเนิ ดธุรกิจต่าง ๆ ที่มาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ แต่สิ่งที่เห็นในอนาคตคือธุรกิจนาเที่ยวจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็ นอาเภอหนึ่ งในภาคใต้ที่มีศกั ยภาพในด้านการท่องเที่ ยว อี กทั้งมี พรหมแดน
ใกล้เคียงติดกับประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นเมื องท่าทางเศรษฐกิ จที่ สาคัญของจังหวัดสงขลา เป็ นศู นย์กลางการค้าและการ
ท่องเที่ ยวของภาคใต้ตอนล่าง ที่ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ ยว และมีสีสันบรรยากาศของ
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยว
จากประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ ส่ งผลให้จังหวัดสงขลามี จานวนนักท่ อ งเที่ ยวชาวต่างประเทศที่ เดิ น ทางเข้ามาถึ ง
1,582,916 คน ในปี พ.ศ. 2556 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) ทั้งนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.
2556 มีนกั ท่องเที่ยวจากมาเลเซี ยเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจานวน 839,129 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2555 ร้อย
ละ 6.13 และเป็ นอันดับ 2 รองจากจีน จะเห็นได้วา่ ชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุด
ติดต่อกันของมาเลเซี ย เช่ น เทศกาลตรุ ษจี น ช่วงปิ ดภาคเรี ยน ฯลฯ รวมทั้งเข้าร่ วมเทศกาลสาคัญของประเทศไทย เช่ น
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางด่านอาเภอสะเดา ซึ่งเป็ น
ด่านหลักจานวนมากที่ สุดเมื่อเปรี ยบเที ยบกับด่านทางบกอื่น ๆ ทัว่ ประเทศ เนื่ องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งที่
เชื่ อมโยงเข้าด้วยกันเป็ นอย่างดี และมี ความสะดวกสบาย (http://www.uasean.com/travel/2263) และนอกจากนี้ ยงั พบว่า
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ของที่ระลึก หรื อค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับประทานอาหาร
การใช้บริ ก ารสถานบัน เทิ ง และค่าใช้จ่ายในการพักแรม ซึ่ งจังหวัด สงขลาเองก็มี นโยบายมุ่งเน้น ความส าคัญ ด้านการ
ท่องเที่ยวทาให้จงั หวัดมีการพัฒนาศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวไม่วา่ จะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท
แหล่งซื้อสิ นค้าจานวนมาก บริ การรถเช่า หรื อแม้แต่ที่พกั จานวนมาก

ภาพที่ 1 แสดงสถิติการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวมาเลเซีย
ทีม่ า: รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน: ประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนา
เที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย เพื่อนาเสนอเป็ น
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แนวทางในการพัฒ นาคุ ณภาพการบริ การและการปรับ กลยุทธ์ท างการตลาดของบริ ษทั นาเที่ ยวให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียให้ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ ยวแบบเหมาจ่ายจาก
บริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย ซึ่ งผูว้ ิจยั ดาเนิ นการศึกษาตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
นักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยที่ เดิ นทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา จานวน 400 คน จากการสุ่ มตัวอย่างการศึ กษา
โดยใช้วิธีการการสุ่ มตัวอย่างแบบวิธีการการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจานวนนักท่ องเที่ ยวชาว
ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาถึง 1,582,916 คน ในปี พ.ศ. 2556 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558)
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยใช้เครื่ อ งมื อ ในท าการวิจัยคื อ แบบสอบถาม ซึ่ งมี ท้ ังแบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด
โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาออกเป็ น 3 ตอนดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งคาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย
ซึ่ งผูศ้ ึ กษาได้เลือกศึ กษาเฉพาะข้อมูลที่ เป็ นปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึ กษา สถานภาพการสมรส และ
อาชีพ โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบและกรอกข้อมูลตามจริ ง
ตอนที่ 2 ปั จจัยเกี่ยวกับประสบการณ์เลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย โดยการคานวณค่าร้อยละ
ตอนที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ ยวในเขต อาเภอ
หาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวมาเลเซี ย โดยลัก ษณะค าถามเป็ นแบบประเมิ น ค่ า (Rating Scale)
โดยเลือกตอบ 5 ระดับ
3. การตรวจคุณภาพเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามซึ่งได้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบความเหมาะสม และ
ตรวจสอบหาความเที่ยงตรง Validity โดยผูป้ ระเมินตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา Content Validity ความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้ Wording และความถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขและหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ก่อนนาไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริ ง ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้
ได้ทดลองใช้กบั นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดสงขลา จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของ
เครื่ องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.96

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ ยวในเขต
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ทาโดย
ส่วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย โดยการคานวณค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 ปั จจัยเกี่ยวกับประสบการณ์เลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย โดยการคานวณค่าร้อยละ
ส่วนที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั รวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคาตอบครบถ้วนสมบูรณ์
จานวนทั้งสิ้น 400 ชุด เสนอผลการศึกษาตามลาดับดังนี้ ส่วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย โดยการ
คานวณค่าร้อยละ ส่ วนที่ 2 ปั จจัยเกี่ยวกับประสบการณ์เลือกใช้บริ การนาเที่ ยวแบบเหมาจ่าย โดยการคานวณค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
1.ปัจจัยส่ วนบุคคลของนักท่ องเทีย่ วชาวมาเลเซีย
จากการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลของนักท่ องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึ กษา สถานภาพการ
สมรส และอาชีพ สามารถสรุ ปได้ดงั ปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
รายละเอียด
จานวน
ร้อยละ
เพศ
-ชาย
215
53.75
-หญิง
185
46.25
รวม
400
100
อายุ
-น้อยกว่า 25 ปี
113
28.25
-25 – 35 ปี
159
39.75
-36 – 45 ปี
81
20.25
-46 – 55 ปี
28
7
-มากกว่า 55 ปี
19
4.75
รวม
400
100
รายได้
-ต่ากว่า 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
-สูงกว่า 40,001 บาท
17
4.25
รวม
400
100
ระดับการศึกษา
-ต่ากว่าปริ ญญาตรี
164
41
-ปริ ญญาตรี
203
50.75
-สูงกว่าปริ ญญาตรี
33
8.25
รวม
400
100
สถานภาพการสมรส
-โสด
217
54.25
- สมรส
182
45.5
- หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
1
0.25
รวม
400
100
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ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย (ต่อ)
รายละเอียด
จานวน
อาชีพ
-นักเรี ยน / นักศึกษา
99
-รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
40
-พนักงานบริ ษทั เอกชน
140
-ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
105
-เกษตรกร
14
-พ่อบ้าน/ แม่บา้ น / เกษียณอายุ
2
รวม
400

80

ร้อยละ
24.75
10
35
26.25
3.5
0.5
100

จากตารางที่ 1 แสดงถึงปั จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจากจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า
เพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ53.75 และเพศหญิง จานวน
185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25 ตามลาดับ
อายุ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75 ช่วงอายุ
น้อยกว่า 25 ปี จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.25 ช่วงอายุ 36 – 45 ปี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25 ช่วงอายุ 46
– 55 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 และอายุมากกว่า 55 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
รายได้ ต่อเดือน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จานวน 124
คน คิดเป็ นร้อยละ 31 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25 ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 88
คน คิดเป็ นร้อยละ 22 ระหว่าง 30,001 –40,000 บาท จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5 และสู งกว่า 40,001 บาท จานวน
17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.25 ตามลาดับ
การศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาวุฒิปริ ญญาตรี จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ
50.75 ต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี จานวน 164 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 41 และสู งกว่าปริ ญ ญาตรี จานวน 33 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 8.25
ตามลาดับ
สถานภาพการสมรส พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.25
สถานภาพสมรส จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25
ตามลาดับ
อาชีพ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ
35 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.25 นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.75 รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 เกษตรกร จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5 และพ่อบ้าน/
แม่บา้ น / เกษียณอายุ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
2. ปัจจัยเกีย่ วกับประสบการณ์ เลือกใช้ บริการนาเทีย่ วแบบเหมาจ่ าย
จากการศึ กษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับปั จจัยเกี่ ยวกับประสบการณ์ เลือกใช้บริ การนาเที่ ยวแบบเหมาจ่าย
สามารถสรุ ปได้ดงั ปรากฏในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จานวนและค่าร้อยละของปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์เลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย
รายละเอียด
จานวน
ร้อยละ
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
-1-2 วัน
307
76.75
-3 -5 วัน
77
19.25
-มากกว่า 5 วัน
16
4
รวม
400
100
ผูร้ ่ วมเดินทางท่องเที่ยว
-เดินทางคนเดียว
17
4.25
-เพื่อน
172
43
-ครอบครัว/ญาติ
211
52.75
รวม
400
100
วิธีการเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย
-เว็บไซต์
148
37
-โทรศัพท์
35
8.75
-เดินเข้ามาจองด้วยตนเอง
215
53.75
-อื่น ๆ
2
0.5
รวม
400
100
จากตารางที่ 2 แสดงถึงปั จจัยเกี่ยวกับประสบการณ์เลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากจานวนกลุ่มตัวอย่าง
400 คน พบว่า
ระยะเวลาในการเดินทางท่ องเที่ยวในจังหวัดสงขลา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยว 1-2 วัน จานวน 307 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.75 ระยะ 3 -5 วัน จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.25 และ
มากกว่า 5 วัน จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 ตามลาดับ
ผู้ร่วมเดินทางท่ องเทีย่ ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยว ครอบครัว/ญาติ จานวน 211 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.75 เดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อน จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43 และเดินทางคนเดียว จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.25 ตามลาดับ
วิธีการเลื อกใช้ บริการนาเที่ยวแบบเหมาจ่ าย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การนาเที่ยวด้วยการ
เดิ นเข้ามาจองด้วยตนเอง จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.75 เว็บไซต์ จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37 โทรศัพท์
จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75 และอื่น ๆ เช่นคนรู ้จกั ติดต่อให้ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการนาเที่ยวแบบเหมาจ่ ายจากบริษัทนาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ของนักท่ องเทีย่ วชาวมาเลเซีย
จากการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ ยวแบบเหมา
จ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยใน 7 ประเด็นได้แก่ ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พนั ก งาน (People)
กระบวนการให้บริ การ (Process) และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ผลปรากฏดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

82

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั
นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
ปั จจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product)
4.42
0.54
มาก
ปั จจัยเกี่ยวกับราคา (Price)
4.39
0.56
มาก
ปั จจัยเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4.31
0.57
มาก
ปั จจัยเกี่ยวกับการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
4.35
0.58
มาก
ปั จจัยเกี่ยวกับพนักงาน (People)
4.20
0.60
มาก
ปั จจัยเกี่ยวกับกระบวนการให้บริ การ (Process)
4.29
0.54
มาก
ปั จจัยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
4.26
0.56
มาก
รวม
4.31
0.57
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวใน
เขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.31)
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าปั จจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product) ( X = 4.42) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนา
เที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่มากเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ ปั จจัยเกี่ยวกับราคา (Price) (
X = 4.39) ปั จจัยเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ( X = 4.35) ปั จจัยเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) (
X = 4.31) ปั จจัยเกี่ยวกับกระบวนการให้บริ การ (Process) ( X = 4.29) ปั จจัยเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical
Evidence) ( X = 4.26) และปั จจัยเกี่ยวกับพนักงาน (People) ( X = 4.20) ตามลาดับ
หากพิจารณาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวใน
เขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในรายละเอียดแต่ละด้าน 7 ประเด็น ผลปรากฏดังตารางที่
4 - 10 ดังนี้
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
-ความมีชื่อเสี ยงของบริ ษทั นาเที่ยว
4.00
0.47
มาก
-การมีรายการนาเที่ยวให้เลือกหลากหลาย
4.53
0.55
มากที่สุด
-การบริ การและสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
4.43
0.56
มาก
-สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั นาเที่ยวเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเที่ยว / แหล่งธุรกิจ
4.49
0.55
มาก
รวม
4.42
0.54
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวใน
เขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.42) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าการมีรายการนาเที่ ยวให้เลือกหลากหลายอยู่ในระดับมากที่ สุด
( X = 4.42) เป็ นล าดับ แรก รองลงมาคื อ สถานที่ ต้ งั ของบริ ษ ัท น าเที่ ย วเหมาะสม ใกล้แ หล่ งท่ องเที่ ยว / แหล่ งธุ ร กิ จ
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( X = 4.49) การบริ การและสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ( X = 4.43) และความมีชื่อเสี ยงของบริ ษทั นาเที่ยว ( X = 4. 00)
ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยเกี่ยวกับราคา (Price)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
- มีการกาหนดราคาและการบริ การต่าง ๆ อย่างชัดเจน
4.24
0.52
มาก
-รายการนาเที่ยวมีราคาให้เลือกหลากหลาย
4.55
0.56
มากที่สุด
-การจัดเตรี ยมบริ การต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับราคา
4.33
0.55
มาก
-ราคาของรายการนาเที่ยวเหมาะสมกับระยะเวลาในการเดินทาง
4.45
0.57
มาก
รวม
4.39
0.56
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวใน
เขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยเกี่ ยวกับราคา (Price) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.39) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ารายการนาเที่ยวมีราคาให้เลือกหลากหลายอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X
= 4.55) เป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ ราคาของรายการนาเที่ ยวเหมาะสมกับระยะเวลาในการเดิ นทาง ( X = 4.45) การ
จัดเตรี ยมบริ การต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับราคา ( X = 4.33) และมีการกาหนดราคาและการบริ การต่าง ๆ อย่างชัดเจน (
X = 4.24) ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
-มีขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั นาเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวเข้าถึงหลากหลายช่องทาง
4.19
0.52
มาก
-มีบริ การการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
4.43
0.60
มาก
-มีบริ การการจองผ่านผ่านบริ ษทั ตัวแทนการท่องเที่ยว
4.31
0.59
มาก
รวม
4.31
0.57
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวใน
เขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่ องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยเกี่ ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ามีบริ การการจองผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.43) เป็ นลาดับแรก รองลงมาคือมี บริ การการจองผ่านผ่านบริ ษทั ตัวแทนการท่ องเที่ ยว ( X = 4.31)
และมีขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั นาเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวเข้าถึงหลากหลายช่องทาง ( X = 4.19) ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยเกี่ยวกับการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
-มีการส่งเสริ มการขายรายการนาเที่ยวตามฤดูกาล/เทศกาล
4.31
0.52
มาก
-มีการจัดราคาพิเศษสาหรับนักท่องเที่ยวเดินทางเป็ นกลุ่ม
4.45
0.61
มาก
- มีส่วนลดให้กบั ลูกค้าที่ใช้บริ การเป็ นประจา/เป็ นสมาชิก
4.31
0.60
มาก
รวม
4.35
0.58
มาก
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จากตารางที่ 7 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวใน
เขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยเกี่ยวกับการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.35) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ามีการจัดราคาพิเศษสาหรับนักท่องเที่ยวเดินทาง
เป็ นกลุ่มอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.45) เป็ นลาดับแรก รองลงมาคือมีการส่งเสริ มการขายรายการนาเที่ยวตามฤดูกาล/เทศกาล
และมีส่วนลดให้กบั ลูกค้าที่ใช้บริ การเป็ นประจา/เป็ นสมาชิกอยูใ่ นระดับที่เท่ากัน ( X = 4.31) ตามลาดับ
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยเกี่ยวกับพนักงาน (People)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
-พนักงาน/มัคคุเทศก์ให้บริ การด้วยความเป็ นมิตร ยิม้ แย้มแจ่มใส และสุภาพ
4.21
0.51
มาก
-ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว และบริ การลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
4.28
0.58
มาก
-มีความสามารถในการสื่ อสารด้วยภาษาต่างประเทศเป็ นอย่างดี
4.14
0.66
มาก
-มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริ การ
4.18
0.62
มาก
-มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
4.21
0.61
มาก
รวม
4.20
0.60
มาก
จากตารางที่ 8 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวใน
เขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยเกี่ยวกับพนักงาน (People) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าการให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว และบริ การลูกค้าอย่างเท่าเทียม
กัน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.28) เป็ นลาดับแรก รองลงมาคื อพนักงาน/มัคคุ เทศก์ให้บริ การด้วยความเป็ นมิ ตร ยิม้ แย้ม
แจ่มใส และสุภาพและมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีในระดับที่เท่ากัน ( X = 4.21) มีความรู ้ ความเข้าใจ และ
ทัก ษะในการบริ การ ( X = 4.18) และมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารด้ว ยภาษาต่ างประเทศเป็ นอย่างดี ( X = 4.14)
ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยเกี่ยวกับกระบวนการให้บริ การ (Process)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
-การให้บริ การที่รวดเร็ ว และถูกต้องตรงตามความต้องการของ
4.16
0.44
มาก
นักท่องเที่ยว
-มีจานวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริ การนักท่องเที่ยว
4.39
0.57
มาก
-วิธีการจองและชาระค่าบริ การสามารถกระทาได้หลายวิธี เช่น เงินสด/
4.32
0.57
มาก
บัตรเครดิต/โอนผ่านธนาคาร
รวม
4.29
0.54
มาก
จากตารางที่ 9 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวใน
เขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซี ยเกี่ ยวกับกระบวนการให้บริ การ (Process) ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าการมี จานวนบุ คลากรเพียงพอต่อการบริ การ
นักท่ องเที่ ยวอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) เป็ นลาดับแรก รองลงมาคือวิธีการจองและชาระค่าบริ การสามารถกระทาได้
หลายวิธี เช่น เงิ นสด/ บัตรเครดิ ต/โอนผ่านธนาคาร ( X = 4.32) และการให้บริ การที่ รวดเร็ ว และถูกต้องตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ( X = 4.16) ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
-บรรยากาศในสานักงาน/ทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี
4.25
0.52
มาก
-การจัดสรรพื้นที่ในการให้บริ การ เช่น พื้นที่การติดต่อ พื้นที่การให้ขอ้ มูล
4.32
0.58
มาก
-ความพร้อมในการใช้งานของเครื่ องใช้สานักงานต่าง ๆ
4.22
0.57
มาก
รวม
4.26
0.56
มาก
จากตารางที่ 10 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวใน
เขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ใน
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.26) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าการจัดสรรพื้นที่ในการให้บริ การ เช่น
พื้นที่การติดต่อ พื้นที่การให้ขอ้ มูลอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.32) เป็ นลาดับแรก รองลงมาคือบรรยากาศในสานักงาน/ทาเล
ที่ ต้ งั อยู่ในสภาพแวดล้อ มที่ ดี ( X = 4.25) และความพร้ อ มในการใช้งานของเครื่ อ งใช้ส านักงานต่ าง ๆ ( X = 4.22)
ตามลาดับ
ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ ยวแบบเหมา
จ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย พบว่า
1. บริ ษ ัท น าเที่ ย วในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลาควรเน้ น การฝึ กอบรมบุ ค ลากรให้ เป็ นผู ้มี ค วามรู ้
ความสามารถหรื อให้มีความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ มัคคุเทศก์
2. ปั จจุ บันการพัฒ นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคมนาคมสะดวกทาให้การติ ดต่อหรื อหาข้อมูลการ
เดิ นทางท่องเที่ยวง่ายและสะดวก นักท่องเที่ ยวสามารถจัดการทุกอย่างได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งส่ งผลให้นกั ท่องเที่ ยวไม่เลือกใช้
หรื อเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาลดลง
3. การให้บริ การการท่องเที่ยวที่ดี เหนื อความคาดหวังของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมืออาชีพ
โดยเน้นความปลอดภัยเป็ นอันดับแรกจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้นกั ท่องเที่ยวกลับมาใช้บริ การซ้ าในคราวต่อ ๆ ไป

สรุ ปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวในเขต
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สามารถสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี รองลงมาคือน้อยกว่า
25 ปี มี รายได้ต่อเดื อนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มี ระดับการศึ กษาวุฒิ ปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด และ
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538)
กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทาให้ทราบลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยเกี่ ยวกับประสบการณ์ เลือกใช้บริ การนาเที่ ยวแบบเหมาจ่าย ส่ วนใหญ่นักท่องเที่ ยวจะมีระยะเวลาในการ
เดิ น ทางท่ องเที่ ยว 1-2 วัน และเดิ น ทางท่ องเที่ ยวกับ ครอบครั ว/ญาติ เลื อ กใช้บ ริ ก ารน าเที่ ยวด้วยการจองด้วยตนเอง
รองลงมาเป็ นจองผ่านเว็บไซต์ ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ทิพา กลิ่นขจร (2558) การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ
การเลือกบริ ษทั นาเที่ ยวในไทยของนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร และ จิ ตรานาถ พิศาลศิ ลป์ (2550)
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ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ยวแบบเหมาจ่ ายภายในประเทศของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
กรณี ศึกษาจังหวัดพิษณุ โลก พบว่า ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกบริ ษทั นาเที่ ยวคื อครอบครัว เหตุผลที่ เดิ นทางมา
ท่ องเที่ ยวเพื่ อต้องการพักผ่อน แหล่ งท่ องเที่ ยวที่ นิ ยมคื อแหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ และหาข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจจากอินเตอร์ เน็ต และสอดคล้องกับนฤมล เพิ่มชี วิต (2552) ศึกษาการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์และความ
เชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเองของคนวัยทางาน พบว่า มีการเลือกใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเป็ น
อัน ดับแรกในการค้นหาข่าวสารการท่ องเที่ ยว ในขณะที่ สื่อกระแสหลักอย่างวิท ยุ โทรทัศน์ กลับมี การแสวงหาข้อมู ล
ทางการท่องเที่ยวน้อยมาก เพราะการสื่ อสารผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ตเป็ นการสื่ อสารสองทางง่ายต่อการสอบถามพูดคุย โต้ตอบ
กับบุคคลอื่นในประเด็นที่ตนต้องการได้อย่างรวดเร็ ว และไม่มีขอ้ จากัดด้านเวลา
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนาเที่ ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นาเที่ยวในเขตอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ปั จจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเป็ นลาดับแรก
โดยเฉพาะการมีรายการนาเที่ยวให้เลือกหลากหลาย สอดคล้องกับ น้ าฝน จันทร์นวล (2556) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยวชาวจีนที่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ ยวที่ เป็ นที่
นิยมในหลายจังหวัด ซึ่งมีผลต่อการตัดสิ นใจ ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมีความต้องการที่แตกต่างกัน บางคน
ชอบธรรมชาติ เดินป่ า ปี นหน้าผา เป็ นต้น ส่วนบางคนชอบวัดวาอารามทางวัฒนธรรม ดังนั้นปั จจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวจึง
เป็ นเหตุผลหนึ่ งที่นกั ท่องเที่ยวใช้ในการตัดสิ นในการเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนี้ปัจจัยเกี่ยวกับราคาโดยเฉพาะรายการนา
เที่ยวมีราคาให้เลือกหลากหลายและราคาของรายการนาเที่ยวเหมาะสมกับระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) กล่าวว่า การตั้งราคามีผลอย่างมากต่อการตัดสิ นใจซื้ อบริ การของลูกค้า และราคาของ
การบริ การยังเป็ นปั จจัยสาคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับในขณะเดียวกันการให้บริ การการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
รวมทั้งการจองผ่านบริ ษทั ตัวแทนการท่องเที่ยวเป็ นอีกปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับ
วีรวรรณ แซ่ จ๋าว (2557) ศึ กษาอิทธิ พลของทัศนคติ และความพึงพอใจในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ ยวผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่ มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนการท่องเที่ ยว กล่าวว่า เนื่ องจากเมื่อผูบ้ ริ โภคนั้นมี
ความตระหนักถึงความต้องการหรื อปรารถนาที่จะเดินทางท่องเที่ยว ผูบ้ ริ โภคก็จะทาการสื บค้นข้อมูล ข่าวสารการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อประเมิ นทางเลื อกจากข้อมูลที่ มีการรวบรวมมาประกอบการพิจารณาการตัดสิ นใจในการวาง
แผนการเดินทางท่องเที่ยว และวลัยพร ริ้ วตระกูลไพบูลย์ (2551) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในการได้รับบริ การ
ทั้งในด้านของความสะดวกรวดเร็ ว และความคิดที่วา่ บริ การส่ วนใหญ่ยงั คงต้องใช้คนในการให้บริ การเพื่อให้เกิดความดูแล
เอาใจใส่ (Human Touch) ที่เทคโนโลยีไม่สามารถทาแทนได้ ซึ่งบริ ษทั นาเที่ยวสามารถจัดหาให้นกั ท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยการจัดราคาพิเศษ หรื อการส่ งเสริ มการขายตามฤดูกาล/เทศกาลก็เป็ นจุดดึ งดูดใจให้
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโดยเทศกาลที่ได้รับความสนใจอันดับต้น ๆ ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ และ
เทศกาลลอยกระทง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั นาเที่ยวควรพัฒนารู ปแบบการบริ การที่แปลกใหม่และหลากหลาย รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดที่
แตกต่าง เพื่อสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
1.2 บริ ษทั นาเที่ ยวควรเน้นบุคลากรให้มีการบริ การจากใจเพื่อรักษาชื่ อเสี ยง และสร้างความน่ าเชื่ อถือให้
นักท่องเที่ยวไว้วางใจเพื่อสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าได้
1.3 บริ ษทั นาเที่ยวควรกาหนดราคาสิ นค้าที่เป็ นมาตรฐาน เพราะปั จจุบนั นักท่องเที่ยวมีการเปรี ยบเทียบราคา
ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ และควรจัดเตรี ยมสานักงานให้มีความพร้อมในการต้อนรับลูกค้า เนื่ องจากนักท่องเที่ยวในปั จจุบนั ยังมี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

87

การเลือกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์การท่องเที่ยวของบุคคลอื่น ดังนั้นการบอกต่อในลักษณะปากต่อปากจึงเป็ น
สิ่ งที่บริ ษทั นาเที่ยวควรคานึงถึงตลอดเวลา
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในการเดินทางท่องเที่ยวซ้ าในประเทศไทย
ในอนาคต
2.2 ควรศึ กษาพฤติ ก รรมการท่ องเที่ ยวของนัก ท่ อ งเที่ ยวอิ ส ระชาวมาเลเซี ยในจังหวัด สงขลาและจัง หวัด
ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับต่อไป
2.3 ควรศึ กษาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของหน่ วยงานภาครัฐและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เข้ามาท่องเที่ยวเพิม่ ยิง่ ขึ้น
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A Study of Tourist’s Satisfaction over Potential of Cultural Tourism in Khonkaen Province
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดขอนแก่น เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาจากแหล่งท่องเที่ยว 4 แหล่งประกอบด้วยวัดหนองแวง
วัดป่ าธรรมอุทยาน วัดทุ่งเศรษฐี และศาลหลักเมือง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ ยว 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ one-way
ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ซึ่งเรี ยงลาดับ 3 อันดับแรกคือด้านคุณค่าและความศรัทธา
ด้านกายภาพ และด้านสุนทรี ยภาพ เมื่อเปรี ยบเทียบความพอใจของนักท่อเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จาแนกตามรายได้ ภูมิลาเนา วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และวันที่เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวแตกต่าง
กัน นัก ท่ อ งเที่ ยวมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ศัก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมแตกต่ างกัน ที่ ระดับ นัยส าคัญ .05 และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่อเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จาแนกตามแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ใน
ภาพรวม แหล่งท่องเที่ ยวที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญ .05
คาสาคัญ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว, ศักยภาพ, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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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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บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุ บัน การท่ องเที่ ยวมี บ ทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิ จของประเทศซึ่ งทารายได้ให้กับประเทศในแต่ละปี เป็ น
จานวนมาก และการพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐบาลทาให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ในปี พ.ศ. 2545 นักท่องเที่ยว
เดิ น ทางเข้ามาในประเทศ 10,799,067 ล้า นคน และมี ร ายได้จ ากการท่ อ งเที่ ย วมากกว่า 323,484 ล้า นบาทต่ อ ปี ในปี
พ.ศ. 2557 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศ 24,809,683 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,147,653 ล้านบาทต่อ
ปี และใน พ.ศ. 2558 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศถึง 29,881,091 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 1,453,979 ล้านบาทต่อปี (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2559) องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริ งจัง เพราะมีแนวคิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะส่งเสริ มฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้
มัง่ คัง่ และยังเป็ นการช่วยเสริ มความเข้าใจอันดีต่อกันของคนในสังคมชุมชนท้องถิ่น ด้วยเหตุดงั กล่าวนี้ จึงมีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ ยวที่ สาคัญด้านศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ แสดงให้เห็ นในชุมชน เพื่อสร้างแรงดึ งดูดและน่ าสนใจให้กับ
นักท่องเที่ยว ภาคการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสาคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายๆ ด้าน ไม่
ว่าจะเป็ นแหล่งรายได้ของภาครัฐ การจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังส่ วนภูมิภาค เป็ นต้น ดังนั้น การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวจึงเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่ งที่แสดงความเป็ นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วิถีการดาเนิ นชีวิต และศิลปะทุกแขนงและสิ่ งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความ
เจริ ญรุ่ งเรื องที่ มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดาเนิ นชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคแต่ละสมัย (วริ ศรา บุญ
สมเกียรติ, 2555) จะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดซึ่งจัดขึ้น
เป็ นประจาทุกปี และมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขั้นตามมาและขยายพื้นที่ ออกไปเป็ นวงกว้าง อนึ่ งการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริ มสร้างความน่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ยิง่ ทาให้มองเห็นภาพรวมของความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ อีก
ด้วย เนื่องจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีความหลากหลายทางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวติ ของพื้นที่ วิถีชีวติ ของ
ชาวไทยส่ วนใหญ่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา แนวทางสาคัญสาหรับการดาเนิ นชีวิตเพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวฒั น์
คือ การนาเอาวัฒนธรรมมาเป็ นครรลองในการดาเนิ นชีวิต วัดกับชุมชนเป็ นสิ่ งที่คู่กนั มาแต่โบราณกาล วัดเป็ นศาสนสถาน
ทางพุทธศาสนา เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในรู ปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาด ประเภท พื้นที่ ฐานะและการจัด
กิจกรรม วัดจึงเป็ นที่พ่ ึงของประชาชนทางจิตใจและปั ญญา ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางของชุมชนตามฐานะและบทบาทหน้าที่
พึงปฏิบตั ิของวัด (ธนวัฒน์ แสนคาวงษ์, 2553)
จังหวัดขอนแก่นถือว่ามีทรัพยากรท่องเที่ยวค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่ องจาก
ในอดีตภูมิภาคนี้ เคยเป็ นเมืองที่มีความรุ่ งเรื องของอารยธรรม มีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาของชุมชน
ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่ งเป็ นสถานที่ ที่มีความน่ าสนใจ แหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งศิ ลปวัฒนธรรมที่ สาคัญของจังหวัดขอนแก่ น
ได้แก่ วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่ นนคร) วัดทุ่ งเศรษฐี วัดป่ าธรรมอุทยาน และศาลหลักเมื องขอนแก่น (สานักงาน
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด ขอนแก่ น , 2560) ซึ่ งมี ส ถาปั ต ยกรรม และศิ ล ปกรรมที่ มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว มี คุ ณ ค่ าทาง
วัฒ นธรรมและประวัติศ าสตร์ และเป็ นแหล่ งรวมจิ ต ใจของชาวจังหวัด ขอนแก่ น รวมถึ งยังตั้งอยู่ในชุ ม ชนแหล่งการ
ท่องเที่ ยวที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ การท่องเที่ ยวจังหวัดขอนแก่นเป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ของภาค โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็ นเสน่ห์และเอกลักษณ์
ของเมือง (สานักงานจังหวัดขอนแก่น, 2560) ตลอดจนเป็ นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ดังนั้นผูว้ ิจยั
และคณะจึงมีความสนใจที่ จะศึ กษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
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ขอนแก่นเพื่อพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดที่ มีคุณภาพซึ่ งจะทาให้จงั หวัดขอนแก่ นมีจานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่น
2.2 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
3. ขอบเขตของการวิจยั
พื้นที่ที่ใช้ศึกษาอยูใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1) ศาลหลักเมืองขอนแก่น
2) วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3) วัดทุ่งเศรษฐี ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4) วัดป่ าธรรมอุทยาน ตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4. สมมติฐานงานวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อศักยภาพการท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 3 แหล่งท่ องเที่ ยวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อศักยภาพการท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมแตกต่างกัน
5. กรอบแนวความคิดในการวิจยั
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างเป็ นกรอบแนวคิดมาเป็ นแนวทางในการ
วิจยั โดยพัฒนามาจากงานวิจยั ของธนวัฒน์ แสนคาวงศ์ (2553) และวริ ศรา บุญสมเกียรติ (2555) ดังนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ, อายุ การศึกษา
- อาชีพ รายได้
- ภูมิลาเนา
พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
-วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
-ลักษณะการเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-ความมีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั
-วันที่เข้าชมแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วทีม่ ตี ่ อศักยภาพการ
ท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม 8 ด้ าน
-ด้านคุณค่าและความศรัทธา
-ด้านกายภาพ
-ด้านสุนทรี ยภาพ
-ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
-ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
-ด้านการประชาสัมพันธ์
-ด้านสภาพแวดล้อม

-ด้านข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว
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6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 ทาให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) วัดป่ าธรรมอุทยาน วัดทุ่งเศรษฐี และศาลหลักเมืองขอนแก่น
6.2 ได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากขึ้นในอนาคต

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าชมวัดหนองแวง วัดป่ าธรรม
อุทยาน วัดทุ่งเศรษฐี และศาลหลักเมือง ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของ W.G.Cochran คานวณหาขนาดของตัวอย่างที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ความคลาดเคลื่อนที่ 5% (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549) ดังนี้
n = P(1-P)Z2
e2
เมื่อ
n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
P คือ สัดส่วนของประชากร (ใช้สดั ส่วน 50% หรื อ 0.50)
Z คือ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (Z =1.96)
e คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น (e = 0.05)
n = 0.5(1-0.5)(1.96)2
(0.05)2
= 385
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ตวั อย่างเพิ่มขึ้น รวมทั้งหมดเป็ น 400 คน แล้วกาหนดสัดส่วนของจานวนกลุ่มตัวอย่าง
จากนักท่องเที่ยวต่อวันโดยสอบถามเจ้าอาวาสและผูด้ ูแล ดังนี้ วัดหนองแวง จานวน 174 คน จากนักท่องเที่ยวประมาณ 500
คนต่อวัน วัดป่ าธรรมอุทยาน จานวน 121 คนจากนักท่องเที่ยวประมาณ 350 คนต่อวัน วัดทุ่งเศรษฐี จานวน 35 คนจาก
นักท่องเที่ยวประมาณ 100 คนต่อวัน และศาลหลักเมือง จานวน 60 คนจากนักท่องเที่ยวประมาณ 200 คนต่อวัน การสุ่ม
ตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Random Sampling)
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ประยุกต์แบบสอบถามจากงานวิจยั ของ ธนวัฒน์
แสนคาวงษ์ (2553) และวริ ศรา บุญสมเกียรติ (2555) มาเป็ นแนวคาถามเพื่อสร้างแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ภูมิลาเนา ซึ่งเป็ นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมการท่ องเที่ ยว ได้แก่ วัตถุ ประสงค์ของการเดิ นทาง ลักษณะการเดิ นทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง ความมี ชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จักของแหล่งท่ องเที่ ยว วันที่ เข้าชมแหล่งท่ องเที่ ยว มูลเหตุจูงใจในการ
เดินทาง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

94

ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวที่ มีต่อศักยภาพการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่ น
ซึ่งเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบลิเคิร์ทส์ (Likert Scale) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อ เสนอแนะ และแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมจัง หวัด ขอนแก่ น
ซึ่งเป็ นคาถามปลายเปิ ด
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ดาเนินการดังนี้
1) คณะผู ้วิ จัย ใช้ แ บบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นผ่ า นวิ ธี ก ารสร้ า งและทดสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยการน า
แบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ของข้อคาถามกับเนื้ อหาตามกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจยั หาค่าความตรงเชิงเนื้ อหา โดยค่า IOC ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ ตลอดจนปรับปรุ งข้อคาถามให้มีความชัดเจน
2) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
3) การหาค่ าความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbachs’alpha coefficient) ซึ่ งศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย ด้านคุณค่าและความ
ศรัทธา มีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา 0.799 ด้านกายภาพมีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา 0.781 ด้านสุนทรี ยภาพมีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
0.785 ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกขั้น พื้ น ฐานมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา 0.627 ด้านการเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา 0.828 ด้านการประชาสัมพันธ์มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา 0.799 ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา 0.879 และด้านข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยวมีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา 0.793
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจตามแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ ยววัด
หนองแวง วัดป่ าธรรมอุทยาน วัดทุ่งเศรษฐี และศาลหลักเมือง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งมีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
นาแบบสอบถามที่ รวบรวมมาทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องสมบู รณ์ ลงรหัส ข้อมู ลและบัน ทึ กลงในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
5. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ
one-way ANOVA
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ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการวิจยั
1.1 ปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่านักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้อยละ 58.00 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้ อยละ 32.00
ระดับการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี ร้อยละ 47.50 อาชี พ ส่ วนใหญ่ เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา ร้ อยละ 37.25 รายได้ต่อเดื อน
อยูร่ ะหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 27.00 ภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 73.50
พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อพักผ่อน ร้อยละ 63.25
โดยลักษณะการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางร่ วมกับครอบครัว ร้อยละ 47.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ ต่ากว่า 1,001 บาท
ร้อยละ 61.75 ความมีชื่อเสี ยงที่เป็ นที่ รู้จกั ของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับจังหวัด ร้อยละ 73.25 วันเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นวันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 63.75 มูลเหตุจูงใจในการเดินทางครั้งนี้ ส่วนใหญ่เพื่อสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว ร้อยละ 63.25
1.2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมทุกด้าน
ระดับความพึงพอใจ
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปล
(X )
มาตรฐาน (S.D.)
ความหมาย
1. ด้านคุณค่าและความศรัทธา
4.46
.586
มาก
2. ด้านกายภาพ
4.33
.633
มาก
3. ด้านสุนทรี ยภาพ
4.23
.746
มาก
4. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
4.08
.781
มาก
5. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
4.00
.759
มาก
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
3.96
1.065
มาก
7. ด้านสภาพแวดล้อม
4.08
.691
มาก
8. ด้านข้อจากัดในการรับรองนักท่องเที่ยว
3.83
.610
มาก
ภาพรวม
4.08
.510
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อศักยภาพการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X =4.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ
ด้านคุณค่าและความศรัทธา ( X =4.46) ด้านกายภาพ ( X =4.33) และด้านสุนทรี ยภาพ ( X = 4.23)ส่ วนลาดับสุดท้าย คือ
ข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ( X = 3.83)
1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
การทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลแตกต่างกัน ความพึ งพอใจของนักท่ องเที่ ยวที่ มีต่อศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพศ
อายุ
การศึกษา
t-test
P-value
F-test
P-value
F-test
P-value
1.ด้านคุณค่าและความศรัทธา
.763
.446
.405
.846
354
.702
2.ด้านกายภาพ
1.271
.205
.464
.803
.737
.479
3.ด้านสุนทรี ยภาพ
.774
.439
.671
.646
.282
.754
4.ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
1.321
.187
4.272
.001*
1.397
.249
5.ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
.542
.588
3.234
.007*
4.914
.008*
6.ด้านการประชาสัมพันธ์
1.414
.158
3.809
.002*
2.437
.089
7.ด้านสภาพแวดล้อม
.337
.706
.725
.605
.743
.476
8.ด้านข้อจากัดในการรับรองนักท่องเที่ยว
2.035
.042*
.810
.543
.234
.791
รวมทุกด้าน
1.499
.135
2.185
.055
1.291
.276
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จาแนกตามตามปั จจัยส่วนบุคล(ต่อ)
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. ด้านคุณค่าและความศรัทธา
2. ด้านกายภาพ
3. ด้านสุนทรี ยภาพ
4. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
5. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
7. ด้านสภาพแวดล้อม
8. ด้านข้อจากัดในการรับรองนักท่องเที่ยว
รวมทุกด้าน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อาชีพ
F-test
P-value
2.284
.846
.641
.668
.299
.913
3.203
.008*
1.285
.270
3.070
.010*
1.893
.094
.810
.543
1.456
.203

รายได้
F-test
P-value
2.446
.034*
.999
.418
2.389
.037*
4.826
.000*
6.134
.000*
10.859
.000*
4.207
.001*
.284
.992
5.117
.000*

ภูมิลาเนา
t-test
P-value
2.657
.008*
3.613
.000*
1.576
.116
2.924
.004*
2.792
.005*
5.315
.000*
3.098
.002*
2.213
.027*
4.231
.000*

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้และภูมิลาเนาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ ยวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาแนกตาม
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์การ
ลักษณะการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง
เดินทาง
F-test
P-value
F-test
P-value
F-test
P-value
1. ด้านคุณค่าและความศรัทธา
3.159
.025*
1.156
.326
1.959
.120
2. ด้านกายภาพ
3.349
.019*
1.510
.211
.746
.525
3. ด้านสุนทรี ยภาพ
6.040
.000*
3.463
.016*
1.806
.146
4. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
14.880
.000*
2.217
.086
3.277
.021*
5. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
6.901
.000*
3.991
.008*
7.814
.000*
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
17.847
.000*
1.591
.191
8.865
.000*
7. ด้านสภาพแวดล้อม
6.837
.000*
.373
.773
4.172
.006*
8. ด้านข้อจากัดในการรับรองนักท่องเที่ยว
2.401
.067
3.885
.009*
3.316
.020*
รวมทุกด้าน
12.327
000*
2.551
.055
7.095
.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จาแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว (ต่อ)
ความมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
วันเข้าชม
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
F-test
P-value
F-test
P-value
1.ด้านคุณค่าและความศรัทธา
1.041
.374
1.591
.205
2.ด้านกายภาพ
2.668
.047
3.471
.0328*
3.ด้านสุนทรี ยภาพ
.967
.408
7,766
.000*
4.ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
.297
.828
10.323
.000*
5.ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
.031
.993
7.447
.001*
6.ด้านการประชาสัมพันธ์
1.999
.114
19.274
.000*
7.ด้านสภาพแวดล้อม
1.589
.192
2.872
.058
8.ด้านข้อจากัดในการรับรองนักท่องเที่ยว
1.044
.373
3.791
.023*
รวมทุกด้าน
.748
.524
11.782
.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า วัตถุประสงค์การเดิ นทาง ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง และวันเข้าชมแหล่ง
ท่องเที่ ยวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนลักษณะการเดินทางและความมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ของแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่แตกต่าง ดังแสดงในตารางที่ 3
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การทดสอบสมมติ ฐานที่ 3 แหล่ งท่ อ งเที่ ยวแตกต่ างกัน ความพึ งพอใจของนัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มีต่ อ ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จาแนกตามแหล่งท่องเที่ยว
ศักยภาพ
วัดหนองแวง
วัดป่ าธรรมอุทยาน
วัดทุ่งเศรษฐี
ศาลหลักเมือง
การท่องเที่ยว
ระดับ X
ระดับ
ระดับ
ระดับ
X
X
X
เชิงวัฒนธรรม
ความ
ความ
ความ
ความ Sig
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
1. คุณค่าและ
.
ความศรัทธา
4.50 มาก 4.56
มากที่สุด 4.28
มาก
4.25 มาก 001*
2. ด้านกายภาพ
4.34 มาก 4.41
มาก
4.40
มาก
4.15 มาก .045*
3. ด้านสุนทรี ยภาพ
4.20 มาก 4.46
มาก
4.34
มาก 3.81
มาก .000*
4. ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน
4.03 มาก 4.32
มาก
3.92
มาก
3.85 มาก .000*
5. ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว
4.05 มาก 4.30
มาก
3.16
มาก
3.78 มาก .000*
6. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
3.84 มาก 4.45
มาก
3.54
มาก
3.60 มาก .000*
7. ด้านสภาพแวดล้อม
4.08 มาก 4.33
มาก
3.84
มาก
3.78 มาก .000*
8. ด้านข้อจากัดในการ
รองรับนักท่องเที่ยว
3.81 มาก 3.96
มาก
3.52
มาก
3.77 มาก .001*
ภาพรวมทุกด้าน
4.08 มาก 4.30
มาก
3.79
มาก
3.86 มาก .000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน ความพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านคุณค่าและความศรัทธา ด้านกายภาพ ด้านสุนทรี ยภาพ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 4
2. อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่น มีการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านคุณค่าและ
ความศรัทธา รองลงมา คือด้านคุณค่าทางกายภาพ ด้านคุณค่าทางสุนทรี ยภาพ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านการเข้าถึ งแหล่งท่ องเที่ ยว ด้านการประชาสัมพัน ธ์ และด้านข้อจากัดในการรองรั บ นัก ท่ องเที่ ยว
เนื่ องจากส่ วนใหญ่ที่นกั ท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม มีมูลเหตุจูงใจในการเดินทางเพื่อสักการะสิ่ ง
ศักดิ์ สิ ทธิ์ ของแหล่งท่ องเที่ ยว รองลงมาเป็ นชื่ อเสี ยงของแหล่งท่ องเที่ ยว และความโดดเด่ น เป็ นเอกลักษณ์ ข องแหล่ ง
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ท่ องเที่ ยวซึ่ งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของวริ ศรา บุ ญ สมเกี ยรติ (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอ้ ย และโบราณสถานวัดโมคลาน พบว่าความ
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 3 แหล่งโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของนัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มี ต่ อ ศัก ยภาพการท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรม จ าแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลโดยภาพรวม พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน ส่ วนรายได้ต่อเดือนและภูมิลาเนาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒ นธรรมแตกต่ า งกัน อย่า งมี นั ย ส าคัญ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จัย ของวริ ศ รา บุ ญ สมเกี ย รติ (2555)
ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุ
น้อย และโบราณสถานวัดโมคลาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้สัมพันธ์กบั การไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒ นธรรม และพรรณ์ ธิ ด า เหล่ า พวงศัก ดิ์ (2559) ได้ศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาเพื่ อ รองรั บ
นักท่ องเที่ ยวกลุ่มประชาคมเกษี ยณ จังหวัดกาญจนบุ รี พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา ระดับรายได้ และ
ภูมิลาเนาปั จจุบนั มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
3. การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อศักยภาพการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมจาแนกตามตาม
พฤติกรรมการท่องเที่ ยวโดยภาพรวม พบว่า วัตถุประสงค์การเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
ของแหล่งท่ องเที่ ยว และวันที่ เข้าชมแหล่งท่องเที่ ยวแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับนันทิตา เพชราภรณ์ (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ มีต่อการท่องเที่ ยวเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า การจัดสรรการใช้จ่ายเงิน ลักษณะการใช้
จ่ า ยเงิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วแตกต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย วแตกต่ า งกัน
และสอดคล้องกับวรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ศึกษากรณี
ตลาดน้ า : จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การท่องเที่ยวแตกต่างกัน และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ (2559) ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวซ้ า คือด้านสถานที่
ท่องเที่ยวและด้านสภาพแวดล้อม
4. การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวต่อศักยภาพการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จาแนกตามแหล่ง
ท่ อ งเที่ ยว พบว่า แหล่งท่ อ งเที่ ยวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวต่อศักยภาพการท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรม
ด้านคุณค่าและความศรัทธา ด้านกายภาพ ด้านสุ นทรี ยภาพ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ ยว มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของวริ ศรา บุ ญสมเกี ยรติ และเลิศพร ภาระสกุล (2550)
ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด นครศรี ธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุ
น้อย และโบราณสถานวัดโมคลานความพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 3 แหล่งโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
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สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะในการวิจยั ดังนี้
1. สรุปผลการวิจยั
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านคุณค่าและความ
ศรัทธา ด้านกายภาพ ด้านสุ นทรี ยภาพ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ ยว
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ ยว ผลการเปรี ยบเที ยบ
ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวที่ มีต่อศักยภาพการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า รายได้
และภูมิลาเนาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ .05
และจาแนกตามพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยว พบว่าวัตถุป ระสงค์การเดิ น ทาง ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง และวันเข้าชมแหล่ง
ท่ องเที่ ยวแตกต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ที่ ระดับ .05
จ าแนกตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว พบว่า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ แ ตกต่ า งกัน โดยภาพรวม พบว่า ด้า นคุ ณ ค่ า และความศรั ท ธา
ด้า นกายภาพ ด้า นสุ น ทรี ย ภาพ ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกขั้น พื้ น ฐาน ด้า นการเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1) แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งมีคุณค่าและความศรัทธาทางด้านศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนา ซึ่งวัดหนองแวง
วัด ป่ าธรรมอุ ท ยาน และวัด ทุ่ ง เศรษฐี เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข ององค์ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า
และศาลหลักเมืองเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองจังหวัดขอนแก่น และมีเอกลักษณ์โดดเด่นแต่ละแหล่ง วัดหนองแวงมีพระ
ธาตุเจดีย ์ 9 ชั้นที่ สวยงาม วัดป่ าธรรมอุทยานมีสถานปฏิ บตั ิธรรมสงบ ร่ มรื่ น วัดทุ่งเศรษฐี มีมหารัตนเจดียศ์ รี ไตรโลกธาตุ
และศาลหลักเมืองที่มีศิลปะและสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์ทรวดทรง และส่วนประกอบของงานศิลปะเป็ นการอนุรักษ์งาน
สถาปั ตยกรรมที่สาคัญของท้องถิ่นอีสาน และรู ปทรงเป็ นอาคารโถงจัตุรมุข ซึ่ งเป็ นแหล่งที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ดังนั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว เช่น สานักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดขอนแก่น ควรนาจุดเด่นหลักของแต่ละแหล่งมาประชาสัมพันธ์และจูงใจนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองขอนแก่นให้
มากขึ้น
2) ควรมีศูนย์ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์และบริ การข้อมูลการท่องเที่ ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ให้คาแนะนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยว และระดับจังหวัดซึ่ งเป็ นเมืองท่องเที่ยวหลักในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สร้างให้เป็ น
เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม และเทศกาลท่องเที่ยวให้อยูใ่ นกรอบเวลา ทาให้แหล่งท่องเที่ยวเป็ นที่รู้จกั
อย่างกว้างขวาง เช่น เทศกาลดอกคูณเสี ยงแคน
3) ควรให้บริ การห้องน้ า/ห้องสุขา สะอาด ถูกสุขลักษณะ และที่จอดรถเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
4) หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยวควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุ น ส่ งเสริ มกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในแหล่งที่มีความปลอดภัย โดยเฉพาะด้านศาสนาเพื่อรองรับสังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก
ไม่นาน
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5) หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องกับ การท่ องเที่ ยวควรเข้าไปให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และสนับ สนุ น ในการจัด ท าเชื่ อ ม
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น โดยเริ่ มจากศาลหลักเมือง ไปยังวัดหนองแวง วัดทุ่งเศรษฐี และ
วัดป่ าธรรมอุทยาน และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ระหว่างเส้นทางผ่าน เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเที่ยว
2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
2) ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน
3) แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงวัย

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้ งนี้ ได้รับ ทุ น สนับ สนุ น การวิจัยจากคณะบริ ห ารธุ รกิ จและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอี สาน วิทยาเขตขอนแก่น ปี งบประมาณ 2560 เรื่ องการศึ กษาศักยภาพการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม
จังหวัดขอนแก่ น งานวิจัยนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ด้วยดี ผูว้ ิจยั และคณะขอขอบพระคุ ณ ดร. ปภาวิน พชรโชติ สุธี คณบดี คณะ
บริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง วัดป่ าธรรมอุทยาน วัดทุ่งเศรษฐี และผูด้ ูแลศาลหลักเมือง
ผูน้ าชุมชน และนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ให้ขอ้ มูล จนทาให้ผวู ้ จิ ยั และคณะสามารถดาเนินการวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จสมบูรณ์ดว้ ยดี
ผูว้ จิ ยั และคณะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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การพัฒนา “เพจ” ออนไลน์ เพื่อเพิม่ ช่ องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ ลูกชก
ชุ มชนบ้ านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
“Page Online " development to increase distribution channels Luksok
Product Baan Bang Toey Phang Nga Province
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้เพจออนไลน์ของ
บ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกชกแปรรู ปของบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัด
พัง งา เครื่ อ งมื อ วิ จัย ประกอบด้ว ย แบบสั ม ภาษณ์ และการประชุ ม กลุ่ ม จากนั้ นเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ออนไลน์ จ าก
แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถามทั่วไปที่ ผูว้ ิจัยนาไปโพสต์ (Post) หน้าแฟนเพจภูมิ ปัญ ญาลูกชกบ้านบางเตย
จานวน 306 คน ประกอบด้วย เพศชาย 155 คน เพศหญิง 151 คน กลุ่มตัวอย่างต้องเคยอ่านและเคยกดถูกใจ (Like) ข้อมูล
ข่าวสารที่ ถู ก แชร์ ผ่านทางเฟสบุ๊ ค อย่างน้อ ย 1 ครั้ ง และการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล นั้น ผูว้ ิจัย ใช้โปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จรู ป ทาง
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่าชุมชนบ้านบางเตยได้เรี ยนรู ้ที่จะนาทรัพยากรที่มีอยูม่ าก่อให้เกิดประโยชน์จึงมีแนวคิดนาลูก
ชกมาใช้ประโยชน์โดยการนามาแปรรู ปเป็ นของหวาน คื อ ลูกชกลอยแก้วหรื อลูกชกในน้ าใบเตยบรรจุขาย ลูกชกลอยแก้ว
นั้นอาจไม่ใช่การแปรรู ปที่ ดีนักเพราะอายุการเก็บรักษาน้อย คณะวิจยั จึงคิดสร้างสรรค์ลูกชกร่ วมกับชุมชนที่ จะทาลูกชก
อบแห้งให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน สามารถขนส่งได้ง่าย และเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จะมีการนาไปโฆษณาผ่านเพจออนไลน์ “ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย” และผลการวิจยั เพจออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์ ทุกวัน โดยเปิ ดรับ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์เป็ นระยะเวลา 30 นาที - 1 ชัว่ โมง ในช่วง
เวลา 09.01 - 24.00 น.
เพจออนไลน์ส่งผลให้ภูมิปัญญา ลูกชก ของดีจงั หวัดพังงาเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไปมากขึ้น
คาสาคัญ : การพัฒนา, 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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บทนา
ปั จจุ บัน สื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตมี บ ทบาทในสังคมไทยเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเทคโนโลยี และเครื อข่ายที่ ให้บ ริ การ
เกี่ ยวกับอินเทอร์ เน็ตมีราคาถูกลง ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่ งผลให้การติดต่อสื่ อสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บุคคลหรื อองค์กรทาได้สะดวกและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น จะเห็ นได้จากรายงานการใช้อินเทอร์ เน็ ตในประเทศไทยที่ พบว่า
ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยมากกว่า 25 ล้านคน และในจานวนนี้ เป็ นผูท้ ี่ ใช้บริ การสังคมออนไลน์ (Social
Media) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (Facebook) มากถึ ง 15 ล้านคน ซึ่ งประเทศไทยนับว่าเป็ นประเทศที่ นิยมใช้มากเป็ นอันดับ 4
ในทวีปเอเชี ย โดยมีอตั ราการเติบโตของจานวนผูใ้ ช้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 70 % เติบโตมากเป็ นอันดับ 3 ของโลก One
Belife. (2561).
สังคมไอทีหรื อยุคที่มีความก้าวล้ าทางด้านเทคโนโลยีของเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ที่ เป็ นศูนย์รวมของการเชื่อมโยง
โลกในปั จจุบนั ไปยังโลกแห่งอนาคต ได้เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของมนุษย์เป็ นอย่างมาก อาจกล่าวได้วา่ การสื บค้น
ข้อมูลที่ตอ้ งการ สามารถกระทาได้โดยง่ายเพียงแค่รู้จกั ใช้อินเตอร์ เน็ตให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่วา่ จะเป็ น
สิ่ งเล็ก หรื อ สิ่ งใหญ่ ข ้อมู ล ก็ จ ะปรากฏบนหน้าจอคอมพิ วเตอร์ ให้เลื อ กใช้อ ย่างมากมาย จนท าให้เครื อ ข่ ายการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ไปแล้วอินเตอร์เน็ตเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่มี
ผูใ้ ช้งานมากมายจากทั่ว ทุ กมุ ม โลก เห็ น สมควร ดังที่ ระวิ แก้วใสสุ ก และชัยรั ต น์ จุ ส ปาโล. (2558). ได้ก ล่ าวไว้ว่า
“อินเตอร์ เน็ตเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีประโยชน์มากมายมหาศาล ไม่วา่ จะเป็ นในด้านการเรี ยน การสอน การค้นหา
ความรู ้” จะเห็นได้วา่ หากข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหาจากตาราเรี ยน หนังสื อ นิ ตยสาร ตลอดจนสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ให้ขอ้ มูลที่ไม่
เพี ยงพอ ทางเลื อกที่ ส าคัญ ในการสื บ ค้น ข้อ มู ลก็ คือ การใช้อิน เตอร์ เน็ ต เพราะอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นแหล่ งรวบรวมความรู ้
เปรี ยบเสมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ที่บรรจุคลังความรู ้ ไว้รองรับผูใ้ ช้งานอย่างไม่มีขีดจากัด เวชยันต์ สังข์จุย้ . (2552).
การใช้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นเพื่อการศึกษา หาความบันเทิง ค้นคว้าหาข้อมูลและ โดยเฉพาะการ
ใช้อินเตอร์ เน็ตในการขายสิ นค้าออนไลน์ที่มีแพร่ หลายไปทัว่ โลก ในด้วยการเชื่อมโยงเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตระหว่างผูซ้ ้ื อ
และผูข้ าย เพียงปลายนิ้ วสัมผัส สาหรับเครื อข่ายออนไลน์ที่นิยมใช้ในการจาหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ 3 อันดับแรกที่ นิยม
ประกอบด้วย อันดับ 3 Youtube.com ยูทูบ เป็ นเว็บที่ให้ผใู ้ ช้สามารถอัพโหลดและแลกเปลี่ยนคลิปวีดีโอผ่านทางเว็บไซต์
ได้ อันดับ 2 Facebook.com เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และปั จจุบนั อันดับ 1 google.com คือเซิร์ชเอ็นจิ้น
อันดับหนึ่ งของโลกก็วา่ ได้ ซึ่งได้ขยายตัวเองตลอดเวลาจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่และการซื้อกิจการอื่นรวมเข้ามาได้ถูก
จัดอันดับให้เป็ นบริ ษทั ที่น่าทางานมากที่สุดในอเมริ กา สาหรับปั ญหาของร้านค้าออนไลน์ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา อาจจะสรุ ป
ได้วา่ ช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ถือเป็ นปี ทองของร้านออนไลน์ ยิง่ ร้านไหนที่เปิ ดมาตั้งแต่สมัย Social Media ช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมานี้ เป็ น
ช่วงเวลาที่ร้านมีอตั ราการเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะรู ้วา่ ลูกค้าต้องการอะไร และสัง่ สมประสบการณ์ในการบริ หารร้าน
แบบมืออาชีพมากกว่าร้านมือใหม่ อาจทาให้เกิดปั ญหาใหม่ๆ ที่เจ้าของร้านออนไลน์มือเก่าเองก็ยงั รับมือไม่ทนั เหตุการณ์
สาคัญ ของคนขายของออนไลน์คือ 1. เกิ ดการแข่งขันเรื่ องราคาสิ นค้าและการจัดส่ งมากขึ้นกว่าทุกปี 2. เกิ ดคู่แข่งใหม่
“โรงงานผลิตเองขายเอง” 3. เกิดช่องทางการขายใหม่ๆ 4. ความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อร้าน (Customer Loyalty) เริ่ มสัน่ คลอน
และ 5. Content Marketing เริ่ มล้าหลัง [3] ถึ งร้านค้าออนไลน์จะมี ปัญหา แต่ร้านค้าออนไลน์ก็ยงั มี ความน่ าสนใจเพราะ
ตลาดยังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง นั่นเพราะพฤติกรรมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยส่ วนใหญ่เริ่ มเข้าสู่ เครื อข่ายทาง
สังคม (Social Networking) มีการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลในโลกออนไลน์ผ่านทางชุมชนออนไลน์ (Online
Community) มีลกั ษณะเหมือนครอบครัวเดี ยวกัน ทาให้ผคู ้ นสามารถรู ้จกั พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสามารถ
เชื่ อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ วและตลอดเวลาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) อีกทั้งคุณสมบัติของเครื อข่าย
ออนไลน์ที่มีลกั ษณะเป็ นชุมชน สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วกว่าสื่ อที่มีอยูท่ วั่ ไป ซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้
สามารถสื่ อสะท้อนได้ถึงความสนใจและความคิดเห็นของผูค้ นในสังคมออนไลน์ที่มีต่อเหตุการณ์ในสังคมแต่ละช่วงเวลา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

107

Atcreative. (2561). ในปั จจุบนั นอกจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตในการค้าออนไลน์จะมีความสาคัญแล้ว แต่การพัฒนาสิ นค้าที่ มี
คุณภาพ และแปลกใหม่เพื่อป้ อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ก็เป็ นสิ่ งสาคัญด้วยเช่นกัน Sellsuki. (2561). โดยเฉพาะประเทศไทยที่
ขึ้นชื่อในเรื่ องเกษตรกรรม การพัฒนาสิ นค้าเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเพจออนไลน์ ถือเป็ นเรื่ องใหม่ที่คณะผูว้ ิจยั ให้
ความสนใจในการวิจยั เพื่อกระจายสิ นค้าชุมชนสู่ ผบู ้ ริ โภค สาหรับตัวอย่างการวิจยั ในครั้งนี้ คณะวิจยั ได้เลือก ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรผลไม้ป่า “ลูกชก” ผลไม้ที่เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงา เพราะจังหวัดพังงา เป็ นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกลูกชกมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสื บทอดกันมาแต่ยาวนานจนถึงยุคปั จจุบนั ซึ่ งลูกชกเป็ นมรดก
ทางธรรมชาติ มีการนาลูกชกมาใช้ประโยชน์ดา้ นการประกอบอาหาร อาทิเช่น ลูกชกลอยแก้ว ลูกชกในน้ าเชื่อม น้ าตาลชก
ลูกชกมีสีขาวข้นด้วยความที่ ลูกชกมี รสชาติอร่ อย ทานง่าย ให้เนื้ อสัมผัสดี กว่าผลจาก ลูกชิ ด และลูกตาลที่ เป็ นพืชในวง
ตระกูลเดียวกันทาให้ลูกชกเริ่ มมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั เพิม่ มากขึ้น และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด วิธีการเก็บรักษาโดยส่ วนใหญ่
จะแปรรู ปโดยวิธีการอบแห้ง จึงต้องมีแนวทางการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปในทิศ ทางที่ เป็ นระบบที่ดีเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ซ่ ึงมีปริ มาณมาก และใครมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงาต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลองรสชาติ
สุวดี ผลงาม. (2559) การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั ด้านการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการนาภูมิปัญญาการผลิต
ลูกชกมา แปรรู ปให้เป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ สร้างสรรค์ จากเดิมเป็ นลูกชกลอยแก้ว มาเป็ นลูกชกอบแห้ง ให้สามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้มากขึ้น ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล มีการพัฒนาระบบการตลาดโดยใช้รูปแบบของ “เพจออนไลน์” เข้ามาช่วย
กระจายข้อมูลในส่ วนของการให้ความรู ้ ควบคู่ไปกับการจาหน่ายสิ นค้าในเชิงสร้างสรรค์ เดิมที่มีคนรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ลูกชก
สิ นค้าของดีจงั หวัดพังงาในวงแคบๆ เกิดการกระจายข้อมูลให้ลูกค้าบุคคลทัว่ ไปได้รู้จกั มากขึ้น เนื่ องจากที่ผ่านมาชุมชน
ต้องประสบปั ญหากับระบบตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่คงที่ จะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็ น
ปั จจัย ที่เกิ ดขึ้นจากภายนอกการตลาด ซึ่ งเมื่อเกิ ดขึ้นแล้ว ก็ผลักดันให้ระบบตลาดปรับตัวตาม อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล การปรับปรุ งระบบการขนส่ง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในด้านการผลิต การขนส่ง และการเก็บ
รักษา การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต มีการผลิตสิ นค้าตลอดปี ผลิตสิ นค้าชนิ ดใหม่ๆ เกิ ดขึ้น บางครั้งผลผลิตอาจมากเกิ น
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและตลาด ทาให้ผลผลิตเสี ยหายและเน่าเสี ยได้ง่าย ส่วนใหญ่ยงั ต้องประสบปั ญหาการเก็บรักษา
ผลผลิ ตทางการเกษตร ปั ญหานี้ นับว่าเป็ นปั ญหาที่ พบบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิ ตภัณ ฑ์ประเภทผลไม้ มักจะเกิ ดความ
เสี ยหายที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อขณะขนส่ งไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อบางกรณี การที่มีแบรนด์เนมที่ดีเยีย่ ม แต่ถา้ มีปริ มาณสิ นค้า
ในจานวนจากัดและไม่เพียงพอก็กลายเป็ นปั ญหาในด้านการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นในปั จจุบนั
ทาให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการตลาดได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกอบแห้งของกลุ่มบ้านบางเตย จะช่วยลดความเสี ยหาย
ในการขนส่ ง สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น การพัฒนาในส่ วนของรู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยมากขึ้น
ดังนั้น จากที่ กล่าวมาข้างต้นทาให้คณะผูว้ ิจยั สนใจจะศึกษาข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกของกลุ่มแม่บา้ นบางเตยใต้
ตาบลบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อที่ จะทราบภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนาลูกชกมาแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
เผยแพร่ ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่าน “เพจออนไลน์” ในเรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกแปรรู ปให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น อันจะ
นาไปสู่ผลผลิตที่ตลาดและผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสามารถกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนมีรายได้เพิ่ม มากขึ้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการวิจยั เป็ นแบบผสม
การวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผลิตลูกชก บ้านบางเตยใต้ ตาบลบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา กลุ่ม
ตัวอย่าง แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม จานวน 20 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผูน้ า จานวน 5 คน ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ปราชญ์ชาวบ้าน พัฒนา
กรบ้านบางเตย และผูน้ ากลุ่ม จานวน 2 คน 2) กลุ่มผูผ้ ลิต จานวน 5 คน และ 3) กลุ่มผูบ้ ริ โภค จานวน 10 คน
ในการวิจยั เชิ งคุณภาพยังมีการทดสอบพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกลอยแก้วเป็ นลูกชกอบแห้ง ซึ่ งเป็ นการต่อยอดภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรม ประกอบด้วยการศึกษาภูมิปัญญา วิธีการผลิตลูกชกลอยแก้วแบบเดิม ของชุมชน จากนั้นคณะวิจยั มีการทดสอบ
สร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ลูกชกอบแห้ง โดยการเชื่ อมลูกชกให้มีการดู ดซึ มน้ าตาลให้อิ่มตัว เอาไปผ่านลมร้อน และตาก
แห้ง โดยใช้อุณหภูมิที่พอเหมาะ ภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้ได้ลูกชกอบแห้งแบบโยโย่ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายที่
ชุมชนสามารถผลิต และจัดจาหน่ายได้
1.3 การวิจยั โดยใช้แบบสารวจออนไลน์ แบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามทั่วไปที่ ผูว้ ิจยั นาไปโพสต์
(Post) หน้าแฟนเพจภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย จานวน 306 คน ประกอบด้วย เพศชาย 155 คน เพศหญิง 151 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างต้องเคยอ่านและเคยกดถูกใจ (Like)
1.4 วิธีการพัฒนาเพจลูกชก มีการระบุขอ้ มูลพื้นฐานของเพจที่ชดั เจน มีการเลือกภาพที่ มีความเหมาะสมกับ
เพจ มีการอัพเดทภาพและข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง สร้างเพจให้มีชีวิต ภาพที่ นาเสนอจะต้องสะท้อนเรื่ องราวของเพจ มีสีสัน
สดใส สวยงามน่ าติ ดตาม ผูด้ ู แลเพจจะต้องหมัน่ ถามตอบ มี ปฏิ สัมพันธ์กบั สมาชิ กในเพจตลอดเวลา เพื่อเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อแฟนเพจภูมิปัญญาลูกชก และกระตุน้ ให้สมาชิกในเพจมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
กดไลน์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กดแชร์เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเพจให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mix Method) ทั้งวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantity Research) และวิจยั เชิ งคุณภาพ
(Quality Research) ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประชุมกลุ่มดังนี้
แบบสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง เป็ นการสัม ภาษณ์ เจาะประเด็นในเรื่ องภูมิปั ญญา และการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อาเมือง จังหวัดพังงา มีการพัฒนาในรู ปแบบการทดลองแปรรู ปจากลูกชกในน้ าเชื่อมไปสู่ ลูก
ชกอบแห้ง
แบบประชุมกลุ่ม เป็ นการจัดประชุมกลุ่มผูร้ ู ้ และผูร้ ่ วมปฏิ บตั ิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชก จานวน 3-5 คน ใช้เวลา 1
ชัว่ โมง มีการเตรี ยมคาถามเป็ นประเด็นต่างๆ โดยมุ่งเน้นในส่วนของการแปรรู ปลูกชกในน้ าเชื่อมไปสู่ลูกชกอบแห้ง
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการวิจยั เชิงคุณภาพแล้ว จะมีการส่งข้อมูลให้กบั ทีมวิชาการเชิงปริ มาณเพื่อนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบเพจ
ออนไลน์ควบคูก่ นั ไป โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
วิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantity Research) ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม(Questionnaire) สาหรับ
กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าชม เพจ ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย แบ่งเป็ นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของเรื่ อง“แนวทางการพัฒนา “เพจ” ออนไลน์ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบาง
เตย”
ตอนที่ 3 ผลการใช้ขอ้ มูลแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านภาษาและภูมิปัญญา)
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิรท์
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(บุญชม ศรี สะอาด 2556 : 121) โดยกาหนดระดับการมีส่วนร่ วม 5 ระดับได้แก่
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
กาหนดให้
5
คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กาหนดให้
4
คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กาหนดให้
3
คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กาหนดให้
2
คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
กาหนดให้
1
คะแนน
แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยของคาตอบแบบสอบถามใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
(บุญชม ศรี สะอาด 2556 : 121)
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Quality Research)
ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นแบบกึ่งมีโครงสร้าง
(Semi – Structered Interview) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็ น 2 ชุด ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 : กลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านบางเตย มีท้ งั หมด 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ จาก SWOT สัม ภาษณ์ เรื่ องจุ ดแข็ง จุ ด อ่อน โอกาส และอุป สรรคในการพัฒ นา ผลิ ตภัณ ฑ์
ออนไลน์
ตอนที่ 2 สอบถามตามแนวคิดการพัฒนาโดยการพึ่งตนเอง
ตอนที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นลูกชกมีจุดเด่นอย่างไร
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 : กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการทา เพจ มีท้ งั หมด 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ จาก SWOT สัมภาษณ์เรื่ องจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาเพจ ออนไลน์
ของกลุ่ม
ตอนที่ 2 สอบถามตามแนวคิดการพัฒนาโดยการพึ่งตนเอง
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับจุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างภาคสนามได้แก่
กลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านบางเตย จานวน 7 คน
กลุ่มผูน้ า จานวน 4 คน ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการตลาดออนไลน์ เพจ, ผูบ้ ริ หารศูนย์การเรี ยนรู ้ ICT ชุมชน เทศบาล
ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล, ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล และสังคมและบริ ษทั ยีป
อินทสสิ แอนด์ จากัด และกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านบางเตย จานวน 3 คน
มีผเู ้ ข้าชม เพจ ออนไลน์ ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย จานวน 432 คน
ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data)
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจากหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมถึงเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการอภิปรายผลการวิจยั
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จึงได้นามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึ งแจ้งระดับ
คะแนน วิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอ โดยผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
สาหรับการวิจยั เชิ งปริ มาณ ส่ วนการวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาทาการสังเคราะห์
เนื้อหา และสรุ ปผลการวิจยั
4. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั และการนาเสนอข้ อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ และ
สถิติวเิ คราะห์

ผลและวิจารณ์ผล
ภูมิปัญญาการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ลูกชก ปราชญ์ชาวบ้าน มีความคิดเห็นว่า ลูกชกนั้นเมื่อก่อนทาเป็ นลูกชกสดขาย
ขายเป็ นกิโลหลังจากนั้นก็มีการนามาแปรรู ปเป็ นของหวานที่ เรี ยกกันว่า ลูกชกลอยแก้ว หรื อ ลูกชกในน้ าเชื่อมมีจุดกาเนิ ด
คือเรามี ทรั พยากรท้องถิ่ นอยู่แล้วทาอย่างไรเราจะนาทรัพยากรที่ มีอยู่มาก่ อให้เกิ ดประโยชน์จึงมี แนวคิดนาลูกชกมาใช้
ประโยชน์โดยการนามาแปรรู ปลองผิดลองถูกจึงออกมาเป็ นของหวานน่ าทาน คือ ลูกชกลอยแก้วและสร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรื อนทาให้แต่ละครัวเรื อนมีรายได้ โดยมี ขั้นตอนการแปรรู ป วิธีการทาลูกชกเราต้องสวมถุงมือใส่ เสื้ อแขนยาวปิ ดเนื้ อ
ปิ ดตัวให้มิดชิดไม่เช่นนั้นเราจะคันเพราะต้นชกมียางที่เป็ นพิษทาให้เราแพ้ได้อาจจะคันตามผิวหนังได้หรื ออาจระคายเคือง
เมื่อเก็บลูกชกมาแล้วให้ตดั เป็ นท่อนแล้วตั้งไฟต้มน้ าให้กระทะร้อนและต้มประมาณครึ่ งชัว่ โมงหรื อ 45 นาทีแต่ถา้ หากต้ม
มากกว่านั้นจะทาให้ลูกชกไม่สวยและเม็ดข้างในก็จะแดง พอสุ กได้ที่ก็เอามาหั่นออกแล้วแกะเม็ดออกแล้วก็ลา้ งแช่น้ าไว้
แล้วก็ลา้ งให้สะอาดยางของมันจะออกแล้วก็แช่น้ าต่ออีก2-3วัน จึงจะนาวิธีการทาลูกชกลอยแก้ว โดยตั้งน้ าร้อนให้เดือดเท
น้ าตาลทรายลงไปเคี่ยวน้ าตาลทรายให้ละลายใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใส่ลูกชกลงไปต้มประมาณ
5 นาที ปิ ดเตารอให้เย็น ทานเป็ นของหวานได้ ต่อมากลุ่มผูผ้ ลิตลูกชก ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาลูก
ชกมาเป็ นลูกชกแช่อิ่มอบแห้ง โดยมีการทดลองนาลูกชกในน้ าเชื่อม มาเชื่อมเพิ่มความหวานอีกครั้งด้วยน้ าตาลปึ กโดยอาศัย
ระบบการดูดซับความหวานให้ลูกชกอิ่มตัว และนามาอบแห้งเพิ่มเติมด้วยการอบรมร้อนด้วยเครื่ องอบที่อุณหภูมิ 250 องศา
เซลเซี ยสเป็ นเวลา 15 นาที แล้วนาไปผึ่งลมเป็ นเวลา 20 ชั่วโมง จากนั้นจะได้ผลิ ตภัณฑ์ออกมาเป็ นลูกชกอบแห้ง หรื อ
เรี ยกว่าลูกชกแก้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วดี ผลงาม. (2559) กล่าวว่า กระบวนการแช่อิ่มลูกชกภายใต้ระบบออสโม
ซี สและการอบลมร้อนแบบถาด สามารถนาลูกชกแช่อิ่มอบแห้งได้จึงทาการทดสอบคุณภาพทางกายภาพและทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส ผลที่ได้ 1) ลูกชกที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม เป็ นลูกชกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแช่อิ่ม
อบแห้ง 2) ลูกชกแช่อิ่มอบแห้งมี ค่าวอเตอร์ แอคติวติ ี (aw) ไม่เกิน 0.75 3) การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ
ลูกชกแช่อิ่มอบแห้งด้านรู ปทรง สี กลิ่น รส เนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับอยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
ชอบมาก 4) ลูกชกแช่ อิ่ มอบแห้งมี ต ้น ทุ น การผลิ ต ต่อปริ มาณสุ ทธิ 100 กรั ม 16.33 บาท และ 5) ผูเ้ ข้ารั บการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากที่ สุด คาสาคัญจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือสามารถเก็บไว้กินได้นาน
ตลอดปี และสามารถนากลับมาต้มทานได้
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2. การพัฒนาเพจออนไลน์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 49.35 มีอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.83 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 20 -30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.52 มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 54.90 อาชีพรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 68.63 รองลงมาคือ อาชีพพนักงาน
เอกชนคิ ด เป็ นร้ อยละ 13.40 และส่ วนใหญ่ มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ น ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.58
รองลงมาคือ ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.80
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการพัฒนา “เพจ” ออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ ลูก
ชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา”แสดงผล ดังนี้
1. ด้านเพจออนไลน์
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพจออนไลน์เพื่อเพิม่ ช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัด
พังงา ด้านเพจออนไลน์
เพจออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชก บ้านบาง
ระดับ
S.D.
X
เตย ด้านเพจออนไลน์
ความคิดเห็น
1. การที่มีเพื่อนในเฟสบุ๊คน้อยจะส่งผลกระทบต่อทางด้าน
3.94
0.83
มาก
การเผยแพร่ สินค้าลูกชกกับ “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก
บ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
2. การใช้อินเทอร์เน็ตมีขอ้ จากัด จึงทาให้การดาเนินงาน
3.79
0.93
มาก
เป็ นไปอย่างยากลาบาก
3. การนาเสนอข่าวสารของ “เพจ”ภูมิปัญญาลูกชก
3.77
1.03
น้อย
บ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ทาให้น่าราคาญ
4. จานวนผูเ้ ข้าชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย
3.97
0.92
มาก
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของสิ นค้า
5. เนื้อหาการนาเสนอของ“เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก
4.05
0.76
มาก
บ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา มีความน่าสนใจ
โดยรวม
3.91
0.71
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยเกี่ ยวกับเพจออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ลูกชก บ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านเกี่ยวกับเพจออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.91) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
เนื้ อ หาการน าเสนอของ“เพจ”ภู มิ ปั ญ ญาลู ก ชกบ้านบางเตย อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด พัง งา มี ค วามน่ า สนใจ
( X = 4.05) จานวนผูเ้ ข้าชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ขึ้นอยู่กบั คุณภาพของสิ นค้า
( X = 3.97) การที่มีเพื่อนในเฟสบุ๊คน้อยจะส่ งผลกระทบต่อทางด้านการเผยแพร่ สินค้าลูกชกกับ “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก
บ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ( X = 3.94) และการใช้อินเทอร์ เน็ตมีขอ้ จากัดจึงทาให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่าง
ยากลาบาก ( X = 3.79) ตามลาดับ และอยูใ่ นระดับน้อย 1 ข้อ ซึ่งเป็ นข้อคาถามเชิงลบ คือ การนาเสนอข่าวสารของ “เพจ”
ภูมิปัญญาลูกชกบ้าน บางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ทาให้น่าราคาญ ( X = 3.77)
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพจออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชก บ้านบางเตย อาเภอเมืองจังหวัด
พังงา ด้านแนวทางการพัฒนาเพจออนไลน์
เพจออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชก
บ้าน
ระดับ
S.D.
X
บางเตย ด้านเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพจออนไลน์
ความคิดเห็น
1. หากมีรูปภาพใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย
4.02
0.84
มาก
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา มีความน่าสนใจจะทาให้ผเู ้ ข้าชม
ติดตามมากขึ้น
2. การนาเสนอข่าวสารผ่านข้อความ (ช่องแชท , อินบล็อก)
4.00
0.95
มาก
เป็ นช่องทางที่ทาให้ผเู ้ ข้าชมได้รับข่าวสารมากขึ้น
3. หากมีการใช้ขอ้ ความโฆษณาที่น่าสนใจ จะทาให้ผเู ้ ข้าชมสนใจ
4.15
0.95
มาก
“เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง
จังหวัดพังงามากขึ้น
4. ผูเ้ ข้าชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง
3.93
1.06
มาก
จังหวัดพังงา จะมากขึ้นหากมีสินค้าที่คุณภาพ
และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
5. หาก “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง
4.08
0.72
มาก
จังหวัดพังงา มีเนื้อหาที่น่าสนใจจะทาให้ผเู ้ ข้าชมติดตาม
เพิม่ มากขึ้น
โดยรวม
4.03
0.71
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับเพจออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านแนวทางการพัฒนาเพจออนไลน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X
= 4.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกได้ดงั นี้ หาก
มีการใช้ขอ้ ความโฆษณาที่น่าสนใจ
จะทาให้ผูเ้ ข้าชมสนใจ “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงามากขึ้น( X = 4.15) หาก
“เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมืองจังหวัดพังงา มีเนื้อหาที่น่าสนใจจะทาให้ผเู ้ ข้าชมติดตามgพิ่มมากขึ้น ( X
= 4.08) และ หากมีรูปภาพใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา มีความน่าสนใจจะทาให้ผเู ้ ข้า
ชม ติดตามมากขึ้น( X = 4.02) ตามลาดับ
กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการทา เพจ ออนไลน์ท้ งั 3 คน ได้แก่ ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการตลาดออนไลน์ เพจ, ผูบ้ ริ หารศูนย์
การเรี ยนรู ้ ICT ชุมชน เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ได้ให้ขอ้ มูลการสัมภาษณ์ไว้วา่ การทาบทความนามาเสนอในเว็บไซต์หรื อการทาเพจให้มีประสิ ทธิ ภาพและถูกใจ
แฟนเพจมากยิง่ ขึ้นต้องมีเคล็ดลับประกอบด้วย
1.ต้องมีการระบุขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวเพจออนไลน์ที่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น คาบรรยายเกี่ยวกับ
เพจและอีเมล เบอร์โทรศัพท์ ของชาวบ้านบางเตยรวมถึงช่วงเวลาในการโพสข้อความนั้นๆด้วย
2.ควรมีการเลือกภาพ ให้มีความเหมาะสม ซึ่งภาพที่ใช้ควรมีสีสนั สดใสและหากเป็ นภาพที่มีใบหน้าคนอยูใ่ นภาพ
จะยิง่ ช่วยดึงดูดความสนใจจากผูพ้ บเห็นมากขึ้น
3.ควรมีการเลือกภาพโปรไฟล์ที่มีความโดดเด่นสะดุดตาเพื่อเพิ่มการจดจาเพจของผูพ้ บเห็นได้ดียงิ่ ขึ้น
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4.หมัน่ พูดคุยและตอบคาถามกับแฟนเพจรวมถึงผูต้ ิดตามผ่านการคอมเมนต์เพื่อเป็ นการเพิ่มความสัมพันธ์และ
สร้างทัศนคติดา้ นบวกของแฟนเพจที่มีต่อเพจภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย
5.กระตุน้ การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคเช่น การกดไลน์ คอมเมนต์และแชร์ โดยใช้การตั้งคาถาม รวมถึงนาเสนอ
เนื้อหาที่เป็ นประโยชน์มาใช้ในการดึงดูดความสนใจใช้รูปภาพมาช่วยในการนาเสนอบนเพจ
โดยผลการสารวจมาแล้วพบว่าการโพสต์โดยใช้รูปภาพนั้นเป็ นรู ปแบบที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุดซึ่ ง
ส่งผลทาให้มีแนวโน้มในการไลน์และแชร์ ต่อเพิ่มขึ้นมีการโพสต์และนาเสนอบทความที่มีเนื้อหาหลากหลายและน่าสนใจ
เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้ผอู ้ ่านรู ้สึกไม่เบื่อหน่ายและจาเจ โพสต์ขอ้ ความและเนื้ อหาให้มีความสั้น,กระชับ,ชัดเจนและ
ถูกต้องหลีกเลี่ยงการโพสต์ที่มีความยาวมากเกินไปหรื อมีแต่น้ าไม่มีเนื้อนัน่ เอง โพสข้อความหรื ออัพเดทบนเพจ ในปริ มาณ
ที่เหมาะสมหรื อเฉลี่ยไม่เกิน 2-4 ครั้งต่อวัน ซึ่งหากโพสมากเกินไปอาจทาให้แฟนเพจเกิดความราคาญและอาจกดยกเลิกเพจ
ได้ สร้างเพจให้มีความน่ าสนใจยู่เสมอ เช่น มีการแสดงหรื อน าเสนอโชว์ที่น่าสนใจหรื อเรี ยกเสี ยงหัวเราะจากผูช้ มได้
มีความซื่อสัตย์และความจริ งใจต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่งหมายถึงหากมีคอมเมนต์หรื อแสดงความคิดเห็นในด้านลบจากผูบ้ ริ โภคควร
มีการนาเสนออย่างตรงไปตรงมา รวมถึงยอมรับถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นและนาข้อผิดพลาดนั้นไปแก้ไข มีการอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งทาอย่างสม่าเสมอ โดยข้อมูลนาเสนอต้องมีความสัมพันธ์กบั เรื่ องในเพจและต้องเป็ นข้อมูลผูช้ มต้องติดตาม
การดูแลเพจที่เหมาะสม เช่น การลบสแปมหรื อสิ่ งรบกวน แต่ไม่ควรลบคอมเมนต์ที่มีการแสดงความคิดเห็นในด้านลบออก
เพื่อแสดงความจริ งใจในการนาเสนอข้อเท็จจริ งต่อผูบ้ ริ โภค มีการอัพเดต เพจ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ควรมีการ
อัพเดตข้อมูลบนเพจแบบอัตโนมัตโดยใช้ RSS Feed (Really Simple Syndication) หรื อการอัพเดทผ่าน Twitter เพราะแฟน
เพจที่มาติดตามต้องการติดตามข่าวสารผ่านเพจเท่านั้น ซึ่งควรแยกช่องทางในการอัพเดตข้อมูลอย่างชัดเจน
ผลการวิจัยในครั้ งนี้ มี ป ระเด็ น ส าคัญ ที่ น ามาอภิ ป รายดังนี้ ความคิ ด เห็ น ของผูค้ นในสั งคมออนไลน์ ที่ มี ต่ อ
เหตุการณ์ในสังคมแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการโฆษณาและการขายสิ นค้าลูกชกใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย เพื่อ
สร้ างเครื อ ข่ายและการตลาดสามารถเพิ่ ม ราบได้ ได้มากขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ E. Jerome McCarthy และศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึ งแนวคิ ดส่ วนประสมทางการตลาดส าหรั บธุ รกิ จบริ การ ( Service Mix ) ของ Philip
Kotler) ไว้ว่าเป็ นแนวคิดที่ เกี่ ยวข้องกับธุรกิ จที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps ใน
การกาหนดกลยุทธ์การตลาดให้ความหมายของการตลาดว่าเป็ นผลงานที่ เกิ ดขึ้ น จากกิ จกรรมทั้งหลายที่ เกี่ ยวกับ ความ
พยายามให้องค์การบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยการคาดหมายความต้องการต่างๆที่สินค้าและบริ การผ่านจาก
ผูผ้ ลิตไปยังลูกค้า เพื่อตอบสนองความพอใจให้กบั ลูกค้า โดยสรุ ปดังนี้
1. การพัฒ นาบุ คลากร การสร้ างบุ คลากรที่ มีค วามรู ้ ความสามารถในการปฏิ บัติงานเกี่ ยวกับ การสร้าง “เพจ”
ออนไลน์ เช่น เป็ นฝ่ ายที่ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร เนื่ องจากสื่ อประเภทนี้ สามารถถ่ายทอดความรู ้ผ่านทางระบบสื่ อออนไลน์ ถึง
ประโยชน์และสรรพคุณของสิ นค้า
2. การผลิตสื่ อ สื่ อเป็ นเครื่ องมือเทคโนโลยีอย่างหนึ่ งที่ จะช่วยให้การปฏิ บตั ิงานเผยแพร่ ข่าวสารให้บรรลุไปได้
ด้วยดี และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ช่วยเร้าความสนใจ จดจาง่าย และประหยัดเวลา มีการพัฒนาการผลิตสื่ อด้านประโยชน์ของ
ลูกชก ในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายต่างๆซึ้ งอาจเป็ นสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสื่ อชุดเผยแพร่ ซ่ ึ งประกอบด้วยเนื้ อหา และ
คุณประโยชน์ประเภทต่างๆ
3. การทาการตลาด คือ กระบวนการของการสื่ อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การไปยังลูกค้าการตลาด อาจ
ถูกตีความว่าเป็ นศิ ลปะแห่ งการขายสิ นค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็ นเพียงส่ วนเล็กๆ ส่ วนหนึ่ งของการตลาด “เพจ”
ออนไลน์ ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ก่อให้เกิดประโยชน์ของการพัฒนาการตลาดแบบออนไลน์
ด้านการใช้เพจของชุมชน ดังนี้
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ด้านเพจออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย ด้านเพจออนไลน์
ด้านเพื่อเพิม่ ช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย ด้านเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพจออนไลน์
ด้านการใช้ขอ้ มูลแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภูมิปัญญา และด้านแหล่งเรี ยนรู ้

สรุ ปผลการวิจัย
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลูกชกแปรรู ปชุมชนบ้านบางเตย จุดเด่นคือ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิด
จากการพัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวติ ิของคนในชุ มชนบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็ นจุดกาเนิ ดที่มีทรัพยากร
ท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกแปรรู ปสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรื อน ทาให้แต่
ละครั วเรื อนมี รายได้เพิ่ มขึ้ น จากการสอบถามผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ไม่เคยทราบเกี่ ยวกับการนาลูกชกมาประกอบอาหาร
รับประทาน ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกในรู ปแบบอื่นเพิ่มเติม เช่น พายลูกชก วุน้ ลูกชก โดยควรมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในด้านรู ปลักษณ์ รสชาติ สี สนั กลิ่น และควรมีการพัฒนาแบรนด์ หรื อชื่อผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัย จดจาง่าย
การพัฒนา “เพจ” ออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา”
ส่ งผลให้ภูมิ ปั ญ ญาการแปรรู ป ผลิ ตภัณ ฑ์ลู กชกเป็ นที่ รู้จักมากขึ้ น มี คนให้ค วามสนใจติ ด ตามข้อ มูล เกิ ดการซื้ อ -ขาย
ออนไลน์ และมีการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายได้มากขึ้นโดยภาพรวมของการพัฒนาเพจลูกชกออนไลน์อยูใ่ นระดับดีมาก
เมื่อพิจารณา รายละเอี ยดแต่ละประเด็น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับด้านเพจออนไลน์เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านแนวทางการพัฒนาเพจออนไลน์ ด้านความ
คิดเห็ นเกี่ยวกับเพจออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านเพจ
ออนไลน์ ด้านความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ผลการใช้ขอ้ มูลแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญ ญาท้องถิ่ นชุ มชนบ้านบางเตย อาเภอเมื อง
จังหวัดพังงา ด้านภูมิปัญญา อยู่ในระดับดี มาก ที่ ผลวิจยั เป็ นเช่นนี้ น่าจะเป็ นเพราะว่าใช้สื่อออนไลน์เพื่อกระจายข้อมูล
ข่าวสารส่ วนใหญ่เริ่ มเข้าสู่ เครื อข่ายทางสังคม (Social Networking) มีการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กบั บุ คคลในโลก
ออนไลน์ ผ่านทางชุ ม ชนออนไลน์ (Online Community) ที่ มี ลกั ษณะเป็ นสังคมเสมื อน (Virtual Community)ท าให้ผูค้ น
สามารถรู ้ จัก พูดคุ ย แลกเปลี่ ยนข้อมู ลข่าวสาร และสามารถเชื่ อมโยงกัน ได้อ ย่างรวดเร็ วและตลอดเวลาผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ (Online Social Media) อี กทั้งคุ ณ สมบัติของเครื อข่ ายออนไลน์ที่ มีลกั ษณะเป็ นชุ มชน สามารถกระจายข้อมู ล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วกว่าสื่ อที่ มีอยู่ทวั่ ไป ซึ่ งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ สามารถสื่ อสะท้อนได้ถึงความสนใจของผูท้ ี่ ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลูกชก

กิตติกรรมประกาศ
คณะวิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูท้ ี่ ให้การสนับสนุ น ให้ขอ้ มูล และมี ส่วนร่ วมในงานวิจัยทุ กท่ าน จนงานวิจัย
ประสบความสาเร็ จ ขอบคุณสาขาวิชาการพัฒ นาชุ มชน คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขาวิชาสถิ ติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และวิทยาลัยชุ มชนพังงา
ในการช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษา รวมถึงให้กาลังใจในการทางานวิจยั และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ในการเปิ ดโอกาสให้เข้าร่ วมในการนาเสนอผลงานวิจยั ในครั้งนี้
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การออกแบบและสร้ างสื่ อการเรียนการสอนชุ ดทดลอง เรื่ อง สั มประสิ ทธิ์ความหนืดพลวัตของกลีเซอรีน
Design and Construction of Instruction Media on Experimental Set of Dynamic Viscosity
Coefficient of Glycerin
นิศามณี ฉุน้ ย่อง1* ประสงค์ เกษราธิคุณ2 สุ วทิ ย์ คงภักดี2 และ ศุภกร กตาธิการกุล2
Nisamanee Chunyoung1* Prasong Kessaratikoon2 Suwit Khongpugdee2 and Supakorn katathikankul2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ทาการออกแบบและสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลอง เรื่ อง สัมประสิ ทธิ์ ความหนื ดพลวัตของกลีเซอ
รี น โดยใช้ชุ ดตรวจวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์ อ ัลตร้ าโซนิ ค และชุ ดตรวจจับเวลาการเคลื่ อนที่ ด้วยเซนเซอร์ แสง เมื่ อจ่ าย
กระแสไฟฟ้าให้กบั เซนเซอร์ แม่เหล็ก เพื่อยึดลูกกลมโลหะกับแกนเหล็กของเซนเซอร์ แม่เหล็ก กดสวิตซ์เปิ ด-ปิ ดบนชุดปล่อย
ลูกกลมโลหะ เพื่อตัดกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งจะส่ งผลให้ลูกกลมโลหะตกลงไปในท่อทรงกระบอกที่ มี กลีเซอรี นอยูภ่ ายใน เวลา
และระยะทางที่ ลูกกลมโลหะเคลื่อนที่ได้จะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร โดยใช้เซนเซอร์ แสงและเซนเซอร์ อลั ตร้าโซ
นิ ค ตามลาดับ ผลการศึ กษา พบว่า สื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที่ สร้างขึ้นสามารถตรวจวัดระยะทางและตรวจจับเวลาของ
วัตถุในกลีเซอรี นได้อย่างถูกต้องและแม่นยา ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้สามารถคานวณหาความเร็ วปลายของลูกกลมโลหะในกลีเซอรี น
ได้ผลเป็ นอย่างดี อีกทั้งยังมีตน้ ทุนต่ าและมีกลไกที่ ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ ยังพบว่า เมื่อคานึ งถึงอิทธิ พลของ
ผนังท่อเข้าไปด้วย ค่าความคลาดเคลื่อนของสัมประสิ ทธิ์ ความหนื ดพลวัตของกลีเซอรี น ของสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที่
สร้างขึ้นมีค่าน้อยกว่า 10% เมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากการใช้นาฬิกาจับเวลา
คาสาคัญ : สัมประสิ ทธิ์ความหนืดพลวัต, กลีเซอรี น, เซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค, 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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บทนา
ปั จจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ในระดับอุดมศึ กษาประสบปั ญหาอย่างมาก เนื่ องจากรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเอื้ออานวยให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองเป็ นสาคัญ ซึ่ งครู เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้กบั
ผูเ้ รี ยน และต้องจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมให้กบั ผูเ้ รี ยนแต่ละคน (นันทวัน ทองพิทกั ษ์. 2557 : 6) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือ
ปฏิ บัติ การทดลองจริ งควบคู่ กับการเรี ยนทฤษฎี เพื่ อให้ ผู ้เรี ยนสามารถเข้าใจเนื้ อหาได้อย่างถู กต้อง และฝึ กการใช้ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ในทุ กด้าน เช่ น การสังเกต การตั้งสมมติ ฐาน การกาหนดตัวแปร การทดลอง การตี ความหมาย และ
สรุ ปผลการทดลอง อี กทั้งยังช่ วยให้ ผูเ้ รี ยนใช้เครื่ องมื อ และเก็บรั กษาอุ ปกรณ์ ได้อย่างถู กวิธี ( นิ ศาชล บุ ญประชม. 2551 : 1)
โดยสอดคล้องกับ ชญานิ ศ ทองมาก (2553 : 1) ซึ่ งกล่าวว่า ระดับความสามารถของเด็กไทยในการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์อยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่า
กว่ามาตรฐาน เนื่ องจากการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่จะเน้นที่ ความรู ้มากกว่าการลงมือปฏิ บัติจริ ง อาจจะทาให้เกิ ดความเข้าใจใน
เนื้ อหาได้ยากกว่า ทาให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในวิชาฟิ สิ กส์น้อยลง ซึ่ งในการปฏิ บัติการทดลองจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจ
เนื้ อหาได้เป็ นอย่างดี และสามารถดึ งดูดให้ผเู ้ รี ยนหันมาสนใจในวิชาฟิ สิ กส์มากขึ้นด้วย แต่ปัญหาที่สาคัญของการสอนด้วยวิธีน้ ี
คือ ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่ องมื อ หรื อชุ ดการทดลองที่ นามาใช้ในการสอน เนื่ องด้วยงบประมาณที่ ได้จากหน่ วยงานของรั ฐไม่
เพี ยงพอต่ อการจัดซื้ ออุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อให้ เพี ยงพอต่ อความต้องการ อี กทั้ งยังมี ราคาสู งต้องน าเข้าจากต่ างประเทศ
ซึ่ งสอดคล้องกับนิ ศาชล บุญประชม ( 2551 : 2) กล่าวว่า งบประมาณในการสอนปฏิ บตั ิการทดลอง จะใช้งบประมาณค่อนข้างสู ง
ส่ วนใหญ่ตอ้ งสั่งซื้ อมาจากต่างประเทศ แต่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ค่อนข้างจากัดทาให้ได้ชุดทดลองไม่เพียงพอกับการ
ทดลอง ดังนั้นได้มีนกั การศึ กษาหรื อนักวิจยั เชิงวิทยาศาสตร์ ได้สร้างเครื่ องมือหลากหลายรู ปแบบ เพื่อช่วยในการพัฒนาการเรี ยน
การสอนในระดับมัธยมศึ กษาและระดับอุดมศึ กษา จากการศึ กษาพบว่าการสร้างเครื่ องมือที่ ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนในวิชา
ฟิ สิ กส์จะทาให้ผูเ้ รี ยน หรื อผูท้ ี่ นาชุดทดลองไปใช้ มีความเข้าใจได้มากขึ้น แต่สื่อการเรี ยนการสอนยังไม่ได้มีการนาเทคโนโลยี
ทางอิเล็กทรอนิ กส์เข้ามาใช้ หรื อนามาใช้นอ้ ยมาก ดังนั้นในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ควรนาเทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิ กส์เข้ามามี บทบาทต่อการใช้งานให้มากขึ้นในการพัฒนาสื่ อและอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน เพื่อให้มีความน่ าสนใจ
เข้าใจในเนื้ อหาได้ง่ายขึ้น ให้ผลที่ แม่นยาและมีประสิ ทธิ ภาพ มีขอ้ ผิดพลาดน้อยลง มีความปลอดภัยมากขึ้น ลดระยะเวลาในการ
ทางาน ลดต้นทุนในการผลิต เนื่ องด้วยมีขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของอุปกรณ์ต่างๆได้ง่าย และสะดวก
ต่อการนาไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้วา่ ในการเรี ยนการสอน
ที่ใช้สื่ออุปกรณ์ จะทาให้ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ดีข้ ึน และพบว่าได้มีผูศ้ ึกษาเกี่ยวกับความหนื ดของกลีเซอรี นหลาย
ท่าน ได้แก่ สมจิตร มาศงูเหลือม (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการหาความหนื ดของของเหลว โดยใช้วิธีตามกฎของสโตกส์และ กฎ
ของปั วเซย์ อรุ ณรัศมี จันทพรม (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของรัศมีของลูกปื นกลมต่ออัตราเร็ วที่ตกผ่านกลีเซอรี นตามกฎ
ของสโตกส์ หทัยชนก เพ็ชรมาตศรี (2555 : 39 - 63) ศึกษาเทคนิ คการวัดความหนื ดโดยอาศัยการตกของวัตถุทรงกลมโดยใช้มาตร
วัดความหนื ดชนิดหมุน (บรุ คฟิ ลด์) สาหรับการสังเกตการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของวัตถุทรงกลมที่กาลังตกลงมา Sirisathitkul et.
al. (2013 : 1504-1) ทาการหาอัตราเร็ วและอัตราเร่ งของวัตถุที่ตกอย่างอิสระ โดยใช้ไฟล์วีดีโอด้วยโปรแกรมจากกล้องวีดีโอ และ
โปรแกรม Photoshop สาหรับการทดลองการตกของวัตถุอย่างอิสระที่ อยูใ่ นอากาศ และในกลีเซอรี นจะประเมินจากชุดภาพ และ
ความเร็ วเฉลี่ยจากการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งในแต่ละระยะห่ าง มณฐ์ญภัทร ศิริวฒั พงศ์ (2557 : 18 - 24) ได้ศึกษาการออกแบบและ
สร้างชุดทดลองสาหรับหาค่าอัตราเร็ วของโลหะกลมในของเหลวของโลหะกลมรัศมี 2.00 2.50 และ 3.00 mm สุ ภทั รา ลิ้มสุ วรรณ
(2557 : 34 - 44) ได้ศึกษาชุดการทดลองสาหรับหาอัตราเร็ วสาหรับการไหลของของเหลวโดยอาศัยหลักความสมดุลระหว่างแรง
ของการเคลื่อนไหวของของเหลวและแรงแม่เหล็ก และรัชดา สุขพันธุ์ (2558 : 29 - 41) ได้ศึกษาการหาความหนื ดของของเหลวของ
กรี เซอรี น น้ ามันปาล์ม และน้ ามันหมู โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพวีดีโอดิ จิตลั โหมดภาพยนตร์ ที่มีความเร็ วสู ง 480 HS, 720 HS
และ 1,080 HS และวิธีการจับเวลา แต่ยงั ได้ผลยังไม่สอดคล้องกับทฤษฏี และไม่สามารถที่จะทดลองได้อย่างง่ายดาย เนื่ องจากการ
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ทดลองจะสังเกตได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งยังมีขอ้ จากัดต่างๆ และไม่ทนั สมัย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจในการออกแบบและสร้าง
สื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองในการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ความหนื ดพลวัตของกลีเซอรี น สามารถนามาใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน มีความทันสมัย เนื่ องจากมีการนาอิเล็กทรอนิ กส์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย มี การแสดงผลบนเครื่ องมือผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร ซึ่ งในการออกแบบได้ให้ความสาคัญกับการใช้
พลังงาน ต้นทุนการผลิตและความสามารถในการผลิตได้ภายในประเทศ ทาให้ประกอบได้ง่าย ต้นทุนต่าและมีกลไกที่ไม่ซบั ซ้อน
ง่ายต่อการใช้งาน

วิธีดาเนินการวิจัย
วัสดุอุปกรณ์
เซนเซอร์แม่เหล็ก
1
อัน
ลูกกลมโลหะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.75, 5.00, 5.55, 6.34, 7.14 และ 8.00 มิลลิเมตร อย่างละ
1
ลูก
สวิตซ์กดติด - ปล่อยดับ
2
อัน
สวิตซ์เปิ ด - ปิ ด
1
อัน
เซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค
1
อัน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560
1
อัน
ตลับเมตร
1
อัน
Laser 5 V
2
อัน
ท่อทรงกระบอก
1
หลอด
สารเคมี
กลีเซอรี นความเข้มข้น 99 %
โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการวิจยั
โปรแกรม Arduino
ศึกษาและออกแบบสื่ อการเรียนการสอนชุดทดลอง เรื่ อง สัมประสิทธิ์ความหนืดพลวัตของกลีเซอรีน
แบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็ก ส่ วนที่ 2 ชุดวัดระยะทาง
ด้วยเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค ส่วนที่ 3 ชุดการจับเวลาในการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะ และ ศึกษาการตกใน
ของเหลวกลีเซอรี น
1. ชุดปล่ อยลูกกลมโลหะโดยใช้ เซนเซอร์ แม่ เหล็ก
ในการศึกษาและออกแบบชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็ก ซึ่ งมีหลักการทางานดังภาพที่ 1 ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้ลูกกลมโลหะ ดังภาพที่ 2 ที่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.75, 5.00, 5.55, 6.34, 7.14 และ 8.00 มิ ลลิ เมตร โดยชุ ด
ปล่อยลูกกลมโลหะครั้งนี้ ใช้หลักการเหนี่ ยวนาแม่เหล็กของเซนเซอร์ แม่เหล็ก ซึ่ งภายในประกอบไปด้วยเส้นลวดทองแดง
ขนาดต่างๆ มาพันรอบๆแกนเหล็กจานวนรอบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างขดลวดโซลีนอยด์ และเมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสตรง 2 - 6 โวลต์ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั ขดลวดโซลีนอยด์ ซึ่ งแท่งเหล็กที่อยูภ่ ายในขดลวดโซลีนอยด์ ทาให้เกิดเป็ น
อานาจแม่เหล็กเพื่อยึดติดลูกกลมโลหะ และในการปล่อยลูกกลมโลหะจะใช้สวิตซ์เปิ ด – ปิ ด สาหรับตัดกระแสไฟฟ้าที่ จ่าย
ให้กบั ขดลวดโซลีนอยด์ เพื่อปล่อยลูกกลมโลหะให้ตกลงมา
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ภาพที่ 1 หลักการทางานของชุดปล่อยลูกกลมโลหะ

ภาพที่ 2 ลูกกลมโลหะ
2. ชุดวัดระยะทางด้ วยเซนเซอร์ อลั ตร้ าโซนิค (Ultrasonic Sensor)
หลักการทางานของการวัดระยะทางในการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะมีดงั นี้คือ การวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์อลั ต
ร้าโซนิคดังภาพที่ 3 สามารถวัดระยะทางได้ต้ งั แต่ 0.01 เมตรไปจนถึง 4 เมตร ซึ่งมีความแม่นยา และเที่ยงตรงสูง นามาต่อเข้า
กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 โดยใช้หลักการปล่อยสัญญาณพัลส์ หรื อสัญญาณดิจิตอลที่ช่อง Trigger
ไปยังพื้น แล้วสะท้อนของคลื่นเสี ยงที่ ปล่อยออกมากลับมายังช่อง Echo ซึ่ งเป็ นตัวรับสัญญาณพัลส์ จากหลักการดังกล่าว
สามารถนามาสร้างเป็ นเซนเซอร์วดั ระยะทางได้ เพื่อหาระยะห่างระหว่างเซนเซอร์จบั เวลาตัวที่ 1กับเซนเซอร์จบั เวลาตัวที่ 2
โดยเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิคที่ติดอยูก่ บั เซนเซอร์จบั เวลาตัวที่ 1 จะส่งสัญญาณไปยังฐานรองรับสัญญาณซึ่งติดอยูก่ บั เซนเซอร์จบั
เวลาตัวที่ 2 แล้วสะท้อนกลับมายังเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค
โดยสัญญาณที่ ได้จะอยู่ในรู ปความกว้างของพัลส์ ที่มีสัมพันธ์กับระยะทางของลูกกลมโลหะที่ ตรวจจับได้ ซึ่ ง
สามารถคานวณหาได้จากเวลาที่ รับเสี ยงสะท้อนกลับมาและความเร็ วเสี ยงในอากาศมีค่าเท่ากับ 346 เมตรต่อวินาที จากนั้น
ส่ ง ไปประมวลผลผ่ า นไมโครโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 แล้ว แสดงผลผ่ า นจอ LCD ขนาด 20x4 ตัว อัก ษร
ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 3 เซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค
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ภาพที่ 4 หลักการทางานในการวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะ
ขั้นตอนการทดลอง
1. จัดอุปกรณ์ดงั ภาพที่ 5 (ก) โดยติดตั้งสายแลน (Lan) ของเซนเซอร์วดั ระยะทางที่ดา้ นหลังของกล่องควบคุมการ
ทางาน ดังภาพที่ 5 (ค) เพื่อทาการทดลอง จากนั้นเขียนโปรแกรม Arduino ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560
R3 อ่านค่าระยะทางจากเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค โดยทาการกดปุ่ มกดติดปล่อยดับสี ดาบนกล่องควบคุมการทางาน ดังภาพที่ 5
(ข) เพื่อทาการทดสอบค่าความแม่นยาของชุดเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ คในการวัดระยะทาง เมื่อทาการเที ยบกับตลับเมตรและ
เซนเซอร์อลั ตร้าโซนิคที่แสดงผลบนจอ LCD ขนาด 20x4 ตัวอักษร
2. วัด ระยะห่ า งจากเซนเซอร์ จับ เวลาตัว ที่ 1 กับ เซนเซอร์ จับ เวลาตัว ที่ 2 ก าหนดระยะทาง 20 เซนติ เมตร
เปรี ยบเที ยบระยะทางด้วยตลับเมตรและเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ค โดยทาการบันทึ กระยะทางจากนั้นทาซ้ าจานวน 10 ครั้ง
เพื่อหาความสามารถในการทาซ้ า
3. ปรับระยะห่างระหว่างเซนเซอร์จบั เวลาทั้งสองเพิ่มขึ้นครั้งละ 5 เซนติเมตร จนถึงระยะ 60 เซนติเมตร บันทึกผล
การทดลองตามลาดับ นาค่าที่ได้มาเขียนกราฟ หาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่วดั ได้จากเซนเซอร์ อัลตร้าโซนิ คกับค่าที่
วัดได้กบั ตลับเมตร เพื่อเปรี ยบเทียบความแม่นยาของการทดลอง

(ข) ด้ านหน้ าของกล่ องควบคุมการทางาน

(ก) สื่ อการเรียนการสอนชุดทดลอง

(ค) ด้ านหลังของกล่ องควบคุมการทางาน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

122

ภาพที่ 5 (ก) สื่ อการเรี ยนการสอนชุดลอง เรื่ องสัมประสิ ทธิ์ความหนืดพลวัตของกลีเซอรี น
(ข) และ (ค) กล่องควบคุมการทางาน
3. ชุดการจับเวลาในการเคลื่อนทีข่ องลูกกลมโลหะ และศึกษาการตกในของเหลวกลีเซอรีน
ในการสร้ างชุ ด จับ เวลาในการเคลื่ อ นที่ ข องลู กกลมโลหะ จะใช้ห ลัก การของเซนเซอร์ แ สงในการจับ เวลา
โดยออกแบบการท างานของวงจรแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นแรกใช้เป็ นตัว ส่ ง และส่ ว นที่ ส องเป็ นการรั บ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าจากส่ วนแรก เพื่อใช้ในการสร้างสัญญาณลอจิ กที่ เป็ น ลอจิ ก “0” และลอจิ ก “1” สัญญาณที่ เป็ นลอจิ ก“0”
เกิดขึ้นในกรณี ที่ไม่มีลูกกลมโลหะเคลื่อนที่ผ่าน และสัญญาณที่เป็ นลอจิก“1” เกิดขึ้นในกรณี ที่มีลูกกลมโลหะเคลื่อนที่ผ่าน
จากหลักการดังกล่าวสามารถนามาสร้างเป็ นเซนเซอร์ จบั เวลาได้ โดยเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ ผ่านเซนเซอร์ จบั เวลาตัวที่ 1 ซึ่ งมี
สัญญาณลอจิก “0” ได้เปลี่ยนเป็ น ลอจิก “1” ทาให้เซนเซอร์ เริ่ มจับเวลา และเมื่อลูกกลมโลหะผ่านเซนเซอร์ จบั เวลาตัวที่ 2
สั ญ ญาณลอจิ ก จะเปลี่ ย นค่ า จากลอจิ ก “0” เป็ น ลอจิ ก “1” เพื่ อ หยุด เวลา จากนั้ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ะประมวลผลโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3
การทดลองสื่ อการเรียนการสอนชุดทดลอง เรื่ อง สัมประสิทธิ์ความหนืดพลวัตของกลีเซอรีน
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งวิธีการทดลองออกแบบ 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 หาค่าความหนาแน่ นของลูกกลมโลหะ และตอนที่ 2
สัมประสิ ทธิ์ความหนืดพลวัตของกลีเซอรี น ซึ่งมีข้ นั ตอนการทดลองดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 หาค่ าความหนาแน่ นของลูกกลมโลหะ
1. นาลูกกลมโลหะทั้ง 3 ขนาด มาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยไมโครมิเตอร์ แล้วบันทึ กค่ารัศมี ของลูกกลม
โลหะทั้ง 3 ขนาด
2. ชัง่ หามวลของลูกกลมโลหะ (m) ทั้ง 3 ขนาด ด้วยเครื่ องชัง่ น้ าหนัก แล้วบันทึกค่าลงในตารางบันทึกผล
3. คานวณหาปริ มาตรของลูกกลมโลหะ (V) จากสมการที่ (1) พร้อมทั้งบันทึกค่าลงในตารางบันทึกผล
V=

4πr3
3

--------- (1)

4. คานวณหาความหนาแน่ นของลูกกลมโลหะ โดยนามวลของลูกกลมโลหะ (m) หารด้วยปริ มาตรของลูกกลม
โลหะ (V) ดังสมการที่ (2) พร้อมทั้งหาค่าความหนาแน่นเฉลี่ย แล้วบันทึกค่าลงในตารางบันทึกผล
=

m 3m
=
V 4r 3

--------- (2)

ตอนที่ 2 การหาค่ าสัมประสิทธิ์ความหนืดพลวัตของกลีเซอรีน
1. จัดอุปกรณ์การทดลอง ดังภาพที่ 5 (ก) โดยติดตั้งสายแลน (Lan) จากชุดปล่อยลูกกลมโลหะ ชุดวัดระยะทางด้วย
เซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค และชุดตรวจจับเวลาในการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะกับกล่องควบคุมการทางาน ดังภาพที่ 5 (ค) วัด
อุณหภูมิของกลีเซอรี นในท่อทรงกระบอกด้วยเทอร์โมมิเตอร์ให้มีอุณหภูมิ 25◦ C แล้วจึงทาการทดลอง
2. จ่ายกระแสไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าให้กับขดลวดโซลีนอยด์ โดยให้ลูกกลมโลหะติ ดอยู่กบั แกนเหล็กของ
ขดลวดโซลีนอยด์
3. กดสวิตซ์เปิ ด-ปิ ด เพื่อทาการปล่อยลูกกลมโลหะลงในท่ อทรงกระบอก ซึ่ งมีกลี เซอรี นอยู่ภายในเมื่ อลูกกลม
โลหะเคลื่อนที่ ผ่านเซนเซอร์ ตรวจจับเวลาตัวที่ 1 เวลาจะเริ่ มจับ และเมื่อเคลื่อนที่ ผ่านเซนเซอร์ ตรวจจับเวลาตัวที่ 2 ก็จะ
แสดงเวลาในการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะ
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4. อ่านค่าเวลาที่ ได้จากจอแสดงผล LCD ขนาด 20x4 ตัวอักษร บนกล่องควบคุมการทางาน ดังภาพที่ 5 (ข) แล้ว
บันทึกผล
5. เมื่ อกดปุ่ มกดติดปล่อยดับสี ดาที่ กล่องชุดควบคุ มการทางาน บนกล่องควบคุมการทางาน ดังภาพที่ 5 (ข) ชุ ด
ตรวจวัดระยะทางจะทาการวัดระยะทางจากเซนเซอร์ตรวจจับเวลาตัวที่ 1 ไปยังเซนเซอร์ตรวจจับเวลาตัวที่ 2
6. อ่านค่าระยะทางที่ ได้จากจอแสดงผล LCD ขนาด 20x4 ตัวอักษร บนกล่องควบคุมการทางาน ดังภาพที่ 5 (ข)
แล้วบันทึกผล กดปุ่ มกดติดปล่อยดับสี แดง บนกล่องควบคุมการทางาน เพื่อรี เซ็ตค่า สาหรับทาการทดลองใหม่
7. ทดลองซ้ าจานวน 3 ครั้ง แล้วนามาคานวณหาค่าเวลาเฉลี่ย และระยะทางเฉลี่ย
8. เปลี่ยนลูกกลมโลหะ อีก 2 ขนาด ทาซ้ าจานวน 3 ครั้ง แล้วนามาคานวณหาค่าเวลาเฉลี่ย และระยะทางเฉลี่ย
9. นาค่าเวลาเฉลี่ยและระยะทางเฉลี่ยที่ ได้ มาคานวณค่าความเร็ วปลาย แลมดา (  ) ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั λ =

r
โดยที่ r
R

คือ รัศมีของลูกกลมโลหะ มีหน่ วยเป็ นเมตร และ R คือ รัศมีของท่อทรงกระบอกมีขนาดเป็ น 0.00135 เมตร อิทธิ พลของผนังท่อ
( k (λ ) ) และความหนืดของกลีเซอรี นอันเนื่องมาจากอิทธิพลของผนังท่อ ซึ่งคานวณหา จากสมการที่ (3)
1 − 2.105  + 2.0865 3 −1.7068 5 + 0.72603 6 
k ( ) = 
1− 0.75857 5



−1

--------- (3)

และความหนืดของกลีเซอรี น อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผนังท่อ ดังสมการที่ (4)
=

2 ( − ) 2
gr
9 t k

--------- (4)

10. คานวณหาร้อยละความคลาดเคลื่อน (E) ของค่าสัมประสิ ทธิ์ ความหนื ดของกลีเซอรี นอันเนื่ องมาจากอิทธิ พล
ของผนังท่ อ จากการทดลองเที ยบกับค่าสัมประสิ ทธิ์ ความหนื ดมาตรฐานของกลีเซอรี น ที่ อุณหภูมิ 25 ◦C ซึ่ งมี ค่าเท่ ากับ
0.954 Ns / m2 ที่ยอมรับทาการทดลองซ้ า เพื่อหาค่าความสามารถในการทาซ้ า โดยหาได้จากสมการที่ (5)
E =

เมื่อ

 1−  2
2

100 %

1

คือ ความคลาดเคลื่อน มีหน่วยเป็ น %
คือ ความหนืดจากการทดลอง มีหน่วยเป็ น

2

คือ ความหนืดมาตรฐาน มีหน่วยเป็ น

E

--------- (5)

Ns/m2

Ns/m2

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการสร้ างชุดปล่ อยลูกกลมโลหะโดยใช้ เซนเซอร์ แม่ เหล็ก
สาหรับการสร้างชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็ก ลูกกลมโลหะสามารถยึดติดกับเซนเซอร์แม่เหล็ก
เนื่ องจากเกิ ดการเหนี่ ยวน าของสนามแม่เหล็ก ทาให้มีอานาจเป็ นแท่ งแม่เหล็กชั่วคราว โดยมี ส วิท ซ์เปิ ด-ปิ ดเป็ นตัวตัด
กระแสไฟฟ้า เมื่อกดสวิทซ์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า จึงทาให้ความเป็ นแม่เหล็กหมดไป จึงทาให้ลูกกลมโลหะตกลงอย่างอิสระ
2. ผลการสร้ างชุดวัดระยะทางด้ วยเซนเซอร์ อลั ตร้ าโซนิค (Ultrasonic Sensor)
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ในการวัด ระยะทางการเคลื่ อ นที่ ข องลู ก กลมโลหะ โดยใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3
ประมวลผลระยะทางที่ อ่านได้จากเซนเซอร์ อ ัลตร้ าโซนิ ค และแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร โดยท าการติ ด ตั้ง
เซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ คให้ติดอยูก่ บั เซนเซอร์ จบั เวลาตัวที่ 1 และติดตั้งฐานรองรับสัญญาณติดอยูก่ บั เซนเซอร์ จบั เวลาตัวที่ 2
เพื่ อ ท าการทดสอบหาความสามารถในการท าซ้ าของชุ ด เซนเซอร์ อลั ตร้ าโซนิ ค โดยท าการทดลอง 10 ครั้ ง ในการวัด
ระยะทางจากเซนเซอร์ จบั เวลาตัวที่ 1 กับเซนเซอร์ จบั เวลาตัวที่ 2 ที่ระยะทาง 20 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับระยะทางที่วดั ด้วย
ตลับเมตร ได้ผลดังภาพที่ 6 พบว่ามีความสามารถในการทาซ้ าเท่ากับ 0.01 % และเพื่อหาค่าความแม่นยาของชุดเซนเซอร์
อัลตร้าโซนิ ค เมื่อเทียบกับระยะทางที่ วดั ด้วยตลับเมตร ตั้งแต่ระยะทาง 5 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 เซนติเมตร จนถึง 60
เซนติเมตร พบว่ามีความคลาดเคลื่อน 0.795 % ดังภาพที่ 7

ระยะทาง (cm)

22
21
ระยะทางที่วดั ด้วยเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิ ค

20
19
18
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

จานวนครั้ง

ระยะทาง (cm)

ภาพที่ 6 เปรี ยบเทียบระยะทางที่วดั ด้วยตลับเมตรและจากเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิคที่ระยะ 20 เซนติเมตร
70
60
50
40
30
20
10
0

ระยะทางที่วดั ด้วยตลับเมตร
ระยะทางที่วดั ด้วยเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

จานวนครั้ง

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่วดั ด้วยตลับเมตรและเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค
3. การสร้ างชุดการจับเวลาในการเคลื่อนทีข่ องลูกกลมโลหะ
ทาการปล่อยลูกกลมโลหะ โดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็ก เมื่อลูกกลมโลหะผ่านเซนเซอร์จบั เวลาตัวที่ 1 เซนเซอร์เริ่ มทา
การจับเวลา ซึ่งผูว้ จิ ยั ทาการจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลาด้วยเช่นกัน และเมื่อผ่านเซนเซอร์จบั เวลา ตัวที่ 2 เซนเซอร์จะทาการ
หยุด เวลา ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 จะประมวลผลแล้วส่ งข้อ มู ล มาแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4
ตัวอักษร ดังภาพที่ 8 ผูว้ จิ ยั ทาการหยุดเวลาของนาฬิกาจับเวลา ซึ่งได้ค่าเวลาจากนาฬิกาจับเวลาและจากเซนเซอร์จบั เวลา เมื่อ
ทาการกดปุ่ มกดติดปล่อยดับสี ดาบนกล่องควบคุมการทางาน ดังภาพที่ 5 (ข) เพื่อทาการอ่านค่าระยะทางระหว่างเซนเซอร์จบั
เวลาตัวที่ 1 และเซนเซอร์ จบั เวลาตัวที่ 2 ก็จะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร ดังภาพที่ 9 คานวณค่าอัตราเร็ วเฉลี่ยจาก
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นาฬิกาจับเวลาและจากเซนเซอร์ จบั เวลาได้ผลการคานวณดังภาพที่ 10 พบว่า ขนาดของลูกกลมโลหะมีผลต่อเวลาที่ ใช้ใน
การเคลื่อนที่ โดยลูกกลมโลหะที่มีขนาดเล็กจะใช้เวลาในการตกเคลื่อนที่ในกลีเซอรี นมากกว่าลูกกลมโลหะที่มีขนาดใหญ่
ซึ่งมีแนวโน้มไปทางเดียวกัน และเวลาที่ได้จากนาฬิกาจับเวลามีค่าใกล้เคียงกับเซนเซอร์จบั เวลาที่สร้างขึ้น และจากภาพที่ 11
ขนาดของลูกกลมโลหะส่งผลต่ออัตราเร็ วเฉลี่ย หมายความว่าขนาดของลูกกลมโลหะเพิ่มขึ้น อัตราเร็ วก็จะเพิ่มตามไปด้วย

ภาพที่ 8 เวลาที่แสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร

ภาพที่ 9 ระยะทางที่แสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร
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4

เวลา (s)

3.5
เวลาจากนาฬิกาจับเวลา

3

เวลาจากเซนเซอร์จบั เวลา

2.5
2
1.5
0.00238 0.0025 0.002775 0.003175 0.00357

0.004

ขนาดลูกกลมโลหะ (m)

ภาพที่ 10 เวลาจากนาฬิกาจับเวลา และจากเซนเซอร์จบั เวลาจากการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะแต่ละลูก
ที่ระยะ 20 เซนติเมตร

อัตราเร็ว (m/s)

0.12
0.1

อัตราเร็ วเฉลี่ยจากนาฬิกาจับเวลา

0.08
อัตราเร็ วเฉลี่ยจากเซนเซอร์จบั เวลา

0.06
0.04
0.00238 0.0025 0.002775 0.003175 0.00357 0.004
ขนาดลูกกลมโลหะ (m)

ภาพที่ 11 อัตราเร็ วเฉลี่ยจากนาฬิกาจับเวลา และจากเซนเซอร์จบั เวลาจากการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะแต่ละลูก
ที่ระยะ 20 เซนติเมตร
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทดลองหาความหนื ดของกลีเซอรี น โดยใช้ท่อทรงกระบอก และลูกกลมโลหะ เมื่อลูก
กลมโลหะเคลื่อนที่ผ่านท่อทรงกระบอก ซึ่ งภายในบรรจุกลีเซอรี น จะส่ งผลให้เกิดแรงกระทาบริ เวณด้านข้างระหว่างผนัง
ท่อทดลองกับลูกกลมโลหะ สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้จึงจาเป็ นต้องคานวณค่าอิทธิพลของผนังท่อ เพื่อทาให้ผลการทดลองมี
ความผิดพลาดน้อยที่สุด เนื่ องมาจากความเร็ วของลูกกลมโลหะเมื่อที่เคลื่อนที่ในท่อทดลอง อีกทั้งโมเดลของฮาเบอร์ แมน
และเซรี พบว่า ขนาดท่อทดลองที่ แตกต่างกันจะมีค่าอิทธิ พลผนังท่ อไม่เท่ากัน โดยท่ อที่ มีขนาดเล็กจะมี อิทธิ พลผนังท่ อ
มากกว่าท่อขนาดใหญ่
ผลทดลองมีความสอดคล้องกับโมเดลของฮาเบอร์ แมนและเซรี ซึ่ งสามารถแสดงเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนของ
 r 
 
R

และค่าอิทธิพลของผนังท่อ

 r 
k   ได้ดงั ภาพที่ 12
R
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0.350

k(r/R)

0.300
0.250

r/R

0.200
0.150
1.560 1.605 1.709 1.880 2.081 2.337
r/R
ภาพที่ 12 อัตราส่วนระหว่าง
โดยจากกราฟแสดงอัตราส่วนระหว่าง

 r 
 
R

 r 
 
R

กับค่าอิทธิพลของผนังท่อ

 r 
k 
R

ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้กบั ค่าอิทธิพลของผนังท่อ

 r 
k   พบว่าค่าอิทธิ พลของ
R

r
r
 ด้วยเช่ น กัน ในการค านวณหาค่ าแลมดา (  ) ซึ่ งขึ้ นอยู่กบ
ั =
R
R

ผนังท่ อจะเพิ่มขึ้ นตามสัดส่ วนของค่า 

โดยที่ R คื อ

รัศมีของท่อทรงกระบอก มีขนาดเป็ น 0.00135 เมตร และอิทธิพลของผนังท่อ ( k () ) ได้ค่าดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าแลมดา (  ) อิทธิพลของผนังท่อ ( k () ) ของลูกกลมโลหะแต่ละลูก
รัศมีของลูกกลมโลหะ(m)
ค่าแลมดา (  )
อิทธิพลของผนังท่อ ( 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
จากตารางที่ 1 ทาให้ทราบว่าขนาดของรัศมีของลูกกลมโลหะที่ มากขึ้นส่ งให้ค่าแลมดา (  ) มีค่ามากขึ้นตามไป
ด้วย และ ส่ งผลต่ออิทธิ พลของผนังท่อ ( k () ) ด้วย ดังนั้นจึ งจาเป็ นที่ จะต้องคิดอิทธิ พลของผนังท่อ เนื่ องจากอิทธิ พล
ของผนังท่อ ( k () ) มีค่าไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่สามารถนามาหาความชันได้ จากการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ความหนื ด
พลวัตของกลีเซอรี นอันเนื่ องมาจากอิทธิ พลของผนังท่อที่ได้จากนาฬิกาจับเวลา และจากสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที่
สร้างขึ้น และค่าความคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาจับเวลา และจากสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที่สร้างขึ้น เป็ นดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความหนื ดพลวัตของกลีเซอรี นอันเนื่ องมาจากอิทธิ พลของผนังท่อและค่าความคลาดเคลื่อน จาก
นาฬิกาจับเวลา และจากอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น ของลูกกลมโลหะแต่ละลูก
สัมประสิ ทธิ์ความหนืด สั มประสิ ทธิ์ ความหนื ด
ค่ า ความคลาด
ค่ า ความคลาด
พลวัตของกลีเซอรี นอัน พลวั ตของกลี เซอรี นอั น
เคลื่ อ นจากสื่ อ
รัศมีของลูกกลม
เค ลื่ อ น จ า ก
เนื่องมาจากอิทธิพลของ เนื่ อ งมาจากอิ ท ธิ พ ลของ
ก าร เรี ย น ก าร
โลหะ(m)
นาฬิกาจับเวลา
ผนังท่อของนาฬิกาจับ ผนังท่ อ ของสื่ อ การเรี ย น
สอนชุ ดทดลอง
(%)
เวลา ( Ns / m 3 )
การส อน ชุ ด ท ด ลองที่
ที่สร้างขึ้น (%)
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สร้างขึ้น ( Ns / m 3 )
0.002380
0.002500
0.002775
0.003175
0.003570
0.004000

0.9851
0.9944
0.955
0.9937
1.008
0.9779

0.9847
0.99
0.9551
0.9927
0.9908
0.9763

3.26
4.23
0.10
4.16
5.66
2.51

3.22
3.77
0.12
4.06
3.86
2.34

จากตารางที่ 2 พบว่าสัมประสิ ทธิ์ความหนืดพลวัตของกลีเซอรี นอันเนื่องมาจากอิทธิ พลของผนังท่อของนาฬิกาจับ
เวลา และสัมประสิ ทธิ์ความหนืดพลวัตของกลีเซอรี นอันเนื่องมาจากอิทธิพลของผนังท่อของสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลอง
ที่สร้างขึ้น มีค่าใกล้เคียงกัน ต่างกันที่ทศนิ ยมตาแหน่งที่ 3 ยกเว้นลูกกลมโลหะที่มีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร ซึ่ งทาให้มีค่า
ความคลาดเคลื่อนต่างกันและค่าความคลาดเคลื่อนจากการคานวณพบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาจับเวลา และค่า
ความคลาดเคลื่อนจากสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที่สร้างขึ้น มีค่าความผิดพลาดทุกลูกน้อยกว่า 5% ยกเว้นลูกกลมโลหะ
ที่มีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร ที่ได้จากนาฬิกาจับเวลา มีค่าความคลาดเคลื่อนเป็ น 5.66 ซึ่งยังอยูใ่ นช่วงที่รับได้

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการออกแบบและสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองเรื่ อง สัมประสิ ทธิ์ ความหนื ดพลวัตของ
กลีเซอรี น โดยใช้หลักการวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ คและชุดตรวจจับเวลาในการเคลื่อนที่ ซึ่ งใช้เซนเซอร์ แสง
สื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็ก ชุดวัดระยะทางด้วย
เซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensor) ชุดการจับเวลาในการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะ และกล่องควบคุมการทางาน ค่า
ระยะทางและเวลาที่ลูกกลมโลหะเคลื่อนที่ได้จะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร ในการวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์ อลั ต
ร้าโซนิ ค เมื่อทาการทดลองซ้ า 10 ครั้ง พบว่า มีความสามารถในการทาซ้ า 0.01 % และ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับตลับเมตร มีค่า
ความคลาดเคลื่อน 0.795 % และจากการศึ กษาความสัมพันธ์ของลูกกลมโลหะกับเวลาที่ ใช้ในการเคลื่อนที่ ผ่านเซนเซอร์
ตรวจจับเวลาตัวที่ 1 และเซนเซอร์ตรวจจับเวลาตัวที่ 2 ที่มีระยะห่างกัน 20 เซนติเมตร พบว่าลูกกลมโลหะที่มีขนาดเล็กจะใช้
เวลาในการตกเคลื่อนที่ในกลีเซอรี นมากกว่า ลูกกลมโลหะที่ มีขนาดใหญ่ ซึ่ งมีแนวโน้มไปทางเดียวกัน และเวลาที่ ได้จาก
นาฬิกาจับเวลามีค่าใกล้เคียงกับเซนเซอร์จบั เวลาที่สร้างขึ้น และขนาดของลูกกลมโลหะเพิ่มขึ้น อัตราเร็ วก็จะเพิ่มตามไปด้วย
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องคานวณค่าอิทธิพลของผนังท่อ เพื่อทาให้ผลการทดลองมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งพบว่าสัมประสิ ทธิ์
ความหนืดพลวัตของกลีเซอรี นอันเนื่องมาจากอิทธิพลของผนังท่อของนาฬิกาจับเวลา และสัมประสิ ทธิ์ความหนืดพลวัตของ
กลีเซอรี นอันเนื่องมาจากอิทธิ พลของผนังท่อของสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที่สร้างขึ้น มีค่าใกล้เคียงกันยกเว้นลูกกลม
โลหะที่มีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร และค่าความคลาดเคลื่อนจากการคานวณพบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาจับเวลา
และค่าความคลาดเคลื่อนจากสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที่สร้างขึ้น มีค่าความผิดพลาดทุกลูกน้อยกว่า 5% ยกเว้นลูกกลม
โลหะที่มีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร เวลาที่ได้จากนาฬิกาจับเวลา มีค่าความคลาดเคลื่อนเป็ น 5.66 % ซึ่งอยูใ่ นช่วงที่รับได้
ผลจากการทดลองสามารถสรุ ปได้ว่า สื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลองเรื่ อง สัมประสิ ทธิ์ ความหนื ดพลวัตของกลี
เซอรี น ที่สร้างขึ้นได้ผลสอดคล้องกับชุดทดลองมาตรฐานที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศ ดังนั้นสื่ อการเรี ยนการสอนชุดทดลอง
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ที่ สร้างสามารถน าไปใช้ในระดับมัธยมศึ กษาและระดับอุด มศึ กษาได้ อี กทั้งยังมี ตน้ ทุ นในการผลิ ตต่ า และมี กลไกที่ ไม่
ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งาน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนเงินอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์แบบบางส่วนจากงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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การสร้ างชุ ดฝึ กปฏิบัติการต่ อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์
The Creation of Training Set for Electricity Motorcycle System.
ภาวนา พรหมสาลี1* ประชิต พรหมสุวรรณ1 และปรี ชา ชัยกูล2
Pawana Promsalee1*, Prachit Promsuwan1 and Preecha chaikul2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ า
ในรถจักรยานยนต์ 2)เพื่อหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ 3)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจผูเ้ รี ยนหลังใช้ชุดฝึ ก
ปฏิ บัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการทดลอง เป็ นนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2560 จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการทาวิจยั ประกอบด้วย 1) ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ การต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ
0.71-1.00 2). แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.20-0.80 ค่าอานาจจาแนกเท่ากับ 0.25-0.68
และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.864 และ 3). แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.711.00
ผลจากการวิจัย พบว่า 1)การประเมิ น คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ก ารต่ อ วงจรระบบไฟฟ้ าในรถจัก รยานยนต์
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 7 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 2)ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กมีค่า
เท่ากับ 82.25/85.23 3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) นักศึ กษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
คาสาคัญ : ชุดฝึ กปฏิบตั ิ, วงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์, การประเมินคุณภาพ, การหาประสิ ทธิภาพ,
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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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 electricity
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 ItemObjective 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

บทนา
การเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิตามขั้นตอนได้ ที่ สาคัญกระบวนการเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนจะต้อ งช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กัน และกัน ภายในกลุ่ ม คนเก่ งจะคอยให้ค วามช่ วยเหลื อ แนะน าผูท้ ี่ อ่ อ นกว่า โดยมี ค รู ใ ห้
คาแนะนาให้คาปรึ กษา เพื่อให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง จนเกิดทักษะ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน และใช้
ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
สาขาวิชาช่างยนต์ มีหน้าที่พฒั นากาลังคนในสายงานให้เป็ นบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิ บตั ิ มีสมรรถนะในการทางานในปั จจุบนั และอนาคต และสามารถนาความรู ้ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อใช้ในการประกอบ
อาชี พได้อย่างมี คุณภาพ ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิ บัติ จาเป็ นต้องมี ชุดฝึ กปฏิ บัติและใบงานการทดลองที่ มี
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสู ตร ซึ่ งสภาพปั ญหาด้านการจัดการเรี ยนสอนปฏิ บตั ิ ในวิชาเครื่ องยนต์เล็ก
และจักรยานยนต์ พบว่า สื่ อการสอนที่ได้มานั้นไม่ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้ อหารายวิชา และการซื้ อครุ ภณั ฑ์
สื่ อการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั มีราคาสูง เมื่อสื่ อการสอนมีปัญหา หรื อเกิดการชารุ ดชุด การซ่อมแซมก็ทาได้ยากเนื่องจาก
อะไหล่บางอย่างหาได้ยากทาให้เกิดความยุง่ ยากแก่ผใู ้ ช้ และการบารุ งรักษา
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงให้ความสนใจที่จะออกแบบและสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าใน
รถจักรยานยนต์ ที่ มีรูป แบบครอบคลุม ความรู ้ ทักษะ ตรงคาอธิ บายรายวิชาเครื่ องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
2. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผูเ้ รี ยนหลังใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
สมมติฐานของการวิจยั
1. ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ที่สร้างขึ้นมีผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
อยูใ่ นระดับดีมีค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
2. ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาเมื่อเรี ยนด้วยชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ อยูใ่ นระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
ขอบเขตของการวิจยั
1. กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใช้ในการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษาในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้น สู ง ชั้น ปี ที่ 1
สาขาวิชาช่างยนต์ ในภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ จานวน 30
คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนในวิชาเครื่ องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) คือ การเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ า
ในรถจักรยานยนต์
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ คุณภาพชุดฝึ ก ประสิ ทธิภาพชุดฝึ ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาเมื่อใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 7 ท่าน ที่ มีประสบการณ์การสอนใน
สาขาวิช าช่ า งยนต์ 5 ปี ขึ้ น ไป หาค่ า ความสอดคล้อ งระหว่างข้อ ค าถามกับ ชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ก ารต่ อ วงจรระบบไฟฟ้ าใน
รถจักรยานยนต์ ด้านการออกแบบชุดฝึ ก ด้านประสิ ทธิภาพการสอน และด้านเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.71-1.00
2. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ ส ร้ างขึ้ น จ านวน 30 ข้อ น าไปทดลองกับ นัก ศึ ก ษาในระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 2 ที่ ได้เรี ยนผ่านมาแล้วนาผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนจากนั้นนาคะแนนมา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80 ค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.25-0.68 หลังจากนั้นใช้
สู ตร KR-20 ของ Kuder Richardson หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบโดยค่าความเชื่ อมัน่ อยู่ที่ .864 แสดงให้เห็ นว่า
แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมัน่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ แล้วจึงนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบสอบถามความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ก ารต่ อ วงจรระบบไฟฟ้ าในรถจัก รยานยนต์
แบบสอบถามเป็ นแบบ Rating Scale 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.71-1.00
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. เตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้กบั ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
2. เก็ บ ข้อ มูล ก่ อ นการทดลอง โดยเก็บ คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยน
(Pre-test) ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ข้อ
3. ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
4. แจกใบกิจกรรมให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน
5. ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
6. เก็ บ ข้อ มู ล หลัง การทดลอง เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารต่ อ วงจรระบบไฟฟ้ า ใน
รถจักรยานยนต์ โดยให้นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (Post-test)
7. ให้นกั ศึกษาทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
8. นาคะแนนที่ ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนกับหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ นาไปวิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ ผลข้ อมูล
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต โดยคานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 73)
X =

เมื่อ

X
n

คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน
 X คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n คือ จานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยคุณภาพดังนี้(ไชยยศ เรื องสุวรรณ, 2533: 138)
1.00 –1.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุ งอย่างยิง่
1.50 –2.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุ ง
2.50 –3.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.50 –4.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่ นระดับดี
4.50 –5.00 หมายถึง คุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพึงพอใจดังนี้(บุญชม ศรี สะอาด. 2545: 103)
1.00 –1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
1.51 –2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
2.51 –3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3.51 –4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
4.51 –5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคานวณจากสูตร (พิสณุ ฟองศรี . 2554: 275)
X
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 (x − x )

2

S .D =

เมื่อ

n −1

S.D คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x คือ ข้อมูลแต่ละจานวน
คือ คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัด
n คือ จานวนข้อมูล หรื อนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
3. การคานวณหาประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1) ดังต่อไปนี้ (มนตรี แย้มกสิ กร. 2550: 12)
x

E1 =

เมื่อ

X

1

N .A

x100

คือ ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
 X 1 คือ คะแนนรวมของแบบฝึ กหัด
A
คือ คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัด
N
คือ จานวนผูเ้ รี ยน
4. การคานวณหาประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ดังต่อไปนี้ (มนตรี แย้มกสิ กร. 2550: 12)
E1

E2 =



X2

N .B

เมื่อ

x100

คือ ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
 X 2 คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรี ยน
B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
N คือ จานวนผูเ้ รี ยน
5. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพื่อทดสอบนัยสาคัญของคะแนนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดังต่อไปนี้
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 165-167)
E2

t=

D
N  D − ( D )
2

2

N −1

เมื่อ

คือ
คือ
คือ
คือ

t
D

N

D
D

ค่าสถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนยั สาคัญ
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
จานวนนักเรี ยน
ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง

คือ ผลรวมของกาลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
6. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด ฝึ กปฏิ บัติการต่อ วงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of
Congruence : IOC) โดยคานวณจากสูตร ต่อไปนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 117)
2

IOC =

เมื่อ

R
N

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
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R คือ คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด

ผลการวิจัย
ผลการสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์

รู ปที่ 1 ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
7 ท่าน ด้ านการออกแบบชุดฝึ ก
รายการประเมิน
คุณภาพ
S.D.
X
1.ชุดฝึ กมีขนาดที่เหมาะสม
3.57
.53
ดี
2.ความปลอดภัยในการใช้ขณะฝึ กปฏิบตั ิ
4.42
.53
ดี
3.การจัดตาแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ บนชุดฝึ กมีความเหมาะสม
3.28
.48
ปานกลาง
4.ความแข็งแรงของชุดฝึ ก
4.71
.48
ดีมาก
5.ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ
4.57
.53
ดีมาก
6.ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการสร้างชุดฝึ ก
4.00
.81
ดี
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
4.09
.26
ดี
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุดฝึ กมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเรี ยงลาดับจากข้อที่
มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ไปหาน้อ ยสุ ด พบว่า ข้อ 4.ความแข็ งแรงของชุ ด ฝึ กมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.71 ข้อ 5.ความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายและจัดเก็บมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซึ่งมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก ส่วนข้อ 2.ความปลอดภัยในการใช้ขณะฝึ กปฏิบตั ิ
มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.42 ข้อ 6.ความเหมาะสมของวัสดุ ที่ใช้ในการสร้างชุ ดฝึ กมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.00 ข้อ 1.ชุ ดฝึ กมี ขนาดที่
เหมาะสม มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.57 ซึ่ งมี คุ ณ ภาพอยู่ในระดับ ดี และข้อ 3.การจัด ตาแหน่ งอุ ป กรณ์ ต่ างๆ บนชุ ด ฝึ กมี ค วาม
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ซึ่งมีคุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลางตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
7 ท่าน ด้ านประสิทธิภาพการสอน
รายการประเมิน
คุณภาพ
S.D.
X
1.ความเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
4.14
.89
ดี
2.ความสะดวกในการเตรี ยมอุปกรณ์การสอน
3.57
.78
ดี
3.ความสะดวกในการดาเนินการสอน
3.42
.53
ปานกลาง
4.ชุดฝึ กก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
4.28
.48
ดี
5.ชุดฝึ กมีความสัมพันธ์กบั ใบงาน
3.57
.78
ดี
6.ชุดฝึ กให้ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้
3.71
.75
ดี
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
3.78
.34
ดี
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านประสิ ทธิภาพการสอนมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเรี ยงลาดับจาก
ข้อที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดไปหาน้อยสุ ด พบว่าข้อ 4.ชุ ดฝึ กก่ อให้เกิ ด แรงจู งใจในการเรี ยนมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.28 ข้อ 1.ความ
เหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ข้อ 6.ชุดฝึ กให้ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ข้อ 2.ความ
สะดวกในการเตรี ยมอุปกรณ์การสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ข้อ 5.ชุดฝึ กมีความสัมพันธ์กบั ใบงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ซึ่งมี
คุณภาพอยูใ่ นระดับดี และข้อ 3.ความสะดวกในการดาเนินการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ซึ่งมีคุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
7 ท่าน ด้ านเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
รายการประเมิน
คุณภาพ
S.D.
X
1.ใบเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.00
.57
ดี
2.เรี ยงลาดับเนื้อหาเข้าใจง่ายเหมาะสม
3.28
.48
ปานกลาง
3.ศึกษาทาความเข้าใจได้ง่าย
3.42
.53
ปานกลาง
4.ใบงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปฏิบตั ิ
3.85
.69
ดี
5.ข้อความในใบงานอ่านแล้วเข้าใจง่าย
3.85
.69
ดี
6.เวลาที่ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิแต่ละใบงานมีความเหมาะสม
3.28
.48
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
3.61
.24
ดี
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.61 เมื่อ
พิจารณาเรี ยงลาดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุดไปหาน้อยสุด พบว่า ข้อ 1.ใบเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00 ข้อ 4. ใบงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปฏิบตั ิมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ข้อ 5. ข้อความในใบงานอ่านแล้วเข้าใจง่ายมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.85 ซึ่ งมี คุณภาพอยู่ในระดับดี ข้อ 3. ศึ กษาท าความเข้าใจได้ง่ายมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.42 ข้อ 2.เรี ยงลาดับ
เนื้อหาเข้าใจง่ายเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และข้อ 6. เวลาที่ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิแต่ละใบงานมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 ซึ่งมีคุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลางตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
7 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้ าน
รายการประเมิน
คุณภาพ
S.D.
X
1.ด้านการออกแบบชุดฝึ ก
4.09
.26
ดี
2.ด้านประสิ ทธิภาพการสอน
3.78
.34
ดี
3.ด้านเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ
3.61
.24
ดี
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
3.83
.34
ดี
จากตารางที่ 4 พบว่า การประเมินคุณ ภาพของชุ ดฝึ กปฏิ บัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญในภาพรวมทั้ง 3 ด้านมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเรี ยงลาดับจากด้านที่ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดไปหาน้อยสุ ด พบว่า ด้านการออกแบบชุดฝึ กมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านประสิ ทธิภาพการสอน
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และ3.ด้านเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ
ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
รายการ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ประสิ ทธิภาพ

ระหว่างเรี ยน(E1)
40
32.90
82.25
หลังเรี ยน(E2)
30
25.56
85.23
จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนใบงานระหว่างเรี ยน มีค่าคะแนนเฉลี่ย (E1) คิดเป็ นร้อยละ 82.25 และมีค่าคะแนน
เฉลี่ยหลังเรี ยน (E2) คิดเป็ นร้อยละ 85.23 ซึ่งมีประสิ ทธิภาพ เท่ากับ 82.25/85.23 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 6 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
แบบทดสอบ
n
S.D
t
X
ก่อนเรี ยน
30
15.70
1.664
-28.891*
หลังเรี ยน
30
25.56
1.194

รู ปที่ 2 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน หลังเรี ยนและค่าพัฒนา
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จากตารางที่ 6 พบว่าจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 15.70 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 25.57 ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ นักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 ผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
รายการประเมิน
S.D
แปลผล
X
1.มีขนาดรู ปร่ างเหมาะสมกับการใช้งาน
3.93
.58
มาก
2.ป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ได้
4.10
.84
มาก
3.ใบงานมีความเหมาะสม
3.90
.71
มาก
4.เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิมีความเหมาะสม
3.43
.50
ปานกลาง
5.ชุดฝึ กมีความสวยงามดึงดูดความสนใจ
4.33
.54
มาก
6.ทาให้เกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น
4.23
.43
มาก
7.นักศึกษามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4.13
.57
มาก
8.เหมาะสมใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
4.66
.47
มากที่สุด
9.เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน
4.60
.49
มากที่สุด
10.สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
3.93
.73
มาก
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม
4.12
.14
มาก
จากตารางที่ 7 พบว่าความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 8.เหมาะสมใช้เป็ นสื่ อการ เรี ยนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ข้อ 9.เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยน
การสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 5.ชุดฝึ กมีความสวยงามดึงดูดความสนใจมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ข้อ 6.ทาให้เกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ข้อ 7.นักศึกษามีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิเกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ข้อ 2.ป้ องกันความเสี ยหายที่ จะเกิ ดกับอุปกรณ์ได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.10 ข้อ 1.มี ขนาดรู ป ร่ างเหมาะสมกับ การใช้งาน มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.93 ข้อ 10.สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริ งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ข้อ 3.ใบงานมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และข้อที่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ
ข้อ 4.เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ตามลาดับ

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้ออกแบบและสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ สาหรับ
นาไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในวิชาเครื่ องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ จากการเก็บข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพ
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 7 ท่ าน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านการออกแบบชุ ดฝึ กมี คุณ ภาพอยู่ในระดับ ดี มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.09 ด้าน
ประสิ ทธิภาพการสอนมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และด้านเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สนิ ท (2560) วิจยั เรื่ องสร้างชุดฝึ กแมคคาทรอ
นิ กส์ เครื่ อ งบรรจุชิ้ นงานอัตโนมัติที่มี คุณ ภาพมี ขนาดเหมาะสม เคลื่ อนย้ายได้สะดวก และสามารถใช้งานได้จริ ง การ
ประเมินคุณภาพชุดฝึ กเป็ นการประเมินคุณภาพ จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง และด้านการใช้งาน ผลการประเมินคุณภาพ
ชองชุ ดฝึ กแมคคาทรอนิ กส์ เครื่ องบรรจุ ชิ้ น งานอัต โนมัติ ชุ ดฝึ กที่ ส ร้ างขึ้ น มี คุ ณ ภาพด้านโครงสร้ างอยู่ในระดับ ดี ม าก
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( X = 4.67, S.D.= 0.44) คุ ณ ภาพด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี มาก ( X = 4.51, S.D.= 0.40) และคุ ณ ภาพโดยรวมอยูใ่ น
ระดับดีมาก ( X =4.59, S.D. = 0.42) ทั้งนี้ อาจเนื่องจากชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ ที่ออกแบบ
โครงสร้าง มีความแข็งแรงของชุดฝึ ก และมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ เมื่อนามาใช้ประกอบการเรี ยนการ
สอนโดยมีเอกสารที่ สอดคล้องกับชุดฝึ กทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถฝึ กปฏิ บตั ิได้ดว้ ยตนเอง อีกทั้งผูส้ อนได้นาวิธีการสอนแบบ
สาธิ ตมาใช้ ทาให้เห็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จึงทาให้ผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
สามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
จากการวิเคราะห์ ห าประสิ ทธิ ชุดฝึ กปฏิ บัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ พบว่า คะแนนใบงาน
ระหว่างเรี ยนมีค่าคะแนนเฉลี่ย (E1) คิดเป็ นร้อยละ 82.25 และมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน (E2) คิดเป็ นร้อยละ 85.23 ซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 82.25/85.23 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวนา และคณะ (2559)
วิจยั เรื่ องการประยุกต์ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรณี ศึกษา เรื่ องวงจรไฟหน้ารถยนต์ พบว่า ผลจากการวิจยั พบว่า
ชุดฝึ กที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นนั้นมีประสิ ทธิภาพ 88.05/89.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนั้นชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบ
ไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ที่สร้างขึ้นจึงมีประสิ ทธิภาพ สามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการประกอบการเรี ยนการสอนเป็ น
อย่างมาก
จากศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนค่าคะแนนเฉลี่ยเปรี ยบเทียบระหว่างการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังมีคะแนนเต็ม
30 คะแนน นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน มี ค่าคะแนนเฉลี่ยก่ อนเรี ยนเท่ ากับ 15.70 และค่าคะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยน
เท่ากับ 25.57 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เฉลิมศักดิ์ (2558) วิจยั เรื่ องการพัฒนาชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้ ารถยนต์สาหรับนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตร สาขางานยานยนต์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจร
ระบบสัญญาณไฟฟ้ ารถยนต์สูงกว่านักเรี ยนที่ เรี ยนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
ปั ทมวรรณ (2558) การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนความสามารถในการวิเคราะห์และความพึงพอใจเรื่ อง เลขยก
กาลังของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้แบบนิ รนัยกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ น
ฐาน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุ ปได้วา่ นักศึกษามีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์พบว่า ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนาวุฒิ (2552) ทาการวิจยั เรื่ อง
การสร้างชุดการสอนสาหรับฝึ กสมรรถนะของผูเ้ รี ยนในงานไฟฟ้ารถยนต์ พบว่าผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ้นจริ ง มีความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อชุดการสอนมีระดับเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.46, S.D.= 0.61)และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อนันท์ และจิรพันธ์ (2558) การสร้างและประเมินการสอนของหลักสูตรฝึ กอบรมศิษย์พระดาบส พบว่าความ
พึงพอใจของศิษย์พระดาบสที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะนักศึกษาได้ลองผิด ลอง
ถูกได้หลายครั้ง โดยไม่เกิดคามเสี ยหายต่ออุปกรณ์ เหมาะสาหรับใช้เป็ นสื่ อการ เรี ยนการสอน และเป็ นประโยชน์ต่อการ
เรี ยนการสอนทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถฝึ กปฏิ บตั ิได้ดว้ ยตนเอง อีกทั้งชุดฝึ กมีความสวยงามดึ งดูดความสนใจ ทาให้เกิดความ
สนใจในการเรี ยนมากขึ้น สามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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รู ปแบบการฝึ กปฏิบัติการสอน ด้ วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง
The Teaching Practice Model by Using MIAP Teaching Process for Technical Teacher Students
ทรงนคร การนา1* และ ฤทัย ประทุมทอง1
Songnakorn Karnna1* and Ruthai Pratumtong1

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน วัสดุการสอน และประเมินผลการสอน โดยรู ปแบบ
การฝึ กปฏิบตั ิการสอน ให้ผสู ้ อนหลักทาหน้าที่นาเข้าสู่ เรื่ องที่ จะสอนในขั้นสนใจปั ญหา (M) และให้เนื้ อหาในขั้นศึกษาข้อมูล
(I) จากนั้นผูส้ อนร่ วมทาหน้าที่นิเทศการทากิจกรรมในขั้นพยายาม (A) และให้คาแนะนาที่ถูกต้องในขั้นสาเร็ จผล (P) แก่ผเู ้ รี ยน
ในสัดส่ วน 1:7 ได้ทาการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักศึ กษาครู ช่าง จานวน 29 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดผลก่อน
และหลังเรี ยน แบบประเมิ นผลกิ จกรรม แบบประเมิ นผลปฏิ บัติ การสอน และแบบประเมิ นความพึ งพอใจ พบว่าการฝึ ก
ปฏิบตั ิการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ 80.15/78.23 ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนร้อยละ 42.17 และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
สอนตามรู ปแบบในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การฝึ กปฏิบตั ิการสอน, กระบวนการสอนรู ปแบบ MAIP, นักศึกษาครู ช่าง

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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บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการ
ผลิตครู ช่างอุตสาหกรรมในระดับปริ ญญาตรี มุ่งเน้นการผลิตครู อาชีวศึกษา ครู ช่างอุตสาหกรรม ให้มีความรู ้และทักษะ เพื่อทาการ
สอน อบรม และให้ความรู ้ทางเทคโนโลยี ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการศึกษาในสายอาชีพ (คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมฯ,
2558 : 5) ดาเนิ นการจัดการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ที่กาหนดให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพครู ตอ้ งมี
มาตรฐานความรู ้และมี ประสบการณ์ วิชาชี พ (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2556 : 65-71) โดยนักศึ กษาที่ เข้าศึ กษาในหลักสู ตรครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต จะต้องเรี ยนตลอดหลักสู ตรในส่ วนของทฤษฎีและปฏิ บตั ิ ทั้งหมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาชี พครู ใน
สถาบันการศึกษา 4 ปี การศึกษา และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาสาขาวิชาเฉพาะ และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปฏิ บัติการสอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการคุรุสภากาหนด อี ก 1 ปี การศึ กษา จึ งจะจบการศึ กษาตาม
หลักสูตรที่กาหนด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนั้นการเตรี ยมนักศึกษาครู ช่างในสถาบันการศึกษา จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
มาก เมื่ อฝึ กให้นักศึ กษามีความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิ บตั ิ งานทางช่าง เป็ นช่างที่ ดี มีทักษะ มี ฝีมือทางด้านช่างอย่าง
ชานาญแล้ว ก็จะต้องฝึ กนักศึ กษาให้เป็ นผูถ้ ่ายทอดเนื้ อหา ถ่ายทอดทักษะต่าง ๆ ที่ มีอยู่อย่างชานาญแล้วให้แก่ผูเ้ รี ยน ด้วยความ
มัน่ ใจ และมีบุคลิกภาพของการเป็ นครู ที่ดี ด้วยการฝึ กปฏิ บตั ิการสอน รายวิชาที่ เกี่ยวกับการฝึ กปฏิ บตั ิการสอน จึ งถือเป็ นหัวใจ
สาคัญในการผลิตครู ช่าง เนื่องจากเป็ นการเตรี ยมนักศึกษาครู ช่างให้มีสมรรถนะการสอนเบื้องต้น ด้านทักษะการสอน ความมัน่ ใจ
ในการสอน มี บุ คลิ กภาพที่ ดี มี ทัศนคติ ที่ ดีต่ อความเป็ นครู และมี สมรรถนะการสอนในด้านอื่ น ๆ พร้ อมที่ จะไปฝึ กสอนใน
สถานศึกษา และไปเป็ นครู ที่ดีในอนาคต
สาหรับการจัดการศึ กษาในสถานศึ กษานั้น ได้จัดแผนการเรี ยนสาหรับฝึ กปฏิ บัติทักษะการสอนไว้ในชั้นปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 2 มีรายวิชาการจัดการเรี ยนรู ้อาชีวศึกษา เป็ นรายวิชาแรกที่มุ่งเน้นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เป็ นรายวิชาที่
สร้างความประทับใจครั้งแรกกับการที่จะได้เป็ นครู ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการสอน
การฝึ กปฏิ บั ติ ทั ก ษะการสอนเบื้ อ งต้น การสร้ า งความมั่น ใจ และบุ ค ลิ ก ภาพของการเป็ นครู ที่ ดี (คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมฯ, 2558 : 22) ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนที่ ผ่านมา จะเรี ยนทฤษฎี 2 ชัว่ โมง และฝึ กปฏิ บตั ิทกั ษะการสอน 2
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีอาจารย์ผสู ้ อนจานวน 1 คนบ้าง 2 คนบ้าง ต่อนักศึกษาจานวน 35 คน ซึ่ งจากการสังเกต สัมภาษณ์ และ
การสอบถามนักศึ กษา พบว่า อาจารย์ผสู ้ อน จะสอนเนื้ อหาส่ วนที่ เป็ นทฤษฎี มากกว่าให้ฝึกปฏิ บตั ิ ประกอบกับมีอาจารย์
ผูส้ อน 1-2 คน ต่อนักศึกษาจานวนมาก ทาให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะการสอนไม่ทวั่ ถึง ฝึ กในเวลาที่จากัด ทาให้การให้
คาแนะนาและการประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิการสอนของนักศึ กษา ทาได้เพียงบางครั้งเท่านั้น จึงส่ งผลให้นกั ศึ กษายังไม่มี
ความมัน่ ใจในการสอน และยังจะต้องได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพในการสอนที่เหมาะสม จากการสอบถามอาจารย์ผสู ้ อน พบว่า
หลักสูตรรายวิชากาหนดเนื้ อหาส่วนที่เป็ นทฤษฎีมากเกินไป และกาหนดกรอบการฝึ กปฏิบตั ิไว้อย่างกว้าง ๆ จานวนชัว่ โมง
ในการฝึ กปฏิบตั ิมีนอ้ ย อาจารย์ผสู ้ อนมีเพียง 1-2 คน นักศึกษามีจานวนมาก ทาให้มีการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมนักศึกษาทุก
คนทาได้ยากในเวลาที่จากัด และสอบถามอาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในรายวิชาถัดไป ก็พบว่านักศึกษาขาดความรู ้
และทักษะพื้นฐานในการสอน โดยเฉพาะความพร้อมในเรื่ องของบุคลิกภาพ ความมัน่ ใจในการสอน และเนื้ อหาในเรื่ อง
ทฤษฎี และทักษะวิธีการสอนในลักษณะต่าง ๆ ไม่สามารถนามาใช้ต่อเนื่ องได้ จะต้องมีการสอนความรู ้พ้ืนฐานเพิ่มเติ ม
ฝึ กทักษะการสอนเบื้องต้นใหม่ จึงส่งผลต่อสมรรถนะการสอนเบื้องต้นของนักศึกษาด้านทักษะการสอน ความมัน่ ใจในการ
สอน บุ คลิกภาพ และทัศนคติ ที่ดีต่อความเป็ นครู ซึ่ งสอดคล้องกับสาวิตรี (2547 : 1-9) ได้เสนอแนะแนวทางในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครู ไว้วา่ ควรเพิ่มความมัน่ ใจในการสอนให้แก่นกั ศึกษา ควรลดการสอนทฤษฎีและเพิ่ม
การฝึ กปฏิ บตั ิการสอนให้มากขึ้น นอกจากนี้ ขนิ ษฐา (2558 : 165-167) พบว่าปั ญหากระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
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ด้านการสอน ด้านที่เป็ นปั ญหามากที่สุด 1 ใน 3 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา ที่ยงั ขาดทักษะในการสอน ขาดความพร้อมก่อนสอน
โดยได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขไว้วา่ ควรเน้นทักษะการสอนในการฝึ กสอนจุลภาคให้เข้มข้นขึ้น เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในการ
สอนให้แก่นกั ศึกษา
กระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP เป็ นวิธีการสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่ง ที่สามารถส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
ทักษะของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี เพราะกระบวนการสอนรู ปแบบนี้ จะเริ่ มจาก การสร้างความสนใจ (M: Motivation) ในการ
เรี ยนหัวข้อเรื่ องนั้น ๆ ซึ่งจะต้องนาผูเ้ รี ยนเข้าสู่หวั เรื่ องตามวัตถุประสงค์ได้ชดั เจน ใช้สื่อประกอบกับเทคนิคการถาม ช่วยดึง
ความสนใจให้มากที่สุด ใช้เวลากะทัดรั ดอย่างเหมาะสม จากนั้นจึงให้เนื้ อหา (I: Information) ที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยการ
ใช้อุปกรณ์ช่วยสอนและวางขั้นตอนในการให้เนื้ อหาจากง่ายไปยาก ต่อมาก็เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้จากเนื้ อหาที่
ได้รับไปทดลองฝึ กหัดแก้ปัญหาหรื อฝึ กปฏิบตั ิ (A: Application) ภายหลังจากผ่านการรับเนื้ อหาสาระว่าเขามีการรับเนื้ อหา
ได้มากน้อยเพียงใด มีความเข้าใจเนื้ อหา และสามารถปฏิบตั ิงานได้หรื อไม่ ก่อให้เกิดการตรวจปรับเนื้ อหา ในส่ วนที่ผเู ้ รี ยน
ยังรับเนื้ อหาไม่ได้ และสุ ดท้ายมีการเฉลยให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบผลการทดลองฝึ กแก้ปัญหา และผลการประเมินการฝึ กปฏิบตั ิ
(P: Progress) ว่าถูกหรื อผิดอย่างไร ถ้าผลที่ ได้ถูกต้องจะทาให้ความรู ้ที่ใช้น้ นั เป็ นความรู ้ที่ทาให้เกิ ดผลสาเร็ จ จึงจะถือว่า
ผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้แล้ว (สุ ชาติ : 2549: 2) ประกอบกับจากต้นแบบการผลิตครู ช่างของคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ สามารถจัดการเรี ยนการสอนในการผลิตครู ช่างให้มีสมรรถนะ
การสอนนั้น จะทาได้ดีก็ต่อเมื่อมีอาจารย์ผูส้ อน 1 คนต่อนักศึ กษาจานวน 7-10 คน (ชนะ, 2528) จากหลักการและเหตุผล
ดังกล่าวจะเห็ นว่ากระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP น่ าจะเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ สามารถสร้างการเรี ยนรู ้และทักษะในการฝึ ก
ปฏิบตั ิการสอนแก่นกั ศึกษาครู ช่างได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอนรู ปแบบใหม่ จึงจะต้อง
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนร่ วมด้วย เนื่ องจากความพึงพอใจเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู ้สึกและทัศนคติของ
บุคคลอันเนื่ องมาจากสิ่ งเร้า และแรงจูงใจ ซึ่งปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการทากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้สาเร็ จได้เป็ นอย่างดี (นูรียะห์ ตะเยะ, 2556)
ดังนั้น การวิจัยในครั้ งนี้ จะท าให้ท ราบว่ารู ป แบบการฝึ กปฏิ บัติก ารสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP
สาหรับนักศึกษาครู ช่างนั้น เมื่อได้ดาเนินการแล้วมีประสิ ทธิภาพเพียงใด เพื่อที่จะนาไปขยายผลในการจัดการเรี ยนการสอน
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไปได้
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อสร้างรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง
2.2 เพื่อสร้างวัสดุการสอนสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง
2.3 เพื่อประเมินผลการสอนตามรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษา
ครู ช่าง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสร้ างรู ปแบบการฝึ กปฏิบัตกิ ารสอน ด้ วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง
การสร้ า งรู ป แบบการฝึ กปฏิ บัติ ก ารสอน เริ่ ม จากการวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้อ งหลัก สู ต รครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต วิธีการจัดการเรี ยนการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิการสอน หลังจากนั้นได้ศึกษารายละเอียดกระบวนการ
สอนรู ปแบบ MIAP ทาการสังเคราะห์และสร้างรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ดังภาพที่ 1
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ผูส้ อนหลัก
ให้คาแนะนา

ครั้งที่ 2

M1

I1

A1

ผูส้ อนหลัก

ประเมินผล
การทากิจกรรม

P1

แจกผลการประเมิน
ให้คาแนะนา

ครั้งที่ 3

M2

I2

A2

ผูส้ อนหลัก

ประเมินผล
การทากิจกรรม

P2

I3

A3

ผูส้ อน
ร่ วม
(1:7)

แจกผลการประเมิน
ให้คาแนะนา

M3

ผูส้ อน
ร่ วม
(1:7)

ประเมินผล
การทากิจกรรม

ผูส้ อน
ร่ วม
(1:7)

ภาพที่ 1 รู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง
จากภาพที่ 1 รู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง เริ่ มต้นที่
ผูส้ อนหลัก สร้างความสนใจ (M) ในการเรี ยนหัวข้อเรื่ องนั้น ๆ จากนั้นจึงให้เนื้อหา (I) ที่ครบถ้วนเพียงพอ ในขณะที่ผสู ้ อน
ร่ วมทาหน้าที่ให้คาแนะนาและประเมินผลการทากิจกรรม/ฝึ กปฏิบตั ิการสอนในขั้นเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ทดลองฝึ กหัด
(A) และทาการแจ้งผลการประเมินที่ถูกต้องครบถ้วน (P) แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อนาไปปรับปรุ งในการทากิจกรรม/การฝึ กปฏิบตั ิการ
สอนในครั้งต่อไป โดยให้มีสดั ส่วนของอาจารย์ผสู ้ อนร่ วมต่อจานวนนักศึกษาเท่ากับ 1:7
2. การสร้ างวัสดุการสอนสาหรับการฝึ กปฏิบัตกิ ารสอน ด้ วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง
การสร้ างวัสดุ การสอน โดยการก าหนดรายวิชาการจัด การเรี ยนรู ้ อ าชี วศึ ก ษา ซึ่ งเป็ นรายวิช าที่ เกี่ ยวกับ การฝึ ก
ปฏิบตั ิการสอนวิชาแรก ที่มีความสาคัญกับนักศึกษามาก เนื่ องจากจะต้องสร้างความประทับใจครั้งแรกกับการที่จะได้เป็ น
ครู ให้กบั นักศึกษา จึงจะต้องฝึ กให้นกั ศึกษามีสมรรถนะการสอนเบื้องต้นในด้านทักษะการสอน ความมัน่ ใจ และบุคลิกภาพ
ของการเป็ นครู ที่ดี เริ่ มจากการวิเคราะห์ รายละเอี ยดต่าง ๆ ตามคาอธิ บายรายวิชา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ หลักสู ตร
รายวิชา การวิเคราะห์หัวข้อเรื่ อง กิจกรรม และการกาหนดวัตถุประสงค์การสอน จากนั้นจัดทาวัสดุการสอน ประกอบด้วย
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ใบเนื้อหา ใบแบบฝึ กหัด ใบเฉลยแบบฝึ กหัด ใบกิจกรรม ใบประเมินผลกิจกรรม สื่ อการสอน ใบทดสอบทฤษฎี ใบทดสอบ
ปฏิบตั ิการสอน และแบบประเมินผลปฏิบตั ิการสอน ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามโครงการสอน ต่อไปนี้
ชื่อวิชา

: การจัดการเรี ยนรู ้อาชีวศึกษา

หลักสูตร ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สอนปี ที่ 3
จานวน : 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรี ยน สอนในภาคเรี ยนที่ 2/2560
เวลา
เวลา
ครั้งที่
หัวข้อเรื่ อง
กิจกรรม
ชม.
ชม.
1 การรู ้จกั การสอน
1 อภิปรายการสอนจากตัวอย่างการสอน
3
2 การพูดแนะนาตัว
1 เขียนประวัติตนเอง และพูดแนะนาตัว
3
การเขียนวัตถุประสงค์การสอน
3
1 เขียนวัตถุประสงค์การสอน/สร้างใบเนื้อหา
3
และการสร้างใบเนื้อหา
4 การสอนแบบบรรยาย
1 สอนแบบบรรยาย 1 ครั้งที่ 1 (ให้เนื้อหา)
3
5

สื่ อการสอน

1

สอนแบบบรรยาย 1 ครั้งที่ 2 (ให้เนื้อหา)

3

6

การนาเข้าสู่บทเรี ยน

1

ร่ างการนาเข้าสู่บทเรี ยน

3

7

-

-

8

-

-

9

การสอนแบบถามตอบ

1

10

-

-

11

-

-

12
13

การสร้างแบบฝึ กหัด/ใบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยน
กิจกรรมขั้นพยายามและ
ขั้นสาเร็ จผล

1
1

14

-

-

15

-

-

16

-

-

สอนแบบบรรยาย 2 ครั้งที่ 1
(นาเข้าสู่บทเรี ยน+ให้เนื้อหา+สื่ อ)
สอนแบบบรรยาย 2 ครั้งที่ 2
(นาเข้าสู่บทเรี ยน+ให้เนื้อหา+สื่ อ)
สร้างรายการคาถาม
สอนแบบถามตอบ 1 ครั้งที่ 1
(นาเข้าสู่บทเรี ยน+ให้เนื้อหา+สื่ อ)
สอนแบบถามตอบ 1 ครั้งที่ 2
(นาเข้าสู่บทเรี ยน+ให้เนื้อหา+สื่ อ)
สร้างแบบฝึ กหัดและใบเฉลย
สอนแบบถามตอบ 2 ครั้งที่ 1
(ครบกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ MIAP)
สอนแบบถามตอบ 2 ครั้งที่ 2
(ครบกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ MIAP)
สอนแบบถามตอบ 2 ครั้งที่ 3
(ครบกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ MIAP)
สอบปฏิบตั ิการสอน
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3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังการเรี ยน เป็ นชนิ ดปรนัย จานวน
40 ข้อ ตามหัวข้อเรื่ องในโครงการสอนทั้งหมด 2) แบบประเมินผลกิ จกรรมจานวน 12 กิ จกรรม ตามหัวข้อกิ จกรรมใน
โครงการสอนทั้งหมด แบบประเมินผลปฏิ บัติการสอน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน
เป็ นแบบ Rating Scale 5 ระดับ หลังจากร่ างเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั แล้ว ได้ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อปรับปรุ งแก้ไข และจัดทาเครื่ องมือวิจยั ฉบับสมบูรณ์
4. การประเมินผลการสอนตามรู ปแบบการฝึ กปฏิบัตกิ ารสอน ด้ วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง
และเก็บรวบรวมข้ อมูล
การประเมิ นผลตามรู ปแบบ ได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึ กษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
บัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการจัดการเรี ยนรู ้อาชีวศึกษา ในปี การศึกษา 2/2560 จานวน 29 คน โดยก่อนการเรี ยนได้
ทดสอบพื้นฐานความรู ้ ก่อนเรี ยน (T1) หลังการเรี ยนได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน (T2) ด้วยแบบทดสอบฉบับ
เดียวกันใช้เวลาครั้งละ 50 นาที และได้สอบถามความพึงพอใจหลังการจัดการเรี ยนการสอนสิ้ นสุ ดลง วิธีการจัดการเรี ยน
การสอนในการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึ กษาครู ช่าง ดาเนิ นการโดยเริ่ มต้นที่
ผูส้ อนหลัก สร้างความสนใจ เป็ นผูน้ าเข้าสู่ บทเรี ยน (M) ในการเรี ยนหัวข้อเรื่ องนั้น ๆ แล้วจึ งให้เนื้ อหา (I) ที่ ครบถ้วน
เพียงพอ จากนั้นผูส้ อนร่ วมทาหน้าที่ให้คาแนะนาและประเมินผลการทากิจกรรม/การฝึ กปฏิบตั ิการสอนในขั้นเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองฝึ กหัด (A) หลังจากที่ผสู ้ อนร่ วมได้ประเมินผลการทากิจกรรม/ฝึ กปฏิบตั ิการสอน และให้ขอ้ เสนอแนะ
ที่ถูกต้องแล้ว ก็จะแจ้งผลการประเมินที่ถูกต้องครบถ้วน (P) คืนให้แก่ผเู ้ รี ยนตรวจสอบ เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง
ในการทากิ จกรรม/ฝึ กปฏิ บัติการสอนในครั้งต่อไป โดยการทากิ จกรรม/ฝึ กปฏิ บัติการสอนในแต่ละครั้ง มีสัดส่ วนของ
อาจารย์ผสู ้ อนร่ วมต่อจานวนนักศึกษาเท่ากับ 1:7
5. การวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย
1) การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กปฏิบตั ิการสอน โดยใช้เกณฑ์ในการหาประสิ ทธิ ภาพ คือ E1/E2 เกณฑ์ที่
กาหนด E1/E2 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70/70 โดยที่การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (E1) เป็ นผลการทากิจกรรมในขณะจัดการเรี ยนการ
สอนนามาคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ ขณะที่ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรี ยนการสอน (E2) เป็ นผลการทดสอบการปฏิบตั ิการสอน
หลังการเรี ยนครบตามหัวข้อกิจกรรมในโครงการสอน นามาคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ
2) ความก้าวหน้าในการเรี ยน (T2-T1) เกณฑ์ที่ กาหนด T2-T1 ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 30 เป็ นค่ าความแตกต่างของ
คะแนน T-score เฉลี่ยก่อนเรี ยน (T1) และหลังการเรี ยน (T2) วัดด้วยแบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังการเรี ยน
3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ที่กาหนดค่าเฉลี่ย
ที่ได้จะต้องไม่ต่ากว่าระดับมาก
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ผลและวิจารณ์ผล
1. ประสิทธิภาพของการฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนด้ วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง
ตารางที่ 1 คะแนนการทากิจกรรมของนักศึกษาครู ช่าง (E1) n=29
หัวข้อกิจกรรม
รายการ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
คะแน
(3) (6) (39) (6) (41) (6) (4) (53) (3) (57) (4)
น
1,28
1,35
รวม
76 125 774 122 940 148 92
58
88
7
8
32.4
44.3
46.8
เฉลี่ย 2.62 4.31 26.69 4.21
5.10 3.17
2.00
3.03
1
8
3
87.3 71.8
70.1 79.0 85.0 79.3 83.7 66.6 82.1 75.8
ร้อยละ
68.44
6
4
1
6
6
1
3
7
5
6
ตารางที่ 2 คะแนนการประเมินผลการทดสอบปฏิบตั ิของนักศึกษาครู ช่าง (E2) n=29
หัวข้อการทดสอบ
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
คะแนน
(9)
(9)
(12)
(6)
(6)
(35)
(15)
รวม
223
220
273
151
158
661
372
เฉลี่ย
7.69
7.59
9.41
5.21
5.45
22.79 12.83
ร้อยละ
85.44 84.29 78.45 86.78 90.80 65.12 85.52

8
(14)
343
11.83
84.48

12

รวม

(85)

(307)

2,068 7,136
71.31

246.0
7

83.89 80.15

9
(15)
344
11.86
79.08

รวม
(121)
2,745
94.66
78.23

จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาครู ช่าง จานวน 29 คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทากิจกรรมทั้งหมด
12 กิ จกรรม คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 80.15 และมี คะแน น เฉ ลี่ ยร้ อ ยละจากการท ดสอบ ป ฏิ บั ติ การสอน ทั้ งห ม ด
9 กิ จกรรม คิดเป็ นร้อยละ 78.23 แสดงว่าประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กปฏิ บตั ิ การสอนด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP
สาหรับนักศึกษาครู ช่าง เท่ากับ 80.15/78.23 ซึ่งสูงกว่าค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2 ที่ต้ งั ไว้คือ 70/70
2. ความก้ าวหน้ าในการเรียนโดยใช้ รูปแบบการฝึ กปฏิบัติการสอนด้ วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู
ช่ าง
ตารางที่ 3 ความก้าวหน้าในการเรี ยนโดยใช้รูปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอนด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับ
นักศึกษาครู ช่าง n=29
การทดสอบ
ค่าคะแนน T-Score เฉลี่ย
ค่าคะแนน T-Score เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ
ก่อนเรี ยน (T1)
41.28
42.17
หลังเรี ยน (T2)
58.69
จากตารางที่ 3 ความก้าวหน้าในการเรี ยน (T2-T1) โดยใช้รูปแบบการฝึ กปฏิ บัติการสอนด้วยกระบวนการสอน
รู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง มีความก้าวหน้าในการเรี ยนเฉลี่ยร้อยละ 42.17 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 30 ที่กาหนดไว้
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3. ความพึงพอใจต่ อการจัดการเรียนการสอนตามรู ปแบบการฝึ กปฏิบัตกิ ารสอนด้ วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP
สาหรับนักศึกษาครู ช่าง
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการฝึ กปฏิ บตั ิการสอนด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ
MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง n=29
ระดับ
รายการประเมิน
x̅ S.D. ความ
พึงพอใจ
1. ผูส้ อนมีการเตรี ยมความพร้อมของเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนเป็ นอย่างดี 4.48 0.51
มาก
2. ผูส้ อนมีความรู ้ มีทกั ษะเกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมที่สอนเป็ นอย่างดี
4.69 0.47 มากที่สุด
3. ผูส้ อนมีเทคนิค/วิธีสอน ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการฝึ กปฏิบตั ิการสอน
4.83 0.38 มากที่สุด
4. ผูส้ อนกาหนดเวลาในการทากิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการสอนได้อย่างเหมะ 4.66 0.48 มากที่สุด
สม
5. ผูส้ อนประเมินผลการทากิจกรรมและให้คาแนะนาที่สามารถนาไปปรับปรุ งแก้ไขได้
4.34 0.61
มาก
6. สัดส่วนผูส้ อนต่อผูเ้ รี ยนเหมาะสม ส่งผลให้ผสู ้ อนดูแลผูเ้ รี ยนได้ทากิจกรรมอย่างทัว่ ถึง 4.52 0.47 มากที่สุด
7. ความรู ้และทักษะที่ได้รับ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการสอน
4.72 0.45 มากที่สุด
8. ความรู ้และทักษะที่ได้รับ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในการสอน
4.48 0.63
มาก
9. ความรู ้และทักษะที่ได้รับ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีบุคลิกภาพที่ดีในการสอน
4.55 0.57 มากที่สุด
10. รู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการปฏิบตั ิการสอน
4.55 0.51 มากที่สุด
โดยภาพรวม
4.58 0.55 มากที่สุด
จากตารางที่ 4 ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการฝึ กปฏิ บัติการสอนด้วย
กระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรับนักศึกษาครู ช่าง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
จากผลการวิจัยพบว่าผ่านเกณฑ์ที่ ก าหนดทุ ก ประเด็ น ทั้ง นี้ เนื่ อ งมาจากว่า การด าเนิ น การตามรู ป แบบการฝึ ก
ปฏิ บัติ ก ารสอนที่ ไ ด้พ ัฒ นาขึ้ น มา สามารถส่ ง ผลให้ นัก ศึ ก ษาครู ช่ า งเกิ ด การเรี ย นรู ้ มี ทัก ษะการสอน มี ค วามมั่น ใจ
มีบุคลิกภาพที่ดีในการสอน ตามเกณฑ์ที่กาหนด อีกทั้งอาจารย์ผสู ้ อนดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามโครงการสอน และ
วัสดุการสอนที่ สร้างขึ้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ การกาหนดสัดส่ วนอาจารย์ผสู ้ อนต่อจานวนนักศึกษา เท่ากับ
1:7 ส่ งผลให้อาจารย์ผสู ้ อนดูแลนักศึ กษาได้อย่างทัว่ ถึงขณะทากิจกรรม และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะการสอนได้อย่าง
ทัว่ ถึงทุกคนทุกกิจรรม อีกทั้งการจัดกิจกรรมในการเรี ยนการสอน มีการให้ทฤษฎี แล้วให้ผเู ้ รี ยนนาทฤษฎีที่ได้มาใช้ในการ
ทากิจกรรม และมีการประเมินผล แจ้งผลให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบว่าถูกต้องหรื อไม่อย่างไร ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MAIP
ซึ่งสอดคล้องกับสุราษฎร์ (2554 : 29-33) พบว่า รู ปแบบการฝึ กอบรมที่มีวทิ ยากรหลักทาหน้าที่ดาเนินการนาเข้าสู่เรื่ องราวที่
จะฝึ กอบรม (M) และให้เนื้อหา (I) ในแต่ละเรื่ อง ขณะที่วทิ ยากรผูช้ ่วยทาหน้าที่ตรวจแบบฝึ กหัดจากขั้นพยายาม (A) และให้
ค าตอบที่ ถู ก ต้อ ง (P) แก่ ผู ้เข้ารั บ การฝึ กอบรม โดยให้ มี สั ด ส่ ว นวิท ยากรผูช้ ่ ว ยต่ อ ผู ้รับ การฝึ กอบรม 1:10 ส่ งผลให้ มี
ประสิ ทธิภาพการฝึ กอบรมและความก้าวหน้าในการเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อ
เนื้อหาที่ได้รับอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ประสิ ท ธิ ภาพของการฝึ กปฏิ บัติการสอนด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สาหรั บ นักศึ กษาครู ช่าง เท่ ากับ
80.15/78.23 ซึ่ งสู งกว่าค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ที่ ต้ งั ไว้คือ 70/70 ผูเ้ รี ยนมี ความก้าวหน้าในการเรี ยนร้อยละ 42.17 สู งกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 30 ที่กาหนดไว้ และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามรู ปแบบในระดับมากที่สุด
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การพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ ศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : การผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานลมร้ อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์ แอร์
The development of renewable energy in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Phuket
Rajabhat University: Electricity from heat extractor of air-conditioning compressor
สุพฒั นชัย โพธิ์แก้ว1
Supatanachai Pokaew1

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการประกอบด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษาจานวนเครื่ อ งปรั บ อากาศและการใช้งานเครื่ อ งปรั บ อากาศของคณะมนุ ษ ย์ศ าสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เพื่อสร้างต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์ แอร์ และเพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลของการวิจยั พบว่า มีจานวน
เครื่ องปรับอากาศทั้งหมด 47เครื่ อง และมีการใช้งานเฉลี่ยวันละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน ในการสร้างต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้ า
พบว่า สามารถชาร์ จไฟฟ้ าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ตลอดการทางานของพัดลมความร้อนเครื่ องปรับอากาศ ทางานเฉลี่ยต่อวัน
แรงดันที่ชาร์จได้เท่ากับ 6.5 โวลต์ แบตเตอรี่ สามารถทาการจ่ายโหลดได้นานเฉลี่ย 5 ชัว่ โมง ที่ความเร็ วลมเฉลี่ย 5 เมตรต่อ
วินาที โดยจ่ายให้กบั หลอดแอลอีดี ไฟกระแสตรง 6 โวลต์ ขนาด 3 วัตต์ จานวน 6 หลอด จุดเด่นของชุดผลิตไฟฟ้าต้นแบบ
พบว่า 1) เป็ นนวัตกรรมใหม่ 2) สะดวกในการติดตั้ง 3) มีน้ าหนักเบา 4) ราคาถูกวัสดุอุปกรณ์หาได้ภายในประเทศ 5) นาไป
ต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ได้ทนั ที ผูว้ จิ ยั จดอนุสิทธิบตั รตามคาขอเลขที่ 1603002090 แนวทางการพัฒนา พบว่า 1) ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการวิจยั ด้านพลังงานทดแทน 2) การศึกษาดูงานและทาความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงานทดแทน
3) ปลูกจิตสานึ กในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและการอนุรักษ์พลังงาน 4) จัดทายุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ควรนาชุดผลิตไฟฟ้าไปติดตั้งกับเครื่ องปรับอากาศทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจะ
สามารถนาไปใช้กบั หลอดไฟแอลอีดีส่องสว่างขนาด 3 วัตต์ ได้รวม 7,200 หลอด
คาสาคัญ : การพัฒนาพลังงานทดแทน, การผลิตไฟฟ้า, พลังงานลมร้อน, 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

1
1

กลุ่มสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Department of Social Faculty of Humanities and Social Sciences RajabhatUniversity Rutsada Sub-District Moung Phuket District
Phuket Province Thailand 83000

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

152

บทนา
ปั ญหาพลังงานโลก ตั้งแต่ปี 1980 ถึง 2004 มีความต้องการพลังงานหลักเพิ่มขึ้น 54% และจะเพิ่มขึ้นด้วยสัดส่ วน
เดียวกันถึงปี 2030 (จาก 469 EJ เป็ น 716 EJ คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1.6% ต่อปี ) ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีอตั ราเติบโต
ขึ้นอย่างสม่ าเสมอ และคาดว่าจากปี 2004 ถึงปี 2030 จะเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า (จาก 17,408 TWh เป็ น 33,750 TWh คิดเป็ น
อัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2.6% ต่อปี ) ความต้องการใช้ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นสู งมากในประเทศกาลังพัฒนา ปั จจุบนั ประชาชนราว
2 พันล้านคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และถือเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งให้ความสาคัญในอันดับต้น สหประชาชาติประมาณว่าประชากรโลก
จะเพิ่ ม ขึ้ น จาก 6.4 พัน ล้านคนในปี 2004 เป็ น 8.1 พัน ล้านคน ในปี 2030 ความต้อ งการพลังงาน จึ งยังคงเพิ่ มขึ้ น อย่าง
ต่อเนื่ องตลอดเวลา ในช่วงเวลานั้นทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก และความต้องการยกระดับมาตรฐานในการดารงชีวิต
ของประชาชนในประเทศที่กาลังพัฒนา นี่ จึงเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ความต้องการพลังงานเพิ่มสู งขึ้น และยังเป็ นสาเหตุให้
มีความจาเป็ นต้องนาเข้าจากต่างประเทศมากกว่าร้ อยละ 90 การพัฒ นาพลังงานหมุนเวียนมาผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจึ งเป็ น
ทางเลือกหนึ่ งที่ ได้รับความสนใจจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน เพราะพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนามา
ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยมีหลายประเภท ดังข้อมูลการใช้พลังงานของไทยต่อไปนี้ กระทรวงพลังงานได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ ในการจัด ทา Roadmap เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทนและ พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.
2555-2564) หรื อ AEDP (2012-2021) โดยได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทนตามแผน AEDP
ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 1) การส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง 2) การปรับ
มาตรการจูงใจสาหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3) การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ยงั ไม่
เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน 4) การปรับปรุ งระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายส่งสายจาหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการ
พัฒนาสู่ระบบ Smart Grid 5) การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู ้ความเข้าใจต่อประชาชน 6) การส่งเสริ มให้งานวิจยั เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน ,
2557)
พลังงานจากลม (Wind Energy) เป็ นพลังงานทดแทนรู ปแบบหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่ งแวดล้อม ระบบ
ระบายอากาศคอมเพรสแอร์ จะมีกงั หันลมที่ จะทาหน้าที่ พดั เอาความร้อนออกจากตัวเครื่ อง ซึ่ งจะทาให้เกิ ดพลังงานลมที่
สามารถนามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ ที่นบั เป็ นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ศูนย์เปล่า โดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานลม
ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า ในปั จจุบนั มีการใช้เครื่ องปรับอากาศภายในอาคารกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งหากนาพลังงานลมร้อน
ระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ มาผลิตไฟฟ้าในทุกๆอาคาร ก็จะทาให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะเครื่ องปรับอากาศ ซึ่ งจะถูกติดตั้งอยู่
ทุกอาคาร จึ งทาให้มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในแต่ละปี สู งมาก หากนาพลังลมร้อนจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์
แอร์ ของเครื่ องปรับอากาศทั้งหมดในมหาวิทยาลัยฯ มาผลิตไฟฟ้ าจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ อีกทั้งจะเป็ น
ต้นแบบ มหาวิทยาลัยสี เขียว(Green University) ด้านการใช้พลังงานทดแทน จากปั ญหาและข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ นเหตุสาคัญ
ที่ ทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะศึ กษายุทธศาสตร์ การพัฒ นาพลังงานทดแทนของคณะมนุ ษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรณี ศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์ แอร์ เพื่อ
เป็ นข้อ มู ล หลัก ในการพัฒ นาคณะฯและมหาวิท ยาลัย ฯด้านพลัง งาน ท าให้ ส ามารถใช้พ ลังงานให้ เหมาะสมอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประโยชน์ คุม้ ค่า ลดรายจ่าย และช่วยประเทศชาติ ลดการใช้พลังงานอีกทางหนึ่ ง ส่ งผลให้มีการใช้
พลังงานอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาจานวนเครื่ องปรับอากาศและการใช้งานเครื่ องปรับอากาศของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อสร้างต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาการพัฒ นาพลัง งานทดแทนของคณะมนุ ษ ย์ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภู เก็ ต
กรณี ศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดวิธีการ
ดาเนินการวิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ บุคลากรของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร จานวน 10 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1.การส ารวจ (Survey) คื อ การเก็ บ รายละเอี ยดทั่วไป เพื่ อ ได้ขอ้ มู ลจ านวนเครื่ อ งปรั บ อากาศและการใช้งาน
เครื่ องปรับอากาศอาคาร 3 ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
2. แผนการทดลอง คือ การวางขั้นตอนในการทดลองเพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ คือต้นแบบต้นแบบกังหันลม
ผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. การสัมภาษณ์ (Interview) คือ
3.1. การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็ นการ
สัม ภาษณ์ ที่ ผูว้ ิจัยได้ก าหนดโครงสร้ างและคาถามที่ จะใช้ในการสัม ภาษณ์ ไว้ล่วงหน้าก่ อนการไปเก็บ ข้อมู ล และไป
สัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามโครงสร้างคาถามที่ได้กาหนดไว้
3.2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการคือ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)
เป็ นการสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้กาหนดโครงสร้างและคาถามที่ จะใช้ในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า แต่จะอาศัยไปตั้งคาถาม
เฉพาะหน้ากับผูใ้ ห้ขอ้ มูลแทนซึ่งจะพูดคุยหรื อซักถามประเด็นใดก็ได้เพื่อที่จะเติมเต็มข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา(Research and Development : R & D) โดยมีข้ นั ตอนการเก็บข้อมูลแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1.การสารวจ (Survey) เป็ นการสารวจจานวนเครื่ องปรับอากาศและการใช้งานเครื่ องปรับอากาศอาคาร
3 ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็ นข้อมูลในการสร้างต้นแบบ
2.การวิจยั เชิงทดลอง (experimental research) เป็ นการรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร งานวิจยั ต่างๆ
และภาคสนามมาจัดทาแผนการทดลอง เพื่อสร้างต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์
3. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการสนทนากับผูบ้ ริ หารเพื่อทราบแนวทางการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิจัยได้น าข้อ มู ล จากการส ารวจ (Survey) การสั ม ภาษณ์ (interview)
ตลอดจนการนาผลการทดลองการสร้างต้น แบบกังหัน ลมผลิ ตไฟฟ้ า มาวิเคราะห์ ขอ้ มูลและเนื้ อหา (Content analysis)
โดยใช้กรอบแนวคิดวิจยั ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนตรงประเด็น
การนาเสนอข้ อมูล
การน าเสนอผลการวิ จัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิจัย จะใช้วิธี น าเสนอข้อ มู ล ด้ว ยวิธี พ รรณนาเชิ ง วิเคราะห์ (Descriptive
Analysis) เพื่อเป็ นการอธิ บายข้อเท็จจริ งที่คน้ พบในการศึกษา เรื่ องยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์
ศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรณี ศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนของระบบระบายอากาศ
คอมเพรสเซอร์ แอร์ ดังนั้น ในการนาเสนอข้อมู ลให้เกิ ด ความชัด เจนในการอธิ บายข้อมู ล ผูว้ ิจัยใช้ตาราง และรู ป ภาพ
ประกอบเพื่อให้เกิ ดความชัดเจน เนื่ องจากงานวิจยั เรื่ องนี้ เน้นการปฏิ บตั ิการจึงเน้นที่ ภาพประกอบ เพื่อให้เห็ นการลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง และมีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ตามสื่ อ ต่างๆ

ผลและวิจารณ์ผล
1.การสารวจจานวนเครื่ องปรั บ อากาศและการใช้งานเครื่ องปรั บอากาศอาคาร 3 ของคณะมนุ ษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า มีท้ งั หมด 4ชั้น โดยมีการใช้อุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้า ดังนี้
ชั้นที่ 1 มีอุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้า ดังนี้
รายการ
สานัก
ประวัติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
สาขาภาษาไทย (ห้อง 314)
คณะฯ
ห้อง 311
(ห้อง 312,313)
หลอดไฟส่องสว่างแบบรางยาว
8 ชุด
4 ชุด
6 ชุด
4 ชุด
พัดลมเพดาน
6 ตัว
25 ตัว
4 ตัว
2 ตัว
เครื่ องปรับอากาศ
5 เครื่ อง
3 เครื่ อง
4 เครื่ อง
4 เครื่ อง
คอมพิวเตอร์
12 เครื่ อง
6 เครื่ อง
10 เครื่ อง
8 เครื่ อง
โทรทัศน์
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
กระติกน้ าร้อน
1 ตัว
1 ตัว
รวมเครื่ องปรับอากาศ ชั้น 1
จานวนทั้งหมด 16 ตัว
ชั้นที่ 2 มีอุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้า ดังนี้
รายการ
ห้องสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการทาง
ห้อง อมรม ประชุม
(ห้อง321)
ภาษา(ห้อง 322)
สัมมนา(ห้อง 323)
หลอดไฟส่องสว่างแบบรางยาว
4 ชุด
8 ชุด
10 ชุด
พัดลมเพดาน
2 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
เครื่ องปรับอากาศ
3 เครื่ อง
4 เครื่ อง
4 เครื่ อง
คอมพิวเตอร์
5 เครื่ อง
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
โทรทัศน์
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
กระติกน้ าร้อน
1 ตัว
รวมเครื่ องปรับอากาศ ชั้น 2
จานวนทั้งหมด 11 ตัว
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ชั้นที่ 3 มีอุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้า ดังนี้

รายการ

ห้องพัก
อาจารย์กลุ่ม
สังคม

ห้องเรี ยน
(ห้อง
331,332)

ห้องเรี ยน
ห้องสาขา ห้องสาขาการ
English Program เทคโนโลยี พัฒนาชุมชน
(ห้อง 333,334) นวัตกรรมการ (ห้อง 336)
ออกแบบ
(ห้อง 335)
8 ชุด
4 ชุด
4 ชุด
4 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
4 เครื่ อง
3 เครื่ อง
3 เครื่ อง
2 เครื่ อง
4 เครื่ อง
8 เครื่ อง
1 เครื่ อง
จานวนทั้งหมด 14 ตัว

หลอดไฟส่องสว่างแบบรางยาว
4 ชุด
8 ชุด
พัดลมเพดาน
4 ตัว
4 ตัว
เครื่ องปรับอากาศ
4 เครื่ อง
คอมพิวเตอร์
8 เครื่ อง
โทรทัศน์
กระติกน้ าร้อน
รวมเครื่ องปรับอากาศ ชั้น 3
ชั้นที่ 4 มีอุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้า ดังนี้
รายการ
ห้องพักอาจารย์สาขาการพัฒนาชุมชน
ห้องเรี ยน (ห้อง 341,342)
หลอดไฟส่องสว่างแบบรางยาว
4 ชุด
8 ชุด
พัดลมเพดาน
2 ตัว
4 ตัว
เครื่ องปรับอากาศ
2 เครื่ อง
4 เครื่ อง
คอมพิวเตอร์
4 เครื่ อง
2 เครื่ อง
โทรทัศน์
1 เครื่ อง
กระติกน้ าร้อน
รวมเครื่ องปรับอากาศ ชั้น 4
จานวนทั้งหมด 6 ตัว

สรุป มีเครื่ องปรับอากาศ รวม ทั้ง 4 ชั้น จานวนทั้งหมด 47 เครื่ อง และการใช้งานเฉลี่ย ประมาณ 6 ชัว่ โมง ต่อวัน
ต่อเครื่ อง โดยเริ่ มใช้งานช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.ถึง เวลา 16.00 น.ตามนโยบาย
ของคณะฯ
2. ต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์ พบว่า แผนการทดลองมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั การผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ หลักการทางานของกังหัน
ลมและขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบกังหันลมขนาดเล็กที่เหมาะกับความเร็ วลมต่า
ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบจาลองกังหันลม
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้กบั ลมคอมเพรสเซอร์แอร์ และวัดค่าพลังงาน
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผล นาปัญหามาปรับปรุ งแก้ไข ออกแบบกังหันลมที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 6 ทดลองซ้ า สรุ ปผล สร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ จัดทาเอกสาร
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ผลการทดลอง พบว่า ชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ มีดงั นี้
อุปกรณ์ 1.) มอเตอร์กระแสตรง ขนาด 12 โวลต์ 2.) วงจรรักษาระดับแรงดัน 3.) วงจรควบคุมการชาร์จ
แบตเตอร์รี่ 4.) ใบพัดเครื่ องบินเล็กขนาด 6 นิ้ว 3ใบ 5.)ท่อ PVC ขนาด ½ นิ้ว 6.) ข้อต่อ PVC 7.) สายไฟ
8.) แม่ เหล็กแรงสูง (Neodymium)

ภาพที่ 1 ท่อและข้อต่อ PVC ขนาด ½ นิ้ว โดยใส่มอเตอร์และแม่เหล็กแรงสูง (Neodymium)

ภาพที่ 2 ใบพัดเครื่ องบินเล็กขนาด 6 นิ้ว 3ใบต่อกัน จานวน 2 ชุด

ภาพที่ 3 ชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยใช้โครงจาก ท่อและข้อต่อ PVC

ภาพที่ 4 ชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยใช้โครงจากเหล็ก
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การทดลองและผลการทดลอง
การทดลองครั้งที่ 1 ใช้โครงสร้างชุดกังหันทาจากเหล็ก และใช้แม่ เหล็กแรงสูง (Neodymium)เป็ นตัวยึดชุดกังหัน
กับคอมเพรสเซอร์ แอร์ โดยใช้ระยะห่ าง 15 เซนติเมตร สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ยที่ 6.2 โวลต์ ปั ญหาที่พบ คือโครง
เหล็กมีน้ าหนักมาก มีการสัน่ สะเทือนและไม่สามารถยึดติดกับคอมเพรสเซอร์แอร์

ภาพที่ 5 การทดลองชุดกังหันทาจากโครงสร้างเหล็ก
การทดลองครั้งที่ 2 ใช้ท่อ PVCเป็ นโครงสร้างแทนชุเหล็กและ ใช้แม่ เหล็กแรงสูง (Neodymium)เป็ นตัวยึดชุด
กังหันกับคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยใช้ระยะห่าง 15 เซนติเมตร มีการยึดติดที่มนั่ คง ไม่เกิดการสัน่ สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้า
เฉลี่ยที่ 6.7 โวลต์ ชาร์จแบตเตอร์รี่ ขนาด 6.5 โวลต์ ใช้กบั หลอดแอลอีดี ไฟกระแสตรง 3 วัตต์ จานวน 6 หลอด

ภาพที่ 3 ชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยใช้โครงจาก ท่อและข้อต่อ PVC
3. แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน พบว่า มี 4 แนวทาง ดังนี้
1) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั ด้านพลังงานทดแทนแก่บุคลากรของคณะฯทั้ง สายวิชาการและสายสนับสนุ น
โดยให้ทุนวิจยั ของทางคณะฯ ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยรวมถึงหาแหล่งทุนภายนอก และมีการให้รางวัลแก่นกั วิจยั
เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจ 2) การศึกษาดูงานและทาความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงานทดแทน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้เพิม่ ประสบการณ์และเป็ นการสร้างเครื อข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร 3) ปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
การอนุ รักษ์พลังงานเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า โดยมีการฝึ กอบรม สร้างกิ จกรรมต่างๆด้านการอนุ รักษ์พลังงาน
รวมถึงมีมาตรการที่ใช้ควบคุมไม่ให้ใช้พลังงานอย่างไม่รู้คุณค่า 4) จัดทายุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รวมถึงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้านพลังงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีการติดตามประเมินผลเพื่อให้
เกิ ดผงสัมฤทธิ์ ตั้งตามเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทางานเพื่อให้เกิ ดความต่อเนื่ องและยัง่ ยืนในการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของคณะฯ.
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สรุ ปผลการวิจัย
การสารวจจานวนเครื่ อ งปรั บ อากาศและการใช้งานเครื่ อ งปรั บ อากาศอาคาร 3 ของคณะมนุ ษ ย์ศ าสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า มีท้ งั หมด 4ชั้น ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย เครื่ องปรับอากาศ จานวนทั้งหมด 16
ตัว ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย เครื่ องปรับอากาศ จานวนทั้งหมด 11 ตัว ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย เครื่ องปรับอากาศ จานวนทั้งหมด
14 เครื่ อง ชั้น ที่ 4 ประกอบด้วย เครื่ องปรั บ อากาศ จานวนทั้งหมด 6 เครื่ อง สรุ ป มี เครื่ องปรั บ อากาศ รวม ทั้ง 4 ชั้น
จานวนทั้งหมด 47 เครื่ อง และการใช้งานเฉลี่ย ประมาณ 6 ชัว่ โมง ต่อวันต่อเครื่ อง โดยเริ่ มใช้งานช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00
น.ถึง 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.ถึง เวลา 16.00 น.ตามนโยบายของคณะฯ ต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ระบายอากาศคอมเพรสแอร์ พบว่า แผนการทดลองมีข้ นั ตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั การผลิตไฟฟ้าจาก
ลมร้ อ นคอมเพรสเซอร์ แ อร์ หลัก การท างานของกัง หั น ลมและขอค าแนะน าจากผู ้เชี่ ย วชาญด้า นพลัง งานทดแทน
2) ออกแบบกังหันลมขนาดเล็กที่เหมาะกับความเร็ วลมต่า 3) สร้างแบบจาลองกังหันลม 4) ทดลองใช้กบั ลมคอมเพรสเซอร์
แอร์ และวัดค่าพลังงาน 5) วิเคราะห์ผล นาปั ญหามาปรับปรุ งแก้ไข ออกแบบกังหันลมที่ เหมาะสม 6) ทดลองซ้ า สรุ ปผล
สร้างชุดผลิตไฟฟ้ าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์ แอร์ จัดทาเอกสาร ผลการทดลอง พบว่า อุปกรณ์ประกอบด้วย 1) มอเตอร์
กระแสตรง ขนาด 12 โวลต์ 2) วงจรรักษาระดับแรงดัน 3)วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอร์รี่ 4) ใบพัดเครื่ องบินเล็กขนาด 6
นิ้ ว 3ใบ 5)ท่ อ PVC ขนาด ½ นิ้ ว 6.) ข้อต่ อ PVC 7)สายไฟ 8)แม่ เหล็ก แรงสู ง (Neodymium) การทดลองครั้ งที่ 1 ใช้
โครงสร้างชุดกังหันทาจากเหล็ก และใช้แม่ เหล็กแรงสู ง (Neodymium)เป็ นตัวยึดชุดกังหันกับคอมเพรสเซอร์ แอร์ โดยใช้
ระยะห่ าง 15 เซนติ เมตร สามารถสร้ างแรงดัน ไฟฟ้ าเฉลี่ ยที่ 6.2 โวลต์ ปั ญ หาที่ พ บ คื อโครงเหล็ก มี น้ าหนักมาก มี การ
สั่นสะเทื อนและไม่สามารถยึดติดกับคอมเพรสเซอร์ แอร์ การทดลองครั้งที่ 2 ใช้ท่อ PVCเป็ นโครงสร้างแทนชุเหล็กและ
ใช้แม่ เหล็กแรงสู ง (Neodymium)เป็ นตัวยึดชุดกังหันกับคอมเพรสเซอร์ แอร์ โดยใช้ระยะห่ าง 15 เซนติเมตร มีการยึดติดที่
มัน่ คง ไม่เกิ ดการสั่น สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 6.7 โวลต์ ชาร์ จแบตเตอร์ รี่ ขนาด 6.5 โวลต์ ใช้กบั หลอดแอลอีดี
ไฟกระแสตรง 3 วัตต์ จานวน 6 หลอด
แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน พบว่า มี 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการวิจยั ด้าน
พลังงานทดแทนแก่บุคลากรของคณะฯทั้ง สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยให้ทุนวิจยั ของทางคณะฯ ประสานงานกับ
ทางมหาวิทยาลัยรวมถึงหาแหล่งทุนภายนอก และมีการให้รางวัลแก่นกั วิจยั เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจ 2) การศึกษาดูงานและทา
ความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงานทดแทน เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพิ่มประสบการณ์และเป็ นการสร้างเครื อข่าย
ด้านข้อมูลข่าวสาร 3) ปลูกจิตสานึ กในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่าง
คุม้ ค่า โดยมีการฝึ กอบรม การมีส่วนร่ วมในการสร้างกิจกรรมต่างๆด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงมีมาตรการที่ใช้ควบคุม
ไม่ให้ใช้พลังงานอย่างไม่รู้คุณค่า 4) จัดทายุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมถึงการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการด้านพลังงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดผงสัมฤทธิ์ ตั้งตามเป้ าหมาย
อย่างแท้จริ ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทางานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องและยัง่ ยืนในการพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะฯ
ข้อเสนอแนะ 1)ควรน าชุ ดผลิ ตไฟฟ้ าไปติ ด ตั้งกับ เครื่ อ งปรั บ อากาศทั้งหมดของมหาวิท ยาลัยจะสามารถน าไปใช้กับ
หลอดไฟแอลอีดีส่องสว่างขนาด 3 วัตต์ ได้รวม 7,200 หลอด 2) ควรมี การวิจยั ด้านผลกระทบต่อระบบการทางานของ
คอมเพรสเซอร์แอร์
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ (1) ศึ กษาผลการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (2) เปรี ยบเที ย บผลการส่ งเสริ ม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ (3) น าเสนอข้อ เสนอแนะผลการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 110 คน สุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่ งชั้นภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าร้อยละ ค่าส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยความแตกต่ างด้วย Independent Sample t-test และ One Way
Anova
ผลการทดลอง พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.94) เมื่อจาแนก
เป็ นรายด้านเรี ยงลาดับได้ดังนี้ ด้านการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พ (xˉ = 4.40) ด้านความตระหนักในคุ ณค่า
คุณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซื่ อสัตย์สุจริ ต (xˉ = 4.00) และด้านการเคารพสิ ทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นรวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ (xˉ = 3.94) ตามลาดับ (2) เปรี ยบเที ยบผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ของ
นักศึ กษา จาแนกตามเพศ อายุ ชั้นปี ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน พบว่า นักศึ กษามีปัจจัยดังกล่าวที่
แตกต่างกันมีคุณธรรม จริ ยธรรม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่านักศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม ใกล้เคียง
กัน (3) ข้อเสนอแนะผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ของนักศึกษา คือ 1) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริ มความมีวินยั ในตนเอง
และในห้องเรี ยน โดยให้รุ่นพี่มีส่วนร่ วมในการกากับดูแล 2) ควรให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) แต่งกายให้
ถูกระเบี ยบ และนักศึ กษาชั้นปี ที่ 2-4 แต่งกายให้สุภาพ 3) ผูส้ อนควรมอบหมายให้ทางานเป็ นกลุ่มและกาหนดเวลาให้
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 (xˉ = 3.94) when separated into
high level respectively. In term of ethics in academic and learned profession (xˉ = 4.40), the awareness of ethics, sacrifice,
and loyalty (xˉ =4.00). The respect right of the others including value and honor in human right (xˉ = 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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บทนา
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อสังคมไทย ซึ่ งเกิดจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมที่
หลากจากต่างประเทศ เช่น สื่ อและเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ทาให้วิถีชีวติ และพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างรวดเร็ วและรุ นแรงต่อเด็กและเยาวชนที่ มีสภาพจิตใจที่ อ่อนแอและภูมิคุม้ กันบกพร่ องทางสังคม ขาดวิจารณญาณใน
การคัดกรองที่จะเลือกรับสิ่ งที่ดีทางวัฒนธรรมที่พึงประสงค์มาใช้เป็ นเหตุให้ค่านิยม พฤติกรรมทางสังคม วิถีชีวติ โลกทัศน์
มนุษย์และความเป็ นอยูเ่ ปลี่ยนแปลงไป เกิดค่านิ ยมแนวใหม่ที่เลียนแบบค่านิ ยมตะวันตกในรู ปแบบบริ โภคนิ ยมและวัตถุ
นิ ยม ยึดถือการแข่งขันและการผลิ ตเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จของตนเป็ นหลัก สังคมเกิ ดการแข่งขันเพื่อความ
ได้เปรี ยบได้ชัยชนะ กลยุทธ์การตลาดถูกนามาใช้เพื่อสร้างค่านิ ยมทางวัตถุ สร้างความฟุ้งเฟ้ อในชี วิตความเป็ นอยู่ ทั้งนี้
เพื่อให้ได้มาในสิ่ งที่ ตอ้ งการอย่างไร้ศีลธรรมและจริ ยธรรมซึ่ งต่างจากค่านิ ยมตะวันตกโดยเฉพาะสังคมไทยที่ มีค่านิ ยม
คุณธรรมในอดีต เป็ นแบบคุณธรรมนิยม (พระครู ประโชติ จันทวิมล, 2555) ปั ญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ทุกภาคส่วนต่าง
ลงความเห็ นตรงกันว่าเยาวชนไทยของเราขาดการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างยัง่ ยืน คือ อาจจะมีอยูบ่ า้ งแต่เป็ นแบบ
ฉาบฉวย ไม่เกิดผลที่ ถาวร ในขณะที่ สังคมไทยต้องการเห็ นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่ การเป็ นบัณฑิตที่ มีคุณภาพมี
ความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจมีสติปัญญา มีความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารง ชีวิตสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข (สุทศั น์พงษ์, 2550)
การศึกษาถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการเสริ มสร้างคนในชาติให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมที่ มีคุณ ภาพด้วยหลักทางศาสนา นาไปสู่ การพัฒนาประเทศอย่างถาวรและยัง่ ยืน ตลอดจนยกระดับคุ ณธรรม
จริ ยธรรมของคนในชาติ การสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั คนในชาตินบั เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ทุกภาคส่วนต่างได้เล็งเห็น
ถึงเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมทั้งสิ้น
ดังที่กล่าวไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ในหมวด 1 มาตราที่ 6 ได้กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้
เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่
ร่ วมกันผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ทั้งนี้ ตอ้ งยึดแนวทางการจัดการศึ กษาในหมวด 4 มาตรา 23 การจัดการศึ กษาต้องเน้นให้
ความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และการบูรณาการตามความเหมาะสม และในมาตรา 24 (4) ได้กาหนด
กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยจัดกระบวนการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานความรู ้อย่างได้สัดส่ วนสมดุ ลกันรวมทั้งปลูกฝั ง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา (ราชกิจจานุเบกษา, 2553)
ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ส่ งผลกระทบต่อการปฏิรูปการศึกษา
ทุ กระดับ ในเรื่ องของการปรั บปรุ งหลักสู ตร และการปรับ เปลี่ ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒ นาความคิ ดและแก้ไขปั ญ หาของ
นักศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณค่าและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลายด้านหลาย
ส่วนทั้งการศึกษาภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษามีความเป็ นอิสระในการจัดการเรี ยนการสอนมากขึ้นกว่า
อดีต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทาให้สถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย ประชาชนมีโอกาสเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึ กษา
ได้อย่างทัว่ ถึง ที่สาคัญคือสังคมจะเชื่อมัน่ ได้อย่างไรว่าคุณวุฒิที่บณ
ั ฑิตได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้นมีคุณภาพและมี
มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้อย่างไรน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษาที่ดีท้ งั ในและต่างประเทศ สานักงาน
คณะกรรม การการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็ นหน่วยงานกากับและส่งเสริ มการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่า สิ่ งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิ ทธิภาพและมีมาตรฐานของคุณวุฒิดงั กล่าว ได้แก่ คุณภาพของบัณฑิต
ที่ได้รับคุณวุฒิน้ นั ๆ ซึ่งสามารถพิจารณาจากผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิตทางด้านความรู ้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อให้
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สถาบันอุดมศึ กษาจัดการศึกษามุ่งสู่ เป้ าหมายเดียวกันไดอย่างมีคุณภาพ เพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้แก่สังคมในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานของวุฒิที่บณ
ั ฑิตพึงมีหลังจากสาเร็ จการศึกษา
กระทรวงศึ กษาธิ การได้อ อกประกาศกฎกระทรวงเมื่ อ วัน ที่ 2 กรกฎาคม 2552 เรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 และ
(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2558 เพื่อเป็ นกรอบมาตรฐานคุณภาพให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์
ต่ อ การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ในระดับ อุ ด ม ศึ ก ษาทุ ก ระดับ ได้แ ก่ ระดับ อนุ ป ริ ญ ญา 3 ปี ระดับ ปริ ญ ญาตรี ระดับ
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต ระดับปริ ญญาโท ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง และระดับปริ ญญาเอก โดยให้มีผลให้ใช้
บังคับตั้งแต่วนั ถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป ประกาศกระทรวงนี้ฯ ได้กาหนดคุณภาพของบัณฑิต
ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้มอบหมาย
ให้ค ณะกรรมการการอุด มศึ กษาน ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ ไปพัฒ นามาตร ฐานคุ ณ วุฒิ สาขา/
สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งรายละเอียด
ของหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขา วิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมา
ตนฐานที่เทียบเคียงกันได้ท้ งั ในระดับชาติและระดับสากล (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
หลักสู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการ เป็ นหลักสู ตรที่ มุ่ งหวังให้บัณ ฑิ ตที่ ส าเร็ จการศึ กษาตาม
หลักสู ตรนี้ มีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารธุ รกิ จและสามารถนาความรู ้ไปประกอบอาชี พได้เป็ นอย่างดี มีทักษะ
เพี ย งพอในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ สามารถพัฒ นาตนเองได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี คุ ณ สมบัติ ต รงตามความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ภายใต้การเป็ นบุคลากรของสังคมที่ มีคุณธรรม
จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจด้วยจิตสานึ กมีความรับผิดชอบต่อสังคม และประกอบอาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป (หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, 2555)
ดัง นั้ น ผู ้วิ จัย มี ค วามสนใจศึ ก ษาถึ ง การผลการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ (TQF) ในรายวิชาการจัดการธุรกิ จ ของนักศึ กษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึ กษา 2559 เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรั บการวางแผนพัฒนาคุ ณลักษณะ
ทางด้านการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์และปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป โดย
ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เที ยบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
3. เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะผลการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่ งชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เที ยบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติของนักศึ กษา
สาขาวิชาการจัดการระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาพฤติกรรมองค์การและ
การจัดการธุ รกิ จ คณะวิท ยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึ กษา 2/2559 จานวน
ประชากรทั้งสิ้น 152 คน โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่ องมือ
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนในการวิจยั ไว้ดงั นี้
1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฏี แนวความคิดเกี่ยวคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.2 กาหนดกรอบคิดในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ
ชั้นปี ที่ 4
1.3 กาหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.4 กาหนดกลุ่มประชากร สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ได้กาหนดกลุ่มประชากรคือ นักศึ กษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1
จานวน 40 คน ชั้น ปี ที่ 3 จานวน 84 คน ชั้น ปี ที่ 4 จานวน 28 คน รวมทั้งหมด 152 คน นัก ศึ กษาสาขาวิช าการจัด การ
ปี การศึกษา 2/2559
3.5 สร้างเครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถามซึ่ งผูว้ จิ ยั ศึกษาจากหลักการ ทฤษฎีแนวคิดวัตถุประสงค์ เพื่อจาแนก
ว่าควรสร้างเครื่ องมือด้านใดบ้าง ให้เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาปริ ญญาตรี ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เที ยบโอน) และ
ชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ปี การศึกษา 2/2559
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้น ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามและเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง
3.1.7 การสรุ ปผลการวิจัยและนาเสนอผลการวิจยั โดยนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ ขอ้ มูลและเขียนสรุ ปผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษา ผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติของนักศึ กษา
ปริ ญญาตรี ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เที ยบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในรายวิชาพฤติกรรมองค์การและการ
จัดการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีประชากร
และกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ประชากร คื อ นั กศึ กษาปริ ญ ญาตรี สาขาวิชาการจัด การ คณะวิท ยาการจัด การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม จานวน 152 คน
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ท าการสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้น ภูมิ (Stratified Random Sampling) ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการคานวณตามสู ตรของ W.G. Cochran (ธานิ นทร์ , 2555) ดังสมการที่ (1) ทาให้ตอ้ งใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 110 คน ดังตารางที่ 1
𝑁
(1)
𝑛=
1 + 𝑁𝑒 2
เมื่อ
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั
e = เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ (0.05)
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
จานวนประชากร
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ชั้นปี ที่ศึกษา
รวม
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชั้นปี ที่ 1
11
29
40
8
21
29
ชั้นปี ที่ 3
24
60
84
18
43
61
ชั้นปี ที่ 4
11
17
28
8
12
20
รวม
46
106
152
34
76
110
เนื้อหา ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ชั้น ปี ที่ ศึกษา ผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสม และ
รายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา
2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วย ด้านความตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้านความมี
วินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้านความมีภาวะผูน้ าผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญ ด้านการเคารพสิ ทธิ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์ ด้านการเคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ด้านความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การบริ หารจัดการต่อบุคคล องค์กรและสังคมและด้านการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จานวน 1 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษาผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และ
รายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา แบบสอบถามเป็ นแบบสารวจรายการ (Check List) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการจานวน 53 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
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4. วิธีการสร้ างและหาคุณภาพของเครื่ องมือ มีข้ นั ตอน ดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
4.2 ศึ กษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามและกาหนดรู ป แบบของแบบสอบถามจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
4.3 สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เกี่ ยวกับคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
4.4 น าเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญพิ จารณา ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามและความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
จานวน 3 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย
4.4.1 ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์เนี ย น ค ามุ ล ตรี คณบดี ค ณะวิท ยาการจัด การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
4.4.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ ผูช้ ่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
4.4.3 นางสาววาสนา สุ พฒ
ั น์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ยนสกลราชวิทยานุ กูล อาเภอเมื อง จังหวัด
สกลนคร
4.5 ปรับปรุ งแบบสอบถามตามผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนา และนาไปทดลองกับนักศึกษาที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30
ตัวอย่าง เพื่ อ หาค่าสัมประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัช (Cronbach Alpha) พบว่า ได้ค่ าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91
4.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ทั้งฉบับ
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริ ญญาตรี ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่
4 ปี การศึ กษา 2/2559 ในช่วงวันที่ 21 มีนาคม - 6 เมษายน 2560 ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือที่ สร้างขึ้นให้นักศึ กษากลุ่มตัวอย่างได้
ตอบแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จานวน 110 ชุด
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่าง นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป วิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
6.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของนักศึกษา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
6.2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ของ
นักศึ กษาสาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในคาถามแต่ละด้านมี การกาหนด
เกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคิร์ท (Likert) ดังตารางที่ 2 และ 3 (ธาริ นทร์, 2555)
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ
ระดับความความคิดเห็น
ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
มากที่สุด
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 5
มาก
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4
ปานกลาง
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 3
น้อย
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 1
ตารางที่ 3 ความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนค่าเฉลี่ย ความคิดเห็น
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าความคิดเห็นหรื อความเชื่อ
4.50 - 5.00
ระดับ มากที่สุด
3.50 - 4.49
ระดับ มาก
2.50 - 3.49
ระดับ ปานกลาง
1.50 - 2.49
ระดับ น้อย
1.00 - 1.49
ระดับ น้อยที่สุด
6.3 เปรี ยบเทียบจาแนกตามเพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา
7. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษาครั้งนี้ ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ สถิติ สาเร็ จรู ป (Statistical Package for the Social
Science: SPSS) โดยใช้สถิติในการวิจยั ดังนี้
7.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการอภิปรายผล เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
7.2 เกี่ยวกับผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.3 เปรี ยบเทียบผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยใช้การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้วย Independent Sample t-test
และและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2555)
7.4 ข้อเสนอแนะผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
สถิติเชิงพรรณนา

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการ
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา 2/2559 สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 69.1) อายุ ร ะหว่ า ง 20-25 ปี
(ร้อยละ 70.9) ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 3 (ร้อยละ 29.1) ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00-3.00 (ร้อยละ 78.2) และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาอยูร่ ะหว่าง 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 41.8)
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2. ผลการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ข องนัก ศึ ก ษา
สาขาวิ ช าการจัด การคณะวิท ยาการจัด การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย นครพนม ปี การศึ ก ษา 2/2559
ประกอบด้วย ด้านความตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้านความมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้านความมีภาวะผูน้ าผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ ด้านการเคารพสิ ทธิ รับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ดา้ น
การเคารพกฎระเบี ยบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ด้านความสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบจากการบริ หาร
จัดการต่อบุ คคล องค์กร และสังคม ด้านการมี จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พโดยใช้ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี้
2.1 ด้านความตระหนักในคุ ณ ค่าคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซื่ อสัตย์สุจริ ตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซื่อสัตย์สุจริ ต ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับ
มากเช่นกันเรี ยงตามลาดับ คือ นักศึกษามีน้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น ( X =4.35) รองลงมาคือ นักศึกษามีมารยาทเรี ยบร้อย สุ ภาพ
อ่อนโยน กับนักศึ กษาสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและส่ วนรวม ( X =4.01) นักศึ กษาพูดและกระท าการต่าง ๆ
ด้วยความจริ งใจ ( X =4.00) นักศึ กษาทาความเคารพครู อาจารย์และผูอ้ าวุโสเมื่ อพบเห็ น ( X =3.90) นักศึ กษามี ความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต ทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น ( X =3.87) และนักศึกษากล้าเปิ ดเผยความจริ ง ตามลาดับ
2.2 ด้านความมี วินัย ตรงต่อ เวลา ความรั บ ผิด ชอบต่ อตนเองและสังคมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สรุ ปได้ดงั นี้
2.2.1 ด้ า นความมี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.89) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกันเรี ยงตามลาดับ คือ นักศึกษาจะมา
ก่ อ นเวลานั ด หมายทุ ก ครั้ ง ( X =3.97) รองลงมาคื อ นั ก ศึ ก ษาส่ งงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตรงตามก าหนดเวลา
( X =3.96) นักศึกษาตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน กับนักศึกษาตรงต่อเวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรมของ
สาขาวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย ( X =3.83) ตามลาดับ
2.2.2 ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ดังนี้
1) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =3.94) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่ น กัน เรี ยงตามลาดับ คื อ
นักศึกษาเตรี ยมความพร้อมและศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนล่วงหน้า ( X =4.06) รองลงมาคือนักศึกษามาเรี ยนทุกครั้ง
ไม่เคยขาดเรี ยน ( X =4.00) นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มที่สาขาวิชา/คณะฯและมหาวิทยาลัยฯจัดขึ้น กับนักศึกษาแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสื อ ตารา และอินเทอร์ เน็ต ( X =3.94) นักศึกษาเตรี ยมอุปกรณ์ในการเรี ยนมา
ครบถ้วน ( X =3.88) และนักศึกษาทางานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องครบถ้วน ( X =3.85) ตามลาดับ
2) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =3.92) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านอยู่ในระดับ มากเช่ น กันเรี ยงตามลาดับ คื อ
นักศึกษาปิ ดไฟฟ้า แอร์ พัดลมและน้ าประปาเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง ( X =3.97) รองลงมาคือนักศึกษารู ้จกั ประหยัดทั้งส่ วนตน
และส่ วนรวม ( X =3.94) นักศึกษารักษาความสะอาดทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ( X =3.91) และนักศึกษาเก็บขยะ
เศษกระดาษเมื่อพบเห็น ( X =3.88) ตามลาดับ
2.3 ด้า นความมี ภ าวะผู ้น าผู ้ต าม สามารถท างานเป็ นที ม และสามารถแก้ไ ขข้อ ขัด แย้ง และล าดับ
ความสาคัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
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ใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.91) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกันเรี ยงตามลาดับ
คือ นักศึกษาเต็มใจเมื่อกลุ่มมอบหมายให้นาเสนอผลงาน ( X =4.07) รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถทางานโดยไม่มีปัญหา
ความขัดแย้งภายในกลุ่ม ( X =3.96) นักศึ กษาสามารถแบ่งงานที่ ได้รับมอบหมายจากกลุ่มให้ทีมงานอย่างเหมาะสมกับ
นักศึกษามีส่วนช่วยสร้างผลงานและพาทีมงานไปสู่ ความสาเร็ จ ( X =3.95) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง
และป้ องกันความขัดแย้งได้ ( X =3.93) นักศึ กษามีความสามัคคีในที มงาน ( X =3.91) นักศึกษามีการวางแผนการทางาน
อย่างมี ข้ นั ตอนและรับ ผิดชอบในการท างาน ( X =3.87) นักศึ กษาสามารถท างานเป็ นที มและได้รับ มอบหมายให้เป็ น
หัวหน้ากลุ่มในการจัดกิจกรรม ( X =3.85) นักศึกษามีความกระตือรื อร้นและกล้าแสดงออก ( X =3.83) นักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่มและสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน ( X =3.80) ตามลาดับ
2.4 ด้ า นการเคารพสิ ทธิ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้อื่ น รวมทั้ งเคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุ ษย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.94) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกันเรี ยง
ตามลาดับ คือ นักศึกษาจะพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลด้วยความยุติธรรม ( X =4.04) รองลงมาคือนักศึกษายอมรับฟัง
ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของผูอ้ ื่น ( X =4.03) นักศึ กษาเคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ของเพื่อน
ร่ วมงานทุกคน ( X =4.01) นักศึกษาตัดสิ นใจทุกครั้งโดยยึดหลักประชาธิ ปไตย( X =3.88) และนักศึกษาเคารพสิ ทธิ ของ
ตนเองและผูอ้ ื่น ( X =3.79) ตามลาดับ
2.5 ด้านการเคารพกฎระเบี ยบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ กษ าแห่ งชาติ ข องนั ก ศึ กษาสาขาวิ ช าการจั ด การพบ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ วน ใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านยูใ่ นระดับมากเช่นกันเรี ยงตามลาดับ คือ นักศึกษาเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ( X =3.88) รองลงมา คือ นักศึกษาเคารพกฎกติกาของห้องเรี ยนด้วย
การตั้งใจเรี ยนขณะที่อาจารย์กาลังสอน ( X =3.85) นักศึกษาแต่งกายเรี ยบร้อยตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ( X =3.79) และ
นักศึกษาปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ( X =3.75) ตามลาดับ
2.6 ด้านความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริ หารจัดการต่อบุคคล องค์กรและสังคมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกันเรี ยงตามลาดับคือ นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความรู ้ แนวคิ ด หลักการ ทฤษฎี ในการคิ ดวิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่ อแก้ไขปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ( X =4.02)
รองลงมาคือนักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และสรุ ปประเมินผลงานกลุ่มได้ ( X =4.00) ผลงานที่นาเสนอได้รับคา
ชม เป็ นที่ ยอมรับจากอาจารย์ผูส้ อนและเพื่อนในห้องเรี ยน ( X =3.90) และนักศึ กษาสามารถสื บค้น รวบรวม ศึ กษาและ
สรุ ปประเด็นปั ญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาของบุคคล องค์กรและสังคม ( X =3.78) ตามลาดับ
2.7 ด้านการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สรุ ปได้ดงั นี้
2.7.1 จรรยาบรรณทางวิชาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X =4.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมากเช่นกันเรี ยงตามลาดับ คือ นักศึกษาให้เกียรติและอ้างอิงถึง
บุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้อมูล ( X =4.44) รองลงมาคือนักศึกษาเสนอผลงานตามความเป็ นจริ งโดยใช้หลักวิชาการเป็ น
เกณฑ์กบั นักศึกษาไม่คดั ลอกผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นของตนเอง และนักศึกษาทาข้อสอบด้วยความรู ้ ความสามารถ
ของตนเอง ( X =4.40) และนักศึกษาทาแบบฝึ กหัดและงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ( X =4.37) ตามลาดับ
2.7.2 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X =4.41) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน อยู่ในระดับมากเช่ นกันเรี ยงตามลาดับ คื อ นักศึ กษาจะตระหนักความ
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รับผิดชอบต่อสังคม ( X =4.45) รองลงมาคือนักศึกษามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ( X =4.42) นักศึกษามีพฒั นาความรู ้
ทักษะในวิชาชี พตลอดเวลา ( X =4.42) และนักศึ กษาจะยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์และสอดคล้องกับ
กฎหมาย ( X =4.42) ตามลาดับ
สรุ ป ผลการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ข องนักศึ ก ษา
สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา 2/2559 พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ น ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.94) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
เรี ยงตามลาดับ คือ ด้านการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ( X =4.40) รองลงมา คือ ด้านความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซื่ อสัตย์สุจริ ต ( X =4.00) ด้านการเคารพสิ ทธิ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นรวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ( X =3.94) ด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กับ
ด้านความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริ หารจัดการต่อบุคคล องค์กรและสังคม ( X =3.92) ด้านความมีภาวะผูน้ าผู ้
ตาม สามารถทางานเป็ นที มและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ ( X =3.91) และด้านการเคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ( X =3.80) ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม ของนักเรี ยนบ้านดงสง่า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสกลนคร เขต 3 (ชุติมาธตา,
2555) และผลการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ทิพย์, 2555)
3. เปรี ยบเที ยบผลการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 จาแนกตามเพศ
อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และรายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือน สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 การเปรี ยบเที ยบผลการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่ งชาติ ของนักศึ กษาสาขาวิชาการจัดการจัดการระดับปริ ญญาตรี ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้น ปี ที่ 3 (เที ยบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4
จาแนกตามเพศ พบว่า นักศึ ก ษามี เพศที่ แตกต่างกัน มี คุณ ธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ ก ษา
แห่ งชาติ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ แสดงว่านักศึ กษาที่ มีเพศแตกต่างกันมี คุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกล้เคียงกัน
3.2 การเปรี ยบเที ยบผลการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริ ญญาตรี ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 จาแนกตาม
อายุ พบว่า นักศึกษามีอายุที่แตกต่างกัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ แสดงว่านักศึ กษามี อายุ ที่ แตกต่างกัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกล้เคียงกัน
3.3 การเปรี ยบเที ยบผลการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริ ญญาตรี ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 จาแนกตาม
ชั้นปี ที่ ศึกษา พบว่า นักศึ กษาที่ ศึกษาต่างระดับชั้นกันมี คุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่ งชาติแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่านักศึกษาที่ศึกษาต่างระดับชั้นกันมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกล้เคียงกัน
3.4 เปรี ยบเทียบผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริ ญญาตรี ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 จาแนกตามผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสม พบว่า นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่านักศึกษาที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมี
คุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใกล้เคียงกัน
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3.5 เปรี ยบเทียบผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริ ญญาตรี ระดับชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปี ที่ 4 จาแนกตามรายได้ที่
ได้รับเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติแสดงว่านักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกล้เคียงกัน
4. ข้อเสนอแนะผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ควรจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมส่งเสริ มความมีวนิ ยั ในตนเองและในห้องเรี ยน ให้รุ่นพี่ช้ นั ปี ที่ 2,
3 และ 4 มีส่วนร่ วมในการกากับดูแล
4.2 ควรให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 3 (เทียบโอน) แต่งกายให้ถูกระเบียบ และให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่
2-4 (รุ่ นพี่) แต่งกายให้สุภาพเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
4.3 อาจารย์ผสู ้ อนควรให้ทางานเป็ นกลุ่ม (Team Work) และกาหนดระยะเวลาให้เหมาะสม
4.4 ควรมีการจัดประกวดแข่งขันทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพภายในคณะฯ
4.5 ควรจัดอบรม วิชาชีพให้กบั นักศึกษาทุกชั้นปี
4.6 คณะฯ ควรวางแผนและจัดสรรงบประมาณ จ้างนักศึ กษาทางานนอกเวลาเรี ยน ในช่วงเวลาตั้งแต่
13.00-17.00 น. เป็ นรายชัว่ โมง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณดาเนิ นโครงการวิจัยจาก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
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การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ 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
ฉารี ฝ๊ะ หัดยี1* และ พิชิต เพ็งสุวรรณ1
Chareefah Hutyee1 and Pichit Pengsuwan1

บทคัดย่อ
การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนโดยพัฒ นาพฤติ ก รรมและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning โดยศึ กษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อนาไปร่ างเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
เชิ งเนื้ อ หา ปรั บ ปรุ ง ตามข้อ เสนอแนะ แล้ว น าไปทดลองใช้กับ นัก ศึ ก ษา จ านวน 35 คนน าผลที่ ไ ด้เสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรู ปแบบที่ พฒั นาขึ้นและปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะก่อนนาไปเผยแพร่ ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 อยูใ่ นเกณฑ์
ระดับดี ส่งผลให้พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับดี และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน
คาสาคัญ : รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน 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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บทนา
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา
ดั ง นั้ นจึ ง จ าเป็ นต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจั ด การเรี ยนรู ้ ใ ห้ ต อบสนองความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมเทคโนโลยี
สถาบันการศึ กษา จึงควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์จึงได้สนับสนุนให้เกิดการสอนแบบมีส่วน
ร่ วม (Active Learning) ให้กับนักศึ กษา (เทื้ อน , 2546) ครู ผูส้ อนจะต้องมีการปรับเปลี่ ยนวิธีการสอนในรู ปแบบเดิ มให้
สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สังคม และเทคโนโลยี โดยปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูถ้ ่ายทอดเป็ นผูช้ ้ ีแนะวิธีการค้นคว้า
หาความรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถแสวงหาความรู ้ และสามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความรู ้ความ
เข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (สิ ริพร, 2557)การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning สามารถตอบสนองให้การผลิตบัณฑิตเป็ นไปตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองตลอดชี วิตสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และนาไปสู่ การปรับปรุ งพฤติ กรรมและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดคุณภาพได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีวิธีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน นาทดลองใช้กบั นักศึกษา จานวน 35 คน
และประเมินรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบมีส่วนร่ วม
(Active learning) แนวคิดเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน แนวคิดเกี่ ยวกับการประเมิน และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
แบบต่าง ๆ ซึ่ งทาให้ได้รูปแบบการจัด การเรี ยนการสอนที่ ส ามารถพัฒ นาพฤติ กรรมและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกรายวิชาในหลักสูตร

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาข้อ มู ลพื้ น ฐานเกี่ ยวกับ รู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ Active Learning
เป็ นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและความต้องการของนักศึกษา เพื่อนามาเป็ น
กรอบในการร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
และความต้องการของนักศึกษาที่ แท้จริ ง โดยใช้แบบสอบถามความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักศึกษา
ซึ่งการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning นาผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
มาออกแบบรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 แนวคิดการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบ Active Learning ตอนที่ 2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning ตอนที่ 3
แนวปฏิบตั ิในการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ตอนที่ 4 เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน แล้ว น า (ร่ าง) รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ Active Learning ให้ อ าจารย์ที่ ป รึ กษา
ตรวจสอบความเหมาะสม และนาเสนอให้ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ จากนั้นกาหนดแนวทางการประเมิน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน และสร้ างแบบประเมิ นองค์ประกอบของรู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนนาไปให้
ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการสอนและด้านการวัด และประเมิ น ผลประเมิ น ความตรงตามเนื้ อ หาในด้า นความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและขั้นตอนของรู ปแบบ ฯ ปรับแก้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning
ตามคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และการทดลองใช้และประเมินรู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้
Active Learning ศึ กษาผลของการทดลองใช้และประเมิ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เครื่ องมื อวิจยั ในการ
ทดลองรู ป แบบฯ ดังนี้ 1.รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนที่ พ ัฒ นาขึ้ น 2.แผนการจัด การเรี ยนรู ้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน 4.แบบทดสอบหลังเรี ยน 5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
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6.แบบ ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน 7.แบบประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนของนักศึกษา 8.แบบประเมิน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน โดยนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ที่สร้างขึ้น ไปใช้สอนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาการวิจัยทางการศึ กษา จานวน 35 คน โดยในสัป ดาห์ ที่ 1 ดาเนิ น การจัด กิ จกรรมปฐมนิ เทศ แนะน าการเรี ย น
กระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ โดยผูส้ อนใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนร่ วมด้วยในสัปดาห์ สุดท้าย ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และให้นกั ศึกษาประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
แบบ Active Learning และประเมิ น ความพึ งพอใจในการเรี ยนของนัก ศึ ก ษา ที่ มี ต่ อรู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอน
แบบ Active Learning จากนั้น ผูว้ ิจัย รวบรวมข้อ มู ล ที่ ได้เสนอผู ้เชี่ ยวชาญ เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบที่
พัฒนาขึ้น แล้วนาข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งรู ปแบบให้มีความสมบูรณ์มากที่ สุด แล้วจัดทาเล่ม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อเผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ผลและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning นาเสนอผลการทดลอง
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาวิเคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของรู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้ เทคนิ ค การเรี ย นรู้ Active
Learning
1. ผลการวิจยั วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค
การเรี ยนรู ้ Active Learning ได้แก่ หลักการสอนเชิ งรุ ก ขั้นตอนการสอนเชิ งรุ ก องค์ประกอบของการสอนแบบ Active
learning และรู ปแบบการสอนแบบ Active learning เป็ นต้น
2. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอน
ของนักศึกษา พบว่าผูเ้ รี ยนมีความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยการสาธิ ต การเล่นเกมส์ การดู
งานในสถานที่จริ ง การแลกเปลี่ยนความคิด การดูวดิ ิโอ การโต้วาที การใช้แผนผังความคิด การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
การคิด เป็ นต้น และจากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนจากเอกสารและตาราของนักวิชาการและนักการ
ศึกษา พบว่าองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ประกอบด้วย รายละเอียด/เนื้ อหา บทบาท
ครู ผูส้ อน กิ จกรรม/กระบวนการ สื่ อการสอน การวัดและประเมินผล และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning ประกอบด้วย
1. การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning)
2. การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน (Project Based Learning)
3. การจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning)
4. การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning)
โดยใน แต่ ล ะรู ป แบ บ การจั ด การเรี ยน การสอน ป ระกอบ ด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ศึ กษ าค้ น คว้ า
ขั้นเชื่อมโยง ขั้นระดมสมอง ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนคิด
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ตอนที่ 2 ผลการออกแบบรู ปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning
จากการออกแบบรู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ Active Learning ซึ่ งประกอบด้วย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน และการสร้างแบบประเมินองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการ
เรี ยนรู ้ Active Learning โดยผูว้ ิจยั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (ฉบับร่ าง) ที่พฒั นาขึ้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่ าน ประเมิ น ความเหมาะสม พบว่ารู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ ส ร้ างขึ้ น มี คุ ณ ภาพผ่านตามเกณฑ์การประเมิ น
โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ และประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning
ผูว้ ิจัยน ารู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ Active Learning ที่ ป รั บ ปรุ งแล้วไปสอน
นักศึกษากลุ่มทดลองจานวน 35 คน หลังเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนการสอน ให้นกั ศึกษาประเมินพฤติกรรมการจัดการเรี ยน
การสอน และเสนอความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบที่สร้างขึ้น โดยผลการประเมินดังนี้ 1. ผลการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning พบว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.31,S.D.= 0.72) และเมื่อ
พิจารณารายด้านมีรายละเอียดดังนี้ ด้านพุทธิพิสัย พบว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ( x = 4.17,S.D.= 0.07) โดยนักศึ กษาได้คน้ คว้าหา
ความรู ้เพิม่ เติมมากขึ้นกว่าเดิม นักศึกษาได้ฝึกการสร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง และนักศึกษามีโอกาสคิด/วางแผนนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์ ตามลาดับ ด้านทักษะพิสัย พบว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบ Active Learning โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.15,S.D.= 0.08) โดยนักศึ กษามีโอกาสลงมือทา/คิด
ในระหว่างการเรี ย น ได้อ ย่างถู ก ต้อ ง นัก ศึ ก ษาได้ฝึ กค้น คว้ารวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง และนัก ศึ ก ษาได้ท ากิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกลุ่ม ตามลาดับ ด้านจิตพิสัย พบว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.17,S.D.= 0.03) โดยนักศึ กษามีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น/ซักถามในชั้นเรี ยน นักศึกษาเต็มใจร่ วมกิจกรรมในชั้นเรี ยนทุกครั้ง และนักศึกษามีโอกาสฝึ กตนเองให้มีวินยั
และรับผิดชอบในการทางานตามลาดับ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการสอนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ย นรู ้ Active Learning พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างได้ค่าเฉลี่ย ( x =
25.42,
SD= 2.42) และคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนช่วง 55-65 % ซึ่ งอยูใ่ นระดับต่ามาก มีจานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 25.71 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนช่วง 66 - 75 % ซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง มีจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ
40 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนช่วง 76 - 85 % ซึ่ งอยู่ในระดับดี มีจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.29 3. ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนของนักศึ กษาที่ มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active
Learning พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรี ยนของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการ
เรี ยนรู ้ Active Learning โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.10,S.D.= 0.05) โดยอาจารย์มีกิจกรรมการสอนหลากหลายที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน อาจารย์ใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้ อหาวิชาและช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น และนักศึกษามีบทบาท
ในการเรี ยนมากขึ้นจากการเรี ยนแบบ Active Learning ตามลาดับ 4. ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning พบว่าค่าเฉลี่ยการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.31,S.D.= 0.11) โดยในส่ วนบทนา
แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยูร่ ะดับดี ไม่วา่ จะเป็ นด้านความเหมาะสมของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning ด้านความเหมาะสมของขั้นตอน/กิจกรรม/กระบวนการของ
รู ปแบบการสอนฯ ด้านความเหมาะสมของแนวปฏิบตั ิในการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning และ
ด้านความเหมาะสมของเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
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สรุ ปผลการวิจัย
รู ปแบบการจั ด การเรี ยนการสอนเพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมและผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning สรุ ปผลได้ดงั นี้
ผลการศึกษาข้ อมูลพื้นฐานเกีย่ วกับรู ปแบบการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning และศึกษา
จากข้อมูลพื้นฐานความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพและความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึ กษา พบว่าผลการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ Active
Learning ได้แก่ หลักการสอนเชิงรุ ก ขั้นตอนการสอนเชิงรุ ก องค์ประกอบของการสอนแบบ Active learning และรู ปแบบ
การสอนแบบ Active learning เป็ นต้น และผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความต้องการ
ในการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษา พบว่าผูเ้ รี ยนมีความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนที่ หลากหลาย เช่น การ
จัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ การใช้ปัญ หาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดย
การสาธิ ต การเล่นเกมส์ การดูงานในสถานที่จริ ง การแลกเปลี่ยนความคิด การดูวิดิโอ การโต้วาที การใช้แผนผังความคิด
การจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น การคิ ด เป็ นต้น ซึ่ งองค์ป ระกอบของการจัด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning
ประกอบด้วย รายละเอียด/เนื้ อหา บทบาทครู ผสู ้ อน กิจกรรม/กระบวนการ สื่ อการสอน การวัดและประเมินผล และรู ปแบบ
การจัด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning ประกอบด้วย การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบเน้น ประสบการณ์ (Experiential
Learning) การจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน (Project Based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญ หาเป็ นฐาน (Problem
Based Learning) และการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบเน้น ทักษะกระบวนการคิ ด (Thinking Based Learning) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
ฐิตินันท์ รัตนพรหม (2552) ได้ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านกิ จกรรม “ห้องแห่ งการเรี ยนรู ้” ของนักศึ กษาในรายวิชา อย
411 การแปรรู ปพลาสติก โดยกิจกรรมห้องแห่ งการเรี ยนรู ้ พบว่าการใช้กิจกรรรมห้องแห่ งการเรี ยนรู ้ ยังไม่สามารถปรับ
นักศึกษากลุ่มเสี่ ยงและนักศึกษานอกกลุ่มเป้ าหมายให้มีผลสัมฤทธิ์ มากกว่า C ได้ท้ งั หมด โดยในแต่ละรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นศึกษาค้นคว้า ขั้นเชื่อมโยง ขั้นระดมสมอง ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อน
คิด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิ รภา อรรถพร (2556) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการสอนเชิ งรุ กออนไลน์เพื่อส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนิ สิตปริ ญญาบัณฑิต พบว่ารู ปแบบที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) บทบาทผูส้ อน
2) บทบาทผู ้ เ รี ยน 3) ระบบจั ด การเรี ยนรู ้ 4) เนื้ อหาของบทเรี ยน 5) การสอนโดยเน้ น ผู ้ เ รี ยนเป็ นศู น ย์ ก ลาง
6) การติดต่อสื่ อสารผ่านเทคโนโลยี 7) กระบวนการส่งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 8) การสะท้อนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และ
9) การวัดและประเมิ นผล และงานวิจยั ของ ปราณี วราสวัสดิ์ (2552) ได้ใช้เทคนิ คการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานใน
รายวิชา ทอ 320 (เคมีอาหาร) ซึ่งประกอบด้วย 4 วิธี คือ วิธีที่ 1 ให้นกั ศึกษาอ่านเนื้อหาที่จะเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาอภิปราย
ซักถามในชั้นเรี ยนโดยผูส้ อนช่วยแนะให้ได้เนื้ อหาที่ถูกต้อง หลังการอภิปรายมีการทดสอบย่อย วิธีที่ 2 มีการทดสอบย่อย
ของเนื้ อหาทีเรี ยนในครั้งก่อนซึ่ งเรี ยนโดยวิธีบรรยายและซักถามก่อนการเรี ยนในครั้งต่อไป วิธีที่ 3 ให้นกั ศึกษานาผลที่ได้
จากการทดลองในภาคปฏิบตั ิไปค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วมาอภิปรายในชั้นเรี ยนโดยเชื่อมโยงกับหลักทฤษฎีที่เรี ยน และวิธีที่ 4
เป็ นการสอนแบบบรรยายปกติ จากการศึกษาพบว่าการสอนแบบผสมผสานและการทดสอบย่อย จะทาให้นกั ศึกษามีความ
ตื่นตัว ติดตาม เอาใจใส่มากขึ้น และทาให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนดีข้ ึน
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ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒนาพฤติกรรมและผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึ กษา คณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning
จากการออกแบบรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ Active Learning ซึ่ งประกอบด้วย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning และการสร้างแบบประเมินองค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning ซึ่ งประกอบด้วย 1) แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอน
แบบ Active Learning 2) รู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ Active Learning ซึ่ งประกอบด้วย
หั วข้อ /รายละเอี ย ด/เนื้ อ หา เทคนิ ค การสอน ประกอบด้ว ย การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem Based
Learning) การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
(Project Based Learning) และการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) บทบาทของครู ผูส้ อน กิจกรรม/กระบวนการ ซึ่งประกอบ ด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นศึกษาค้นคว้า ขั้นเชื่อมโยง ขั้นระดมสมอง ขั้นสังเกตการณ์ และ
ขั้น สะท้อ นคิ ด สื่ อ การสอน และการวัด และประเมิ น ผล 3) แนวปฏิ บัติ ใ นการใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอน
ประกอบด้วย ขั้นเตรี ยมความพร้อม ขั้นการจัดการเรี ยนการสอน และขั้นประเมินผล 4) เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน สาหรับครู ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ได้แก่ รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจใน
การเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning โดยพบว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรภา อรรถพร (2556) ซึ่ งได้ศึกษาการ
พัฒนารู ปแบบการสอนเชิงรุ กออนไลน์เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนิสิตปริ ญญาบัณฑิต พบว่า รู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) บทบาทผูส้ อน 2) บทบาทผูเ้ รี ยน 3) ระบบจัดการเรี ยนรู ้ 4) เนื้ อหาของบทเรี ยน
5) การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง 6) การติดต่อสื่ อสารผ่านเทคโนโลยี 7) กระบวนการส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
8) การสะท้อนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และ 9) การวัดและประเมินผล รู ปแบบการสอนเชิงรุ กออนไลน์เพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรม
การเรี ย นรู ้ ฯ มี 5 ขั้น ตอน ดังนี้ 1) ขั้น ศึ ก ษาค้น คว้า 2) ขั้น เชื่ อ มโยงปั ญ หา 3) ขั้น ระดมสมอง 4) ขั้น สังเกตการณ์ และ
5) ขั้นสะท้อนคิด
ผลการทดลองใช้ และประเมิน รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒ นาพฤติกรรมและผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning
ผูว้ จิ ยั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning ที่ปรับปรุ งแล้วตามข้อเสนอแนะ
ข อ งผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไป ส อน นั กศึ กษ ากลุ่ ม ท ด ล อ งจ าน วน 35 ค น ห ลั ง เส ร็ จสิ้ น การจั ด การเรี ยน การส อ น
ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น พฤติ ก รรมการจัด การเรี ย นการสอน และเสนอความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ รู ป แบบที่ ส ร้ างขึ้ น พบว่า
1) ผลการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยู่
ในระดับดี โดยพิจารณาเป็ นรายด้านดังนี้ ด้านพุทธิ พิสัย นักศึกษาได้คน้ คว้าหาความรู ้เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิม นักศึกษาได้
ฝึ กการสร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง และ นักศึกษามีโอกาสคิด /วางแผนนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ ด้านทักษะพิสัย พบว่า
นักศึกษามีโอกาสลงมือทา/คิดในระหว่างการเรี ยน ได้อย่างถูกต้อง นักศึ กษาได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ
นักศึกษาได้ทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกลุ่ม และด้านจิตพิสยั นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น/ซักถามในชั้นเรี ยน
นักศึ กษาเต็มใจร่ วมกิ จกรรมในชั้นเรี ยนทุ กครั้ง และ นักศึ กษามีโอกาสฝึ กตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทางาน
2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการสอนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active
Learning พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างได้ค่าเฉลี่ย ( x = 25.42, SD =2.42) และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนช่วง 55-65 % ซึ่ งอยูใ่ นระดับต่ามาก มีจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.71 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนช่วง
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66 - 75 % ซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง มีจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนช่วง 76 - 85 %
ซึ่ งอยู่ในระดับดี มีจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.29 3) ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนของนักศึ กษาที่ มีต่อ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning พบว่าอาจารย์มีกิจกรรมการสอนหลากหลายที่
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน อาจารย์ใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้ อหาวิชาและช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น และนักศึกษามี
บทบาทในการเรี ยนมากขึ้นจากการเรี ยนแบบ Active Learning ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุเนตร สื บค้า (2552) ได้ศึกษา
การสร้างรายวิชาสาหรับระบบการเรี ยนการสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Moodle e-Learning และศึกษาทัศนคติของนักศึกษา
ต่อการใช้ระบบ โดยวิธีการวิจัยเชิ งสารวจจากนักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศวกรรม
เกษตร พบว่าผูเ้ รี ยนมี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนผ่าน Moodle ว่ามี ส่วนช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจใน
บทเรี ยนมากขึ้น และเป็ นระบบที่ทาให้สามารถสื่ อสารกับผูส้ อนได้ตลอดเวลาส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น มีความ
รับผิดชอบ มีการแสวงหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลา 4) ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดย
ใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ Active Learning โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ทั้งในส่ วนบทน า แนวคิ ด การจัด การเรี ยนการสอน
แบบ Active Learning ด้านความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning
ด้านความเหมาะสมของขั้นตอน/กิจกรรม/กระบวนการของรู ปแบบการสอนฯ ด้านความเหมาะสมของแนวปฏิบตั ิในการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ด้านความเหมาะสมของเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ซึ่ งจากการทดลองใช้และประเมินรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึ กษา คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ Active Learning พบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ (จิรภา,2556) ซึ่ งได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการสอนเชิงรุ กออนไลน์เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนิสิต
ปริ ญญาบัณฑิต พบว่าผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนเชิงรุ กออนไลน์เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนิ สิตปริ ญญา
บัณฑิต พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของกลุ่มตัวอย่างสู งขึ้นในแต่ละสัปดาห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ควรมีการกระตุน้ พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนรู ้
ต่อไปดังนี้ 1) ควรมี การปรับ เปลี่ ยนหรื อสอดแทรกวิธี การสอนแบบอื่ น ๆ โดยยึดความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ตามความ
เหมาะสมกับลักษณะของผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย 2) ควรเพิ่มเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 3) ควรศึกษา
พฤติกรรมด้านอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจยั งบประมาณเงินรายได้
ประจาปี พ.ศ. 2559 ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทุกคน ที่ให้คาแนะนาตลอดจนให้การ
สนับสนุนด้วยดีตลอดมา
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การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกนิ และ
จังหวะช่ าช่ าช่ า ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่เรียนด้ วยสื่ อวีดีโอ
The Study of the First Year Students’ Learning Achievement and Satisfaction from
Studying Dance SportBeguine andCha ChaChaby Using Video
ชุลี หมีรักษา1*
ChuleeMeeruksa1*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและ
จังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึ กษาสาขาการบัญ ชี ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จานวน 30 คน โดยใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ จานวน 15 ชัว่ โมง
การดาเนิ นการทดลองครั้งนี้ ใช้แผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ 1) สื่ อวีดีโอ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิชากีฬาลีลาศ เรื่ อง
จังหวะบี กินและจังหวะช่าช่าช่า 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อการเรี ยนวิชาลีลาศเรื่ องจังหวะบี กิน
และจังหวะช่าช่ าช่ า วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติ ค่าร้ อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), และใช้สถิติทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่t-test Dependent Sample
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของ
นักศึกษาที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจในการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ
อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : วิชากีฬาลีลาศ, จังหวะบีกิน, จังหวะช่าช่าช่า, สื่ อวีดีโอ
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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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
ของการศึ กษาตามมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึ กษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบู รณ์ ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจ
สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรมมีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข” โดย
ได้กาหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22 ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเติ มเต็มศักยภาพ” และได้ระบุ ถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ไว้ในมาตรา 24 (5) ว่า “ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความ
รอบรู ้รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อ
การเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นให้การเรี ยนการสอน เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยผูส้ อนต้องทาหน้าที่
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่อและแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้ ผูส้ อนสามารถนาความ
เจริ ญของเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนในลักษณะใหม่ที่สามารถตอบสนองนโยบายที่กาหนดไว้ใน
พระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีผลกับการเรี ยนทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนโดยตรงรู ปแบบการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ควร
เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ มีอยู่เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ สื่ อวีดีโอเป็ นสื่ อ
รู ปแบบหนึ่ งที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาและทาความเข้าใจกับบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง สามรถเรี ยนรู ้ได้ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น (นิ ภาพร ช่วยธานี , 2555) เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่สามารถนาเสนอเนื้ อหาประกอบ
เสี ยงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการศึกษาเรี ยนรู ้และเรี ยนเพิ่มเติมด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
เมื่อพิจารณาจากสภาพการสอนรายวิชากีฬาลีลาศเป็ นรายวิชาที่ตอ้ งอาศัยทักษะในการปฏิบตั ิบ่อยๆจึงจะเกิดความ
ชานาญทาให้การจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนเพียงอย่างเดียวซึ่ งเรี ยนสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง ไม่เพียงพอกับการฝึ กฝนการ
เต้นตามจังหวะต่างๆ ตามที่กาหนดในหลักสู ตร เพราะผูส้ อนต้องสอนและสังเกตการณ์ปฏิบตั ิการเต้นลีลาศของนักศึกษา
เป็ นรายบุคคล ทาให้ตอ้ งใช้เวลาสอนมาก หากต้องการให้นกั ศึกษาเต้นลีลาศได้อย่างถูกต้องและสวยงาม ทั้งท่าเต้น การลง
จังหวะดนตรี และการจับคู่ ประการสาคัญหากต้องการให้นกั ศึกษาเกิดความชานาญในการลีลาศจังหวะต่างๆ นักศึกษาต้อง
ไปทบทวนด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความชานาญ จึงมีความจาเป็ นต้องอาศัยสื่ อวีดีโอ เพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่ องการเรี ยนการ
สอน เพื่อทาให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดแก่นกั ศึกษา (พีระพล เอียดทองใสและคณะ,2556)
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาสื่ อวีดีโอเพื่อเข้ามาช่วยเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีระบบ
ในรายวิชากีฬาลีลาศ เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถสู งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในเรื่ องความแตกต่างของผูเ้ รี ยนทางด้าน
ประสบการณ์ ความถนัด ความสนใจ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่เข้าใจง่ายมากที่สุดจากการมองเห็นภาพเคลื่อนไหว
ที่ปรากฏและปฏิบตั ิตามได้โดยการใช้ประสาททางตาและหูไปพร้อมกัน ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
ได้เร็ วขึ้น เข้าใจบทเรี ยนได้ง่ายกว่าและสามารถนาไปประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชากีฬาลีลาศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ที่เรี ยนด้วย
สื่ อวีดีโอ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฯที่มีตอ่ เรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่าที่เรี ยน
ด้วยสื่ อวีดีโอ
สมมติฐานการวิจยั
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั หลังเรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ
สูงกว่าก่อนเรี ยน

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม เป้ าหมายคื อ นักศึ กษาสาขาการบัญ ชี ชั้น ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรมและการจัด การ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ใช้ระยะเวลาในการสอน 5 สัปดาห์ จานวน 15 ชัว่ โมง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองคือสื่ อวีดีโอ ที่บนั ทึกจากการสอนจริ งของผูว้ จิ ยั ในวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกิน
และจังหวะช่าช่าช่านาภาพที่ได้มาตัดต่อเป็ นสื่ อวีดีโอเพื่อที่บนั ทึกลงแผ่นซีดี จากนั้นนาสื่ อวีดีโอที่พฒั นาขึ้น ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
3 ท่าน ประเมินคุณภาพพบว่าค่าประเมินบทเรี ยนด้วยสื่ อวีดีโออยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ ) = 4.40
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย
1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนแบบปรนัยชนิ ด 4
ตัวเลือกจานวน 30 ข้อหาประสิ ทธิ ภาพของแบบทดสอบโดยการตรวจความตรงตามเนื้ อหา (หาค่า IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3
คนน าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับ กลุ่ ม ผู ้เรี ย นวิ ช ากี ฬ าลี ล าศโดยใช้นั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายวิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิ ภาพ
แบบทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.75
2) แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถามที่ ถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจ 3ด้าน คือ 1. การนาเสนอเนื้ อหาสื่ อ
วีดีโอ 2. วิธีการนาเสนอสื่ อวีดีโอ 3. การนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
นิภาพร ช่วยธานี , (2555) จากนั้นนาแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ3 ท่านตรวจและหาค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบถามความ
พึงพอใจเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 10 ข้อโดยใช้เกณฑ์กาหนดค่าระดับความพึงพอใจ
ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีกระบวนการดังนี้

ทดสอบผลสั มฤทธิ์ร้ ู ก่อนเรียน
ด้ วยสื่ อวีดีโอ
(Pre-test)

สอนโดยใช้ สื่อด้ วยสื่ อวีดโี อ

ทดสอบผลสั มฤทธิ์หลังเรียน
ด้ วยสื่ อวีดีโอ
(Post-test)

สอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้ วย
สื่ อวีดโี อ
แผนผังที่ 1 แผนผังกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแผนผังกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนของนักศึ กษากลุ่มเป้ าหมายโดยให้ทาแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ก่อนเรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ
2) ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสอนวิชากี ฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบี กินและจังหวะช่าช่าช่า ใช้สื่อวีดีโอที่ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยใช้
ระยะเวลาในการสอน 5 สัปดาห์ จานวน 15 ชัว่ โมง
3) เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนของนักศึ กษากลุ่มเป้ าหมายโดยให้ทาแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า หลังเรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ
4) สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อการสอนด้วยสื่ อวีดีโอ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ ค่ าร้ อ ยละ, ค่ าเฉลี่ ย , ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน, และใช้วิธี ก ารทางสถิ ติ แ บบ
t-test Dependent Sampleเพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบี กินและจังหวะช่าช่าช่า ของ
นัก ศึ กษาชั้น ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 ของวิท ยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ก่อนเรี ยนและหลังที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ
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2) วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า
ที่ เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ โดยการหาความถี่ , ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จากโปรแกรม SPSS ที่ ใช้ในการ
เปรี ยบเทียบ

ผลและวิจารณ์ ผล
ผลการวิจยั
ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วชิ ยั ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้วยสื่ อวีดีโอ
การทดสอบ
จานวน
x̅
S.D.
t
คะแนนก่อนเรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ3026.374.57
2.05*
คะแนนหลังเรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ
30
36.902.95
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาจานวน 30 คน ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลัง
เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ทดสอบก่อนเรี ยนได้ คะแนนเฉลี่ย26.37คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.57
ทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 36.90คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน2.95ซึ่ งจากการทดสอบด้วย t-test Dependent พบว่า
ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะ ช่าช่าช่าที่
เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ (n=30)
รายการประเมิน x̅
S.D. แปลผล
1. การนาเสนอเนื้อหาของสื่ อวีดีโอ
1.1 เนื้อหาการนาเสนอตรงกับจุดประสงค์การเรี ยน 4.570.50 มากที่สุด
1.2 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4.33
0.48มาก
1.3 การเรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอสามารถประหยัดเวลาเรี ยนได้เหมาะสม 4.50
0.51มากที่สุด
เฉลี่ย 4.47 0.50มาก
2. วิธีการนาเสนอสื่ อวีดีโอ
2.1 การนาเสนอน่าสนใจ4.30
0.47มาก
2.2 เสี ยงบรรยาย (น้ าเสี ยง การออกเสี ยง อักขระ) และเสี ยงประกอบ4.17
0.53มาก
ชัดเจน เหมาะสม
2.3 ความเหมาะสมของเวลาของสื่ อวีดีโอ
4.00
0.43มาก
เฉลี่ย 4.16 0.48มาก
3. การนาไปใช้ประโยชน์
3.1 การผลิตสื่ อวีดีโอประกอบการสอนเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ 4.83
0.38มากที่สุด
3.2 ควรมีการนาสื่ อวีดีโอมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในหัว4.83
0.38มากที่สุด
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0.48มาก

เฉลี่ย 4.67 0.41มากที่สุด
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในสื่ อวีดีโออยูใ่ นระดับ
4.430.50
มาก
รวมเฉลี่ย 4.43 0.47มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อการเรี ยนวิชากี ฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบี กินและ
จังหวะ ช่าช่าช่า ที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอพบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายการปรากฏว่ารายการที่นกั ศึกษามีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือการนาไปใช้ประโยชน์ รองลงมาคือ
การนาเสนอเนื้อหาของสื่ อวีดีโอ และวิธีการนาเสนอเนื้อหาสื่ อวีดีโอตามลาดับ
วิจารณ์ ผลการวิจยั
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ น ว่าสื่ อวีดีโอวิชากี ฬาลี ลาศ เรื่ องจังหวะบี กินและจังหวะช่ าช่ าช่าที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ น
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา หลังเรี ยนวิชากีฬาลีลาศสูงกว่าก่อนเรี ยน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) บทเรี ยนสื่ อวีดีโอเรี ยนวิชากี ฬ าลี ลาศ เรื่ องจังหวะบี กิน และจังหวะช่ าช่ าช่ า ของนักศึ กษาชั้นปี ที่ 1วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ เป็ นสื่ อการสอนที่ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
สู งขึ้ น เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่ ได้พฒั นาขึ้ น โดยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจ และสามารถเรี ยนรู ้ได้ไม่จากัดเวลา และ
สถานที่ ซึ่ งผลวิจยั นี้ สอดคล้องกับ นิ ภาพร ช่วยธานี (2554) ซึ่ งศึกษาพบว่า สื่ อวีดีโอ เป็ นสื่ อที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน สามารถ
เรี ยนรู ้ได้ไม่จากัดเวลา และสถานที่ นักศึกษาที่เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เรื่ องพลศาสตร์ นี้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
2) สื่ อวีดีโอ สามารถนาเสนอบทเรี ยนได้อย่างรวดเร็ ว ทั้งมีสีสันที่ สวยงามทาให้เกิดแรงกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความ
สนใจในบทเรี ยน รวมทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงดนตรี นักศึ กษาสามารถเรี ยนรู ้ในบทเรี ยนได้ซ้ าแล้วซ้ าอีก เป็ นสื่ อที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ ทัศนะของ ศรัณยา จูพนั ทะ (2556) ซึ่ งได้กล่าวว่า
สื่ อการเรี ยนลีลาศจะต้องเป็ นสื่ อที่ นักศึกษาสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับ สามารถใช้ทบทวนบทเรี ยนได้
หลายๆครั้ง จนเกิดความเข้าใจ
3) สื่ อวีดีโอเป็ นสื่ อที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นจากการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนจากแบบเดิมที่เน้น บรรยาย และปฏิบตั ิ
ในห้องเรี ยนเป็ นหลัก มาเป็ นการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนซึ่ งเน้นให้ผูเ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้น หารกการเรี ยนการสอนที่มีเพียงแต่การบรรยาย และปฏิบตั ิตามแล้วนักศึกษาอาจจะทาให้การสื่ อสารไม่ตรงกันทา
ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น ผูส้ อนจาเป็ นจะต้องมีสื่อกลางเข้ามาช่วยในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
เนื้อหาและปฏิบตั ิตามได้ง่ายและเร็ วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ ศันสนีย ์ เลี้ยงพานิชย์ (2555) ซึ่งได้สรุ ปว่า ในการเรี ยน
การสอนครู ควรจะเปลี่ ยนการสอนแบบเดิ มที่ เน้นบรรยายเป็ นหลักมาเป็ นการน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่ วย อี กทั้งยัง
สอดคล้องกับแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย ที่ ได้หึความสาคัญในการส่ งเสริ มให้
การศึกษาในระบบทุกระดับนา ICT มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น
4) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ ผลการประเมิน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การใช้สื่อวีดีโอในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายการปรากฏว่ารายการที่ นักศึ กษามีระดับความพึงพอใจมากที่ สุดคือการ
นาไปใช้ประโยชน์ รองลงมาคือการนาเสนอเนื้ อหาของสื่ อวีดีโอ และวิธีการนาเสนอสื่ อวีดีโอ ผลความพึงพอใจของสื่ อ
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วีดีโอที่นามาใช้ในการเรี ยนการสอนจึงทาให้นกั ศึกษามีทศั นคติที่ดีและส่ งผลให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
สื่ อวีดีโอจึงเป็ นสื่ อการสอนที่เหมาะสมที่จะทาให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
การเรี ยนการเรี ยนวิชากี ฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบี กินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึ กษา ที่ เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอสู งกว่าก่อนการ
เรี ยน และนักศึกษามีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอนเนื่องจากเป็ นสื่ อวีดีโอมีเนื้ อหาที่ตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนผ่านการ
ปรับปรุ ง ทั้งด้านเนื้ อหา ด้านการผลิตสื่ อจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จึ งทาให้เมื่อนาสื่ อวีดีโอมาใช้ในการสอนจริ งแล้วทาให้ผเู ้ รี ยนมี
ความสนใจมีความแปลกใหม่ สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย สร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน และมีความพึงพอใจมากขึ้น
5) สื่ อวีดีโอ สามารถช่วยแก้ปัญหาข้อจากัดด้านเวลาเรี ยนตามปกติซ่ ึ งเรี ยนสัปดาห์ละ3 ชม. ไม่เพียงพอกับการ
ฝึ กฝนการเต้นตามจังหวะต่างๆได้ถูกต้องและสวยงามได้ เมื่อมีสื่อวีดีโอเข้ามาใช้ในการเรี ยนทาให้นกั ศึกษาสามารถนาไป
ทบทวนและฝึ กด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ พีระพล เอียดทองใส และคณะ (2554) กล่าว
ว่าในการเรี ยนวิชาลีลาศ ผูเ้ รี ยนต้องอาศัยทักษะในการปฏิ บตั ิบ่อยๆจึ งจะเกิ ดความชานาญ และผูเ้ รี ยนมีความจาเป็ นต้อง
อาศัยสื่ อวีดีโอในลักษณะของสื่ อเสริ ม เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหา ในการเรี ยนการสอน ทาให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดของผูเ้ รี ยน
6) สื่ อวีดีโอ เป็ นสื่ อที่ เป็ นการเรี ยนแบบรายบุคคล ตอบสนองความต้องการระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดี ผูเ้ รี ยน
ที่ เรี ยนได้ชา้ สามารถเรี ยนรู ้ได้ตามความสามารถของตนเองโดยไม่ตอ้ งเร่ งรี บและไม่ตอ้ งกังวลหรื ออายผูส้ อนหรื อเพื่อน
หากพบว่าตนเองฝึ กปฏิบตั ิผิดพลาด ต้องการฝึ กฝนหลายๆครั้งหรื อต้องการศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถทาได้ ซึ่ งช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความเข้าใจในบทเรี ยน ทาให้เกิดทัศนะคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาลีลาศ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศรัณยา (2556) ที่
ได้กล่าวว่า สื่ อการสอนวิชาทักษะและการสอนลีลาศควรเน้นสิ่ งที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ อ งการเรี ย นวิช ากี ฬ าลี ล าศ เรื่ อ งจัง หวะบี กิ น และจัง หวะช่ า ช่ า ช่ า ของนั ก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอ พบข้อสรุ ปที่เป็ นไปตามสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ หลังการเรี ยนวิชากี ฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบี กินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโอมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื่ องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่เรี ยนด้วยสื่ อวีดีโออยูใ่ นระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงลงด้วยดี โดยผูท้ าวิจยั ได้รับความอนุ เคราะห์อย่างดี ยิ่งจาก ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ ยม
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุต สาหกรรมและการจัดการที่ ได้กรุ ณ าให้คาปรึ กษาแนะน าช่ วยเหลื อตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกท่าน ที่ กรุ ณาให้คาแนะนาในการตรวจสอบแก้ไขและให้คาแนะนาในการ
สร้างเครื่ องมือการทดลองสาหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช ที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือจนงานวิจยั สาเร็ จด้วยดี
คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวิจยั ในครั้งนี้ขอมอบแด่คุณพ่อคุณแม่คุณครู โรงเรี ยนประถม และคุณครู โรงเรี ยน
มัธยมทุกท่านที่ให้การศึกษา อบรม สัง่ สอน ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จด้วยดี
จึงขอบคุณมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปี ที่ 17 ฉบับที่ 1.
พีระพล เอียดทองใส, มนวิภา อนันตะเศรษฐกิล, สุ ญาณี เดชทองพงษ์. (2554) การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชากีฬาลีลาศทีเ่ รียนโดยใช้ บทเรียน e-Learning กับการเรียนแบบปกติ. คณะครุ ศาสตร์อุตสหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
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การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา
วิทยาลัยรัตภูมิทมี่ ีภูมิหลังทางการศึกษาต่ างกัน
Comparative Study of General Education Course’s Learning Achievement
of Rattaphum College Students withDifferent Educational Background
วันดี นวนสร้อย1* ภาวนา พุม่ ไสว1 สุพตั รา เพ็งเกลี้ยง1 และ อารี ย ์ เต๊ะหละ1
Wandee Nuansoi1* , Pawana Poomsawai1, Supattra Pengkheang1 and Aree Tehlah1

บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ จัดการเรี ยนการสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
5 หลักสูตร ได้แก่ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า ทั้งนี้คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาทุกหลักสูตร
มี ภูมิห ลังทางการศึ กษาต่างกัน มี ท้ งั จบการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ และระดับมัธยมศึ กษาและอื่น ๆ ตลอด
หลักสู ตรการเรี ยนผูเ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนรายวิชาศึ กษาทั่วไป ควบคู่กบั วิชาชี พเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ครอบคลุม เพื่อเป็ น
แนวทางพัฒ นาการเรี ยนการสอนหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป การศึ กษาครั้งนี้ เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า โดยศึกษาจากผล
การเรี ยนของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิช าชีพชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป ได้แก่
คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป ภาษาอังกฤษ1 และภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร โดยใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร
สองกลุ่มแบบอิสระกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาทั้ง 5 หลักสู ตร ที่มี
ภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปไม่แตกต่างกันในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป และ
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ผลการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรการบัญชีที่มีภูมิหลังทางการศึกษา
แตกต่างกันมีผลการเรี ยนต่างกัน และเมื่ อทดสอบสมมติฐานข้างเดี ยวพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาที่ จบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นในจัดการเรี ยนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปให้กบั นักศึกษาที่มีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกันสามารถจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบเดียวกันได้
คาสาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, หมวดศึกษาทัว่ ไป, ภูมิหลังทางการศึกษา, วิทยาลัยรัตภูมิ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

190

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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สาขาศึกษาทัว่ ไป วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ตาบลท่าชะมวง อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
Department of General Education, Rattaphum college, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thachamuang Sub-district,
Rattaphum District, Songkhla Province, 90180, Thailand
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บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติ
การบริ ห ารส่ วนงานภายในของสถาบันอุด มศึ กษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับ มติ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ในคราวประชุ ม ครั้งที่
2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จดั ตั้งส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 โดยมี การจัดการเรี ยนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 สาขาวิชา คือ 1. สาขาอุตสาหกรรม 2. สาขา
บริ หารธุรกิจ และ 3. สาขาศึกษาทัว่ ไป โดยมีวสิ ัยทัศน์ในการดาเนิ นงาน ดังนี้ วิทยาลัยรัตภูมิผลิตนักศึกษา และบัณฑิตที่
คิดเป็ น ทาเป็ น และใช้เป็ น มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพใฝ่ เรี ยนรู ้ มีระเบียบวินยั และรู ้รักสามัคคี (รายงานการประเมินตนเอง
วิทยาลัยรัตภูมิ ปี การศึกษา 2559)
ในปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยรัตภูมิจดั การเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตรและสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาช่างยนต์ และ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ า โดยรับผูท้ ี่ จบการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.) และระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า วิทยาลัยรัตภูมิจึงจัดแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่ แผน ก สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) และแผน ข สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า ทั้งสองแผนการศึกษาจะต้อง
เรี ยนรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป จานวนไม่ต่ากว่า 20 หน่วยกิต ซึ่งรายวิชาที่นกั ศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ต้องเรี ยนทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิชาคณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป วิชาภาษาอังกฤษ 1 และวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร จากที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น จะเห็นได้วา่ นักศึกษาที่เรี ยนแต่ละรายวิชามีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยน ดังนี้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่ างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต ในขณะที่ ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัต รวิชาชี พ (ปวช.) กลุ่ มวิช า
ภาษาไทย ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต คณิ ตศาสตร์ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วย
กิต จากโครงสร้างของหลักสู ตรทั้งสองหลักสู ตรมีการเน้นที่แตกต่างกัน โดยหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้น
พื้นฐานวิชาสามัญ ส่ วนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พเน้นวิชาชีพ ดังนั้นผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษามัธยมศึ กษาตอนปลายย่อมมี
พื้นฐานในวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปมากกว่าผูท้ ี่สาเร็ จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เนื่ องจากความรู ้พ้ืนฐานก่อนเข้าศึ กษาในมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการเรี ยนเป็ นปั จจัยทางตรงที่ มีผลต่อการ
เรี ยนของนักศึกษา (วรางคณา, 2557) ดังนั้น ในการจัดการเรี ยนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งมีการจัดการเรี ยนการ
สอนให้นักศึ กษาที่ มีภูมิหลังทางการศึ กษาต่างกันเรี ยนในกลุ่มเดี ยวกัน ผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึ กษารายวิชาศึ กษาทัว่ ไปของนักศึ กษา วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที่ มีภูมิหลังทาง
การศึกษาต่างกัน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่างกันหรื อไม่ เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจในการจัดการเรี ยนการสอนใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาศึกษาทัว่ ไปของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
นักศึ ก ษาที่ กาลังศึ ก ษาอยู่ในระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้น สู ง ชั้น ปี ที่ 1 ของวิท ยาลัยรั ต ภู มิ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร และภาษาอังกฤษ 1 ในปี
การศึกษา 2560 จานวน 134 คน จาแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี จานวน 36 คน สาขาวิชาการตลาด จานวน 18
คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 20 คน สาขาวิชาช่างยนต์ จานวน 43 คน และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า จานวน 17 คน
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ขอ้ มูลผลการเรี ยนของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป ภาษาอังกฤษ1 และวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่ อสาร ผูว้ ิจยั ทาการสาเนาข้อมูลจากงานทะเบี ยนและวัดผล วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
และนาข้อมูลมาบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาศึกษาทัว่ ไปของนักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิที่มีภูมิหลังทาง
การศึกษาต่างกัน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล(Microsoft Excel) ซึ่งวิเคราะห์ผลดังนี้
3.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 เปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนเฉลี่ยของนักศึ กษาที่ มีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน โดยตั้งสมมติฐานการศึ กษาว่า
นักศึ กษาที่จบการศึกษาจากระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายมีผลการเรี ยนเฉลี่ยในรายวิชาศึ กษาทัว่ ไปมากกว่านักศึ กษาที่จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขียนแทนสัญลักษณ์ได้ดงั นี้
สมมติฐานการศึกษา
H 0 : 1   2
H1 : 1  2

เมื่อ

1 แทน ค่าเฉลี่ยผลการเรี ยนของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2 แทน ค่าเฉลี่ยผลการเรี ยนของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ทาการทดสอบสมมติฐานการศึกษา ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เนื่องจากจานวนประชากรมีขนาดเล็กจึงทาการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยสองกลุ่มด้วยสถิติทดสอบ Independent t-Test มีการทดสอบ 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบค่าแปรปรวน 2 ประชากรว่าเท่ากันหรื อไม่ โดยทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
H 0 :  12 =  22
H1 :  12   22

เมื่อ  1 แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรี ยนของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2
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 22 แทนค่าความแปรปรวนผลการเรี ยนของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 ถ้าค่าความแปรปรวนของ 2 ประชากรไม่แตกต่างกัน สถิติทดสอบ t จะเป็ น
t=

( x1 − x2 ) − d
1 1
s 2p  + 
 n1 n2 

ถ้าค่าความแปรปรวนของ 2 ประชากร แตกต่างกัน สถิติทดสอบ t จะเป็ น
t=

( x1 − x2 ) − d
 s12 s22 
 + 
 n1 n2 

เมื่อ x1 แทน ค่าเฉลี่ยผลการเรี ยนของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า

x2 แทน ค่าเฉลี่ยผลการเรี ยนของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
d แทน ผลต่างของค่าเฉลี่ยประชากร

s12 แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรี ยนของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
s22 แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรี ยนของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ 1 จานวน 134 คน ด้วยความถี่ ร้อยละ แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 37.31 และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 62.69 เมื่อพิจารณา
ตามสาขาวิชาพบว่า สาขาวิชาการบัญ ชี มี นักศึ กษาที่ จบการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ร้ อยละ 38.89 และจบ
การศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 61.11 สาขาวิชาการตลาด มีนักศึ กษาที่ จบการศึ กษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ร้อยละ 44.44 และจบการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า คิดเป็ นร้อยละ
55.56 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุ รกิ จ มี นักศึ กษาที่ จบการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ร้อยละ 45 และจบการศึ กษา
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 55 สาขาวิ ช าช่ า งยนต์ มี นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 34.88 และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 65.12 และ
สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ า มี นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ร้ อ ยละ 23.53 และจบการศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 76.47
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ตารางที่ 1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปแยกตามภูมิหลังทางการศึกษา
สาขาวิชา
ภูมิหลังทางการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
จานวน(คน)
ร้อยละ
จานวน(คน)
ร้อยละ
การบัญชี
14
38.89
22
61.11
36
การตลาด
8
44.44
10
55.56
18
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
45.00
11
55.00
20
ช่างยนต์
15
34.88
28
65.12
43
ช่างไฟฟ้า
4
23.53
13
76.47
17
รวม
50
37.31
84
62.69
134
ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ผลการเรี ยนของนัก ศึ ก ษาที่ เรี ย นรายวิช าศึ ก ษาทั่ว ไปด้วยค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า ผลการเรี ยนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ นักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลการ
เรี ยนสู งกว่านักศึ กษาที่ จบมัธยมศึ กษาตอนปลายในสาขาวิช าการบัญ ชี สาขาวิชาช่ างยนต์ และสาขาวิชาช่ างไฟฟ้ า แต่
สาขาวิชาการตลาดและคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ นักศึกษาที่ จบมัธยมศึ กษาตอนปลายมีผลการเรี ยนสู งกว่านักศึ กษาที่ จบระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรี ยนในวิชาภาษาไทย สาหรับวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า นักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลการเรี ยนสูงกว่านักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ ง
ตรงกันข้ามกับ สาขาวิชาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาช่างยนต์
ตารางที่ 2 ผลการเรี ยนเฉลี่ยรายวิชาศึกษาทัว่ ไปแยกตามภูมิหลังทางการศึกษา
สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
ปวช.
ม.ปลาย
ปวช.
ม.ปลาย
ปวช.
ม.ปลาย



        
การบัญชี
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
ช่างยนต์
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
ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่มีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบที
แสดงดังตารางที่ 3 จากการทดสอบในขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบค่าแปรปรวนของผลการเรี ยนของนักศึ กษาที่ จบระดับ
ประกาศนี ยบัตรและจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผลการเรี ยนทั้ง 3 รายวิชา มีความแปรปรวนเท่ากันทั้งสองกลุ่ม
เมื่อตรวจสอบตามสาขาวิชาพบว่า ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 สาขาวิชาการบัญชีมีความแปรปรวนของผลการเรี ยนของทั้ง
สองกลุ่มไม่เท่ากัน ส่ วนสาขาวิชาอื่นๆ มีความแปรปรวนของผลการเรี ยนเท่ากัน ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ค่าความแปรปรวน
ทั้งสองกลุ่มเท่ากันในทุกสาขาวิชา เช่นเดียวกับรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ดังนั้น ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
ทีที่มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน ปรากฏว่าในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ยอมรับสมมติฐาน H0 หมายถึง ผลการเรี ยนของนักศึกษาที่
จบการศึกษาจากระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายมีผลการเรี ยนเฉลี่ยน้อยกว่าหรื อเท่ากับผลการเรี ยนเฉลี่ยของนักศึ กษาที่ จบ
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การศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ สอดคล้องกับวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร และรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ที่ ระดับ
นัย สาคัญ 0.05 เมื่ อ พิ จ ารณาผลการเรี ยนในแต่ ล ะสาขาวิช าพบว่า ผลการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาจากระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย น้อ ยกว่าหรื อ เท่ ากับ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย ของนั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา

สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาและเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการศึ กษารายวิชาศึ กษาทั่วไป ของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัต ร
วิชาชีพชั้นสู ง วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน พบว่า นักศึกษาที่
เข้ามาศึ กษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง จบระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายมากว่าจบจากระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พ ในขณะที่ โครงสร้างของทั้งสองหลักสู ตรมีการเน้นที่ แตกต่างกัน ซึ่ งระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย มีพ้ืนฐานวิชา
สามัญมากกว่า แต่จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยผลการเรี ยนจะเห็นได้วา่ นักศึกษาที่จบจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลการ
เรี ยนสู งกว่าระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ า เกื อบทุกรายวิชา
ส่ วนสาขาวิชาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มีผลในทางตรงกันข้าม เมื่อทดสอบเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
ศึกษารายวิชาศึ กษาทัว่ ไป โดยใช้สถิติทดสอบที พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาที่ จบระดับมัธยมศึ กษาตอน
ปลายมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าหรื อเท่ากับนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ ทธิ พงค์ ปั คมา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาคทฤษฎี ของนักศึกษา ปวส. สายตรง และปวส. สาย ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่ต่างกัน
ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป สามารถจัดการเรี ยนการสอนแบบรวมกลุ่มระหว่างนักศึกษา
ที่มีพ้นื ฐานแตกต่างกันได้
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาทางวิชาชีพเฉพาะเพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ งานทะเบี ย นและวัด ผล วิท ยาลัย รั ต ภู มิ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ที่ ไ ด้ให้ การ
สนับสนุนข้อมูลในการทาวิจยั ครั้งนี้
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การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร. ศรีวิชัย โดยใช้ กจิ กรรมการสอนแบบโครงงาน
A Study of Learning Achievement in Southern Culture and Traditions Using Project-based
Learning of Undergraduate students, College of Industrial Technology and Management,
Rajamangala University of Technology Srivijaya
ภิริญาภรณ์ เจริ ญโรจนปรี ชา1*
Piriyaporn Chareonrotjanapreecha1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ หลังการเรี ยนเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 (2) เปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรม
และขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจัด การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานเรื่ องอัตลักษณ์ ของภาคใต้ จานวน 2 แผน (2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) นักศึ กษาสามารถศึกษาและนาเสนอผลงานที่ เ ป็ นโครงงานที่ มีการแสดงออกถึง
เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ จานวน 7 โครงงาน (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ ของนักศึกษาหลังเรี ยน
โดยใช้กิ จกรรมแบบโครงงานสู งกว่าก่ อนเรี ยน และ (3) นักศึ ก ษามี ความคิ ด เห็ น ต่อ กระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้
กิจกรรมแบบโครงงานอยูใ่ นระดับดีมาก
คาสาคัญ : กิจกรรมแบบโครงงาน, วัฒธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ,นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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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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บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) มีความมุ่ง หมายพัฒนา
คนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรมในการศึ กษา ต้องยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 กล่าวไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้ รี ยนทุกคน ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ผูเ้ รี ยนต้องมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตามมาตรา 23 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึ กษา ทั้งการศึ กษาใน ระบบ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย เน้น
ความส าคัญ ทั้งความรู ้ คุ ณ ธรรม กระบวนการเรี ย นรู ้ และบู รณาการตามความเหมาะสมของแต่ ล ะระดับ การศึ ก ษา
ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรา 24 กล่าวไว้วา่ การจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ สถานศึ กษาควรจัดเนื้ อหาสาระ ให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนั ด ของผู ้เรี ย น โดย ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งของแต่ ล ะบุ ค คล ฝึ กทัก ษะกระบวนการคิ ด การเผชิ ญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้ มาใช้ เพื่อป้ องกันแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิคิดเป็ น ทา
เป็ น การจัด การเรี ย นการ สอนควรผสมผสานสาระความรู ้ ด้านต่ างๆให้ส มดุ ล กัน เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ (ส านัก วิชาการและมาตรฐานการศึ กษา, 2553) นอกจากนั้น หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ก็ได้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นให้นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาจากกิ จกรรมที่ ปฏิ บัติเกี่ ยวกับบทเรี ยนได้
ปั ญ หานั้น ควรเป็ นปั ญ หาที่ นักเรี ยนสนใจและอยากรู ้ คาตอบ นักเรี ยนจะได้ท าการศึ กษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความรู ้และความเข้าใจจากเรื่ องที่เรี ยนมา (พิมพันธ์, 2548) จะเห็ นว่า ใน ชีวิตประจาวันของคนเรานั้น
มักจะพบปั ญหาต่าง ๆ การแก้ปัญหาจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการดาเนิ นชี วิตของคนใน สังคม ซึ่ งจะต้องใช้ทกั ษะการคิดเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็ นเพียงการรู ้จกั คิดและรู ้จกั การใช้สมองหรื อมุ่งพัฒนาสติปัญญาเท่านั้น แต่
ยังสามารถพัฒนาทัศนะคติ วิธีคิด ความรู ้ความเข้าใจใน สภาพการณ์ของสังคมได้ดี (Eberle and Stanish, 1996 อ้างถึงใน
ประพันธ์ศิริ, 2553) การแก้ปัญหา จึงเป็ นทักษะกระบวนการที่ สาคัญและจาเป็ นในสังคมปั จจุบัน ซึ่ งในระบบการศึกษา
จาต้องให้ความสาคัญในการ พัฒนาผูเ้ รี ยน มีโอกาสฝึ กทักษะการแก้ปัญหาให้มากขึ้น การสอนทักษะการแก้ปัญหานั้น ต้อง
กาหนดสถานการณ์ ที่ เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝน ให้เกิ ดทักษะสาคัญ ๆสอดคล้องกับสถานการณ์ ในชี วิตจริ ง ควรเป็ น
สถานการณ์ที่ จาเป็ นต่อการรู ้จกั แก้ปัญหาได้ดี (ประพันธ์ศิริ, 2553)
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าและลง มือปฏิบตั ิ
ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตน ซึ่ งอาศัยกระบวนการในทางวิทยาศาสตร์ หรื อ กระบวนการอื่นๆ ที่
เป็ นระบบไปศึกษาหาคาตอบในเรื่ องนั้นๆ (สุวิทย์ และ อรทัย, 2545) เรี ยนรู ้ อย่างเต็มตามศักยภาพ (สุพล, 2543) กิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะ กระบวนการคิด มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนคิดร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และนา
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ใน ชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุข (เมธินี , 2548)
การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงการได้เริ่ มในประเทศสหรัฐอเมริ กา ช่วงศตวรรษที่ 19-20 เป็ นความคิดริ เริ่ ม
ของ William Heard Kilpatrick นัก การศึ ก ษาอเมริ กัน ซึ่ งพัฒ นามาจากแนวคิ ด ของ John Dewey ที่ สนั บ สนุ น ให้ ส ร้ าง
ประสบการณ์ ทางการศึ กษาเพื่อช่วยให้เด็กเกิ ดความตระหนักในชุมชน นามาประยุกต์ สอนเด็กถึงวิธีการใช้โครงการที่
เกี่ยวกับประสบการณ์จริ งให้เป็ นรากฐานสาคัญของการศึกษามากกว่าการเตรี ยมเด็กเพื่ออนาคต ในช่วงปี ค.ศ. 1934 Lucy
Sprague Mitchell นักการศึ กษาจาก The Bank Street College Of Education นครนิ วยอร์ ก ออกศึ กษาสิ่ งแวดล้อมและสอน
ครู ให้รู้จกั วิธีการใช้โครงการ ซึ่ งเป็ นวิธีสอนที่ พฒั นาโดยวิทยาลัยการศึ กษาแบงก์สตรี ที่มีส่วนคล้ายคลึงอย่างมากกับการ
สอนแบบโครงการ ผลการทดลองใช้พบว่า เด็กเรี ยนรู ้ได้ดีจากการวางแผนทางานร่ วมกัน ได้ตดั สิ นใจและเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่
ต้องการเรี ยน ผลการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มศักยภาพของเด็กทุกด้าน ต่อมาในปี ค.ศ.1945 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน Villa Cella
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ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่ อยู่ห่างจากตัวเมือง Reggio Emilia 2-3 ไมล์ แม่บ้านกลุ่มหนึ่ งร่ วมมือกับ Malaguzzi นักการศึ กษา
และกลุ่มผูป้ กครองจัดการศึกษาให้เหมาะกับเด็กที่ มีชีวิตอยูท่ ่ามกลางบ้านเรื อนปรักหักพังเพราะผลจากสงครามโลก และ
ทาการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี บทความ งานวิจยั ข้อคิดเห็นจากศาสตร์ สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทดลองปฏิบตั ิ แล้ว
วิเคราะห์ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ ทาการปรับปรุ งจนได้แนวคิดและการปฏิบตั ิในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย และประสบผลสาเร็ จจนเป็ นที่ รู้จกั ในกลุ่มยุโรปอเมริ กาเหนื อ และอเมริ กา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 Reggio Emilia ได้
กลายเป็ นชื่อของแนวคิดในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย และ การเรี ยนรู ้อย่างลุ่มลึกจากงานของโครงการ (Projects)
เป็ นกิจกรรมการสอนที่ โดดเด่นในโรงเรี ยนตามแนวคิด Reggio Emilia การจัดประสบการณ์แบบโครงการได้รับการพัฒนา
รู ป แบบให้ ชัด เจนขึ้ น โดย Katz ชาวอเมริ ก า และ Chard ชาวแคนาดา ที่ ไ ด้ไ ปศึ ก ษาดู ง านการเรี ย นการสอน Project
Approach จากโรงเรี ยนก่อนประถมศึ กษาในเมือง Reggio Emilia ซึ่ งอยูท่ างตอนเหนื อของประเทศอิตาลี และทั้งสองก็ได้
พิมพ์เผยแพร่ หนังสื อชื่อว่า Engaging Children , s Mind : The Project Approach ซึ่งหนังสื อเล่มนี้ ได้เป็ นแนวทางในการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการในระยะต่อมา
สาหรับประเทศไทยมหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนทางการศึกษาได้จดั หลักสู ตรที่กาหนดรายวิชา นวัตกรรมการศึ กษา
โดยให้นกั ศึกษาเรี ยนและทดลองจัดการสอนแบบโครงการให้แก่เด็กปฐมวัยเป็ นนวัตกรรมหนึ่ งที่ตอ้ งฝึ กปฏิบตั ิ ตลอดจน
ศึ กษาวิจยั ในหลักสู ตรระดับปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ส่ วนสถานศึ กษาระดับปฐม วัยทั้งภาครัฐและเอกชนสนใจน า
นวัตกรรมการสอนแบบโครงการไปใช้อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั
การสอนแบบโครงงาน(Project Approach) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกสิ่ งที่จะศึกษา หรื อโครงการที่สนใจ
จะท า ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ผู ้เรี ยนได้น าความรู ้ ใ นชั้น เรี ย นมาบู ร ณาการกับ สิ่ งที่ ก ระท าน าไปสู ้ ค วามรู ้ ใหม่ ๆ ด้ว ยการสร้ า ง
ความหมาย การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง (สุ เทพ, 2547) ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ
โครงงานเป็ นการจัดกิจกรรมที่ครู ผสู ้ อนต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนที่ส่งเสริ มการเรี ยน ด้วยสิ่ งที่หลากหลาย เป็ นการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบหนึ่ งที่ ให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนด้วยตัวเอง ได้ลงมือปฏิ บตั ิจริ งในลักษณะของการศึกษา สารวจ ค้นคว้า
ทดลอง ประดิฐ์ คิดค้น โดยมีครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ แนะนา และให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ในชั้น
เรี ยนมาบูรณาการ กับกิจกรรมที่จะทาเพื่อนาไปสู่ ความรู ้ใหม่ๆ ด้วยการสร้างความหมาย แก้ปัญหา การค้นพบความรู ้ดว้ ย
ตนเอง (สุ พล, 2543) การสอนโดยโครงงานเป็ นการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีทาโครงงานวิจยั เล็กๆผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิ เพื่อ
พัฒนาความรู ้ ทักษะ และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ระเบียบวิธีดาเนิ นการเป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลักของ
การสอน โดยใช้โครงงานต้องกระตุน้ ให้นกั เรี ยนรู ้จกั สังเกต รู ้จกั ตั้งคาถาม รู ้จกั ตั้งสมมุติฐาน รู ้จกั หาความรู ้ดว้ ยตัวเอง เพื่อ
ตอบคาถามที่ ตนอยากรู ้ สามารถสรุ ปและทาความเข้าใจ กับสิ่ งที่คน้ พบในโครงงานอาจจะทาในเวลาเรี ยนหรื อนอกเวลา
เรี ยนก็ได้ (วิมลรัตน์, 2544)การสอนโครงงานจึงไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินความสามารถของครู ที่จะทาการสอน แต่ตอ้ งอาศัยทักษะ
การจัดการสอน และทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเอง ในการอ่านและค้นคว้าให้มีความรู ้มากกว่า นักเรี ยนค่อนข้างมาก
ด้วย (สุ พ ล,2543) นอกจากนี้ กิ จกรรมโครงงานยังช่ วยเสริ มสร้างคุ ณ ลักษณะของคน ให้มี คุณ ภาพพร้ อมที่ จะต่อ สู ้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นผูผ้ ลิต ผูป้ ฏิบตั ิที่สร้างสรรค์ผลงาน และองค์ความรู ้ได้
จากการศึกษางานวิจยั อัตลักษณ์แห่งพื้นถิ่นชาวใต้ของหทัยรัตน์ (2556)ได้ทาการวิจยั อัตลักษณ์แห่งพื้นถิ่นชาวใต้ชุด
นี้ เป็ นการนาประสบการณ์ ความทรงจา จากความประทับใจ ความรัก ความผูกพันในวัยเยาว์ มาเป็ นแรงบันดาลใจใน
การถ่ายทอดเรื่ องราว อารมณ์ความรู ้สึก ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิ ลปะตามจินตนาการ และทัศนคติส่วนตัว
ด้วยเทคนิ ควิธีการเขียน แกะไม้ และประกอบไม้ มุ่งเนื้ อหาเรื่ องราวของวิ๔ชี วิตความเป็ นอยูข่ องครอบครัว และวิถีชีวิต
ชาวใต้ โดยอาศัยวัตถุและวัสดุ ที่มีความหมายต่อความทรงจาและความรู ้สึกของข้าพเจ้า มาเป็ นสื่ อในการแสดงออกเป็ น
รู ปแบบผลงานสื่ อผสมและการจัดวาง เพื่อสะท้อนความงดงามและคุณค่าของวัฒนธรรม ซึ่ งแฝงนัยยะทางความคิด ที่
แสดงถึงความระลึกถึง และโหยหาความทรงจาในวัยเด็ก ที่เกิดจากประสบการณ์ของข้าพเจ้า
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ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานจึงมีความสนใจที่จะทดลองสอน
วิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน และได้เลือกเอาเนื้ อหาเรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ใน
ระดับปริ ญญาตรี ทั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานเอาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และ เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน ซึ่ งเป็ น
เนื้ อหาที่ มีความสัมพันธ์กบั ชีวิตประจาวันของนักศึ กษา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายและเหมาะสมกับการสอนแบบ
โครงงาน นักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึ กการตัดสิ นใจและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทาให้นกั ศึ กษาเรี ยนอย่างมีความสุ ขและเรี ยนได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกห้องเรี ยน
จากสาเหตุดงั กล่าวผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
บูรณาการของนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ โดยใช้วธิ ีการสอนแบบใช้
โครงงานเป็ นฐาน (Project base Learning: PBL) ซึ่ งเป็ นวิธีการสอนที่ ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง
และพัฒนาทักษะการคิดอีกทั้งยังเป็ นการฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มให้กบั ผูเ้ รี ยนอีกด้วย ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้การทาโครงงานเรื่ อง
เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการบูรณาการของผูเ้ รี ยนเพื่อให้การเรี ยนการสอนวิชา
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ประสบความสาเร็ จตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ หลังการเรี ยนเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ ร้ อยละ 80 ผลการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมแบบ
โครงงาน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี
ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ ของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมแบบโครงงาน และ
3. ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ กระบวนการการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมแบบโครงงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จานวน 30 คน
3. สมมติฐานการวิจยั
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ เรื่ องอัตลักษณ์ของชาวใต้ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
หลังเรี ยนด้วยกิจกรรมโครงงานสูงกว่าก่อนเรี ยนการสอนโดยปกติ
2. ระดับความคิดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ เรื่ องอัตลักษณ์ของ
ชาวใต้ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อาเภอขนอม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่เรี ยนด้วยกิจกรรมโครงงา อยูใ่ นระดับมาก

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้ งนี้ งานวิจัยนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อ ศึ กษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องอัต ลักษณ์ ของภาคใต้ ของ
นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจัด การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและ
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ขนบประเพณี ภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ให้มีจานวนนักศึ กษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็มและเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อกระบวนการการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ที่ได้รับการสอนแบบโครงงาน
1. กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้วิ จัย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 วิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรในการวิจยั ตัวแปรที่ผวู ้ จิ ยั ทาการศึกษาในครั้งนี้ มีดงั นี้
ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีสอน ซึ่งมี 2 วิธี คือการสอนกิจกรรมแบบโครงงานและ การสอนตามปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่ลงเรี ยนวิชา
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้เรื่ องอัตลักษณ์ของชาวใต้
2. ความความคิดเห็ นของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนเรื่ องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณี ภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง (One Shot Case Study)โดยมีการจัด
กระทากับนักศึกษากับกลุ่มเป้ าหมาย แล้วสังเกตหรื อวัดผลที่ได้จากการวิจยั โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และเครื่ องมือวัดความคิดเห็น ต่อจากนั้นจึงนาผลที่ได้จากการวัดมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ เขียนเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี้ (ชิด
ชนก, 2539)
X ----------------------- O
กาหนดให้ x หมายถึง กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน เรื่ องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณี ภาคใต้
O หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความคิดเป็ นของนักศึกษาต่อกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มี 3 ประเภท ได้แก่
2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน เรื่ องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวิชาวัฒนธรรม
และขนบประเพณี ภาคใต้ จานวน 2 แผน
2.2 แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นแบบปรนั ย ชนิ ด 4 ตัว เลื อ ก จ านวน 40 ข้อ ซึ่ งเป็ น
แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบ
โครงงาน
การสร้างและการหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
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การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั และการหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือมีรายละเอียด ดังนี้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน ดาเนินการสร้างและหาประสิ ทธิภาพดังนี้
1. ศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักการ เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน
2. ศึกษาหลักสู ตรรายละเอียดของรายวิชา จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ คาอธิ บายรายวิชา กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนเรื่ องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ระดับปริ ญญาตรี เขียนแผนการสอนแบบสอน
ปกติและแบบโครงงาน เรื่ องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้
3. วิเคราะห์หวั ข้อและรายละเอียดการเรี ยนรู ้เรื่ องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้
4. ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน เช่น ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนการเขียนแผน (วิมลรัตน์, 2545)
5. กาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
6. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานเรื่ องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวิชาวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณี ภาคใต้
7. น าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญการสอนเรื่ องอัตลักษณ์ ข องชาวใต้ ตรวจแล้วน าข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งเพื่อตรวจสอบแก้ไขความเหมาะสมของแผนทั้งสาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง สาระการเรี ยนรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้ สื่ อ และแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดประเมินผลแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้ว
ปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น และสร้างแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งกาหนดระดับความเหมาะสม 5
ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ก ารให้ คะแนนแบบประเมิ น แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการประเมิ น ที ล ะแผน คื อ
มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด (บุญชม, 2543) ได้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ในภาพรวมทั้ง 2 แผน เท่ากับ 4.27 โดยมี
ค่าเฉลี่ยความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญระหว่าง 4.10 ถึง 4.60
8. นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ มาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง ประเมินความสอดคล้องกับจุดประสงค์
9. นาแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาการบัญชีและ
วิศวกรรมโยธา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช จานวน
30 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และนาแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนนถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน
10. นาผลคะแนน มาวิเคราะห์หาค่าความยาก (Difficulty) และอานาจจาแนกของแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ตั้งเกณฑ์ที่มีความยากระหว่าง 0.25-0.81 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ที่ต้ งั
ไว้ 40 ข้อ
11. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว ไปใช้ปฏิ บตั ิ การสอนจริ ง
กับกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัด การ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 40 คน แล้วน า
แผนการจัดการเรี ยนรู ้มาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
12. ระยะเวลาดาเนิ นการสอนกับนักศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
อ. ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแล้วคานวณหาประสิ ทธิผลการสอนแบบโครงงาน
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน มีข้ นั ตอนการสร้าง
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของความคิดเห็ นต่อกิจกรรมแบบโครงงาน และสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบโครงงาน
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2. กาหนดขอบเขตในการวัด ต้องการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต่อกิจกรรม
แบบโครงงาน
3. กาหนดจุดมุ่งหมายในการวัด ต้องการสอบถามความรู ้สึกของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการทางานต่อ
กิจกรรมแบบโครงงานและพฤติกรรมที่นกั ศึกษาแสดงออกในการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้
4. กาหนดเนื้อหาในการวัด ต้องการสอบถามความคิดเห็นต่อเนื้อหาของโครงงาน
5. กาหนดตารางโครงสร้าง
6. กาหนดแบบสอบถามและลักษณะของข้อความแบบสอบถามตามของ ลิกเคอร์ (Likrt) เป็ นมาตรา
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบ่งตามลักษณะข้อความได้ 3 แบบ คือ
1) ข้อความที่ วดั แบบสอบถามความคิดเห็ นต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม
แบบโครงงานหรื อความรู ้สึก ข้อความทั้ง 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาคานวณค่า IOC เลือกข้อที่มีค่า IOC ≥ 0.50 ได้แบบสอบถามความคิดเห็นชุด
ที่หนึ่ง จานวน 12 ข้อ พร้องทั้งปรับปรุ งแก้ไขภาษาและข้อคาถาม
2) หาค่ าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ กิ จกรรมแบบโครงงานโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป (SPSS) นาแบบสอบถามความคิ ดเห็ นไปทดสอบกับนักเรี ยนระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ อ. ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช จานวน 30 คน
3) หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น โดยวิธี ข องครอนบาค (Cronbach)
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป(SPSS) นาแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดสอบกับนักเรี ยนระดับปริ ญญาตรี วทิ ยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ อ. ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช จานวน 30 คน คานวณค่าความเชื่อมัน่
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. บันทึกเพื่อขออนุญาตดาเนินการวิจยั
2. ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการสอนแบบโครงงานบอกขอบข่ายเนื้ อหาวิชา การ
วัดผลและการประเมินผล ข้อตกลงต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จานวน 2 แผน จานวน 6
ชัว่ โมง
4. เมื่ อสิ้ นสุ ดการเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้นักศึ กษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักศึกษาที่สอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานและการสอนโดยปกติมาตรวจให้คะแนน แล้วนาคะแนนที่ได้ไปทา
การวิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแบบอิงเกณฑ์ ที่กาหนด คือ 80/80
2. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน
และการสอนแบบปกติดว้ ยการทดสอบ ที (t –test)
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4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม, 2543)
P = Nf × 100
เมื่อ

p แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลงให้เป็ นร้อยละ
n แทน จานวนความถี่ท้ งั หมด
2. จากการเฉลี่ย (Mean)โดยใช้สูตร (บุญชม, 2543)

เมื่อ

∑𝑥

𝑥̅

=

𝑥̅

แทน ค่าเฉลี่ย

𝑁

∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N แทน จานวนคนในกลุ่ม
4.3 การวิเคราะห์คุณภาพเครื่ องมือ
การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้สูตรดัชนี
ค่าความสอดคล้อง IOC (สมนึก, 2544)
IOC =
เมื่อ

∑𝑅
𝑁

IOC แทน ร้อยละ

∑ 𝑅 แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลงให้เป็ นร้อยละ
N

แทน จานวนความถี่ท้ งั หมด

ผลและวิจารณ์ผล
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ของนักศึกษระดับ
ปริ ญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรี วชิ ยั โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
1. ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ หลัง การเรี ย นเปรี ย บเที ยบกับ เกณฑ์ ร้ อ ยละ 80 ของนัก ศึ ก ษระดับ ปริ ญ ญาตรี วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรี วชิ ยั โดยใช้ที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน เป็ นสื่ อการสอนที่
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาสู งขึ้น เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่ได้พฒั นาขึ้น โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
และสามารถเรี ยนรู ้ได้ไม่จากัดเวลา และสถานที่ ซึ่งผลวิจยั นี้สอดคล้องกับ
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยนสามารถนาเสนอบทเรี ยนได้อย่างรวดเร็ ว ทั้งมีสีสนั ที่สวยงามทา
ให้เกิ ด แรงกระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามสนใจในบทเรี ยน นัก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู ้ ในบทเรี ย นได้ซ้ าแล้ว ซ้ าอี ก เป็ นสื่ อ ที่
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ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดีจากการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนจากแบบเดิมที่เน้น บรรยาย และ
ปฏิบตั ิในห้องเรี ยนเป็ นหลัก มาเป็ นการสอนใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงานเข้ามาช่วย มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนซึ่ ง
เน้นให้ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเองเพิ่มขึ้น หารกการเรี ยนการสอนที่มีเพียงแต่การบรรยาย และปฏิบตั ิตามแล้วนักศึกษาอาจจะ
ทาให้การสื่ อสารไม่ตรงกันทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น ผูส้ อนจาเป็ นจะต้องมีสื่อกลางเข้ามาช่วยในการเรี ยน
การสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาและปฏิบตั ิตามได้ง่ายและเร็ วขึ้น
3. ของนักศึกษาต่อการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ ที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ผลการประเมิน พบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจต่อ
การใช้สื่อวีดีโอในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายการปรากฏว่ารายการที่ นักศึ กษามีระดับความพึงพอใจมากที่ สุดคือการ
นาไปใช้ประโยชน์ ผลความพึงพอใจของกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ที่นามาใช้ในการเรี ยนการสอนจึงทาให้นกั ศึกษามี
ทัศนคติที่ดี และส่ งผลให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ด้วยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน จึงเป็ นสื่ อการสอน
ที่ เหมาะสมที่ จะท าให้นัก ศึ กษามี ค วามรู ้ ความเข้าใจเพิ่ มขึ้ น ท าให้ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการเรี ยนการเรี ยนวิช า
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ของนักศึกษา ที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน สู งกว่าก่อนการเรี ยน และ
นักศึกษามีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอนเนื่ องจากเป็ นกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีเนื้ อหาที่ตรงกับจุดประสงค์การ
เรี ยนผ่านการปรับปรุ ง ทั้งด้านเนื้อหา ด้านการผลิตสื่ อจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จึงทาให้เมื่อนาสื่ อวีดีโอมาใช้ในการสอนจริ งแล้วทา
ให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจมีความแปลกใหม่ สามารถเข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย สร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน และมีความพึงพอใจมาก
ขึ้น.
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2560 วิท ยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย อาเภอขนอม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ ของนักศึ กษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมแบบโครงงาน และ เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม
แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
จานวน 30 คน ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการวิจยั
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ หลังการเรี ยนเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 ผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบ
โครงงาน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี
ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้
ของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน และ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรม
และขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจัด การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จานวน 30 คน
จากการใช้แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชา
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงานที่ใช้
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ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ เกณฑ์ให้จานวนนักศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ วิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ หลังจัด
กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
จานวน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นักศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์
นักศึกษา คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คิดเป็ น
ทั้งหมด
เต็ม
ทั้งหมด
สูงสุด
ต่าสุด
เฉลี่ย
ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
30
40
1,280
38
28
33.47
83.68
27
84.37
จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ย 33.47 คิดร้อยละ 83.68 ของคะแนนเต็ม
และนักศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์ จานวน 27 คน คิดร้อยละ 84.38
ผลการศึกษาเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ น ของนักศึกษาที่ มีต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบ
โครงงาน เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งเป็ นด้านความรู ้ที่ได้รับ ด้านทักษะภาคปฏิบตั ิ
ด้านทัศนคติในการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน และด้านทัศนคติต่อครู ผสู ้ อน มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี
ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 วิท ยาลัยเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมและการจัด การ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน
ระดับความคิดเห็น
แปลผล
รายการประเมิน
S.D
𝑥̅
1.ด้านความรู ้ที่ได้รับ
1.1 นักศึกษาทราบจุดประสงค์ของการเรี ยนอย่างชัดเจน
1.2 นักศึกษาสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
1.3 นักศึกษาร่ วมปรึ กษาและวางแผนกับเพื่อนในกลุ่ม
1.4 นักศึกษามีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น
1.5 นักศึกษาได้คน้ คว้าแสวงหาคาตอบด้วยตนเอง
1.6 นักศึกษามีโอกาสได้เผยแพร่ ผลงานของตนเอง
รวม
2. ด้านทักษะการปฏิบตั ิ
2.1 นักศึกษาได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
2.2 นักศึกษาได้วเิ คราะห์วจิ ารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2.3 นักศึกษาสนใจร่ วมกิจกรรมอย่างกระตือรื อร้น
2.4 นักศึกษาสามารถทางานร่ วมกับเพื่อนในกลุ่ม
รวม
3. ด้านทัศนคติในการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
3.1 นักศึกษามีทศั นคติที่ดีการสอนแบบโครงงาน
3.2 นักศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.3 นักศึกษาสามารถเป็ นได้ท้ งั ผูน้ าและผูต้ ามในโอกาสที่เหมาะสม

4.63
4.47
4.31
4.22
4.09
4.09
4.09
4.30

0.66
0.76
0.78
0.71
0.69
0.69
0.69
0.73

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.09
4.38
4.28
4.09
4.21

0.69
0.61
0.68
0.59
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.41
4.44
4.69

0.61
0.67
0.59

มาก
มาก
มากที่สุด
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3.4 นักศึกษารู ้สึกภาคภูมิใจในผลงานที่สาเร็จ
3.5 นักศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้
รวม

4.63
4.59
4.55

0.61
0.61
0.62

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4. ด้านทัศนคติต่อครู ผสู ้ อน
4.1 อาจารย์ให้คาปรึ กกาษาและเสนอแนะแก่นกั ศึกษาเป็ นอย่างดี
4.2 อาจารย์เอาใจใส่นกั ศึกษาอย่างทัว่ ถึง
4.3 อาจารย์ยมิ้ แย้มแจ่มใสมีความเป็ นมิตรกับนักศึกษา
4.4 อาจารย์ใช้สื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม
4.5 อาจารย์ให้กาลังใจนักศึกษาในการทางาน
รวม
รวมเฉลี่ย

4.72
4.69
4.75
4.59
4.78
4.71
4.44

0.52
0.54
0.51
0.56
0.42
0.51
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีความคิดเห็น ต่อวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ เรื่ องอัตลักษณ์ของชาว
ใต้ โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคล
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านทัศนคติต่อครู ผสู ้ อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และ
ด้านทัศนคติในการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับความพึง
พอใจมากคือ ด้านความรู ้ที่ได้รับ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และด้านทักษะการปฏิ บัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามลาดับเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อของทุกด้าน พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคืออาจารย์ให้กาลังใจนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และ
รองลงมาคืออาจารย์ยมิ้ แย้มแจ่มใส่มีความเป็ นมิตรกับนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.75
2. วิจารณ์ ผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการแบบ
โครงงาน สามารถอภิปลายผลได้ดงั นี้
ผลการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักศึกษา พบว่านักศึ กษามีคะแนนค่าเฉลี่ย 33.47 เมื่อนามาเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ท้ งั คะแนนและนักศึกษา ทั้งนี้ เนื่ องจากการจัดกิจกรรมการการสอนแบบโครงงาน
เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ จดั ประสบการณ์ให้แก่นักศึ กษาเหมือนกับการทาลานในชีวิตจริ ง เป็ นการสอนที่
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความสนใจ ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง รู ้จกั การทางานอย่างเป็ น
ระบบ มี ข้ นั ตอน ฝึ กการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ ดี ได้เรี ยนรู ้ วิธี การแก้ปั ญ หา ฝึ กการคิ ด วิเคราะห์ และประเมิ น ผลงาน
ซึ่งสอดคล้องกับอังคณา (2552) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ฝึกตนเอง
ฝึ กกระบวนการคิด กระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ เป็ นการสร้างวัฒนธรรมการคิดการทางานอย่างอิสระแต่
เป็ นระบบระเบี ยบ ทาให้เด็กเกิ ดวินัยในตนเอง และ สุ วิทย์และอรทัย (2545) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
โครงงานเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรมตามความสนใจ ความ
ถนัดและความสามารถของตน ซึ่ งอาศัยกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ห รื อกระบวนการอื่ น ๆ ที่ เป็ นระบบ ไปใช้ใน
การศึกษาหาคาตอบในเรื่ องนั้น ๆ ภายใต้คาแนะนา ปรึ กษาและความช่วยเหลือจากผูส้ อนหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเริ่ มตั้งแต่การเลือก
หัวข้อ เรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษา การวางแผน การดาเนิ น งานตามขั้น ตอนที่ กาหนดตลอดการน าเสนอผลงาน ซึ่ งในการจัด ท า
โครงงานนั้นสามารถทาได้ทุกระดับชั้นอาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม จะทาในเวลาเรี ยนหรื อนอกเวลาเรี ยนก็ได้ และ
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นอกจากนี้ยงั ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับสุ รินทร์ (2550) ได้ทา
การวิจยั เรื่ องการศึ กษาเพื่อพัฒนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเรื่ อง การผลิตปุ๋ ยชี วภาพ พบว่า ชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พรทิวา (2552) ได้ทาการ
วิจยั เรื่ อง ผลการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน พบว่านักเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด อรัญญา (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โดยอ้างอิง
กิจกรรมโครงงาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2.2 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยใช้
กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน โดยภาพรวม นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงาน ผูเ้ รี ยนมีอิสระ ไม่เคร่ งเครี ยด อาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ให้การเสริ มแรง ทาให้ครู ผูส้ อนและ
นักศึ กษามีปฏิ สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ขณะจัดกิ จกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกัน ทาให้ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นและ
สนุกสนานกับการเรี ยน ซึ่งได้ท้ งั ความรู ้ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ส่งผลให้นกั ศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมัน่ ใจใน
การพัฒ นางาน ซึ่ งสอดคล้อ งกับสุ ริน ทร์ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่ อ ง การศึ ก ษาเพื่ อพัฒ นาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบ
โครงงาน เรื่ อง การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน อยูใ่ นระดับมาก
พรทิ วา (2552) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ผลการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบโครงงาน พบว่านักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็ นร้อยละ 100
จากเหตุผลดังกล่าว การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จึงเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
มีคุณภาพ อาจารย์ผูส้ อนสามารถใช้เป็ นสื่ อประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ เกิดแนวคิดที่ชดั เจน ไม่เบื่อหน่ ายและส่ งผลให้ ความสามารถด้านการเรี ยนรู ้ การลงมือ
ปฏิ บัติเพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง จากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ทาให้นักศึ กษามี ประสบการณ์ โดยตรง ได้ทาการทดลอง
และพิสูจน์สิ่งต่าง ๆด้วยตนเอง รู ้จกั การทางานอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอน ฝึ กการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ ดี ได้เรี ยนรู ้วิธีการ
แก้ปั ญหา ได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญ หา การฝึ กวิเคราะห์ และการประเมิ น งานของนักศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1.นักศึ กษาที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน มี ทกั ษะกระบวนการใช้กิจกรรมแบบโครงงาน
เรื่ องอัตลักษณ์ของภาคใต้ พบว่าจานวนนักศึ กษาร้อยละ 84.37 มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.68
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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2.นักศึกษาที่ได้รับการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุ่มนักศึกษา
ที่ได้รับการสอนปกติ
3.นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ เรื่ องอัตลักษณ์ของชาวใต้ ที่ได้รับการสอน
โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมากที่สุดคือ
ด้านทัศนคติต่ออาจารย์ผสู ้ อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และด้านทัศนคติในการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็ นในระดับความพึงพอใจมาก คือด้านความรู ้ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ
ด้านทักษะการปฏิบตั ิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายข้อของทุกด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
อาจารย์ให้กาลังใจนักศึกษาในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และอาจารย์ยมิ้ แย้มแจ่มใส มีความเป็ นมิตรกับนักศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงลงด้วยดี โดยผูท้ าวิจยั ได้รับความอนุ เคราะห์อย่างดี ยิ่งจาก ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ ยม
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุต สาหกรรมและการจัดการที่ ได้กรุ ณ าให้คาปรึ กษาแนะน าช่ วยเหลื อตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกท่าน ที่ กรุ ณาให้คาแนะนาในการตรวจสอบแก้ไขและให้คาแนะนาในการ
สร้างเครื่ องมือการทดลองสาหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช ที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือจนงานวิจยั สาเร็ จด้วยดี
คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวิจยั ในครั้งนี้ ขอมอบแด่คุณพ่อคนอง คุณแม่สมทรง กรรมแต่ง คุณครู โรงเรี ยน
ประถม และคุณครู โรงเรี ยนมัธยมทุกท่านที่ให้การศึกษา อบรม สัง่ สอน ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่านทีมีส่วนช่วยให้งานวิจยั
ครั้งนี้สาเร็ จด้วยดี
ผูจ้ ดั ทาขอมอบและอุทิศแด่ผมู ้ ีพระคุณทุกๆท่าน
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ปัจจัยเชิ งสาเหตุประสิ ทธิผลองค์ การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
The Causal Factor Model of Effectiveness in Faculty of Education, Songkhla Rajabhat University
กนกกร ศิริสุข1*
Kanokkorn Sirisuk1*

บทคัดย่อ
ประสิ ทธิ ผลองค์การมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดาเนิ นงานขององค์การ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลในการผลิต บริ การ
และผูร้ ับบริ การ ผูบ้ ริ หารมีความจาเป็ นต้องคานึงถึงการบริ หารเพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลขององค์การ การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาและสร้างแบบจาลองปั จจัยเชิ งสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดย
อาศัยระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรคณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจานวน 70 คน เครื่ องมือ
เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยสถิ ติพ้ื นฐานและค่าสัมประสิ ท ธิ์ อิ ทธิ พลประสิ ท ธิ ผลองค์การ ผลการวิจยั พบว่า
แบบจาลองเชิงสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารส่ งผลโดยตรงต่อวิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์การ วิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์การส่ งผล
โดยตรงต่อการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร วัฒนธรรมองค์การส่ งผลโดยตรงต่อการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร โครงสร้าง
องค์การส่ งผลโดยตรงต่อบรรยากาศการทางานและงานที่ ตรงกับความสามารถ ระบบการประเมินผลงานและให้รางวัล
ส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศการทางาน ค่านิยมที่ดีในการทางาน การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศ
การทางาน บรรยากาศการทางานส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการทางาน และงานที่ตรงกับความสามารถ ค่านิยมที่ดีในการ
ทางาน และแรงจูงใจในการทางานส่งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ ส่ วนภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารส่ งผลโดยอ้อมต่อการ
บริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร ภาวะผูน้ าของผู ้บริ หาร วิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์การ และวัฒนธรรมองค์การส่ งผลโดย
อ้อมต่อบรรยากาศการทางาน แรงจูงใจในการทางานและประสิ ทธิ ผลองค์การ โครงสร้างองค์การ บรรยากาศในการทางาน
และระบบการประเมินงานและให้รางวัลส่ งผลโดยอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ เพี่อนาผลที่ ได้ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้
ผูบ้ ริ ห ารคณะครุ ศาสตร์ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องใช้เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ งพัฒ นาการดาเนิ น การบริ ห ารจัด การเพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ทธิผลขององค์การต่อไป
คาสาคัญ : ปั จจัยเชิงสาเหตุ, ประสิ ทธิผลองค์การ, การบริ หารองค์การ
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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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บทนา
ปั จจุบนั แนวคิดประสิ ทธิผลองค์การมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดาเนิ นงานขององค์การทุกประเภท เพื่อเพิม่ พูน
ประสิ ทธิ ผลในผลผลิ ต บริ การ และผูร้ ับบริ การในทุกกลุ่มและทุกประเภทขององค์การ ด้วยเหตุน้ ี ผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ า
จะต้อ งค านึ ง ถึ งการบริ ห ารเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารเป็ นส าคัญ (Sallis and Jones, 2002 ) ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารนั้น มี ห ลายปั จ จัยด้ว ยกัน Burke and Litwin (1992) ได้ก ล่ า วถึ ง ปั จ จัย หลายปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผ ลองค์การนาเสนอเป็ นแบบจาลอง (Model) ได้แก่ ภาวะผูน้ า พฤติ กรรมการบริ ห ารของผูบ้ ริ ห าร วิสัยทัศ น์
ผูบ้ ริ หาร บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริ หาร แรงจูงใจในการทางานของบุคลากร
ความต้องการและค่านิยมในการทางานของบุคลากร เป็ นต้น
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา มี ภ ารกิ จ หลัก คื อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต พัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาวิจยั ทางการศึกษาบริ การวิชาการแก่สังคม และสื บสานศิ ลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมีวิสัยทัศน์คือ เป็ นเลิศในการ
ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการเป็ นวิชาชีพ ชั้นสู ง รวมทั้งสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้สากลที่มี
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและ สร้ างเครื อข่ ายทางการศึ กษา เพื่ อ พัฒ นาสังคมที่ ยงั่ ยืน การพิ จารณาว่าองค์การมี
ประสิ ทธิ ผลหรื อไม่น้ นั ตัวบ่งชี้ สาคัญบางประการของคณะครุ ศาสตร์ คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาและอื่น ๆ
เช่น บรรยากาศของสถานศึ กษา การดาเนิ นการบริ หารจัดการ ในแนวคิดของ Hoy and Miskel (2001; citing Mott, 1972 )
นั้น การที่สถาบันการศึกษาจะมีประสิ ทธิ ผลเพียงใดพิจารณาได้จากความสามารถในการผลิตผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู ง ความสามารถในการพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มีทัศนคติ ทางบวก ความสามารถในการปรับ เปลี่ ยนและพัฒนาองค์การ
การศึ ก ษา และความสามารถในการแก้ปั ญ หาภายในสถานศึ กษา แต่ท้ ังนี้ เป้ าหมายความส าเร็ จขององค์การ คื อ การมี
ประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงาน ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัยการมีประสิ ทธิ ภาพการทางานของมนุษย์ในองค์การ (Hoy and Miskel,
2008)
ภาวะผูน้ าถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หาร เป็ นการนาหรื อการทาให้ผอู ้ ื่นปฏิ บตั ิตามที่ ประสงค์ตามเป้ าหมาย
ขององค์ ก าร ภาวะผู ้น าเป็ นเรื่ อ งส าคัญ มากในการบริ ห ารและมี ค วามส าคัญ ต่ อ ความส าเร็ จ แห่ ง เป้ า หมายองค์ก าร
ประสิ ทธิ ผลขององค์การขึ้นอยูก่ บั ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม (เสาวนิ ตย์
ทวีสันทนี นุกูล, 2548) เช่นเดี ยวกับ Hoy and Miskel ( 2001; citing Hallinger and Heck, 1988) ที่ ได้สรุ ปว่าภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารองค์การ มีอิทธิพลที่วดั ได้ต่อผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ผบู ้ ริ หารต้องบริ หารจัดการทรัพยากรในองค์การให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด รู ปแบบในการบริ หารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ Hoy and Miskel (2001; citting Miskel, Fevurly and Stewart, 1979) พบว่าความมีแบบ
แผน ความซับซ้อนของโครงสร้างและบรรยากาศแบบร่ วมมือ มีผลต่อประสิ ทธิผลขององค์การ นอกจากนี้ การที่จะบริ หาร
จัดการองค์การให้มีประสิ ทธิ ผลนั้นจะต้องมีการกาหนดทิศทางในการบริ หารซึ่ งก็คือจะต้องกาหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ชดั เจน ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งวิสัยทัศน์เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่จะก่อให้เกิดพลังแก่องค์การ พลังนาไปสู่
การปฏิบตั ิและการปฏิบตั ินาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การ การมีวสิ ัยทัศน์ที่น่าเชื่อถือทาให้การทาหน้าที่ขององค์การราบรื่ น
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์การ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2549)
บรรยากาศองค์การเป็ นองค์ประกอบสาคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็ จในการพัฒนาองค์การ นอกจากนี้
ยังมีผลต่อคุณภาพการเรี ยนการสอน การพัฒนาความคิด จิตใจและคุณธรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ได้ บรรยากาศองค์การนั้น
เป็ นสภาวะอันเกิดจากมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมในองค์การ และส่ งผลถึงความรู ้สึกของบุคคล ทาให้เกิ ด
ความพึงพอใจ ทาให้ทุกคนทางานอย่างเต็มใจเต็มความสามารถและมีความสุ ข (อุทยั วรรณ โชชื่น, 2546) ปั จจัยที่สาคัญใน
การบริ หารองค์การให้มีประสิ ทธิ ผลนัน่ ก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ ดี องค์การใดที่ มีวฒั นธรรมแข็งแกร่ งจะมีส่วน
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ช่วยให้บุคลากรในองค์การเข้าใจลักษณะการทางานและการเลือกแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิร่วมกัน
เสาวนิ ตย์ ทวีสัน ทนี นุ กูล (2548) กล่ าวว่า เรื่ องของวัฒ นธรรมการทางานกว้างกว่าเรื่ องของบรรยากาศในการท างาน
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับว่าคนคิดอย่างไรเกี่ยวกับหน่วยงานของตน ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงแนวปฏิบตั ิที่ทากันมานานจนเป็ นรู ปแบบ
เป็ นประเพณี นิยม วัฒนธรรมในการร่ วมมือร่ วมใจกันทางาน จะเห็นได้จากลักษณะหรื อพฤติกรรมการแสดงออกที่กล้าพูด
การแสดงความคิ ดเห็ นในเรื่ องงาน วิพากษ์ วิจารณ์ งานทุ กครั้งที่ มีโอกาส แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการวางแผน
ปรับปรุ งงานในหน้าที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลา เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้ดีข้ ึน
การที่ จะนาพาองค์การไปสู่ ความสาเร็ จนั้นบุ คคลากรคือส่ วนสาคัญในการขับเคลื่ อนแผนงานที่ วางไว้ให้เป็ น
รู ปธรรม ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของ
องค์การเช่ นกัน Hoy and Miskel (2001) กล่าวว่าแรงจูงใจในการทางานมี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทางาน
แรงจูงใจจากความคาดหวังมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บุคลากรที่มีความเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถในการทางาน และสามารถมองเห็นผลลัพธ์ของความพยายามของตนในทางบวก จะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิ บตั ิงานสู งมาก สาหรับการสร้างแรงจูงใจนั้นองค์การควรจะมีระบบในการประเมินผลงานและการให้รางวัลที่ ดีและ
เหมาะสม
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีการเปลี่ ยนแปลงผูบ้ ริ ห ารระดับ คณะ และมี แผนในการปรั บ
โครงสร้างการบริ หารจึ งจาเป็ นต้องมีองค์ความรู ้สนับสนุ นการบริ หารงานดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึ กษาปั จจัยเชิ ง
สาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏสงขลาเพื่อค้นหาปั จจัยสาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ผล
ขององค์การโดยกาหนดวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา และ 2) เพื่อสร้างแบบจาลองเชิงสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทั้งนี้ มีสมมติฐานคือ 1) แบบจาลองเชิงสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์กรของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ และ 2) ประสิ ทธิ ผลขององค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับ
อิทธิ พลโดยตรงจากตัวแปรต่อไปนี้ คือ แรงจูงใจในการทางาน งานที่ ตรงกับความสามารถ ค่านิ ยมที่ ดีในการทางาน และ
ได้รับผลโดยอ้อมจาก บรรยากาศการทางาน ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร
โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร วิสยั ทัศน์และพันธกิจ และนาผลที่ได้เสนอต่อผูบ้ ริ หารและผู ้
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลขององค์การต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลขององค์การโดยใช้แนวคิดของ Burke and Litwin
(1992) ซึ่ งมีปัจจัย 10 ปั จจัยคือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ
วัฒ นธรรมองค์ก าร โครงสร้ างองค์ก าร ระบบการประเมิ น ผลงานและให้ร างวัล บรรยากาศการท างานงานที่ ต รงกับ
ความสามารถ แรงจูงใจในการทางาน และค่านิยมที่ดีในการทางาน และแนคิดการวัดประสิ ทธิผลขององค์การของ Hoy and
Miskel (2001) เพื่ อ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิจัย เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การซึ่ งมี ลกั ษณะรู ป แบบตามสมมติ ฐาน โดยสร้างจากแนวคิ ดของ Burke and Litwin (1992) และ
ต้องการศึกษาว่าตัวแปรอิสระเป็ นสาเหตุต่อตัวแปรตามตามโครงสร้างสมมติฐานหรื อไม่ แล้วจึงนามาหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ตามโครงสร้างด้วยเทคนิ คของการวิเคราะห์ เส้นทาง (Path Analysis) โดยการเก็บข้อมูลจากบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้
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1.1ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นบุคลากรคณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 83 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นอาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยใช้วธิ ีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ดังนี้
1. แจกแจงประชากรอาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธี
แบ่งชั้นตาแหน่งงาน แล้วเทียบสัดส่วนประชากร จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างอาจารย์และพนักงานสายสนับสนุน
2. ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งตามตาราง Krejcie and Morgan (1970) จากนั้ นจึ ง ใช้วิ ธี สุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น
(Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 70 คน
1.3 เครื่ องมือและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้แ ก่ แบบสอบถามเรื่ องปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ป ระสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 64 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนคือ วิธีการวัดประสิ ทธิ ผลขององค์การโดยใช้ Index of
Percieved Organizational Effectiveness (IPOE) ของ Hoy and Miskel (2001) เป็ นการวัดประสิ ทธิ ผลขององค์การโดยการ
รับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วน 5 ระดับ โดยแบบสอบถามมีความความตรงเชิงเนื้ อหาเท่ากับ
1.00 และมีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .810 โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมด้วยตัวเองแล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพื่อตรวจสอบให้
คะแนนในการวิเคราะห์ค่าสถิติสาหรับดาเนินการตามขั้นตอนการวิจยั ต่อไป
1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ค่าเฉลี่ ย (Means) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Kurtosis) และความโด่ง (Skewness)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานและสร้างแบบจาลอง (Model) ปั จจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การ
ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลสมการโครงสร้างแบบตัวแปร
สังเกตได้ ด้วยโปรแกรม LISREL
3. ตรวจสอบความกลมกลื น ของโมเดลกับ ข้อ มูล เชิ งประจัก ษ์ โดยพิ จารณาจากค่ า ดัชนี วดั ระดับ ความ
กลมกลืนที่ใช้วดั ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูล (GFI ≥ .90) ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI ≥
.90) ดัชนี รากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนเหลือที่ใช้วดั ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูล (RMR > .08) และ
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA> .05) (Joreskog and Sorbom, 2012)

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรปั จจัยเชิงสาเหตุการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์การของ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้ วยตัวแปร ประสิ ทธิ ผลขององค์การ งานที่ ตรงกับความสามารถ
แรงจูงใจในการทางาน ค่านิยมที่ดีในการทางาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร วิสยั ทัศน์และพันธ
กิ จขององค์การ วัฒ นธรรมองค์การ โครงสร้ างองค์การ ระบบการประเมิ นผลงานและให้รางวัล บรรยากาศการทางาน
เพื่อสร้างแบบจาลองปั จจัยเชิงสาเหตุของประสิ ทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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ตัวแปร
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ค่าความโด่ง

ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
3.522
.734
-.316
.105
การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร
2.829
.717
-.059
-.020
วิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์การ
3.234
.581
-.637
.506
วัฒนธรรมองค์การ
3.125
.611
.172
-.559
โครงสร้างองค์การ
3.355
.696
.540
.177
ระบบการประเมินผลงานและให้รางวัล
2.567
.863
.455
-.143
บรรยากาศการทางาน
3.377
.948
-.573
-.782
แรงจูงใจในการทางาน
3.379
.750
.420
-.837
งานที่ตรงกับความสามารถ
2.764
.571
.594
-.022
ค่านิยมที่ดีในการทางาน
3.091
.534
-.574
-.519
ประสิ ทธิผลขององค์การ
3.144
.553
.250
.847
จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.567-3.522 โดยตัวแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัว
แปรอื่ น ๆ และตัวแปรระบบการประเมิ น ผลงานและให้รางวัลมี ค่ าเฉลี่ ยน้อ ยที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จารณาค่ าความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง .534-.948 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมดี คือมีค่าน้อยกว่า 1 โดยตัวแปร
ที่มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่ สุดคือ บรรยากาศการทางานและตัวแปรที่มีค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ
ค่านิยมที่ดีในการทางาน เมื่อพิจารณาค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1แสดงว่า
ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (Tabachnick and Fidell, 2007)
การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการวิเคราะห์
ดังนี้

ภาพที่ 1 แบบจาลองโมเดลเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหลังปรับแก้
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วิสยั ทัศน์และ
พันธกิจขององค์การ

.66**
*
.62***

ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร

วัฒนธรรมองค์การ

.25**
การบริ หารจัดการ
ของผูบ้ ริ หาร

โครงสร้างองค์การ

ระบบการประเมินผล
งานและให้รางวัล

.32**
.15**
.64***

บรรยากาศการ
ทางาน

.09**

.87***
.66***

.63***
งานที่ตรงกับ
ความสามารถ

แรงจูงใจในการ
ทางาน
.35**
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.27**

ค่านิ ยมที่ดีในการ
ทางาน
.38***

ประสิ ทธิผลของ
องค์การ

ภาพที่ 2 ปัจจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลของการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การ
ตัวแปรผล
ประสิ ทธิผลของ
ค่านิยมที่ดีในการ แรงจูงใจในการทางาน
งานที่ตรงกับ
องค์การ
ทางาน
ความสามารถ
ตัวแปรสาเหตุ
TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE
ค่านิยมที่ดีในการทางาน
.38 .38 แรงจูงใจในการทางาน
.44 .27 งานที่ตรงกับความสามารถ
.35 .35 บรรยากาศการทางาน
.17 .17 .63 .63 โครงสร้างองค์การ
.24 .24 .09 .09 .64 .64
ระบบการประเมินผลงานและ
.26 .26 .66 .66 .06 .06 ให้รางวัล
การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร .05 .05 .17 .17 วิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
.03 .03 .12 .12 องค์การ
วัฒนธรรมองค์การ
.16 .16 .04 .04 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลของการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การ (ต่อ)
ตัวแปรผล
บรรยากาศการทางาน
การบริ หารจัดการของ วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ผูบ้ ริ หาร
ขององค์การ
ตัวแปรสาเหตุ
TE* IE** DE** TE
IE
DE TE
IE DE
*
โครงสร้างองค์การ
.15
.15
ระบบการประเมินผลงานและให้รางวัล
.09
.09
การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร
.32
.32
.62
- .62
วิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์การ
.20
.20
.62
.62
วัฒนธรรมองค์การ
.08
.08
.25
.25
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
.12
.12
.41
.41
.66
- .66
*TE หมายถึง ส่งผลโดยรวม (Total Effect)
**IE หมายถึง ส่งผลโดยตรง (Indirect Effect)
**DE หมายถึง ส่งผลโดยตรง (Direct Effect)
จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และตารางที่ 2 พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของการวิเคราะห์เส้นทางปั จจัยเชิ งสาเหตุ
ประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่ามีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลที่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ดังนี้
ตัวแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์การ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
อิทธิ พลเท่ากับ .66 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การส่งผลทางบวกต่อตัวแปร
การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .62 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และตัวแปร
วัฒนธรรมองค์การ ส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิพลเท่ากับ .25 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทาให้ตวั แปรภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารส่งผลโดยอ้อม ต่อตัวแปรการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .41 ตัวแปรโครงสร้างองค์การส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรบรรยากาศการทางานโดยมีค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กับ .15 อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ตัว แปรงานที่ ต รงกับ
ความสามารถโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .64 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรระบบการประเมินผล
งานและให้รางวัลส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรบรรยากาศการทางานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .09 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรค่านิ ยมที่ดีในการทางานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ .66 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรบรรยากาศการทางานโดยมี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พ ลเท่ ากับ .63 อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .001 ทาให้ตวั แปรภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ตัวแปร
วิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์การ และตัวแปรวัฒนธรรมองค์การส่ งผลโดยอ้อมต่อตัวแปรบรรยากาศการทางานโดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .12, .20 และ .08 ตามลาดับ ตัวแปรบรรยากาศการทางานส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรแรงจูงใจใน
การทางานโดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิท ธิ พ ลเท่ ากับ .63 อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .001 ทาให้ตวั แปรภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร ตัวแปรวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ตัวแปรการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร และตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ
ส่งผลโดยอ้อมต่อตัวแปรบรรยากาศการทางานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .08, .12, .17 และ .04 ตามลาดับ
ตัวแปรงานที่ ตรงกับความสามารถส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรประสิ ทธิ ผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ ากับ .35 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ตัวแปรค่านิ ยมที่ ดีในการทางานส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรประสิ ทธิ ผล
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องค์การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .38 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทาให้ตวั แปรระบบการประเมินงาน
และให้รางวัลส่ งผลโดยอ้อมต่อตัวแปรประสิ ทธิผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .26 ตัวแปรแรงจูงใจในการ
ทางานส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรประสิ ทธิ ผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .27 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทาให้ตวั แปรภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ตัวแปรวิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์การ ตัวแปรการบริ หารจัดการของ
ผูบ้ ริ หาร และตัวแปรวัฒนธรรมองค์การส่ งผลโดยอ้อมตัวแปรประสิ ทธิผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .02,
.03, .05 และ .16 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแบบจาลองเชิงสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์กรของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ = 53.02, ชั้นของความเป็ น
อิสระ (df) = 33, ค่าความน่าจะเป็ น (p-value) = .015 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ใช้วดั ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับ
ข้อมูล (GFI) = .87 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = .74 ดัชนี รากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วน
เหลื อ ที่ ใช้ว ดั ความสอดคล้อ งระหว่า งโมเดลกับ ข้อ มู ล (RMR) = 1.63 ค่ ารากที่ ส องของค่ าเฉลี่ ย ก าลัง สองของความ
คลาดเคลื่อน (RMSEA) = 0.43

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า ปั จจัยที่ส่งผล
โดยตรงต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ ตัวแปรงานที่ตรงกับความสามารถ ตัว
แปรแรงจูงใจในการทางาน และตัวแปรค่านิ ยมที่ดีในการทางาน โดยตัวแปรตัวแปรค่านิยมที่ดีในการทางานเป็ นตัวแปรที่มี
ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลมากที่สุด (r2=.38) สอดคล้องกับการวิจยั ของ พิชญา ทองคาพงษ์ (2544) ที่ศึกษาเรื่ องคุณลักษณะงาน
ค่านิยมในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการทางานของ หัวหน้างานในธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า คุณลักษณะงานสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการทางานได้ร้อยละ 56.4 อย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ .05
รวมถึ งงานวิจยั ของ Milette and Gagne (2008) ที่ ได้ทาการศึ กษาลักษณะงานของอาสาสมัคร แรงจู งใจในงาน ความพึ ง
พอใจในงานและ ผลการปฏิบตั ิงานในองค์การแห่ งหนึ่ ง พบว่า คุณลักษณะงาน แรงจูงใจในงาน และความพึงพอใจในงาน
มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน และ สอดคล้องกับแนวคิดของ Woods and Cortada (1996) ที่ นาเสนอปั จจัยเกี่ ยวกับ
ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการสัมพันธภาพที่เป็ นหนึ่งเดียวกันภายในองค์การ ซึ่งจะมีผลให้สมาชิกภายในองค์การร่ วมมือร่ วมใจ
กัน ปฏิ บัติงานและท าให้องค์การเกิ ดประสิ ท ธิ ผลได้ ตัวแปรงานที่ ตรงกับความสามารถเป็ นตัวแปรที่ มีค่าสัมประสิ ท ธิ์
อิทธิพลรองลงมา (r2=.35) สอดคล้องกับรสสุคนธ์ รุ ดชาติ (2550) ได้เสนอผลการวิจยั ว่าครู มีความพอใจในงานด้านลักษณะ
งานที่ทาในระดับมาก แสดงถึงลักษณะงานที่ส่งผลถึงความพึงพอใจอันนาไปสู่การสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อประสิ ทธิผล
โรงเรี ยนทางอ้อมด้วย เห็นได้วา่ ปั จจัยสาคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรในองค์การเพื่อสร้างประสิ ทธิผลขององค์การที่ดีน้ นั
ขึ้นอยูก่ บั มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถซึ่ งเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั บุคลากร และตัวแปรที่ส่งผล
โดยตรงต่อประสิ ทธิ ผลองค์การอีกประการได้แก่ ตัวแปรแรงจูงใจในการทางาน (r2=.27) สาหรับความสาคัญในการสร้าง
แรงจูงใจของผูน้ าไม่ได้มีเฉพาะในองค์การทางธุรกิจเพียงเท่านั้น ผูน้ าทีมในองค์การรู ปแบบอื่นก็จาเป็ นต้องมีความสามารถ
ในการสร้างแรงจูงใจเช่นกันยกตัวอย่างงานวิจยั ของ ปิ ลัญ ปฏิพิมพาคม (2550) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษาเอกชน ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึ กษาพบว่า ผูน้ าที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนต้องประกอบด้วยความสามารถในการจูงใจ มีไหวพริ บและวิสัยทัศน์ที่ดี เป็ น
ตัวอย่างที่ดี มีหลักในการปกครอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนได้
ตัวแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ตัวแปรวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dionne and
others (2004) ซึ่ งทาการศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบตั ิงานของทีม และพบว่าองค์ประกอบของ
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ภาวะผู ้น าที่ ท าการศึ ก ษา 3 ปั จ จัย คื อ แรงจู ง ใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลหรื อ สร้ างแรงบัน ดาลใจการกระตุ ้น ทางสติ ปั ญ ญา และ
ค่าตอบแทนรายบุคคล มีอิทธิ พลในทางบวกต่อกระบวนการทางานของทีมทั้งด้านการทางานร่ วมกัน การสื่ อสาร และการ
บริ หารความขัดแย้ง ผ่านผลลัพธ์คนั่ กลางได้แก่ วิสัยทัศน์ร่วมของทีม ความรับผิดชอบร่ วมของทีม สภาพแวดล้อมของการ
ให้อานาจ และความขัดแย้งในการทางานของที ม ซึ่ งส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของที มซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลระดับ
องค์การอีกด้วย
ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การเป็ นอีกตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ซึ่ง Schein (1990) ได้ให้ความสาคัญของวัฒนธรรมองค์การในลักษณะของหน้าที่ต่อองค์การ คือ วัฒนธรรม
ช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานของกลุ่ม การอยูร่ อดและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการกระบวนการ
ภายในองค์การเพื่อความสามารถที่จะอยูร่ อดและปรับตัวต่อไปโดยแต่ละองค์การจะมีลกั ษณะวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากองค์การต่าง ๆ มักจะปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การในรู ปแบบของตัวเอง เพราะการจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์เป็ นการดาเนิ นการด้านบุคลากรด้วยกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความเชื่ อ ค่านิ ยม พฤติกรรมตามวัฒนธรรม
องค์การแต่ละแห่ งให้มีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรซึ่ งส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานและส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การในที่สุด
Wright, McMahan and McWilliam (1994)
ตัวแปรวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การและตัวแปรวัฒนธรรมองค์การส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรบรรยากาศการ
ทางานและตัวแปรการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งสอดคล้องกับตัวแปรบรรยากาศการทางานและตัวแปรการบริ หาร
จัดการของผูบ้ ริ หารในการวิจยั ครั้งนี้ นอกจากนี้บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลขององค์กร
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็ นเพราะการที่องค์กรมีลกั ษณะโครงสร้างที่ดี มีโครงสร้างงานที่เป็ นระเบียบ มีการจัดระบบ
การทางานที่เหมาะสม งานไม่ซ้ าซ้อน มีการกาหนดสายการบังคับบัญชาชัดเจนเป็ นการเอื้ออานวยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถ
ปฏิ บัติงานได้อย่างเป็ นระบบและเกิ ดการคิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ ที่ ก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลแก่ องค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ
Litwin and Stringer (1968) ที่ กล่าวไว้ว่า โครงสร้างองค์การเป็ นการรับรู ้ของพนักงานต่อลักษณะโครงสร้างองค์กร เช่ น
ความชัดเจน ของการแบ่งงาน ข้อจากัดของโครงสร้างองค์กรต่อ การปฏิบตั ิงาน ระเบียบต่าง ๆ ขององค์กร ว่าเป็ นอุปสรรค
ทาให้งานล่าช้าหรื อไม่ โครงสร้างองค์กรจึง เป็ นบรรยากาศองค์กรลักษณะหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการทางาน
ดังนั้นคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึ งควรให้ความสาคัญ กับปั จจัยต่าง ๆ ตามโมเดลเชิ งสาเหตุ
ประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิ งานให้มีความ
ชัดเจน เหมาะสม และให้บุคลากรใน องค์กรรับรู ้ทวั่ กัน มี การยอมรับเมื่อเกิ ดปั ญหาในการ ปฏิ บัติงาน และแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบตั ิงาน อย่างเปิ ดเผย รวมถึงบุคลากรในองค์กรควรมีส่วนร่ วม ในการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
และมีการ พัฒนาให้ทนั สมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หารควรให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่
บุคลากรในองค์กรทั้งเรื่ องงานและเรื่ องทัว่ ไป ให้ความช่วยเหลือ มอบหมายงานที่เหมาะสมและตรงกับความสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน สร้างค่านิ ยมที่ดีในการทางาน สร้างบรรยากาศความเป็ นมิตร ซึ่ งจะทาให้เกิดบรรยากาศอบอุ่นและ
ให้การสนับสนุน ที่ดีต่อกันในองค์กร ซึ่งจะทาให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู ้สึกว่าการทางานที่องค์กรนี้เป็ นเรื่ องดีและมี
ความสุข
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การสั งเคราะห์ บทเรียนการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET)
ไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไ่ ด้ รับรางวัล
โรงเรียนพระราชทานในช่ วง 5 ปี ทีผ่ ่านมาม(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)
สุรชัย ไวยวรรณจิตร1 และ สุไรยา หนิเร่ 1
Surachai Vaivanjit1 and Suraiya Nire1

บทคัดย่อ
รายงานการวิจยั เรื่ อง การสังเคราะห์บทเรี ยนการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก ที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่
ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ(O-NET) สูง/
ต่า ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559)
2) ศึกษาแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) และ
3) สังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน ผลการศึกษา พบว่า
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) สู ง/ต่ า ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม
ขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) ประกอบด้วย 4 ปั จจัย ได้แก่ (1) ปั จจัยของ
ตัวนักเรี ยน (2) ปั จจัยในด้านเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (3) ปั จจัยด้านผูป้ กครอง (4) ปั จจัยด้านครู ผสู ้ อน และ (5)
ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สาหรับแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.
2559) ประกอบด้วย (1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด สร้างคลังของความรู ้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน และที่สาคัญคือการดึงผูม้ ีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการเรี ยนของนักศึกษา (2) บูรณ
การแนวข้อสอบเข้าในเวลาเรี ยน พร้อมทั้งการสร้างการเรี ยนรู ้ที่ใหม่ๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ตดั สิ นใจด้วย
เอง (3) การจัดคอร์สเรี ยนพิเศษหรื อติว และสาหรับการสังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (ONET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามขนาดเล็กที่ ได้รับ รางวัลโรงเรี ยน
พระราชทานในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) พบว่า (1) ครู แ ละผูป้ กครองต้อ งมี การเปิ ด “พื้ น ที่ ใหม่” ให้
ผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (2) การบรรจุแนวการทาข้อสอบ (O-NET) เข้าไปใน
เวลาเรี ยน (3) ความเชี่ ยวชาญของครู ผูส้ อนในรายวิชาที่ ตนเองรับผิดชอบ ความรอบรู ้และทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ
(4) ตัวผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งมีการแบ่งเวลาให้การเรี ยน แบ่งเวลาว่างในการเล่น โดยเฉพาะช่วงเวลาที่จะต้องเตรี ยมตัวสอบ
คาสาคัญ : O-NET, โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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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 ONET 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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บทนา
พื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นของประเทศไทย เป็ นพื้นที่ ที่ถูกจัดว่าเป็ น
สังคมพหุ วฒั นธรรม (Multiculturalism) หรื อสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) ที่ครอบคลุมถึง
เรื่ องชาติพนั ธุ์ ภาษา ความเป็ นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา และความเชื่อ และความแตกต่างรวมถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ได้ถูก
นาไปสร้างเป็ นเงื่อนไขให้เกิดความไม่เข้าใจ ความไม่รู้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ซึ่ งก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางความคิดและเกิดความไม่สงบในพื้นที่ดงั ที่ผา่ นมา
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานที่มีความหลากหลายมากได้แก่
โรงเรี ยนรัฐบาล โรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15 (1) และ 15 (2) สถาบันศึกษาปอเนาะศูนย์
ฝึ กอบรมจริ ยธรรมและศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรมสานักศาสนศึกษา และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์เป็ นต้น
หากมองอย่างพินิจพิเคราะห์ จะพบว่า สถานภาพทางการศึกษาของนักเรี ยนในเขตชายแดนภาคใต้ในปั จจุบนั เกิด
จากปั จจัยมากมาย เช่น สถานศึ กษายังไม่สามารถกระจายออกไปได้ครอบคลุมทัว่ ถึงคนที่ ดอ้ ยโอกาสในท้องถิ่นห่ างไกล
การขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษา ทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพ หรื อแม้แต่ผทู ้ ี่มีโอกาสทางการศึกษา แต่
กลับได้ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาต่ าหรื อผูท้ ี่สามารถศึกษาได้จนจบการศึกษา ก็ไม่สามารถนาเอาความรู ้ความสามารถที่ ได้
ศึกษามาไปใช้ประกอบอาชีพประจาวันได้ ทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดต่าง ๆ ดังกล่าว
O-NET (Ordinary National Educational Test) คื อ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน เป็ นการ
ทดสอบเพื่อวัดความรู ้และความคิ ดของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 และชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 6
ประเมินตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน 51 มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และภาษาอังกฤษ โดยมี วตั ถุประสงค์ O-NET เพื่ อทดสอบความรู ้และความคิ ด ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 น าผลการทดสอบไปใช้เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งในการจบการศึ กษา ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนนาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยน อีกทั้งเพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนระดับชาติ เห็นได้วา่
การสอบ O-NET จึงมีความสาคัญอย่างมากต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษา
แม้งานวิจัยของผูว้ ิจัยที่ ผ่านมา เรื่ อง “การศึ กษาสาเหตุที่ท าให้คะแนน O-NET ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
ต่ า: กรณี ศึกษาโรงเรี ยนสุ ขสวัสดิ์ วิทยา” ซึ่ งได้รับ ทุ นสนับ สนุ นการวิจัยจาก สทศ. เมื่ อปี 2552 จะได้น าเสนอแนวทาง
ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่ จะเอื้อต่อการสอบ O-NET ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตอนหนึ่ ง ไว้ว่า “...ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวของในการจัด การหลักสู ตรทุ กฝ่ ายในโรงเรี ยนควรหัน มาขบคิ ดและออกแบบ
หลักสูตรที่มีเป้ าหมายทิศทางตอบโจทย์ทางการศึกษาของนักเรี ยนได้ตามเป้ าประสงค์ของการจัดการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติโดยยึดหลักสูตรแกนกลางเป็ นหลักอย่างจริ งจังและสอดรับกับความจาเป็ นต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน ตลอดจนจัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้แก่นักเรี ยนในพื้นที่ ให้เห็ นความสาคัญของทิ ศทางการศึ กษาที่ จะส่ งผลต่อ
อนาคตของตัวนักเรี ยน...” ห้วงเวลาผ่านไปร่ วม 3 ปี กลับพบว่า ข้อเสนอดังกล่าวยังคงอยูใ่ นรายงานไม่ได้นาออกไปปรับใช้
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ทั้งนี้ น้ นั ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในแต่ละปี ที่ผา่ นมาของ
นักเรี ยนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ยงั คงอยูใ่ นระดับที่ทรงตัว แม้จะดีข้ ึนมาบ้างก็เพียงเล็กน้อยในบางกลุ่มสาระ
ข้อเสนอแนะแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของ โรงเรี ยน
ในพื้ น ที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จากงานวิจัยของผูว้ ิจัยอี กหนึ่ งเรื่ อง คื อ การน าผลการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ
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(O-NET) ระดับชั้นมัธยมปี ที่ 3 และปี ที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน: กรณี ศึกษา โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนสนับสนุนการวิจยั จาก สทศ. ประจาปี งบประมาณ 2556) ปรากฏข้อค้นพบว่า จะต้องมี
การวางแผนร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ โดยการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน
พัฒ นา นาไปสู่ การปฏิ บัติที่ต่อเนื่ อง จริ งจัง จัดให้ครู สอนตรงวิชาเอก และเพียงพอ มีการปลูกจิ ตสานึ กให้นักเรี ยนเห็ น
ความสาคัญของการสอบระดับชาติ ด้วยการชี้แจง ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องเอาใจใส่ ให้
ความร่ วมมือในการนาผลการ ทดสอบทางการศึกษาไปใช้ รวมทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษานิเทศติดตามผล สานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษา มีนโยบายการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ ชดั เจน นิ เทศติดตามผลการนาผลการทดสอบทางการศึ กษาไปใช้ในการ พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง มีสื่อ เทคโนโลยีทนั สมัย มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ผปู ้ กครอง ชุมชนต้องให้ความร่ วมมือใน
การดูแลการเรี ยนของนักเรี ยนที่บา้ น หน่วยงานต้นสังกัด ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ ให้ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณ ให้
ขวัญกาลังใจ และติดตามผลการดาเนินงานอยูเ่ สมอ มีการเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนก่อนสอบ ครู สามารถนาผลการทดสอบ
ระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาการสอนของตนเอง จึงจะสามารถ พัฒนาผูเ้ รี ยนได้ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ
ตั้งใจทางานตามบทบาทหน้าที่ ของตนเอง อย่างเต็มกาลังความสามารถ ประชาสัมพันธ์ความสาคัญของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในโรงเรี ยนและในชุมชน ให้ทุกฝ่ ายทราบและตระหนักในการพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
สิ่ งสาคัญที่ควรจะทาให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม คือ วิธีการนาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ คือ ควรมีการวิเคราะห์ผลสอบ
ตามมาตรฐานของนักเรี ยนปี ที่ผา่ นมา ศึกษาเด็กรายบุคคลในปี ที่จะสอบ มีการวางแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกันของบุคลากรใน
โรงเรี ยน ครู ควรปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอนโดยคานึ งถึงลีลาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นกระบวนการคิดทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่ อง มีการสร้างข้อสอบมาตรฐานตาม
มาตรฐานและตัวชี้วดั จัดทา คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ในการทาข้อสอบ
ตามแนว ข้อสอบของ สทศ. ให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง สร้างความตระหนักในปั ญหาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนร่ วมกันทุกฝ่ าย
และนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สิ่ งสาคัญคือควรสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่อยูใ่ กล้เคียง หรื อภายในจังหวัดเดียวกัน สนับสนุนการจัดทา จัดหา การใช้ขอ้ สอบ สื่ อ และสื่ อ
เทคโนโลยีให้แก่ ครู ผูส้ อน พัฒนาระบบประกันคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาให้เข้มแข็ง เพราะการ “แบ่ งปั น” จะสร้ าง
คุณประโยชน์มากกว่าการ “แข่งขัน” ดัง่ ที่ อิสลามได้สอนให้ประชาชาติอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่มมากกว่าที่ จะอยูค่ นเดียวเพียง
ลาพัง เฉกเช่นเดี ยวกันกับการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (สุ รชัย ไวยวรรณจิ ตร และ
คณะ,2557 : บทคัดย่อ)
จากงานวิจยั ที่ ผ่านมา คณะผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็ นว่าควรมีการสังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึ กษา
แห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เป็ นตัวแบบชี้เฉพาะวัด
ได้อย่างชัดเจน อย่างโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามที่ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานที่ ผ่านมาโดยเฉพาะทั้ง 5
โรงเรี ยนที่ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลื อกทาการวิจยั เพราะอย่างน้อยจะทาให้ผลการวิจยั ในครั้งนี้ เห็ นแนวทางที่ โรงเรี ยนเหล่านี้ ซ่ ึ งมี
รางวัลพระราชทานการันตี จะเป็ นส่ วนช่วยพัฒนาการศึ กษาอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนได้ กล่าวคือ การคัดเลือกโรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิ ดขึ้นจากระเบี ยบ
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารว่าด้ว ยการปรั บ ปรุ งส่ งเสริ ม ปอเนาะในเขตการศึ กษา 2 พ.ศ.2504 สาระส าคัญ ตอนหนึ่ งระบุ ว่า
“ปอเนาะใดที่ จัด การศึ ก ษาด้านการสอนได้ดี จ ะได้รับ การอุ ด หนุ น จากกระทรวงศึ ก ษาธิ การ” กล่ าวคื อ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้องได้กาหนดวิธีการและจัดสรรงบประมาณส่ วนหนึ่ งเป็ นการสมนาคุณโรงเรี ยนที่ปรับปรุ งกิจการดีเด่น
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯพร้อมทั้งรับรางวัลพระราชทานเป็ นประจาทุกปี นับแต่ปี พ.ศ.2504 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
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มหาภูมิพล อดุลยเดชได้เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2506 เพื่อทรงเปิ ดงาน
แสดงศิ ล ปหัต ถกรรมนักเรี ย น ประจาปี 2506 และพระราชทานรางวัล แก่ โ รงเรี ยนราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลาม ซึ่ งจัด
ทาการศึกษาดีเด่นโดยพระองค์ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ในขณะนั้น (ม.ล.ปิ่ น
มาลากุล)
“ข้อความทรงพระราชปรารภมีวา่ มีนกั เรี ยนจานวนมากมาย ซึ่ งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษา
เล่าเรี ยนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรี ยนซึ่ งจัด การศึ กษาดี จนนักเรี ยนได้รับ การเรี ยนดี เป็ นส่ วนรวม นักเรี ยน และโรงเรี ยนมี
คุณสมบัติดงั กล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”
การคัด เลื อ กโรงเรี ย น ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู แ ละนักเรี ยนโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามเพื่ อ รั บ รางวัล
พระราชทาน ถือเป็ นภารกิจสาคัญที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาช้านาน เพราะนอกจากเป็ นโอกาสอันดีในการทากิจกรรมที่สนอง
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช แล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้เกิด
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย (สถานีวทิ ยุ ม.อ.ปั ตตานี , 2558 :ออนไลน์)
ดังที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นคณะผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นความสาคัญที่ควรจะมีการวิจยั สังเคราะห์บทเรี ยนการนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดย
ผูว้ ิจยั เลือกโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) เป็ นพื้นที่
ศึกษาเนื่ องด้วยจะได้ลงลึกและครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาอย่างทัว่ ถึงจริ งๆ สามารถนาผลมาเป็ นแนวทางที่ช้ ีชดั วัดได้
ปฏิบตั ิจริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ(O-NET) สู ง/ต่ า ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559)
2. ศึกษาแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.
2559)
3. สังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาจากการศึกษาแนวคิดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน แล้วศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค้นหาโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) เพื่อถอดบทเรี ยนแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ปฏิบตั ิได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม
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แนวทางการจัด การศึ กษาเพื่ อการพัฒ นาที่ ยงั่ ยื น
ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้ นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล
โรงเรี ยนพระราชทานในช่วงปี พ.ศ.2555-2559

แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ใน
ฒนาคุณภาพการศึ
กษาของโรงเรี
สลาม
การประชุมการพั
วิชาการมหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลยนเอกชนสอนศาสนาอิ
ครั้งที่ 10
ที่ปฏิบตั ofิไTechnology
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การออกแบบการได้มาของกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรวิจยั
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล โรงเรี ยนพระราชทาน อย่างน้อย 5 โรงเรี ยน เนื่องจาก
โรงเรี ยนที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในแต่ละปี จะกาหนดปี ละ 2 รางวัล (2โรงเรี ยน) แต่บางปี ก็จะมีโรงเรี ยนที่ได้รับ
รางวัล โรงเรี ยนพระราชทานแค่เพียงโรงเรี ยนเดี ยว โดยครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยน อาทิ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง ตลอดจนนักวิชาการในพื้นที่ฯ โดยคัดเลือกจากรายชื่อโรงเรี ยนที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 เกณฑ์ ในการคัดเลือกโรงเรียนทีไ่ ด้ รับพระราชทาน
ผูว้ ิจยั ได้มีการคัดเลือกโรงเรี ยนที่ได้รับพระราชทาน โดยการเจาะจงกลุ่มโรงเรี ยนขนาดเล็ก (โดยเกณฑ์ของการ
คัดเลือกรางวัลพระราชทานคิดเฉพาะจานวนนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาไม่เกิน 500 คน ในแต่ละโรงเรี ยน) ในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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โรงเรี ยน
โรงเรี ยนมาอาฮัดดารุ สสลาม
โรงเรี ยนดาราวิทย์
โรงเรี ยนอิสลามมูลนิธิ
โรงเรี ยนมุสลิมศึกษา
โรงเรี ยนเร๊ าะห์มานียะ๊ ห์

ขนาดของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดเล็ก

พื้นที่จงั หวัด
อ.เบตง จ.ยะลา
อ.ยะหา จ.ยะลา
อ.เมือง จ.ปั ตตานี
อ.เมือง จ.สตูล
อ.จะนะ จ.สงขลา
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ปี ที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยน
พระราชทาน
2556
2557
2558
2559
2553, 2557, 2559

ขอบเขตในการวิจยั
ขอบเขตด้ านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะโรงเรี ยนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559)
ได้แก่ โรงเรี ยนดาราวิทย์ โรงเรี ยนมาอาฮัดดารุ สสลาม โรงเรี ยนอิสลามมูลนิ ธิ โรงเรี ยนมุสลิมศึ กษา และ โรงเรี ยนเร๊ าะห์
มานียะ๊ ห์
ขอบเขตด้ านเนื้อหา ประกอบด้วย การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ(O-NET) สู ง/ต่ า
ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559)
ศึกษาแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) และ
สังเคราะห์ แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ กผูใ้ ห้ ข ้อมู ล หลักในประเด็ น ปั จ จัยที่ ส่ งผลต่ อการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ ( ONET) สูง/ต่า ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2555พ.ศ.2559) ซึ่งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 5 ท่าน จาก 5 โรงเรี ยน ครู ฝ่ายวัดและประเมินผลของโรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยน
และครู ที่ เกี่ ย วข้องโรงเรี ย นละ 2 คน รวม 10 คน นัก เรี ยนแต่ล ะโรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 3 คน รวม 15 คน และตัวแทน
ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนละ 2 คน รวม 10 คน ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวิชาการทาด้านการศึกษาในพื้นที่ฯ จานวน 3
ท่าน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในประเด็นแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน
ในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) ซึ่ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน 5 ท่ าน จาก 5 โรงเรี ยน ครู ฝ่ายวัดและ
ประเมินผลของโรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนและครู ที่เกี่ยวข้องโรงเรี ยนละ 2 คน รวม 10 คน นักเรี ยนแต่ละโรงเรี ยน โรงเรี ยนละ
3 คน รวม 15 คน และตัวแทนผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนละ 2 คน รวม 10 คน ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวิชาการทาด้าน
การศึกษาในพื้นที่ฯ จานวน 3 ท่าน
จากการสังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานจากโรงเรี ยนเป้ าหมายที่ได้
ทาการวิจยั จากคาตอบของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

231

การออกแบบการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ด้วยการตีความและนามาเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พร้อมกับเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดาเนิ นการพร้อมไปกับการเก็บรวบรวมแต่ละครั้งและหลังการเก็บข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และสรุ ปพร้อมเสนอ
ผลการวิจยั ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
ผลจากการวิจยั เรื่ อง การสังเคราะห์บทเรี ยนการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรี ยนขนาดเล็กที่ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) สรุ ปตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) สู ง/ต่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ขนาดเล็กทีไ่ ด้ รับรางวัลพระราชทานในช่ วง 5 ปี ทีผ่ ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559)
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายของโรงเรี ยนที่มีผบู ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างพอ
ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้ครู นักเรี ยน และบุคคลแวดล้อมในโรงเรี ยนที่มีส่วนในการพัฒนานักเรี ยน ซึ่งผลการศึกษา
สามารถสรุ ป โดยแบ่งออกเป็ นปั จจัยหลักๆ ได้ดงั นี้ คือ ปั จจัยด้านตัวนักเรี ยน (ด้านบวก-ด้านลบ) ปั จจัยด้านเครื่ องมือในการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ปั จจัยด้านผูป้ กครอง ปั จจัยด้านครู ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ปั จจัยด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครอง โดยการแสดงให้เห็ นถึงการมีศักยภาพของโรงเรี ยน ซึ่ งหากโรงเรี ยนมีศกั ยภาพมากพอสิ่ ง
เหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาหา ชุมชน สังคม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในโรงเรี ยน
2. แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้ รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2555 - พ.ศ.
2559) พบว่า มีแนวทางในภาพรวมของทั้ง 5 โรงเรี ยน ดังนี้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้ บูรณการแนว
ข้อสอบเข้าในเวลาเรี ยน และ การจัดคอร์สเรี ยนพิเศษหรื อติว
3. สาหรั บการสั งเคราะห์ แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ ในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไ่ ด้ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปรากฏข้อค้นพบ
สรุ ปเป็ นตารางได้ ดังนี้
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ตารางสังเคราะห์ แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังเคราะห์แนวทางการนาผลการ
ทดสอบ (O-NET) ของโรงเรี ยน
ในแต่ละโรงเรี ยน
1. กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการคิด
วิเคราะห์

2. การบรรจุแนวการทาข้อสอบ
(O-NET) เข้าไปในเวลาเรี ยน

โรงเรี ยน
เร๊ าะห์มานียะ๊ ห์

โรงเรี ยน
อิสลามมูลนิธิ

โรงเรี ยน
มาอาฮัดดารุ สสลาม

- อานวยความสะดวกในการ
เรี ยนของนั ก เรี ยน เพื่ อ การ
เรี ยน รู ้ คิ ด วิ เ ค ราะ ห์ ด้ ว ย
ตนเอง
- สอดแทรกเนื้ อ หาข้อ สอบ
O-NET ในแต่ ล ะรายวิช าให้
นักเรี ยน

-ระบบการเรี ยน STEM เรี ยน
วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ และวิ ช าศิ ล ปะ
ร่ วมกัน
- มีการน าตัวชี้ วดั มาดู พร้ อ มๆ
กับการติว O-NET
- ช่ วงก่ อ นหมดคาบสอน จะมี
การน าข้อ สอบเก่ า O-NET มา
แนะนาวิธีการดูขอ้ สอบ
- การเอาใจใส่ ในตัวนักเรี ยนทุก
คน
- การแนะนาแนวข้อสอบ
O-NET ให้นกั เรี ยน

- สร้ า งแหล่ ง ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ให้
ค้นคว้ามากกว่าในโรงเรี ยน
- เน้นการสอนแบบคิดวิเคราะห์
มากกว่าการจดจา
- การจั ด ติ ว ข้ อ ส อบ O-NET
ตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเรี ยน

3. ความเชี่ยวชาญของครู ผสู ้ อน

- การนาเอาตัวชี้วดั ของ ONET มาปรับใช้ในแต่ละวิชา
ที่ครู สอน

4. ตัวผูเ้ รี ยน

- การรู ้จดั แบ่งเวลาในการ
เรี ยน และติวข้อสอบ

โรงเรี ยน
มุสลิมศึกษา

โรงเรี ยน
ดาราวิทย์

- ให้ความส าคัญ ในการมีส่ วน - ติ ด ตามข่ า วสารการศึ ก ษา
ร่ ว ม กั บ กิ จ ก ร ร ม ต่ าง ๆ ใ น สมัยใหม่อย่างต่อเนื่ อง และน า
โรงเรี ยน
องค์ความรู ้ ใหม่ๆมาปรั บใช้ใน
การสอนนักเรี ยน
- ผู ้ บ ริ ห า ร ค รู ก า ห น ด - จัดติว O-NET แบบผ่อนคลาย
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการยกระดั บ ในช่ ว งแรกๆ และจัด ติ ว แบบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ เข้มในช่วงใกล้ๆ สอบ O-NET
ผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนร่ วมกัน

- สอนตามตัวชี้ วดั ที่กาหนดแต่ - การเอาใจใส่ ในตัวนักเรี ยนทุก
ละรายวิชา
คน
- ถอดตัวชี้วดั แนวข้อสอบ
O-NET ที่เขากาหนดมาให้ เพื่อ
เป็ นแนวในการสอนนักเรี ยน

-เปิ ด เว ที ใ ห้ ค รู ผู ้ ส อ น ไ ด้
สะท้อ นความต้อ งการของตน
ในการทางาน
- การท างานแบบช่ วยเหลือกัน
ข้ามสายงาน

- สร้ า งให้ มี ค วามคุ ้ น เคยกั บ - นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ มุมานะ - ความท้าทายของครู ผูส้ อนใน - ก ารส ร้ างเวที ก ารแ ข่ งขั น
ข้อสอบ O-NET
พยายามในการเรี ยน
การจั ด การเรี ยนให้ นั ก เรี ยน ทางด้านวิช าการระหว่างกลุ่ ม
สามารถคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง สาระในโรงเรี ยน และโรงเรี ยน
ภายนอก
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สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการวิจยั การสังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา
(พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) ปรากฎข้อค้นพบว่า
โรงเรี ยนในหลายโรงที่ได้รับรางวัลพระราชทานได้มีการปรับกระบวนการเรี ยนการสอนที่ เน้นเนื้ อหา มาสู่ การ
ปรับกระบวนการ เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดเป็ นการสร้างคลังของความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพราะโดยหลักคิดทาง
นโยบายแล้วโรงเรี ยนไม่ได้เป็ นที่รวมของความรู ้เพื่อสอนเด็กแต่โรงเรี ยนเป็ นที่ แหล่งรวมวิธีการสอนเด็ก โดยการดึ งผูม้ ี
ส่วนร่ วมผูเ้ กี่ยวข้องเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเรี ยนของนักเรี ยน โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ของนักเรี ยนสิ่ งจาเป็ น คื อมีการปรับเปลี่ ยนในการเรี ยนรู ้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา หน้าที่ ของครู จึงมี
ความสาคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะเห็นได้วา่ ครู ผสู ้ อนมีผลอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดเป็ นการสร้างคลังของความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ฮารู ณ ราโอบและอิสมาอีล ราโอบ (2557) ที่ ช้ ี วา่ ผูบ้ ริ หารควรมีนโยบายที่ สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้จริ ง ให้กระบวนการมี
ส่ วนร่ วมในการแก้ปัญหา ครู ควรได้รับการพัฒนาในด้านเทคนิ คการสอน หลักการวัดผลประเมินผล และควรได้รับการ
นิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้อย่างเป็ นระบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยบูรณาการด้านการคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะสาหรับนักเรี ยน ครู ผูส้ อนยุคใหม่ได้ออกแบบห้องเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยนมากกว่าการนั่งเรี ยนหรื อฟั ง
ครู ผสู ้ อนในห้องสี่ เหลี่ยมเพียงอย่างเดียว การสร้างการเรี ยนรู ้ที่ใหม่ๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ตดั สิ นใจด้วย
ตัวเอง ถือเป็ นหนึ่งแนวทางอันสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ครู ผสู ้ อนแต่
ละคนจะมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบแตกต่างกันไป ฉะนั้นหากสร้างความตระหนักให้แก่ผเู ้ รี ยนเพื่อมุ่งสู่
เป้ าหมายในการบูรณาการแนวข้อสอบกับการจัดการเรี ยนในห้องเรี ยน ถือเป็ นหนึ่ งแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
นักเรี ยนแต่ละคนในการทาข้อสอบจริ งที่ ตอ้ งเผชิ ญ ในสนามสอบก็จะมี ผลทาให้นักเรี ยนมี ความง่ายในการท าข้อสอบ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฮารู ณ ราโอบและอิ สมาอี ล ราโอบ (2557) โดยทาการศึ กษาเรื่ อง การนาผลการทดสอบทาง
การศึ กษาระดับชาติดา้ นอิสลามศึ กษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน: กรณี ศึกษาโรงเรี ยนธรรมศาสน์วิทยา
โดยได้ที่ช้ ี วา่ ครู ควรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี พร้อมทั้งควรมีการนาข้อสอบไอเน็ตมาออกข้อสอบในการสอบปลายภาค
เพื่อให้นกั เรี ยนมีการคุน้ เคยในการทาข้อมูลที่ได้มาตรฐานในการจัดเรี ยนการสอบ
สาหรับการจัดคอร์สติวถือเป็ นแนวทางหนึ่งที่สามารถให้นกั เรี ยนได้เห็นแนวทางในการทาข้อสอบ เพราะการตัว
เป็ นเทคนิ ควิธีอย่างหนึ่ งที่สามารถร้นเวลาในการทาความเข้าใจในเนื้ อหาข้อสอบได้อย่างรวดเร็ ว แต่ท้ งั นี้ การติวก็ไม่ควรที่
จะไปเน้นเนื้อหามากนัก เพราะอาจจะเกิดความเครี ยดแก่นกั เรี ยนได้ เพราะการเปิ ดคอร์สติวสาหรับนักเรี ยนถือเป็ นแนวทาง
หนึ่ งในการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดของเนื้ อหาด้วยการร้นระยะเวลาในการเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจ
เนื้ อหาการสอบในระยะเวลาอันสั้น ได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ การติ วก็ไม่ควรใช้ระยะเวลายาวนานมากนักเพราะอาจจะทาให้
นักเรี ยนรู ้สึกเบื่ อ ฉะนั้นการติวควรเป็ นไปในรู ปแบบของการผ่อนคลาย ไม่ทาให้นักเรี ยนเครี ยด และที่ สาคัญอีกช่วงเวลา
หนึ่งนอกจากจะมีวทิ ยากรให้ติวแล้ว “เพื่อนช่วยเพื่อน” ก็เป็ นแนวทางหนึ่งที่ทาให้เพื่อนนักเรี ยนเข้าใจในเนื้อหาการสอบได้
เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ ไมซาเร๊ าะ ขุนรักษ์ และคณะ (2558) ที่ช้ ีวา่ การจัดตารางกิจวัตรประจาวันของผูเ้ รี ยนด้วยการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้บูรณาการอิสลามในห้องเรี ยนระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกระบวนการ การตัรบิ ยะฮฺ โดยการสร้างบรรยากาศ
ความเป็ นอิสลามในโรงเรี ยน ผ่านการมีกิจกรรมหะละเกาะฮฺ (กลุ่มศึกษาอิสลาม) เดาเราะฮฺ (การอบรมสัมมนา) เรี ยะหฺ ละฮฺ
(การทัศนศึ กษา) มุค็อยยัม (การทาค่าย) ศิ ยาม (การถือศี ลอด) การกิ ยามุลลัยลฺ (การละหมาดในยามค่ าคื น) และการมุ่งสู่
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ความพึงพระทัยของอัลลอฮฺ โดยการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งไปสู่ เป้ าหมายควบคู่ไปกับการขอดุอาอฺ (ขอพร
ต่ออัลลอฮฺ ) และการตะวักกัลอะลัลลอฮฺ (การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ) มีผลทาให้นักเรี ยนมีสมาธิ ในการเรี ยน ทั้งนี้ หากมี
การบูรณาการด้วยกิจกรรมดังกล่าวด้วยกับการจัดติวอาจทาให้นกั เรี ยนมีสมาธิในการเรี ยนรู ้เพิม่ มากขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
1. จากการศึ กษาพบว่า ครู ผูส้ อนมีการเชื่ อมความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองนักเรี ยน โดยยังมีขอ้ จากัดในการส่ งต่อ
“การดูแลนักเรี ยน”จากโรงเรี ยนสู่ ครอบครัวที่บา้ น ฉะนั้นสิ่ งสาคัญคือ ผูป้ กครองต้องสนับสนุนและรับช่วงต่อเมื่อลูกหลาน
ของตนกลับสู่ บา้ น ถามไถ่เรื่ องการเรี ยน การบ้าน มีอะไรที่ตอ้ งปรับปรุ ง หรื อให้พอ่ แม่ช่วย ให้ความสาคัญกับการเรี ยนของ
ลูกอีกทางหนึ่ง
2. จากการศึกษาพบว่าปั จจัยสาคัญในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยนเข้าสู่ มาตรฐาน และได้รับการพัฒนา
ตนเอง ผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ค วามสามารถในการเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองได้ต ามศักยภาพที่ แตกต่างกัน ซึ่ งถื อ ว่า ผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษา ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพเท่าที่ทาได้ให้มากที่สุด
3. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยให้ความสาคัญต่อการสร้างบรรยากาศแหล่ง
เรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมากนัก ฉะนั้นควรคิดหาวิธี สร้างบรรยากาศแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนรักและสนุกกับการ
เรี ยนรู ้ การอ่าน สนุ กกับงานวิชาการ สนุ กกับเวที การแข่งขันกิ จกรรมตอบปั ญ หาต่างๆ สร้ างบรรยากาศเชิ งกิ จกรรมที่
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากที่จะศึกษาเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา เพื่อนาไปสู่เป้ าหมายความเป็ นเลิศด้านต่างๆ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยและ แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน
ในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) ซึ่ งยังมีขอ้ จากัดในการมองในมิติของการถอดบทเรี ยนของโรงเรี ยนที่ประสบ
ความสาเร็ จในการได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานที่ ควรจะเป็ นต้นแบบให้กบั โรงเรี ยนอื่นๆ ในพื้นที่ จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ ทั้งนี้ หากมีการวิจยั ในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจยั ถอดบทเรี ยนทั้งในโรงเรี ยนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อให้
เห็นถึงความแตกต่างในหลากหลายมิติ พร้อมทั้งโรงเรี ยนอื่นๆ น่าจะนาผลการศึกษาไปใช้ได้เป็ นอย่างดี

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ ได้ให้ทุนสนับสนุ นการวิจยั
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการดาเนินการวิจยั ภาคสนามของ
ทั้ง 5 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนมุสลิมศึกษา โรงเรี ยนดาราวิทย์ โรงเรี ยนอิสลามวิทยา โรงเรี ยนมาอาฮัดดารุ สสลาม และ โรง
เรี ยนเร๊ าะห์ มานี ย๊ะห์ มา ณ โอกาสนี้ คุ ณู ปการทั้งหมดคณะผูว้ ิจัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะก่ อเกิ ด ประโยชน์ ต่อการพัฒ นา
การศึกษาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้สืบไป
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บทคัดย่อ
ความต้องการบุ คลากรด้านICTเป็ นจานวนมากท าให้ ส ถาบัน การศึ ก ษาหลายแห่ งได้เปิ ดหลักสู ต รวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ และสาขาเกี่ยวข้องขึ้นมากมาย แต่การพัฒนาหลักสู ตรมักเน้นไปที่เนื้อหาวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ตรงกับ
ข้อมูลจากตลาดแรงงานที่เห็นว่ายังมีทกั ษะอื่น ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการทางาน งานวิจยั นี้ จึงจัดทาขึ้นเพื่อศึกษาคุณสมบัติของ
บัณฑิตซึ่งตลาดวิชาชีพต้องการในมุมมองของผูป้ ระกอบการ หัวหน้างาน และผูป้ ฏิบตั ิการ และเพื่อหาทิศทางในการพัฒนา
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการ งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจัยเชิ งสารวจ ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ทักษะเชิงวิชาการ และทักษะพื้นฐานทัว่ ไปของบุคลากร ICT ผลการวิจยั ได้
ข้อสรุ ปคือ 1) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งสามกลุ่มให้ความสาคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงค์แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน คุณลักษณะที่
ได้คะแนนความสาคัญสู งได้แก่ การเคารพสิ ทธิ์ของผูอ้ ื่น การมีทศั นคติที่ดีต่อการทางาน มีความใฝ่ รู ้ มีความสามารถในการ
จัดการ วิเคราะห์และแก้ปัญหา 2) ผูป้ ระกอบการและผูป้ ฏิบตั ิงานให้ความสาคัญกับทักษะเชิงวิชาการเกือบทุกด้านใกล้เคียง
กัน แต่หัวหน้างานให้ความสาคัญกับทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ มากกว่าด้านอื่น 3) ทั้งสามกลุ่มเห็ นตรงกันว่าทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นทักษะพื้นฐานทัว่ ไปที่มีความสาคัญมาก
คาสาคัญ : หลักสูตร, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , คุณลักษณะพึงประสงค์, วิจยั เชิงสารวจ, 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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บทนา
เนื่ อ งจากความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication
Technology หรื อ ICT) ทาให้มีความต้องการทรัพยากรบุคคลทางด้าน ICT เป็ นอันมาก สถาบันการศึ กษาหลายแห่ งจึงได้
เปิ ดหลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเกี่ ยวข้องขึ้นมากมาย แต่ละสถาบันก็ได้พฒ
ั นาหลักสู ตรตามแนวทางและ
ปรัชญาของสถาบันตนเอง ที่ผา่ นมา การปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรส่ วนใหญ่ยดึ แนวโครงสร้างหลักสู ตรตามข้อแนะนา
สากลจากสมาคมคอมพิ ว เตอร์ ACM/IEEE ซึ่ งจัด ท าโดย Association for Computing Machinery (ACM) และ IEEE
Computer Society (S. Roach and M. Sahami) เป็ นหลัก จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากศิษย์เก่าที่เป็ นหัวหน้างาน และ
บัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา พบว่าบัณฑิตยังมีปัญหาทักษะที่ตอ้ งใช้ในการทางาน เช่นทักษะการสื่ อสารที่ดี การนาเสนอ และ
ทักษะการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการปฏิบตั ิงานจริ ง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังมีจานวนน้อย และยังมิได้มีการสารวจ
ภาวะการท างานของบัณ ฑิ ตอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งหากได้ทาการส ารวจดังกล่าวแล้ว จะช่ วยสะท้อนให้เห็ น ถึ งช่ องว่าง
ระหว่างภาวะการทางานของบัณฑิตซึ่ งเป็ นผลผลิตของหลักสู ตรกับความต้องการของตลาดวิชาชีพในประเทศไทย และ
ข้อมูลที่ได้สามารถนามาประกอบในการประเมินและปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตรต่อไป
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนของหลักสูตรทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ส่วนของบุคลากรด้าน ICT และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
1. หลักสู ตรทางด้ านคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพัฒ นาขึ้ นอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลาย
ทศวรรษมาแล้ว โดยหลักสู ตรแรกๆ เป็ นหลักสู ตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ถูกจัดทาขึ้นในปี คศ. 1968 โดย
สมาคมคอมพิวเตอร์ ACM จากนั้น ในปี 2520 สมาคมคอมพิวเตอร์ ในสังกัด IEEE ได้ให้การรับรองหลักสูตรเป็ นครั้งแรก
ต่อมาในปี 2528 สมาคม AITP (The Association for Information Technology Professionals) ได้รับรองหลักสูตรด้านระบบ
สารสนเทศ (Information Systems – IS) และในปี 2540 สมาคม AIS (the Association for Information Systems) ได้ร่วมมือ
กับ ACM และ AITP จัดทาหลักสู ตรมาตรฐานสาหรับ IS จากนั้นจึ งได้ปรับปรุ งแตกย่อยเป็ นหลายหลักสู ตร โดยยังคงอิง
ตามหลักสู ตรที่ รับรองนั้น (สุ วิมล วงศ์สิงห์ทอง, 2552) สถานศึกษาในหลายประเทศทัว่ โลก ล้วนใช้มาตรฐานหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์สากลต่างๆ ดังกล่าวมานี้เป็ นต้นแบบ
2. บุคลากรทางด้ าน ICT
สานักงานสถิติแห่ งชาติได้สารวจจานวนบุคลากรด้าน ICT ในปี 2559 (กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม,
2559) พบว่ามี ท้ ังสิ้ น 374,934 คน โดยตาแหน่ งงานส่ วนใหญ่ ข องบุ คลากรด้านซอฟต์แวร์ คือ Programmer / Software
Developer และสถานประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มีความต้องการคุณวุฒิของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ใน
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ผลการสารวจนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ องสภาพความต้องการและคุณลักษณะของบุคลากร
ด้านซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย (อารี ย ์ มยังพงศ์ , 2555) และงานวิจยั เรื่ องแนวโน้มความต้องการบัณฑิ ตสาขาวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ (สาวิตรี พิพิธกุลม 2559) นอกจากนี้ ผลสารวจการผลิตบัณฑิตที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาการผลิตซอฟต์แวร์ และ
สารสนเทศในปี 2559 ของ DEPA พบว่าจานวนนักศึกษาเข้าใหม่มีแนวโน้มลดลง และจานวนบัณฑิตที่จบการศึกษามีเพียง
ครึ่ งหนึ่ งของจานวนนักศึ กษาที่ รับเข้า ซึ่ งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดงานด้าน ICT ในด้านคุ ณสมบัติของ
บัณฑิ ต งานวิจัยของ (สาวิตรี พิพิธกุล , 2559) ได้ขอ้ สรุ ปว่า กลุ่มผุใ้ ช้บัณฑิ ตด้าน ICT ต้องการบัณฑิ ตที่ มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมมีความเสี ยสละและรับผิดชอบในหน้าที่ มีความรู ้พ้ืนฐานทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับที่สามารถติดต่อสื่ อสารได้ และมีความสามารถในการตัดสิ นใจปฏิภาณไหวพริ บและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อย่างไร
ก็ตาม งานวิจยั นี้ ยงั พบว่าบัณฑิตยังขาดคุณภาพตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เช่น ขาดทักษะในการวางแผน วิเคราะห์
งานและพัฒนาระบบงานจริ ง มีความสามารถในการตัดสิ นใจน้อยและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ล่าช้า มีทกั ษะการ
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วิเคราะห์เชิงตัวเลขน้อย ทาให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้งานในการคิดวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้
ถูกต้อง
3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาหลักสู ตร
งานวิจยั (m., Aiken, A., & Zelenski, J. Sahami, 2010) ได้ช้ ีให้เห็นว่าในช่วงเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมา หลักสูตรทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ไม่ได้มีการปรับให้ทนั ต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ผูว้ ิจยั จึ งได้เสนอการออกแบบหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี ที่เรี ยกว่า track-based model ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่เน้นให้สามารถเพิ่มแขนงวิชาใหม่ๆ ภายใต้สาขาวิชาเอกและ
ให้สามารถเพิ่มแขนงวิชาที่ เป็ นสหวิทยาการได้ โดยมี โครงสร้างประกอบด้วย กลุ่มวิชาหลัก (Core) กลุ่มวิชาเฉพาะทาง
(Track) กลุ่มวิชาเลือก (Electives) และโครงงานปี สุดท้าย (Senior Project) ส่วนงานวิจยั ของ (K., & Falkner, N.J. Falkner.,
2012) ได้ช้ ีให้เห็นความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีการพัฒนาเนื้ อหารายวิชาทางการ
สื่ อสารและการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) โดยเสนอวิธีการนากิจกรรมที่ช่วยเสริ มสร้างทักษะการสื่ อสารสอดแทรก
ไว้ในหลักสู ตร นอกจากนี้ (C.B., & Simmons, L.L. Simmons, 2010) ยังได้ทาวิจยั เชิ งคุณภาพโดยสัมภาษณ์ นายจ้างด้วย
คาถามปลายเปิ ด 7 ข้อ ที่ เน้นถึงความต้องการบุคลากรมืออาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในอนาคต พบว่าประเด็นที่ เป็ น
ปั ญหาคือ นักศึ กษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขาดทักษะในการสื่ อสารที่ จาเป็ นต่อการดาเนิ นการว่าจ้างบริ ษทั ภายนอก
(outsourcing) ให้ประสบความสาเร็ จ ผลการวิจยั จากนายจ้างของธุรกิ จขนาดเล็กถึงขนาดกลางในกลุ่มธุ รกิ จ Fortune500
และจากสถาบันที่ไม่ได้หวังผลกาไร 20 บริ ษทั พบว่า มีความจาเป็ นที่จะต้องมีการปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้มีการเน้นเพิ่มเนื้ อหาที่เป็ นทักษะการเจรจาต่อรอง การบริ หารเวลา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การบริ หารจัดการการ
ว่าจ้างงาน และการประกันคุณภาพสารสนเทศ นอกเหนือไปจากความชานาญทางความรู ้พ้นื ฐานทางเทคนิค
สุ วิมล วงศ์สิงห์ ท อง ได้ทาวิจยั ค้นหาความสอดคล้องของคุ ณลักษณะบัณฑิ ตด้าน ICT กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (สุวมิ ล วงศ์สิงห์ทอง, 2553) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งขบวนการผลิตบัณฑิต โดยชี้ให้เห็นว่าแม้
ภาครัฐได้สนับสนุนส่ งเสริ มให้สถานศึกษาเร่ งผลิตบัณฑิตด้าน ICT ในช่วงหลายปี ที่ ผ่านมา จนทาให้ปริ มาณบัณฑิตด้าน
ICT ในปั จจุบนั มีเพียงพอแล้ว แต่ยงั มีปัญหาในเชิงคุณภาพ การวิจยั นี้จึงเน้นคุณภาพของบัณฑิตที่ตลาดวิชาชีพต้องการเป็ น
สาคัญ โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ เกณฑ์การคัดเลือก หลักสู ตร อาคารสถานที่ เครื่ องมือ อาจารย์
ผูส้ อนและการพัฒนาคุณภาพ ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่าผูป้ ระกอบการต้องการให้บัณฑิ ตด้าน ICT เพิ่มความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะในด้านการสื่ อสาร
ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริ ยธรรม และบุคลิกภาพของบัณฑิต นอกจากนี้ในส่วนของผูส้ อนก็ควรได้รับการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ และได้รับการประเมินความรู ้เชิงวิชาชีพอย่างเป็ นระบบอีกด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ จะเป็ นการศึ กษาวิจยั ทั้งในเชิงปริ มาณ (Quantitative method) และการวิจยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative
method) และการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) เพื่ อให้ได้ขอ้ สรุ ป ตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจยั โดยมี การศึ กษา
ข้อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลและทิศทางการพัฒนาหลักสู ตรทางด้าน ICT
ข้อมูลและความต้องการบุคลากรทางด้าน ICT ของประเทศไทยในปั จจุบนั และงานวิจยั ที่คล้ายคลึงกันที่ถูกวิจยั ในช่วงสิ บปี
ที่ผา่ นมาของทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความเป็ นมาและสร้างความเข้าใจในที่มาของหลักสูตร ICT ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่งจะถูกนามาใช้ต่อยอดในอนาคต
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1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ ICT ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล โดยคัดเลือกสถานประกอบการที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิตซอฟต์แวร์ 50 แห่ ง สถานประกอบการที่ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอี ก 50 แห่ ง และ 2) บัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ กษาจากภาควิช าวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รั ง สิ ต ตั้ งแต่ ปี 2529 ทั้ งภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษ เป็ นจ านวนอย่ า ง
น้อย 200 คน หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนี้มาแยกตามตาแหน่งงาน คือ ผูป้ ระกอบการ หัวหน้า
งานและผูป้ ฏิบตั ิการ เพื่อวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ต่อไป
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
งานวิจยั นี้ ใช้เครื่ องมือ 2 แบบคือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นแบ่งข้อคาถาม
ออกได้เป็ น 4 ตอน คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คุณลักษณะพึงประสงค์ทวั่ ไปของบุคลากร (ด้านคุณลักษณะ
ทัว่ ไป ด้านจิตสานึก ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถอื่น ๆ และด้านกายภาพ) คุณลักษณะด้านความรู ้/ทักษะเชิงวิชาการที่
จาเป็ นในการปฏิ บัติ งาน และ ทัก ษะพื้ น ฐานทั่ว ไปที่ บุ ค ลากรด้าน ICT ควรมี ซึ่ ง ค าถามส่ ว นใหญ่ ให้ ผูต้ อบประเมิ น
ความสาคัญ โดยตัวเลือกแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ สาคัญมากที่ สุด สาคัญมาก สาคัญปานกลาง สาคัญน้อย และสาคัญ
น้อยที่สุด
นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลโดยตรงจากหัวหน้างานและผูป้ ระกอบการด้าน ICT โดยเน้น
คาถามปลายเปิ ด ซึ่ งผูต้ อบสามารถแสดงความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ได้อ ย่างเต็ม ที่ โดยสอบถามเกี่ ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของบัณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาจากภาควิช าฯ ที่ ป ฏิ บัติ งานอยู่ รวมถึ งปั ญ หาและอุ ป สรรคของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทัว่ ไป ทักษะและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาคัญและจาเป็ นในการปฏิบตั ิงานจริ ง เป็ นต้น
3. การทดสอบเครื่ องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ
แบบสอบถามที่ได้ออกแบบไว้ถูกนาไปทดสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน ICT จานวน 3 คน ด้วยการวัดค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Items-Objective Congruence: IOC) ของข้อคาถามทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหา
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และตรวจสอบความชัดเจนของข้อคาถามเพื่อนามาปรับปรุ ง โดยทาการทดสอบ
จานวน 2 รอบ ผลการทดสอบในรอบแรกคณะผูว้ จิ ยั ได้นาข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 มาปรับปรุ งและให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง
สามคนทาการประเมินใหม่ในรอบที่สอง ถ้าข้อใดยังได้คะแนนต่ากว่า 0.5 จะตัดข้อคาถามนั้นทิ้งไป จากนั้น คณะผูว้ ิจยั นา
แบบสอบถามที่ผา่ นขั้นตอนการทดสอบด้วยค่า IOC ไปทดลองใช้กบั ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และผล
การทดลองถูกนามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach’s
Coefficient Alpha ซึ่งผลลัพธ์ของค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของแบบสอบถามทุกตอนที่ได้มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะนาไปใช้ในการทาวิจยั ต่อไปได้
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลและการกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทาผ่าน 3 ช่องทาง คือ ส่ งแบบสอบถาม
ทางไปรษณี ย ์ การนาแบบสอบถามมาสร้างด้วย Google Form แล้วแชร์ ไปทางอีเมลของกลุ่มตัวอย่าง หรื อในสื่ อสังคม
ออนไลน์ นอกจากนี้แบบสอบถามยังถูกกระจายงานในงานพบปะผูป้ ระกอบการที่มารับนักศึกษาเข้าทางานที่ภาควิชาฯ และ
ในงานแสดงผลงานประจาปี ของนักศึกษาปี ที่ 4 ที่ ภาควิชาฯ จัดขึ้น ส่ วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกรวบรวม สรุ ป
และบันทึกลงไฟล์ เพื่อใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ต่อไป
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากทุกช่องทางแล้ว คณะผูว้ ิจยั นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
PSPP ซึ่งเป็ นโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตราฐาน (Standard
Deviation) การทา t-test และ One-way ANOVA หรื อการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้
การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) เป็ นหลัก โดยแบ่ งการเวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่ วนตามมุมมองของผูป้ ระกอบการ
หัวหน้างานและผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อเปรี ยบเทียบผล

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการรวบรวมข้อ มู ล และการวิ เคราะห์ เบื้ อ งต้น จากจ านวนแบบสอบถามทั้ งสิ้ น 255 ชุ ด ซึ่ งได้ม าจาก
แบบสอบถามที่กระจายไปตามช่องทางต่างๆ และแบบสอบถามที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ คณะผูว้ จิ ยั แบ่งการนาเสนอผลวิจยั
ออกเป็ น ดังนี้
1. ลักษณะภูมหิ ลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในจานวนแบบสอบถามทั้งสิ้ น 255 ชุด มีผตู ้ อบคาถามจานวน 254 คน แบ่งเป็ นเพศชาย จานวน 143 คน (ร้อยละ
56.3) เพศหญิง จานวน 111 คน (ร้อยละ 43.7) ในด้านการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามที่จบในระดับปริ ญญาตรี มีท้ งั สิ้ น 228
คน และจบสาขาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้อง ร้อยละ 83.8 จบปริ ญญาโท มีจานวนทั้งสิ้ น 84 คน
โดยจบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้องร้อยละ 63.1 ส่ วนผูท้ ี่ กาลังศึ กษาอยู่มีจานวนทั้งสิ้ น 55 คน มีท้ งั
ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ในด้านการทางาน ผูต้ อบส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ทางานในระดับปฏิบตั ิการ
ถึงร้อยละ 69.1 ระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 22.2 และเจ้าของกิจการร้อยละ 8.7 โดยส่ วนใหญ่ทางานทางด้าน ICT ถึงร้อยละ
88.8 และส่ วนใหญ่ทางานด้าน ICT มาแล้วตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีที่ทางานอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลเป็ นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96.6
2. ผลการประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ ของบุคลากร ICT
การประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบุ ค ลากรด้ าน ICT ที่ เป็ นที่ ต ้อ งการของตลาดแรงงาน ผู ้ต อบ
แบบสอบถามต้องประเมินคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่ สาคัญทัว่ ไป ด้านจิ ตสานึ ก ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
ความสามารถ และด้านลักษณะทางกายภาพ ด้วยการให้ลาดับความสาคัญ ของหัวข้อย่อยในแต่ละด้านตั้งแต่ระดับ 1-5
(ส าคัญ น้อ ย-ส าคัญ มาก) ผลการประเมิ น แยกตามกลุ่ ม ของผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ต าแหน่ ง งานที่ ต่ างกัน คื อ กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการ กลุ่มหัวหน้างานและกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน พบว่า
2.1 ด้ านคุณลักษณะทัว่ ไป ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสามกลุ่มมีความเห็นคล้ายกันว่า “การเคารพสิ ทธิ ของผู้อื่นและการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ างมีความสุข” มีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ “กล้ าทา กล้ าแสดงออกในสิ่ งที่ถกู ต้ องดีงามและเป็ น
ธรรม” และเห็นว่า “การธารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงานขององค์ กร” มีความ สาคัญเป็ นลาดับสุดท้าย
2.2 ด้ านจิตสานึก ผูต้ อบทั้งสามกลุ่มเห็นตรงกันว่าการ “มีทัศนคติที่ดตี ่ อการทางาน” เป็ นจิตสานึกที่สาคัญที่สุด ส่วน
การ “มีจิตสานึกในการดูแลสิ่ งแวดล้ อมและประหยัดพลังงาน” เป็ นจิตสานึกที่มีความสาคัญน้อยที่สุด สาหรับจิตสานึกใน
ด้านอื่น ๆ ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสามกลุ่มมีการให้ความสาคัญต่างกันเล็ก น้อย เช่น ผูป้ ระกอบการและผูป้ ฏิบตั ิงานเห็นว่า
การ “มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ” สาคัญกว่าการ ”มีความซื่ อสัตย์ และเป็ นธรรม” แต่หวั หน้างานกลับเห็นในทางตรงกันข้าม
2.3 ด้ านบุคลิกภาพ ในส่วนนี้ผตู ้ อบแบบทั้งสามกลุ่มให้ความเห็นไปในทางเดียวกันเกือบทุกลาดับคือ การ “มีความใฝ่
รู้ ติดตาม และเท่ าทันต่ อการเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง” เป็ นบุคลิกภาพที่สาคัญที่สุด จะแตกต่างกันก็แค่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

242

ลาดับสุดท้ายที่ ผูป้ ระกอบการและผูป้ ฏิบตั ิงานเห็นตรงกันว่า การ “มีความเป็ นผู้ นา” สาคัญน้อยที่สุด ในขณะที่หวั หน้างาน
เห็นว่าการ “มีความมัน่ ใจในตนเอง” สาคัญน้อยที่สุด
2.4 ด้ านความสามารถ ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสามกลุ่มเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกือบทุกลาดับ โดยเห็นว่าการ
“มีความสามารถในการจัดการ วิเคราะห์ และแก้ ปัญหา” เป็ นความสามารถที่สาคัญที่สุด และให้ลาดับความสาคัญกับการ
“มีความสามารถในการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีทันสมัย” น้อยที่สุด ส่วนลาดับอื่นๆ จะมีต่างกันบ้างเล็กน้อย
2.5 ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ จากมากไปน้ อ ยตรงกัน คื อ “คล่ อ งแคล่ ว
กระฉั บกระเฉง” “สะอาดเรี ยบร้ อย” และ “แข็งแรงสมบูรณ์ ” ตามลาดับ
อภิปรายผลทางด้ านคุณลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรด้ าน ICT
ในด้านคุณลักษณะสาคัญทัว่ ไปซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบตั ิตนในฐานะเป็ นผูอ้ ยูใ่ นสังคม
ผลการสารวจชี้ให้เห็นว่าการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่นและสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุข ความกล้าคิดและกล้าทาในสิ่ ง
ที่ถูกต้องดีงามและเป็ นธรรมเป็ นคุณลักษณะสาคัญที่ทาให้สังคมอยูอ่ ย่างผาสุก ดังนั้นจึงเป็ นคุณลักษณะที่บุคลากรด้าน ICT
ควรได้รับการอบรม ตระหนักถึงและให้ความสาคัญ เพื่อให้ผทู ้ ี่จบการศึกษาออกไปสามารถรับใช้สังคมจะช่วยสร้างสรรค์
ในการอยูร่ ่ วมกันอย่างผาสุ ก ส่ วนในด้านจิตสานึกทุกข้อล้วนมีความสาคัญ แต่ผลการสารวจพบว่าการมีทศั นคติที่ดีต่อการ
ทางานเป็ นจิตสานึ กที่สาคัญต่อการทางานในทุกสายอาชีพ และการมีความกระตือรื อร้น ขยัน มุ่งมัน่ เป็ นจิตสานึ กที่จาเป็ น
ต่อบุคลากร ICT เพราะต้องทางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และเนื่ องด้วยบุคลากรด้าน ICT เป็ นผู ้
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลความลับที่มีความสาคัญต่อองค์กร การมีจรรยาบรรณจึงเป็ นจิ ตสานึ กที่สาคัญ สถาบันการศึกษาจึ ง
ควรปลูกฝั งให้นิสิตนักศึ กษามีจิตสานึ กในสิ่ งเหล่านี้ ในด้านบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่ สาคัญเป็ นอันดับแรกคือ ความใฝ่ รู ้
ติดตามและรู ้เท่ าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เป็ นบุ คลิกภาพที่ สอดคล้องกับลักษณะงานของ
บุคลากรด้าน ICT เพราะบุคคลากรในสายอาชี พด้านนี้ ตอ้ งทางานกับสิ่ งที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติ ด ตามและรู ้ เท่ าทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงจึ งเป็ นสิ่ งจ าเป็ นต่ อ ความส าเร็ จ ในด้าน
ความสามารถของบุคลากร ICT ผลการสารวจแสดงให้เห็นว่าลักษณะการทางานในสายอาชีพ ICT ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งมีทกั ษะใน
การวิเคราะห์ แก้ปั ญ หา บู รณาการความรู ้ มาใช้ในการท างาน แก้ไขปั ญ หาได้ โดยในการท างานมักจะท างานเป็ นที ม
บุคลากร ICT ย่อมต้องมีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาได้ สถาบันการศึกษาจึงควร
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิให้นิสิตนักศึกษาฝึ กการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ตอ้ งมีการใช้ความรู ้หลากหลายด้านร่ วมกัน และส่ งเสริ ม
ให้ มี การท างานเป็ นที ม และในด้านกายภาพซึ่ งเป็ นคุ ณ ลักษณะพึ งประสงค์ป ระการสุ ด ท้าย พบว่า ความคล่ องแคล่ ว
กระฉับกระเฉง ถูกให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากับลักษณะงานทาง ICT ถือว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับ
ผูป้ ฏิ บัติงานซึ่ งต้องปฏิ บัติงานกับสิ่ งที่ ตอ้ งการความคล่องตัวและความรวดเร็ วเป็ นสาคัญ เช่นเดี ยว กับที่ ตอ้ งเป็ นคนที่
สะอาดเรี ยบร้อยและแข็งแรงสมบูรณ์ ข้อมูลจากผลการสารวจนี้ ก็สามารถใช้เป็ นข้อมูลสาหรับสถาบันการศึกษาเพื่อนาไป
อบรมส่งเสริ มกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตนักศึกษามีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน เพราะเมื่อจบการศึกษาตามหลักสู ตรแล้ว
นอกเหนือจากความรู ้ความสามารถของบัณฑิตแล้ว บุคลิกท่าทางที่เหมาะสมก็อาจมีส่วนช่วยให้บณ
ั ฑิตได้รับการยอมรับใน
ตลาดงาน ICT ได้มากขึ้น
3. ผลการประเมินคุณลักษณะด้ านความรู้ และทักษะเชิงวิชาการของบุคลากร ICT
ในส่ วนของคาถามที่เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะด้านความรู ้และทักษะเชิงวิชาการของบุคลากรด้าน ICT ที่
เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน มีการสอบถามคุณลักษณะความรู ้และทักษะเชิงวิชาการ 17 ด้าน ตามการจาแนกองค์ความรู ้
ของ ACM (L. Marshall, 2012) (S. Roach and M. Sahami, 2015) (Hawthorne, 2013) ได้แ ก่ 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),
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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) โดยในแต่ ล ะด้ า นจะให้ ผู ้ต อบประเมิ น
ความสาคัญของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่อยูใ่ นหลักสู ตรปั จจุบนั ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกกระจายอยูใ่ นทั้ง 17 ด้าน
นั้น ผลการประเมินเป็ นดังภาพที่ 1
ผู้ประกอบการ

หัวหน้ างาน
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ภาพที่ 1 กราฟเปรี ยบเทียบการประเมินความรู ้และทักษะเชิงวิชาการของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามตาแหน่งงาน
จากภาพที่ 1 จะเห็ นได้ว่า ทั้งสามกลุ่มตาแหน่ งงานมีแนวโน้มให้ความสาคัญในแต่ละทักษะไปในทางเดียวกัน
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผลประเมินของผูป้ ระกอบการและหัวหน้างานมีความคล้ายกันอย่างมาก ทั้งสองกลุ่ม
ให้ความสาคัญกับความสามารถวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ (SE001) ความเข้าใจใน
การมองปั ญหา ความซับซ้อนของปั ญหา และหาวิธีการแทนปั ญหาลงในคอมพิวเตอร์ (DS101) มากที่ สุด รองลงมาคื อ
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDF001) และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ (SP001) ในขณะที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กั บ องค์ ค วามรู ้ เกี่ ย วกั บ ด้ า นกราฟิ ก (GV101) และ
ปั ญญาประดิ ษฐ์ (IS1001) น้อย และเมื่อพิจารณาผลประเมิ นของกลุ่มผูป้ ฏิ บัติการ กลุ่มนี้ ให้ความสาคัญในลาดับแรกๆ
แตกต่างจากผูป้ ระกอบการและหัวหน้างานเล็กน้อย โดยให้ความสาคัญกับความเข้าใจในการมองปั ญหา ความซับซ้อนของ
ปั ญหา และหาวิธีการแทนปั ญหาลงในคอมพิวเตอร์ (DS101) และการนาความรู ้ในวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์จริ งได้ (PC001) มากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง ส่วนลาดับรองๆ ลงมาเหมือนกับสองกลุ่มแรก
อภิปรายผลการประเมินด้ านความรู้ ทกั ษะเชิงวิชาการ
เมื่อเปรี ยบเที ยบการประเมินความสาคัญของทักษะเชิ งวิชาการจานวน 48 รายการข้างต้น ระหว่างบุคคลทั้งสาม
กลุ่ ม ผลจากการวิเคราะห์ ท างสถิ ติ พ บว่าไม่ มี ร ายการใดที่ ให้ ค วามส าคัญ ของทัก ษะเชิ งวิช าการแตกต่ างกัน และเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบการให้ความสาคัญของทักษะเชิ งวิชาการ ระหว่างหัวหน้างาน และผูป้ ฏิ บัติงาน พบว่ามี ทักษะเชิ งวิชาการ
ทั้งหมด 7 รายการ ที่ การให้ความสาคัญของทักษะเชิ งวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ IS001, SP001,
GV104, GV106, PBD101, NC101, TU008 โดยที่ ผูป้ ฏิ บัติ ก ารให้ ค วามส าคัญ กับ ทัก ษะเชิ งวิช าการ 7 รายการนี้ สู งกว่า
หัวหน้างาน ส่ วนการให้ความสาคัญของทักษะเชิ งวิชาการของผูป้ ระกอบการกับหัวหน้างานมี จานวน 20 รายการ ที่ ให้
ความสาคัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็ นถึงแนวคิดหรื อมุมมองของกลุ่มบุคคลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน และ
สามารถตั้งเป็ นข้อสังเกตที่ ชัดเจนได้เนื่ องจากกลุ่มผูป้ ฏิ บัติการให้ความสาคัญทักษะเชิ งวิชาการไม่แตกต่างกันกับกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูป้ ฏิบตั ิงานมีแนวคิดถึงความสาคัญของทักษะเชิงวิชาการสอดคล้องกับผูป้ ระกอบการ ซึ่ง
เป็ นมุมมองของความต้องการของตลาดงาน ICT แต่แนวคิดของหัวหน้างานที่ให้ความสาคัญทักษะเชิงวิชาการแตกต่างจาก
ผูป้ ฏิบตั ิการและผูป้ ระกอบการ อาจเป็ นเพราะลักษณะงานของหัวหน้างานที่ตอ้ งควบคุมการทางานของทีมงาน ICT ทาให้
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มุมมองของทักษะเชิงวิชาการลดความสาคัญลง และเน้นไปให้ความสาคัญกับทักษะทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software
Development) เพราะโดยหน้าที่ ของหัวหน้างานที่ตอ้ งควบคุม ดูแลการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้สาเร็ จตามเป้ าหมายตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุดและได้ซอฟต์แวร์ที่มีขอ้ ผิดพลาดน้อยที่สุดอีกด้วย
4. ผลการประเมินคุณลักษณะทักษะพื้นฐานทัว่ ไปของบุคลากร ICT
ในการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานทัว่ ไปของบุคลากรด้าน ICT ที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน จะมีการให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามประเมินความสาคัญของทักษะพื้นฐานทัว่ ไป 11 ด้าน แต่ละด้านได้มาจากวิชาพื้นฐานทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
ที่นกั ศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับปั จจุบนั
ผู้ประกอบการ

หัวหน้ างาน

ระดับปฏิบัตกิ าร
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ภาพที่ 2 กราฟเปรี ยบเทียบผลการประเมินความสาคัญทักษะพื้นฐานทัว่ ไปของผูต้ อบแยกตามตาแหน่งงาน
จากภาพที่ 2 ผลการประเมินของทั้งสามกลุ่มตาแหน่งงานมีแนวโน้มให้ความสาคัญในเนื้อหาทักษะพื้นฐานทัว่ ไป
ในทิ ศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละองค์ความรู ้ พบว่าผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญกับทักษะพื้นฐาน
ทัว่ ไป 3 ประการแรกได้แ ก่ ทัก ษะทางด้านการฟั ง พูด อ่าน เขี ยนภาษาไทย โดยสามารถจับ ใจความสาคัญ ถ่ายทอด
ความคิ ดด้วยการพูดและการเขี ยนได้อ ย่างเหมาะสม (TU005) ทักษะทางด้านการฟั ง พูด อ่ าน เขี ยนภาษาอังกฤษ และ
สามารถบูรณาการทักษะทั้งสี่ ดา้ นในการสื่ อสารในชีวิตจริ งได้ (TU006) และการมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจตนเอง
และบุคคลอื่น รับฟังความคิดเห็น และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความแตกต่าง (TU007) แต่ให้ความสาคัญกับความรู ้
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ อาทิ ตรรกศาสตร์ (logical rules) ตัวบ่งปริ มาณ (quantifiers) การอ้างเหตุผล (arguments) อุปนัย
เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ (mathematical induction) โครงสร้ างระบบจ านวนจริ ง (Structure of Real Numbers) (TU004) อยู่ใ น
ความสาคัญต่าที่สุด
ส่ วนผลการประเมินของหัวหน้างานในสามอันดับแรกเหมือนของผูป้ ระกอบการแต่สลับลาดับเล็กน้อย โดยให้
ความสาคัญกับทักษะมนุษย์สัมพันธ์ (TU007) และทักษะการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (TU005 และ TU006)
ตามลาดับ ส่ วนทักษะพื้นฐานทางความรู ้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น เข้าใจเรื่ องอุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค ต้นทุนสิ นค้า และการแข่งขันในตลาด (TU008) ให้ความสาคัญเป็ นอันดับสุ ดท้าย ส่ วนกลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิการให้
ความสาคัญกับพื้นฐานทักษะทัว่ ไปสามลาดับแรกเหมือนกับกลุ่มหัวหน้างาน แต่ให้ความสาคัญกับทักษะพื้นฐานทางธุรกิจ
อาทิ การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การใช้ระบบสารสนเทศ และการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (TU009) เป็ นอันดับ
สุดท้าย
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อภิปรายผลการประเมินด้ านความรู้ ทกั ษะพื้นฐานทัว่ ไป
เมื่อพิจารณาการให้ความสาคัญที่ มีต่อทักษะพื้นฐานทัว่ ไปแยกกลุ่มตามตาแหน่ งงานแล้ว พบว่ามีทกั ษะพื้นฐาน
ทัว่ ไปอยู่ 3 รายการที่ท้ งั สามกลุ่มให้ความสาคัญแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ การมีความรู ้ความเข้าใจในสิ ทธิ
หน้าที่ และความรั บ ผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่ เป็ นพลเมื องในระบบประชาธิ ป ไตย การมี ความรู ้ความเข้าใจในด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเข้าใจปั ญหาสังคม และ การมีความรู ้ความเข้าใจในหลัก
เศรษฐศาสตร์ เบื้ อ งต้น โดยที่ ก ลุ่ ม หั ว หน้ า งานให้ ค วามส าคัญ กับ เนื้ อ หาทัก ษะพื้ น ฐานทั้ง 3 รายการน้ อ ยกว่า กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการใน 2 รายการแรก และน้อยกว่ากลุ่มผูป้ ฏิบตั ิการในรายการหลัง สาเหตุที่เป็ นเช่นนั้นอาจจะเป็ นเพราะ 3
รายการนี้ เป็ นทักษะพื้นฐานทัว่ ไปที่ กว้างมาก เกี่ ยวข้องกับการดารงชี วิตในสังคม จึ งอาจเกี่ยวข้องกับการนามาใช้ในการ
ทางานน้อยกว่ารายการอื่น นอกจากนี้ ขอ้ สังเกตที่ พบได้ชดั เจนอีกเรื่ องหนึ่ งก็คือ ผูป้ ระกอบการและกลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิการให้
คะแนนความสาคัญกับเนื้อหาทักษะพื้นฐานทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน แสดงถึงความสอดคล้องจากมุมมองระหว่างความต้องการ
ของตลาดแรงงานกับบัณฑิตผูป้ ฏิบตั ิงาน

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ทิศทางในการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การวิจยั เชิงสารวจ” มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อ
สารวจและศึกษาคุณสมบัติของบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งตลาดวิชาชีพต้องการ เพื่อนาไปสู่
ทิ ศ ทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาหลัก สู ต รวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยการส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ยแ์ ละทางออนไลน์ ได้แบบสอบถามกลับมาจานวนทั้งสิ้ น 295 ราย และเมื่อคัดเลือกที่ใช้ได้แล้ว
จะเหลื อ 255 ราย นอกจากนี้ ยังมี การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริ หารของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานของรัฐ รวมจานวนทั้งสิ้ น 12 ท่าน ส่ วนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติในเรื่ องการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติ โดยมีผลสรุ ป ดังนี้
1. ลักษณะและภูมหิ ลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 255 คน ส่วนใหญ่เป็ นทั้งเพศชายและหญิง โดยเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย และ
ทุกคนมีการศึกษาอย่างน้อยระดับชั้นปริ ญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง บางส่วนจบปริ ญญาโท
ในสาขาเดิมหรื อในสายบริ หาร บางส่ วนก็กาลังศึกษาต่อแต่มีจานวนน้อย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดทางานอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล ส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่
10 ปี ขึ้นไป ทางานอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิงาน หัวหน้างาน และเป็ นผูป้ ระกอบการ ในจานวนที่ลดลงตามลาดับ
2. คุณลักษณะพึงประสงค์ ของบุคลากรด้ าน ICT
จากผลการส ารวจคุ ณ ลักษณะพึ ง ประสงค์ข องบุ ค ลากรด้าน ICT ทั้ง 5 ด้าน เมื่ อ พิ จ ารณาจากการประเมิ น
ความสาคัญของทุกกลุ่มจะเห็นได้วา่ บุคคลที่จะเป็ นที่ตอ้ งการในตลาดแรงงานทาง ICT ควรที่จะมีการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น
และสามารถอยู่ร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น อย่างมี ค วามสุ ข ควรมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ การท างาน มี ความไฝ่ รู ้ ติ ด ตามและเท่ าทัน ต่อ การ
เปลี่ ยนแปลงเพื่ อพัฒ นาตนเองอย่างต่ อเนี่ อง ต้องมี ความสามารถในการจัดการวิเคราะห์ และแก้ปั ญ หา และเป็ นผูท้ ี่ มี
บุคลิกภาพคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ผลการสารวจทางด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั 5 ด้านนี้ อาจจะเป็ นดัชนี ขอ้ มูล
สาคัญของผูท้ ี่จะประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชีพทางด้าน ICT หรื อ เป็ นข้อมูลให้กบั สถาบันการศึกษาเพื่อใช้ใน
การส่ งเสริ มให้นิสิตนักศึ กษาให้มีการพัฒนาตนเองไปในทิ ศทางที่ เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อนั เป็ นที่ ตอ้ งการของ
ตลาดงานทาง ICT ต่อไป
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3. ด้ านความรู้ ทกั ษะเชิงวิชาการ
ผลจากงานวิจยั ในภาพรวมทาให้สามารถแบ่งความรู ้และทักษะเชิงวิชาการออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับ
การประเมินให้มีความสาคัญมากถึงมากที่สุด กลุ่มที่ได้รับการประเมินให้มีความสาคัญระดับกลาง และกลุ่มที่ ได้รับการ
ประเมินให้มีความสาคัญระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความรู ้และทักษะเชิงวิชาการ
กลุ่มที่ 1 ทักษะเชิงวิชาการที่ได้รับการประเมินว่าสาคัญมากถึงมากที่สุด
• มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้โครงสร้างข้อมูล
การ • เข้าใจหลักการของภาษาโปรแกรมและกรอบแนวคิดของ
วิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (algorithm)
ภาษาโปรแกรมต่างๆ
• มี ความสามารถเลื อกเทคนิ ค การแทนข้อมูล ที่ เหมาะสม • สามารถเขียนโปรแกรมโดยเลือกใช้ภาษาโปรแกรมและ
และแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การแทน เครื่ องมือที่เหมาะสมกับระบบได้
ข้อมูลแบบไม่มีลาดับ เพื่อการค้นหาได้อย่างรวดเร็ ว
• มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจยั และเทคโนโลยีของ
• มี ค วาม รู ้ เกี่ ยวกั บ ส ถ าปั ต ยก รรม แ ล ะโค รงส ร้ าง สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน และ สามารถเลื อกใช้ให้เหมาะสม • สามารถออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ โดยใช้วธิ ีการที่
กับงาน
เหมาะสมได้
• เข้าใจองค์ประกอบของระบบปฏิบตั ิการพื้นฐาน
• สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่โดยใช้แนวคิดเชิง
• มีความรู ้ความเข้าใจในการมองปั ญหา ความซับซ้อนของ วัตถุ
ปั ญหา และหาวิธีการแทนปั ญหาลงในคอมพิวเตอร์
• สามารถออกแบบข้อมูลที่ทดสอบและเสนอเทคนิคที่
• สามารถออกแบบและประเมิ น ส่ ว นต่ อ ประสาน (user เหมาะสมในการทดสอบซอฟต์แวร์ได้
interface) ให้ เป็ นที่ ย อมรั บ และใช้ ง านได้ส าหรั บ ผู ้ใ ช้ • สามารถวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความ
ระบบ
ต้องการของผูใ้ ช้ได้
• มีความเข้าใจความปลอดภัยของสารสนเทศ
ระบบ • มีความรู ้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ฐาน ข้อมูล เครื อข่ายและการสื่ อสาร
ขนาดใหญ่
• สามารถวิเคราะห์ความเสี่ ยง และบริ หารการจัดการความ • มีความรู ้ความสามารถในการหาความต้องการซอฟต์แวร์
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ในหลายรู ปแบบ เพื่อนิยามและสร้างเอกสารสาหรับ
• มีความเข้าใจสถาปั ตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
ประกันความพึงพอใจของลูกค้า
• สามารถออกแบบฐานข้อมูล และใช้ภาษาสอบถาม (SQL) • มีความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนการทาโครงการซอฟต์แวร์
ได้
ประกอบด้วย การเขียนข้อเสนอโครงการ การวิเคราะห์ผล
• มีความรู ้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ
พาณิ ชย์ ทางธุรกิจของโครงการ การวางแผน การจัดการความเสี่ ยง
อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบสารสนเทศในการบริ หาร การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการติดตามควบคุมโครงการ
จัดการธุรกิจ
• มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคอมพิวเตอร์
• มีความรู ้ระบบฐานข้อมูลร่ วมสมัยและการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่
• มีความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยในระบบเครื อข่าย
• สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์พกพา
• สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันได้
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• สามารถนาความรู ้ในวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์จริ งได้
กลุ่มที่ 2 ทักษะเชิงวิชาการที่ได้รับการประเมินว่าสาคัญ
ระดับกลาง
• มีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์และมนุษย์
• มีความรู ้ในเรื่ องความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการ
พัฒนาทางด้านส่วนต่อประสานและการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์
• มีความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นที่ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
• มีความรู ้ในเทคนิคและอัลกอริ ทึมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ที่ชาญฉลาด เช่น เทคนิคการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร
(Machine Learning) และการค้นหาคาตอบที่ดีที่สุด
(Optimization)
• มีความรู ้ในเทคโนโลยีดา้ นปั ญญาประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย
• มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย การจัดการ
เครื อข่ายและการสื่ อสารข้อมูลผ่านเครื อข่าย Wired ,
Wireless และ Mobile
• สามารถบริ หารเครื อข่ายความเร็ วสูงและสามารถควบคุม
โหลดงานให้มีความสมดุล
• สามารถออกแบบและติดตั้งระบบเครื อข่าย เลือกใช้
อุปกรณ์ในระบบเครื อข่ายที่เหมาะสม
• มีความรู ้ความเข้าใจการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
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กลุ่มที่ 3 ทักษะเชิงวิชาการที่ได้รับการประเมินว่าสาคัญ
น้อย-น้อยที่สุด
• มีความรู ้ความเข้าใจสถาปั ตยกรรมของคอมพิวเตอร์เชิง
ขนาน
• มีความรู ้ความเข้าใจหลักการประมวลผลภาพดิจิตอล
• เข้าใจหลักการวิเคราะห์ขอ้ มูลมัลติมีเดีย และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้
• รู ้จกั และสามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือเพื่อออกแบบและ
สร้างภาพกราฟิ กและแอนนิเมชัน (Animation)
• สามารถนาเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ดว้ ยภาพกราฟิ กส์ใน
รู ปแบบที่เหมาะสมได้
• เข้าใจอัลกอริ ทึมด้านเรขาคณิ ต ออกแบบและเขียน
โปรแกรมเพื่อแสดงผลภาพกราฟิ กส์ท้ งั 2 มิติและ 3 มิติได้
• มีความรู ้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางด้าน
ปั ญญาประดิษฐ์ (AI)
• สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบแลนเสมือน การ
ค้นหาเส้นทางระหว่างแลนเสมือน เครื อข่ายไร้สาย ความ
ปลอดภัยเครื อข่าย และ เครื อข่ายบริ เวณกว้าง
• มีความรู ้ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม
เชิงขนาน
• มีความรู ้ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม
แบบคลัสเตอร์
• มีความรู ้ความเข้าใจ ระบบปฏิบตั ิการเชิงลึก ได้แก่
ระบบปฏิบตั ิการแบบกระจาย ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย
• มีความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมแปลภาษา
(Compiler)

เมื่อพิจารณาจากเนื้ อหาภายในกลุ่มแล้ว จะพบได้วา่ ทักษะเชิงวิชาการในกลุ่มแรกจะเป็ นองค์ความรู ้ที่เป็ นพื้นฐาน
ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าหลักการพื้นฐานเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ น สามารถเอื้ อประโยชน์ต่อการนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและการต่อยอดองค์ความรู ้ในภาคปฏิบตั ิที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
จากการสัม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการและหั วหน้างานที่ ต ้อ งการให้ส ถาบัน การศึ ก ษาปู พ้ื น ฐานองค์ค วามรู ้ ที่ เป็ นหลัก การ
(concept) ให้เพี ยงพอ เพราะถ้านิ สิ ตนักศึ ก ษามี พ้ื น ฐานความรู ้ที่ ดีแ ล้ว การเรี ยนรู ้ เครื่ อ งมื อสมัยใหม่ที่ เปลี่ ยนแปลงไป
ตลอดเวลาสามารถทาได้ง่าย จึ งพอสรุ ปได้ว่า ทักษะเชิ งวิชาการในกลุ่มแรกสมควรจะนามาสร้างเป็ นรายวิชาบังคับใน
หลักสู ตร เพื่อเป็ นการปูพ้ืนฐานที่ดีให้กบั นิ สิตนักศึกษา ส่ วนทักษะเชิงวิชาการในกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สาม จะเป็ นเนื้ อหา
ทักษะเชิ งวิชาการที่ เฉพาะเจาะจงมากขึ้น กลุ่มทักษะเหล่านี้ ตลอดจนเนื้ อหาที่เกี่ยวกับองค์ความรู ้สมัยใหม่อื่น ๆ สามารถ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

248

น าไปใช้สร้ างเป็ นรายวิชาเลื อ กในหลักสู ตรเพื่ อ เป็ นการเสริ ม ให้นิ สิ ตนักศึ กษาได้เรี ย นรู ้ ในเรื่ อ งที่ สนใจ เรี ย นรู ้ การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้พ้นื ฐาน และเรี ยนรู ้การฝึ กปฏิบตั ิ
4. ด้ านความรู้ ทกั ษะพื้นฐานทัว่ ไป
ในงานวิจยั นี้ ยงั ได้ทาการสารวจความรู ้ทกั ษะพื้นฐานทัว่ ไปที่จาเป็ นในสายงาน ICT และผลการประเมินทักษะ
พื้น ฐานทั่วไปทั้งหมด 11 รายการ สามารถสรุ ป ได้ว่า ทักษะการมี มนุ ษย์สัม พัน ธ์ที่ ดี และการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเป็ นทักษะพื้ นฐานที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้องกับข้อ มูลการสัมภาษณ์ ที่ ผูป้ ระกอบการและหัวหน้างานที่
ต้องการเน้นให้สถาบันการศึกษาฝึ กอบรมและส่ งเสริ มให้นิสิตนักศึกษากล้าแสดงออก และสามารถใช้ภาษาได้ดีโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ในส่ วนของทักษะพื้ นฐานทางธรุ กิจและเศรษฐศาสตร์ ถึ งแม้ว่าจะถูกจัดให้มีความสาคัญ น้อยกว่าทักษะ
พื้นฐานด้านอื่ น ๆ แต่ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการและหัวหน้างาน พื้นฐานทางธุ รกิ จก็ยงั มี ประโยชน์ต่อการ
ทางานได้ดี นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการและหัวหน้างานยังเน้นย้ าให้สถาบันการศึกษาให้ช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาวิชา
ทางจิ ตวิท ยามากขึ้ นเพราะถื อว่ามี ความสาคัญ ต่อภาวะการทางานที่ มีความกดดันสู ง และเพื่ อช่ วยให้นักศึ กษาสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ ๆ และสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่อง
5. ข้ อเสนอแนะ
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ จานวนผูต้ อบแบบสอบถามกลับ คื น มามี ป ริ มาณน้อย อาจด้วยสาเหตุ ที่
แบบสอบถามมีจานวนข้อคาถามมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนของทักษะความรู ้เชิงวิชาการที่มีจานวนข้อคาถามถึง 48 ข้อ
ดังนั้นในการทาวิจยั ในครั้งต่อไป ควรมีการปรับจานวนข้อคาถามในแต่ละส่ วนให้นอ้ ยลงด้วยการรวมคาถามบางข้อเป็ น
กลุ่มของเนื้ อหาหลัก และกลุ่มทักษะเชิ งวิชาการสมัยใหม่ อีกทั้งในการสารวจคุณลักษณะพึงประสงค์อาจจะเลือกเฉพาะ
คุณลักษณะที่ เป็ นจุดเด่นและต้องการเห็ นความแตกต่างที่ ชัดเจน เพราะคุ ณลักษณะบางอย่างถูกค้นพบจากงานวิจยั อื่ น
มาแล้ว จึ งสามารถใช้การอ้างอึงได้ไม่ตอ้ งทาการศึ กษาใหม่ ซึ่ งจะช่วยทาให้จานวนข้อคาถามในส่ วนนี้ ลดลงไปได้ เมื่ อ
แบบสอบถามโดยรวมสั้นลง ก็มีโอกาสที่ จะได้จานวนผูต้ อบแบบสอบถามเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในการสารวจควรจะเพิ่ม
ทางเลือก “ไม่มีความเห็น” หรื อ “ไม่สามารถประเมินได้” ไว้ดว้ ย เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้ตรงกับ
ความรู ้สึกของตนเองมากที่สุดได้
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การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ ทเี่ ชื่ อมโยงกับ
ชีวติ จริงและกระบวนการแก้ ปัญหา 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
คมสัน วัฒนรัตน์1* ณพฐ์ โสภีพนั ธ์1 นาสุข นวพงษ์พิพฒั น์2 และ นิภาดา จรัสเอี่ยม3
Khomsan Watthanarat1* Nop Sopipan1 Numsook Nawapongpipat2 and Niphada Charatiam3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้แนวคิ ดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่ อมโยงกับชี วิตจริ งและ
กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนบ้านไทย
สามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 3 กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน
1 ห้อง นักเรี ยน 24 คน ได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) แต่ละห้องเรี ยนจัดแบบคละความสามารถ
ตามผลการเรี ยนในห้องเดียวกัน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์
ที่ เชื่ อมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC จานวน 7 แผน เวลา 14 ชัว่ โมง แบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบที ผลการศึ กษาพบว่า (1) ความสามารถการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (3) ความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ย นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 (4) ความสามารถการเชื่ อมโยงทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง บท
ประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์, ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ,
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา 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 1 st 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
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บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้สาคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีทกั ษะเท่า
ทัน ต่อ การเปลี่ ย นแปลง สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ การศึ ก ษาแห่ งชาติ พุ ท ธศัก ราช 2545 (แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ 3
พุทธศักราช 2553) ระบุวา่ การจัดการศึกษาเป็ นเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความสมบูรณ์พร้อมรอบด้านเพื่อการดารงชีวิต โดย
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ วา่ ด้วยเหตุผล กระบวนการคิด แก้ปัญหาและเป็ นวิชาที่ สาคัญอย่างมาก มีความจาเป็ นต่อการดารง
ชีวติ ประจาวัน (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2555, น.1)
การพัฒ นาวิช าคณิ ต ศาสตร์ จึ ง นับ ได้ว่าเป็ นรากฐานการพัฒ นาประเทศในอนาคต สมาคมศึ ก ษานิ เทศก์ใ น
สหรัฐอเมริ กา (National Council of Supervisors of Mathematics [NCSM] 1977, pp. 19-22) ได้กล่าวถึงทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ที่จาเป็ น 10 ประการ ซึ่งการแก้ปัญหาเป็ นทักษะพื้นฐานที่สาคัญอันดับแรกและเมื่อพิจารณาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จะพบว่าได้ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาโดย
กาหนดเป็ นทักษะที่ สาคัญและจาเป็ นอันดับแรกของสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ตอ้ งเกิดกับผูเ้ รี ยน
และถูกกาหนดไว้ในคุณภาพของผูเ้ รี ยนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. 2-4)
ทั้งนี้ เพราะการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ ช่ วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้และการ
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ แก่ผเู ้ รี ยน นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้ผูเ้ รี ยนรู ้ขอ้ เท็จจริ ง ทักษะ ความคิดรวบยอดและหลักการต่างๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ ความสาเร็ จในการแก้ปัญหาจะก่ อให้เกิ ดการพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านคุ ณลักษณะต่างๆ จึ งกล่าวได้ว่าการ
แก้ปัญหาเป็ นเป้ าหมายสูงสุดในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ และเป็ นทักษะหนึ่งในทักษะการคิดระดับสูง (สิ ริพร ทิพย์คง,
2545) การทางานของการแก้ปัญหาเป็ นกระบวนการที่ยงั ไม่ทราบมาก่อนล่วงหน้าในการหาคาตอบของปั ญหาและมักรวม
ทักษะอื่นๆ ที่สาคัญเข้าไว้ดว้ ยกัน ผูท้ ี่มีทกั ษะการแก้ปัญหาที่ดีมกั มีความรู ้ ประสบการณ์ ระบบการคิดและการตัดสิ นใจที่ดี
พอ หากนักเรี ยนได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นช่วย
พัฒ นาความสามารถของนักเรี ยนในการเชื่ อมโยงทักษะของนักเรี ยนในการเลื อกและใช้กลวิธีอย่างเหมาะสมและช่ วย
เพิ่มพูนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ หลากหลาย (อัมพร ม้าคนอง, 2554, น. 39) จึ งนับว่าการแก้ปัญหาเป็ นหัวใจของ
คณิ ตศาสตร์ เป็ นกระบวนการที่ ควรจะสอดแทรกอยูใ่ นหลักสู ตรที่มีการจัดสภาพการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้รับแนวคิดและ
ทักษะต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ใช่เป็ นหัวข้อเรื่ องทางคณิ ตศาสตร์ ที่จะแยกออกจากกัน (National Council of Teachers of
Mathematics [NCTM], 1989, p. 23) นักเรี ย นควรเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน พัฒ นาให้เกิ ด ทัก ษะขึ้ น ในตัว นัก เรี ยน อัน จะส่ งผลให้
นักเรี ยนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสยั กระตือรื อร้น ไม่ยอ่ ท้อ และมีความมัน่ ใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยูท่ ้ งั ภายใน
และภายนอกห้องเรี ยน ตลอดจนเป็ นทักษะพื้นฐานที่ นักเรี ยนสามารถนาติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชี วิตประจาวันได้นาน
ตลอดชีวติ (สสวท., 2555, น. 6)
ดังที่ กล่าวมาแล้ว คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ในการพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและทาให้นัก เรี ยน
สามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาเชื่อมโยงและประยุกต์ในการเรี ยนสาขาวิชาอื่นๆ ทักษะการเชื่อมโยงมีประโยชน์ใน
การแก้ปัญหา การอภิปราย การจาลองปรากฏการณ์ที่อยูใ่ นโลกแห่ งความเป็ นจริ งและสื่ อสารความคิด ข้อมูลที่ซบั ซ้อนใน
ลักษณะที่ ละเอี ยดชัดเจน การนาเสนอปั ญหา ช่วยให้มองสิ่ งต่างๆได้ทั่วและชัดเจนขึ้ นทาให้นักเรี ยนอธิ บายปั ญหาและ
คาตอบได้ (NCTM, 1989, pp. 84-86) การเชื่อมโยงจึงถูกกาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ นอกจากนั้นการเชื่อมโยงเป็ นเสมือนเครื่ องมือหนึ่งของการแก้ปัญหาและยังเป็ นการ
นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพบางอย่างโดยตรง รวมไปถึงการนาคณิ ตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับชีวติ ความ
เป็ นอยู่ป ระจ าวัน เช่ น การซื้ อขาย การชั่ง ตวง วัด การค านวณ เป็ นต้น (กรมวิช าการ, 2545, น. 203) การเชื่ อ มโยงมี
ความสาคัญและจาเป็ นสาหรับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อย่างมีความหมาย เนื่ องจากช่วยให้ผเู ้ รี ยน เข้าใจคณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยนใน
ห้องเรี ยนได้ดีข้ ึนและมองเห็นความสาคัญของคณิ ตศาสตร์ ในแง่ของการเป็ นเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้
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กับศาสตร์สาขาอื่นตลอดจนนาไปเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน ทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย
อันจะส่งผลให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าและความสาคัญของวิชาคณิ ตศาสตร์ (อัมพร ม้าคนอง, 2547, น. 101) เช่นเดียวกับ สสวท.
(2555, น. 83) ได้กล่าวว่า การเชื่อมโยงเป็ นทักษะและกระบวนการที่นกั เรี ยนควรจะเรี ยนรู ้ ฝึ กฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัว
นักเรี ยน เพราะ จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่างๆ ในคณิ ตศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆ ทาให้นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้ลึกซึ้ งและยาวนานขึ้น ดังนั้นการเชื่ อมโยง
ทางคณิ ตศาสตร์ จึงมีส่วนสาคัญมากในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดการนาความรู ้ที่มีอยูแ่ ต่
เดิมแล้วมาใช้ในการเรี ยนและต่อยอดในเนื้อหาถัดไป
แม้คณิ ต ศาสตร์ จะเป็ นวิชาที่ มี ความส าคัญ มาก แต่ส ภาพการจัดการเรี ยนการสอน ในช่ วงเวลาที่ ผ่านมายังไม่
ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร นักเรี ยนจานวนไม่นอ้ ยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
เช่น การแก้ปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ กบั สถานการณ์ต่างๆ ปั ญหาเหล่านี้ ทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถนา
ความรู ้คณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวติ ประจาวันและในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (สสวท., 2555, น. 1) ดังจะเห็น
ได้จากผลการประเมินการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนในโครงการประเมินผลนักเรี ยนร่ วมกับนานาชาติ (Programme for
International Student Assessment หรื อ PISA) พบว่า นักเรี ยนไทยได้คะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์ เฉลี่ย 415 คะแนน ซึ่ งต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ ย นานาชาติ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 490 คะแนน (OECD, 2018, p.5) นอกจากนั้น ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-net) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา 2557-2559 โรงเรี ยนบ้านไทยสามัคคี ผล
ปรากฏว่า มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิ ตศาสตร์ เพียง 39.62, 41.03, 35.92 คะแนน ซึ่ งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่ มี
คะแนนเฉลี่ย 40.47, 43.47, 38.06 คะแนนตามลาดับ เมื่อพิจารณา เป็ นรายมาตรฐานพบว่ามาตรฐาน ค1.2 ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่ม
มาตรฐานที่ตอ้ งพัฒนาอย่างเร่ งด่วนสามอันดับแรกเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกันอีกด้วย (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2560)
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ ง (Realistic mathematics education) เป็ นที่รู้จกั และพัฒนาขึ้น
ประมาณปี 1970 โดยมีมุมมองว่า คณิ ตศาสตร์ควรเชื่อมโยงกับบริ บทต่างๆ ในชีวติ จริ งใกล้เคียงกับประสบการณ์ผเู ้ รี ยนและ
ความคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ควรถูกมองว่าเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งของมนุ ษย์แทนที่ จะมอง คณิ ตศาสตร์ เป็ นเพียงวิชาที่ ถ่ายทอด
เนื้อหาความรู ้ที่มีอยู่ ซึ่ งในบทเรี ยนคณิ ตศาสตร์ควรให้นกั เรี ยนมีโอกาสในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการคิดค้นคณิ ตศาสตร์ ที่
เป็ นนามธรรม (Re-invent) ภายใต้ค าแนะน าของผู ้มี ป ระสบการณ์ ซึ่ งนับ ได้ว่าการศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ ไ ม่ ค วรเน้น ให้
คณิ ตศาสตร์ เป็ นระบบแบบปิ ด (Closed system) แต่ควรเป็ นกิจกรรมที่ อยูบ่ นพื้นฐานของการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ (Van
den Heuvel-Panhuizen, 2000, p. 3) ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ควรเริ่ มต้นที่บริ บทในชีวติ จริ งและค่อยๆ พัฒนาที
ละน้อยไปสู่สัญลักษณ์ที่เป็ นแบบแผน นักเรี ยนควรมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีความหมายต่อการ
พัฒ นาไปสู่ คณิ ตศาสตร์ น ามธรรมและมี โอกาสได้สารวจค้นพบคณิ ตศาสตร์ ที่ มีความเป็ นแบบแผนมากขึ้ น ผ่านลาดับ
ขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ ทาให้นกั เรี ยนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิ ตศาสตร์กบั ชีวติ จริ งและเห็นว่าคณิ ตศาสตร์ไม่ได้
เป็ นเรื่ องไกลตัวอย่างที่ นักเรี ยนคิ ด (Cobb, 1994 อ้างถึ งใน De Lange, 1996, p. 59) ลักษณะเฉพาะของแนวการศึ กษา
คณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งมีความสัมพันธ์กบั ระดับการเรี ยนรู ้ของ Van Hiele ซึ่งมี 3 ระดับ (De Lange, 1996, p. 58)
คือ ระดับที่ 1 นักเรี ยนสามารถใช้ประโยชน์จากลักษณะของแบบรู ปที่ นักเรี ยนคุน้ เคยได้ ระดับที่ 2 นักเรี ยนสามารถหา
ความสัมพันธ์ของลักษณะแบบรู ปเหล่านั้นได้ ระดับที่ 3 นักเรี ยนสามารถนาความสัมพันธ์ที่แท้จริ งไปใช้ประโยชน์ได้
สาหรั บ การสอนโดยทั่วไปจะเริ่ ม ต้น ในระดับ ที่ 2 หรื อระดับ ที่ 3 ในขณะที่ การสอนที่ เชื่ อมโยงกับ ชี วิต จริ ง (Realistic
instruction) จะเริ่ มต้นจากระดับที่ 1 ซึ่ ง Freudenthal ได้ให้แนวคิดของการจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ระดับที่ 1
ควรเริ่ มต้นจากการสอนที่ ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายสาหรับนักเรี ยน (Freudenthal’s didactical phenomenology)
เน้น การเชื่ อ มโยงระหว่างมโนทัศ น์ กับ การเรี ยนรู ้ ที่ น าไปสู่ ม โนทัศ น์ น้ ัน ๆ ซึ่ งครู ค วรหาสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงและใกล้ต ัวนักเรี ย นที่ ส ามารถน ามาใช้ในการสรุ ป และเป็ นสถานการณ์ ที่ ส ามารถน าไปสู่ กระบวนการ
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แก้ปัญหาที่เป็ นพื้นฐานของการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ เชิงลึก (Vertical mathematization) ในการพัฒนาระดับการเรี ยนรู ้จาก
ระดับหนึ่ งไปสู่ อีกระดับหนึ่ งควรกระทาผ่านการพัฒ นาการคิ ดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ (Progressive mathematization) ตาม
แนวคิ ด ของ Treffer (1991) ซึ่ งประกอบด้ ว ย 2 ลัก ษณะ คื อ (1) การคิ ด ให้ เป็ นคณิ ตศาสตร์ เชิ ง กว้า ง ( Horizontal
mathematization) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ นั ก เรี ย นใช้เครื่ อ งมื อ ทางคณิ ต ศาสตร์ ม าช่ ว ยในการจัด การและแก้ปั ญ หาใน
สถานการณ์ชีวติ จริ ง (2) การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์เชิงลึก (Vertical mathematization) ซึ่งเป็ นกระบวนการสร้างความรู ้ (Reorganization) ภายในระบบคณิ ตศาสตร์
กระบวนการแก้ปั ญ หา DAPIC ถู ก พัฒ นาขึ้ น จากกระบวนการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละกระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีลกั ษณะของกระบวนการที่ค่อนข้างยืดหยุน่ ไม่ซบั ซ้อนและมีประสิ ทธิภาพในการแก้ปัญหา ซึ่ง
ชื่อของกระบวนการได้มาจากการรวมกันของตัวอักษรตัวแรกของคาที่เป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
คือ 1) Define เป็ นการทาความเข้าใจปั ญหา กาหนดหรื อระบุปัญหาที่ จะแก้ให้มีความชัดเจน 2) Access เป็ นการระบุหรื อ
เข้าถึงข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและที่ จะใช้ในการแก้ปัญหา 3) Plan เป็ นการหาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและวางแผนการ
ดาเนิ น การ 4) Implement เป็ นการน าแผนที่ วางไว้มาปฏิ บัติ พร้อมทั้งมี การปรับ แผนให้ดีข้ ึ น 5) Communicate เป็ นการ
นาเสนอผลจากการดาเนินการมาวิเคราะห์ สรุ ป และสื่ อสาร จากการที่กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC มีความยืดหยุน่ จึงไม่
มีจุดเริ่ มต้นจึงไม่เป็ นลาดับขั้นตอนตามองค์ประกอบ อาจจะข้ามขั้นตอนบางขั้นได้หรื อใช้บางขั้นซ้ าได้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของปั ญ หา เช่ น ปั ญ หาอาจจะเกิ ดขึ้ น ในขั้น Access หรื อขณะอยู่ในขั้น Plan หรื อ Implement ก็ได้ ในขณะเดี ยวกันการ
สื่ อสารก็จาเป็ นสาหรับทุกๆ ขั้นตอนเช่นกัน กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC จึงสามารถนาไปใช้ได้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
และใช้แก้ปัญหาที่พบชีวติ จริ งได้อย่างกว้างขวาง (Center for Mathematics Science and Technology, 1998)
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา
DAPIC เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการรู ้คณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ด้านความรู ้
และสมรรถนะของนักเรี ยน ซึ่งพัฒนาโดย ดร. สุณิสา สุมิรัตนะ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ด้วยทุนสนับสนุนของโครงการเครื อข่ายกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจุดเด่นของกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้ คือ การนาปั ญหาหรื อสถานการณ์ในชีวติ จริ งที่
นักเรี ยนคุน้ เคยมาใช้เป็ นจุดเริ่ มต้นในการเรี ยน, การให้นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมภายใต้คาแนะนาของครู เพื่อให้นักเรี ยน
ค้นพบความรู ้คณิ ตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ความรู ้คณิ ตศาสตร์ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มี
รากฐานมาจากแนวคิ ด การศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ ที่ เชื่ อ มโยงกับ ชี วิต จริ ง (Realistic mathematics education approach) และ
กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นกาหนดปั ญหาในบริ บทชี วิตจริ ง
2) ขั้น คิ ด ค้น และลงมื อ ปฏิ บัติ แก้ปั ญ หา 3) ขั้น น าเสนอและอภิ ป รายแลกเปลี่ ยน 4) ขั้น สร้ างความเป็ นแบบแผนและ
5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้คณิ ตศาสตร์
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั สนใจการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับ
ชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ตามขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาโดยสุณิสา สุมิรัตนะ (2555) ซึ่ งเนื้ อหาที่
จะใช้ศึกษาคือ บทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งอยูภ่ ายใต้มาตรฐาน ค 1.2 มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการหาร้อยละ กาไร
ขาดทุน ทุน การลดราคาและดอกเบี้ ยซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ พบเจอโดยทั่วไปในชี วิตประจาวัน ซึ่ งการแก้ปัญหาสถานการณ์ ทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่ครู กาหนดให้น้ นั นักเรี ยนจะต้องนาการเชื่อมโยงความรู ้คณิ ตศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบของ
ปั ญหาและเป็ นแนวทางสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ระหว่างหลังเรี ยนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 50
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
4. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ระหว่างหลังเรี ยนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 50
สมมติฐานการวิจยั
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50
3. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่า ก่อนเรี ยน
4. ความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้แนวคิ ด
การศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 50
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านไทยสามัคคี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 3 ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 2 ห้องเรี ยน ซึ่ งมีนกั เรี ยนทั้งสิ้น 49
คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนบ้านไทยสามัคคี ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2560 จ านวน 1 ห้ อ งเรี ย นซึ่ งมี นัก เรี ย น 24 คน ซึ่ งได้ม าจากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster random sampling)
ซึ่งห้องเรี ยนนั้นได้จดั แบบคละความสามารถระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Problem Solving Abilities)
2.2 ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Connection Abilities)
3. เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เรื่ อง บทประยุกต์ ตามหลักสู ตรสถานศึ กษาโรงเรี ยนบ้านไทยสามัคคี พุทธศักราช 2553 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์รายวิชา คณิ ตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
ดาเนินการทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 7 แผน แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ละ 2 ชัว่ โมง และรวมการทดสอบก่อนเรี ยน 1 ชัว่ โมง การทดสอบหลังเรี ยน 1 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้น 16 ชัว่ โมง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่ อมโยงกับ
ชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปั ญ หา DAPIC เรื่ อ ง บทประยุก ต์ ส าหรั บ นักเรี ยน ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น
จานวน 7 แผนๆ ละ 2 ชัว่ โมง
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวมรวบข้ อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 1 ชุด 7 ข้อ
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้
3.1.1 ศึ ก ษาหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และขอบข่ ายสาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านไทย
สามัคคี
3.1.2 ศึ กษาเอกสาร หนังสื อ และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ แนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามแนวคิ ด การศึ กษา
คณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC
3.1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั หน่ วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง บทประยุกต์ เพื่อสร้างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
3.1.4 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง บทประยุกต์ โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ ง
และกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวนทั้งสิ้ น 7 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ แผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้น 14 ชัว่ โมง ดังนี้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 โจทย์ปัญหาร้อยละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 การหากาไร ขาดทุน และทุน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 การหาราคาซื้อหรื อทุน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 การหาราคาขายจากการลดราคา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 การหาร้อยละของกาไร ขาดทุนและการลดราคา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี
3.1.5 น าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ว เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบ
ส่ วนประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ความสอดคล้องของมาตรฐานและตัวชี้ วดั สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
3.1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
แล้ว เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.1.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผ่าน การตรวจแก้ไขแล้ว ทดลองสอนกับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/2
โรงเรี ยนบ้านไทยสามัค คี ที่ ไม่ใช่ กลุ่ มตัวอย่าง เพื่ อพิ จารณาข้อบกพร่ องเกี่ ยวกับเวลา ภาษา ขั้น ตอนการท ากิ จกรรม
คุณภาพของสื่ อการเรี ยนการสอน แล้วนามาปรับปรุ งอีกครั้ง
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3.1.8 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้กบั นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3.2 แบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาและการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
3.2.1 วิเคราะห์ ศึกษาคาอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์เรื่ อง บท
ประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3.2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลและการสร้างแบบวัดทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์
3.2.3 สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ แบบอัตนัยจานวน 15 ข้อ
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และครอบคลุมเนื้อหา พร้อมทั้งจัดทาแนวการตอบและกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
โดยวิธีการให้คะแนนแบบรู บริ ก (Rubric scoring) โดยใช้รูปแบบการตรวจให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring)
มาปรับใช้
3.2.4 นาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ พร้อมกับ
เกณฑ์การให้คะแนนที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ของข้อคาถาม ภาษาที่ใช้ แนวการตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
3.2.5 นาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ที่ผ่านการ
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์แล้วเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (IOC) พบว่ามีค่าอยูเ่ ท่ากับ 1.00
3.2.6 นาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ที่ผา่ นการ
คัดเลือกไปทดลองใช้กบั ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านไทยสามัคคี จานวน 30 คน ที่เคยเรี ยนเนื้อหานี้มาแล้ว
3.2.7 วิเคราะห์ ห าความยากง่ า ยและค่ าอ านาจจ าแนกโดยใช้สู ต รของ Whitney and Sabers (1970) การวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการวัดการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าความยากง่าย (PE) ของอยูร่ ะหว่าง 0.30-0.58
และ 0.47-0.66 ค่าอานาจจาแนก (D) อยูร่ ะหว่าง 0.30-0.60 และ 0.25-0.48 ตามลาดับ
3.2.8 วิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach, 1990, p. 278) การวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและวัดการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.87 และ 0.87 ตามลาดับ
3.2.9 นาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ที่ผา่ นการ
ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนนาไปใช้กบั นักเรี ยนที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. แผนแบบการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดแผนแบบการวิจยั ก่อนการทดลอง (Pre-experimental research) โดยมีรูปแบบ ทดลอง 1
กลุ่มเปรี ยบเทียบก่อนหลัง (One group pretest posttest design) ดังนี้
O1
X
O2
โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
O1
แทน การวัดก่อนเรี ยน
X
แทน การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
O2
แทน การวัดหลังเรี ยน
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2. การดาเนินการทดลอง
2.1 ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างพร้อมกันทั้งหมดโดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์
2.2 ทดลองสอนกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยง
กับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC จานวน 7 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม 14 ชัว่ โมง
2.3 ทาการทดสอบหลังเรี ยนเรี ยน (Post-test) กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างพร้อมกันทั้งหมด โดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.2 วิเคราะห์ ข ้อมูลเพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เนื่ องจากเป็ นกรณี ที่มีกลุ่มตัวอย่างจานวนน้อยจึงทาการทดสอบการแจก
แจงปกติของผลต่างระหว่างคะแนนด้วยสถิติทดสอบ Shapiro-Wilk ข้อมูลมีการแจงแจงปกติจึงทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้
สถิติทดสอบทีกรณี ประชากรสองกลุ่มไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent sample)
3.3 วิเคราะห์ ข ้อมูลเพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการ
เชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ระหว่างหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 50 เนื่ องจากเป็ นกรณี ที่มีกลุ่มตัวอย่างจานวนน้อยจึ งทาการ
ทดสอบการแจกแจงปกติ ข องคะแนนหลังเรี ย นด้วยสถิ ติท ดสอบ Shapiro-Wilk ข้อ มู ล มี การแจงแจงปกติ จึ งทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้สถิติทดสอบทีกรณี ประชากรกลุ่มเดียว (t-test for one sample)

ผลการวิจัย
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
X
ก่อนเรี ยน
24
21
0.79
0.72
30.080*
.000
หลังเรี ยน
24
21
9.75
1.29
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระหว่างหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 50
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
คะแนนร้อยละ 50
S.D.
t
p
X
หลังเรี ยน
24
21
10.50
9.75
1.29
-2.840*
.009
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
X
ก่อนเรี ยน
24
28
2.42
2.92
21.562*
.000
หลังเรี ยน
24
28
22.38
3.50
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ระหว่างหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 50
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
คะแนนร้อยละ 50
S.D.
t
p
X
หลังเรี ยน
24
28
14.00
22.38
3.50
11.725*
.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การอภิปรายผล
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวมีจุดเด่น คือ การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมภายใต้คาแนะนาของครู เพื่อให้นกั เรี ยนค้นพบความรู ้คณิ ตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู ้คณิ ตศาสตร์ใน
สถานการณ์ที่หลากหลายจากการงานวิจยั ของสุณิสา สุมิรัตนะ (2555) โดยมีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
ขั้น ก าหนดปั ญ หาในบริ บ ทชี วิต จริ ง ขั้น ที่ 2 ขั้น คิ ด ค้น และลงมื อ ปฏิ บัติ แ ก้ปั ญ หา ขั้น ที่ 3 ขั้น น าเสนอและอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยน ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างความเป็ นแบบแผน ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้คณิ ตศาสตร์ ซึ่งเป็ นไปตามงานวิจยั ของสุณิสา
สุมิรัตนะ (2555) และสอดคล้องกับสุรชัย วงค์จนั เสื อ (2555) อีกด้วย
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเกิ ดจากการที่ นักเรี ยนได้มีโอกาสลงมื อทา
กิจกรรมด้วยตนเองและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาขั้นตอนและทาความเข้าใจด้วยตนเอง ประกอบกับได้รับการแนะแนวทาง
จากครู อีกทั้งได้พฒ
ั นายุทธวิธี โดยปรับใช้ความรู ้ในรู ปแบบอย่างง่ายที่ นักเรี ยนคุ น้ เคย ทั้งยังได้มีโอกาสได้ปฏิ สัมพันธ์
แลกเปลี่ ยนวิธีการและแบ่ งปั น กับ เพื่ อนในกลุ่ม และชั้น เรี ยนเดี ยวกัน (Van den Heuvel-Panhuizen , 2000, pp. 4-12. De
lange, 1987. CeMaST,, 1998) ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงทาให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู ง
กว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ซ่ ึงสอดคล้องกับปั ทมาภรณ์ พูลสมบัติ (2560)
3. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเกิดจากขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวมีการนาปั ญหาในชีวติ จริ งมาเป็ นจุดเริ่ มต้น
ทาให้นกั เรี ยนเห็นว่าคณิ ตศาสตร์เป็ นสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั และเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน อีกทั้งยังทาให้เห็นว่า
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์เป็ นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งนักเรี ยนได้รับการชี้แนะและโอกาสในการคิดค้นคณิ ตศาสตร์ที่เป็ น
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นามธรรม (Re-invent) ไม่ ค วรเน้น ให้ ค ณิ ต ศาสตร์ เป็ นระบบแบบปิ ด (Closed system) (Freudenthal, 1991 อ้างถึ ง ใน
Zukardi, 1999, p. 3) สอดคล้องกับ Traffers (1991) ได้อธิบายเป็ นกระบวนการกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ท้ งั สอง
แบบ คือ การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์เชิงกว้าง (Horizontal mathematization) และการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ เชิงลึก (Vertical
mathematization) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึ งอาจจะทาให้ความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับเกศินี เพ็ชรรุ่ ง (2556)
4. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเกิดจากการกาหนดปั ญหาในบริ บทชีวติ จริ งที่มี
ความเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั หัวเรื่ องทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีวิธีแก้ปัญหาหลากหลายวิธี เพื่อนักเรี ยนวิเคราะห์ ทาความเข้าใจ
ปั ญหา แล้วระบุปัญหาให้มีความชัดเจน ซึ่งทาให้นกั เรี ยนเห็นว่าคณิ ตศาสตร์เป็ นกิจกรรมในการสร้างความรู ้ ไม่ใช่เป็ นการ
รับรู ้เพียงอย่างเดียว การเรี ยนการสอนควรเริ่ มต้นจากพื้นฐานที่เป็ นรู ปธรรม ครู สามารถกระตุน้ นักเรี ยนให้สร้างความรู ้แล้ว
จึงเคลื่อนย้ายจากความเป็ นรู ปธรรมไปสู่ ความเป็ นนามธรรมในระดับต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ Traffers (1991) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวอาจจะทาให้ความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ซ่ ึ งสอดคล้องกับ
Yunita (2013) และสุณิสา สุมิรัตนะ (2555)

สรุ ปผลการวิจัย
ความสามารถในการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บท
ประยุกต์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการ
แก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
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รู ปแบบการเรี ยนการสอนสาหรับการประยุกต์ ใช้ กูเกิลคลาสรู ม
เพื่อบูรณาการ ICT ทีส่ ่ งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
Instructional Model for applied the Google Classroom
to integrate ICT support teaching and learning in the 21st century
กรรณิ กา ทองพันธ์1*
Kannika Thongphan1*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนสาหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรู ม
เพื่อบูรณาการ ICT ที่ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 2) พัฒนาระบบการเรี ยนตามรู ปแบบที่สังเคราะห์ข้ ึน
3) ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของระบบการเรี ยนที่ พฒั นาขึ้น 4) ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบการ
เรี ยนที่พฒั นาขึ้น และ5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้ระบบการเรี ยนที่พฒั นาขึ้น
การด าเนิ น การวิจัยแบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 สั งเคราะห์ รู ป แบบการเรี ยนการสอนส าหรั บ การ
ประยุกต์ใช้กูเกิ ลคลาสรู ม เพื่อบูรณาการ ICT ที่ ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรื อเรี ยกอี กชื่ อหนึ่ งว่า
รู ป แบบ CR2ICT Model และประเมิ น รู ป แบบที ่ ส ัง เคราะห์ ข้ึ น ระยะที ่ 2 พัฒ นาระบบการเรี ย นตามรู ป แบบที่
สังเคราะห์ ข้ ึน หรื อเรี ยกอี กชื่ อหนึ่ งว่าระบบ CR2ICT System และประเมิ นระบบการเรี ยนที่ พฒ
ั นาขึ้น และระยะที่ 3 การ
ทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั มี 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ สาหรับประเมินรู ปแบบ
CR2ICT Model และระบบ CR2ICT System กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 ท่าน และ 2) กลุ่มผูเ้ รี ยน สาหรับทดลองและเก็บรวบรวมข้อ มูล กลุ่ม ตัว อย่า ง
ได้ม าจากการสุ่ ม อย่า งง่ า ยจากนัก ศึ ก ษาสถาบัน การพลศึ ก ษา วิท ยาเขตเพชรบู ร ณ์ ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในวิชาการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในชีวติ ประจาวัน ในภาคปลาย ปี การศึกษา 2559 จานวน 29 คน
̅= 4.67,
ผลการวิ จัยมี ดังนี้ 1) ได้รู ป แบบ CR2ICT Model ที่ มี ต่ อ ความเหมาะสมในระดับ “มากที่ สุ ด ” (X
̅=4.78, S.D.=0.42) 3) ประสิ ทธิ ภาพ
S.D.=0.48) 2) ได้ระบบ CR2ICT System ที่ มีต่อความเหมาะสมในระดับ “มากที่สุด” (X
ของระบบ CR2ICT System ที่ พ ัฒนาขึ้ น มี ค่ าเท่ ากับ 82.09/81.13 4) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบ
CR2ICT System สู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 และ 5) ความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มี ต่ อการใช้ระบบ
̅= 4.58, S.D.=0.62)
CR2ICT System อยูใ่ นระดับ “มากที่สุด” (X
คาสาคัญ : การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21, การเรี ยนออนไลน์, กูเกิลคลาสรู ม, รู ปแบบการเรี ยนการสอน
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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 21 st 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 (X
̅=4.78, S.D.=0.42); and
4.67, S.D.=0.48); 2) CR2ICT System and suitable of learning system were in “highest” level (X
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
̅=4.58, S.D.=0.62).
satisfaction of the CR2ICT system was in the "highest" level (X
Keywords : 21st Century Learning, Google Classroom, Instructional Model, Online-Learning
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บทนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรื อ ICT มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้สื่อสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว
และ ICT ยังถูกนามาใช้ในการศึ กษาโดยนามาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการเพิ่มโอกาสและประสิ ทธิ ผลการศึ กษา เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลักของการพัฒนาการศึ กษาชาติที่เพื่อ
นาพาสังคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญา การเรี ยนรู ้อย่างรู ้เท่าทันเทคโนโลยีจะช่วยปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยน
สังคมไทยสู่สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาโดยการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีโอกาสใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทัว่ ถึง ผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสามารถเข้าถึง ค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลความรู ้
นาไปสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ตลอดจนรู ้จกั บูรณาการความรู ้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ดัง
แนวคิดของ รักษิต (2560) ที่ วา่ การศึ กษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
ในการจัดการและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจึงต้องมีทกั ษะในการค้นคว้า ตื่นตัวและใฝ่ รู ้ ซึ่ งการ
ค้นคว้า การรู ้จกั แยกแยะ รวบรวมข้อมูล และนามาใช้ประโยชน์คือทักษะของการเรี ยนรู ้ การใช้เครื่ องมือและแอพพลิเคชัน่
ต่าง ๆ ก็คือ ทักษะของการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นทักษะดิจิทลั แห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนของศตวรรษที่
21 นั้นจะต้องช่วยส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนและผูส้ อนสามารถเชื่อมต่อกับ
ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Donigian, 2015) สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญนันท์ (2558) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ที่จดั การเรี ยนรู ้ผ่านเว็บ ส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนสามารถสื บค้นความรู ้จากตาราหรื อแหล่ง
เรี ยนรู ้อื่นได้อย่างกว้างขวาง และสิ่ งที่ คาดหวังของการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 คื อผูเ้ รี ยนจะต้องมี ท กั ษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร กูเกิ ลคลาสรู ม (Google Classroom) เป็ นแอพพลิเคชัน่ ของกูเกิ ลที่ รวมบริ การที่ มีมารวมไว้ดว้ ยกัน
เป็ นเครื่ องมือออนไลน์ที่ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างครบวงจร เพื่อให้ผูส้ อนสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนส่ งงานผ่านทางออนไลน์ ผูส้ อนสามารถตรวจงานที่มอบหมายพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะได้ทนั ที กูเกิลคลาสรู มช่วยให้ผสู ้ อน
และผูเ้ รี ยนมีช่องทางในการสื่ อสารซึ่งกันและกัน เสมือนห้องเรี ยนที่ มี ผสู ้ อนที่ทาหน้าที่บริ หารห้องเรี ยนและผูเ้ รี ยนจะต้องคอย
ติดตามข่าวสารและส่ งงานที่ผสู ้ อนมอบหมาย นอกจากนี้ ยงั เป็ นการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารให้มีทกั ษะที่หลากหลาย ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับข้อมูลอย่างกว้างขวาง เกิดทักษะการคัดสรร ค้นคว้า ตื่นตัวและใฝ่ รู ้ ซึ่ ง
เป็ นทักษะสาคัญของการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
สถาบันการพลศึกษา มีภารกิจในการให้การศึกษา ผลิต และพัฒนาบุคลากร มีวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตรคือผลิต
บัณฑิตทางพลศึกษาที่มีความรู ้ เจตคติ และทักษะที่ถูกต้อง มีความเป็ นครู และผูน้ าทางวิชาชีพ (สถาบันการพลศึกษา, 2556)
ดังนั้น เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การจัด การศึ ก ษาในยุค ปั จ จุ บัน จึ งควรส่ งเสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นมี ทัก ษะดิ จิ ทัล ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ที่วา่ เด็กไทยมีสิทธิ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาใน
โอกาสแรกที่ ทาได้ เพื่อให้มีทกั ษะเพียงพอในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต (ศึกษาธิ การ, 2545)
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ ป ระเทศ คื อ ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาคนสู่ สัง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต อย่า ง
ยัง่ ยืน ดังนั้นผูว้ ิจ ัยจึงมีแนวคิดในการนากูเกิลคลาสรู ม มาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนเพื่อการบูรณาการ ICT ที่ส่งเสริ ม
การจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 ขึ้น
1. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1.1 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนสาหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรู ม เพื่อบูรณาการ ICT ที่ส่งเสริ มการ
จัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21
1.2 เพื่อพัฒนาระบบการเรี ยนตามรู ปแบบที่สงั เคราะห์ข้ ึน
1.3 เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพระบบการเรี ยนที่พฒั นาขึ้น
1.4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบการเรี ยนที่พฒั นาขึ้น
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1.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้ระบบการเรี ยนที่พฒั นาขึ้น
2. สมมติฐานการวิจยั
2.1 ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรู ปแบบที่สงั เคราะห์ข้ ึน อยูใ่ นระดับ “มาก”
2.2 ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบการเรี ยนที่พฒั นาขึ้น อยูใ่ นระดับ “มาก”
2.3 ประสิ ทธิภาพของระบบการเรี ยนที่พฒั นาขึ้น มีค่าประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.4 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ย นด้ว ยระบบการเรี ย นที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น สู งกว่าก่ อ นเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้ระบบการเรี ยนที่พฒั นาขึ้น อยูใ่ นระดับ “มาก”
3. ขอบเขตของการวิจยั
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั คือ วิชาการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในชีวติ ประจาวัน เป็ นวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง มี 2 กลุ่ม คือ
4.1 กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ (สาหรับการวิจยั ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2)
4.1.1 ประชากร คือ ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจงจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด จานวน 3 ท่าน
4.2 กลุ่มผูเ้ รี ยน (สาหรับการวิจยั ในระยะที่ 3)
4.2.1 ประชากร คื อ นักศึ กษาสถาบัน การพลศึ กษา วิท ยาเขตเพชรบู ร ณ์ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ยนวิชาการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในชีวติ ประจาวัน รหัสวิชา ศท 072006 ในภาคปลาย ปี การศึกษา 2559
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่สุ่มอย่างง่ายจากประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา จานวน 29 คน
5. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
5.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในระยะที่ 1 คือ 1) รู ปแบบ CR2ICT Model ที่สังเคราะห์ข้ ึน และ 2) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรู ปแบบ CR2ICT Model
5.2 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ในระยะที่ 2 คือ 1) ระบบ CR2ICT System และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System
5.3 เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 3 คื อ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปในชีวติ ประจาวัน 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วิธีดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 1
การด าเนิ นการวิจัยในระยะที่ 1 เพื่ อสั งเคราะห์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนส าหรั บการประยุกต์ใช้กูเกิ ลคลาสรู ม
เพื่อบูรณาการ ICT ที่ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 และประเมินรู ปแบบที่สงั เคราะห์ข้ ึน มีข้ นั ตอนดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 การเรี ยน
ออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กูเกิลคลาสรู ม ประสิ ทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจ
1.2 ติดตั้งกูเกิลแอพฟอร์ เอ็ดดูเคชัน่ และทดลองใช้งานกูเกิลคลาสรู ม เพื่อศึ กษาความสามารถและลักษณะการ
ทางานของกูเกิลคลาสรู ม ในการนามาใช้เป็ นข้อมูลในการร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน
1.3 ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ร่างและสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนตามกรอบแนวคิดและข้อมูลที่ ได้
ศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และจากการศึกษาความสามารถและลักษณะการทางานของกูเกิลคลาสรู ม
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1.4 ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบที่สงั เคราะห์ข้ ึน โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อ
ความเหมาะสมของรู ปแบบ CR2ICT Model จากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการศึ กษา
จานวน 3 ท่าน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และสรุ ปผลการประเมินรู ปแบบ
2. วิธีดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 2
การดาเนิ นการวิจยั ในระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบการเรี ยนตามรู ปแบบที่ สังเคราะห์ ข้ ึน และประเมินระบบการ
เรี ยนที่พฒั นาขึ้น ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ADDIE Model ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ (Analysis)
2.1.1 การวิเคราะห์ เนื้ อหา การท าวิจัยในครั้ งนี้ ได้ใช้เนื้ อหาจากรายวิชาการใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ปในชี วิ ต
ประจาวัน มีจานวน 6 บท ได้แก่ 1) ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบตั ิการ 2) โปรแกรมสาเร็ จรู ปพื้นฐานสาหรับการจัดพิมพ์เอกสาร
3) โปรแกรมสาเร็ จรู ปพื้นฐานสาหรับการสร้างตารางและการคานวณ 4) โปรแกรมสาเร็ จรู ปพื้นฐานสาหรับการนาเสนอ
ข้อมูล 5) โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านกราฟิ ก และ 6) โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านมัลติมีเดีย
2.1.2 การวิเคราะห์ วตั ถุประสงค์ของระบบ ระบบการเรี ยนมี วตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการใช้ทักษะการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผเู ้ รี ยนในด้านทักษะดิจิทลั (Digital Skill) ประกอบด้วย การสื่ อสารและการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ น (Communication and Collaboration) ความรู ้ พ้ืนฐานทางด้านข่าวสารข้อมูล (Information Literacy) ความรู ้พ้ืนฐาน
ด้านการใช้สื่อ (Media Literacy) และความรู ้พ้นื ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)
2.1.3 การวิเคราะห์ผใู ้ ช้ระบบ ซึ่ งมี 3 กลุ่ม คือ 1) ผูด้ ูและระบบ ทาหน้าทาหน้าติดตั้ง Google for Education
ยืนยันความเป็ นเจ้าของโดเมนที่ใช้ในการติดตั้ง จัดการผูส้ อนและผูเ้ รี ยน 2) ผูส้ อน ทาหน้าที่สร้างชั้นเรี ยน (Class) เพิ่มผูเ้ รี ยน
เข้าสู่ ช้ นั เรี ยน ประกาศข่าวสาร มอบหมายงาน ตรวจงาน และประเมินผล 3) ผูเ้ รี ยน มีหน้าที่ เข้าสู่ ช้ นั เรี ยน (Class) อ่าน
ประกาศข่าวสารจากผูส้ อน ทางานและส่ งงานตามที่ ผสู ้ อนมอบหมาย อ่านคาแนะนา ข้อเสนอแนะ และผลการประเมิน
งานจากผูส้ อน และส่งงานฉบับแก้ไข
2.2 การออกแบบ (Design)
การออกแบบระบบการเรี ยน ประกอบไปด้วย 1) การออกแบบเนื้ อหา ที่จะนามาใช้สอนผูเ้ รี ยนตามขอบเขต
ของคาอธิ บายรายวิชา 2) การออกแบบจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้อง สัมพันธ์กบั เนื้ อหาและสามารถวัดได้ และ 3)
การออกแบบและมอบหมายงานที่สอดคล้องกับเนื้อหาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
2.3 การพัฒนา (Development)
การพัฒนาระบบการเรี ยน ประกอบไปด้วย 1) การเตรี ยมการ ประกอบไปด้วย (1) การเตรี ยมการด้านเนื้อหา
ผูว้ ิจยั ได้เตรี ยมการพัฒนาระบบการเรี ยนโดยการศึกษาค้นคว้าแหล่งเรี ยนรู ้ ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและ
เนื้ อหาในการพัฒนาระบบการเรี ยน และ (2) การเตรี ยมการด้านการติดตั้งระบบ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทางานของคลาสรู ม โดยเริ่ มจากการสมัครใช้งานกูเกิ ลแอพฟอร์ เอ็ดดูเคชัน่ และติดตั้งระบบคลาสรู ม และ 2)
การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ ได้แก่การบันทึกเนื้ อหา ทรัพยากรการเรี ยน แหล่งเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยน และใบ
งาน
2.4 การทดลองใช้ (Implement)
การทดลองใช้มี 2 ชั้นตอน คือ 1) การทดลองขั้นแอลฟา เป็ นการทดลองการใช้งานระบบในเบื้ องต้นด้วย
ตนเอง เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่ องของระบบ โดยการทดลองเป็ นผูใ้ ช้ระบบทั้งในฐานนะผูส้ อน (Teacher) และในฐานะ
ผูเ้ รี ยน (Learner) หลังจากนั้นนาผลที่ ได้กลับไปปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง 2) การทดลองขั้นเบต้า เพื่อทดสอบคุณภาพของ
ระบบ โดยจาลองบทบาทเป็ นผูใ้ ช้ระบบทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ทดสอบการทางานในเวลาเดียวกัน
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2.5 การประเมินผล (Evaluate)
ประเมินความเหมาะสมของระบบการเรี ยนที่พฒั นาขึ้น โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อ
ความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System จากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการศึกษา
จานวน 3 ท่าน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และสรุ ปผลการประเมินระบบ
3. วิธีดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 3
การดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 3 เพื่อการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การศึกษาประสิทธิภาพ มีข้ นั ตอนดังนี้
3.1.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร จานวน 29 คน
3.1.2 สร้างชั้นเรี ยนในคลาสรู ม เพื่อจัดทาเป็ นระบบการเรี ยน
3.1.3 น ารายชื่ อ ผู ้เรี ย นที่ เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งเข้าสู่ ร ะบบการเรี ย น โดยได้ก าหนดชื่ อผู ้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าชั้นเรี ยนให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
3.1.4 บรรจุเนื้อหา ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยน และใบงาน เข้าสู่ระบบการเรี ยน
3.1.5 อบรมการใช้ระบบแก่กลุ่มตัวอย่าง แจ้งรหัสห้องเรี ยน และให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.1.6 กลุ่ ม ตัว อย่างเข้าเรี ย นในระบบการเรี ย น อ่ า นประกาศข่ าว ข้อ มู ล ประชาสั ม พัน ธ์ และเอกสาร
ประกอบการสอน ศึกษาค้นคว้า ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย และดูผลการประเมินคะแนนงาน เมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนจบเนื้ อหา
ในแต่ละบทให้ทาแบบทดสอบท้ายบท และเรี ยนในระบบการเรี ยนจนครบทุกบท
3.1.7 เมื่อผูเ้ รี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเรี ยนครบทุกบทแล้วจึงให้ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
3.1.8 รวบรวมคะแนนแบบทดสอบท้ายบทและคะแนนจากแบบทดสอบหลัง เรี ย น เพื่ อ ค านวณค่ า
ประสิ ทธิภาพของระบบการเรี ยน ตามสูตร E1/E2
3.2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้ วยระบบการเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีข้ นั ตอนคือ
3.2.1 รวบรวมคะแนนสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
3.2.2 รวบรวมคะแนนสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
3.2.3 คานวณผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้ t-test แบบ Dependent Sample
3.3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ ตี ่ อระบบการเรียน ประกอบด้วย
3.3.1 หลังการใช้งานระบบการเรี ยน ผูเ้ รี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ
การใช้ระบบ CR2ICT System
3.3.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการใช้
̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ระบบ CR2ICT System จากการใช้สูตรค่าเฉลี่ย (X

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลและวิจารณ์ ผลการวิจยั ระยะที่ 1
1.1 ผลการสังเคราะห์ รูปแบบ
การวิจัย ในระยะที่ 1 มี ผ ลการวิจัย คื อ ได้รู ป แบบการเรี ย นการสอนส าหรั บ การประยุก ต์ใช้กู เกิ ล คลาสรู ม
เพื่ อบู รณาการ ICT ที่ ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรื อ CR2ICT Model ซึ่ งประกอบด้วย 1) Google
Classroom Module 2 ) Google Drive Module 3 ) Resource Module 4 ) Assignment Module แ ล ะ 5 ) Evaluation Module
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน CR2ICT Model
1.2 ผลการประเมินรู ปแบบ
การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ CR2ICT Model จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีต่อ
ความเหมาะสมของรู ปแบบ CR2ICT Model แบบมาตราส่ วนประเมิ นค่า 5 ระดับ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ปรากฎดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยน CR2ICT Model โดยรวม
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
̅
S.D.
แปลผล
X
1. ด้านหลักการและกรอบแนวคิด
4.67
0.57
มากที่สุด
2. ด้านวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยน
5.00
0.00
มากที่สุด
3. ด้านองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน
4.33
0.57
มาก
4. ด้านกิจกรรมการเรี ยน
4.33
0.57
มาก
5. ด้านความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนตามมาตรฐานการประเมิน
5.00
0.00
มากที่สุด
รวม
4.67
0.48
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยน CR2ICT Model โดยรวม
อยูใ่ นระดับ “มากที่สุด” (x̅ = 4.67, S. D. = 0.48) ซึ่งมีค่าสูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ “มาก”
1.3 วิจารณ์ ผลการวิจยั ระยะที่ 1
รู ปแบบการเรี ยน CR2ICT Model ตามผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ดังตารางที่ 1 สนับสนุ นการ
จัด การเรี ย นการสอนที ่เน้น ผู เ้ รี ย นเป็ นส าคัญ อ านวยความสะดวกเพื ่อ ให้เกิด การเรี ย นรู ้ ได้ท ุก เวลาและสถานที ่ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (ศึก ษาธิ ก าร, 2545) และสามารถส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ตามคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการพัฒนา ตามผลการประเมิน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยน (x̅=5.00, S.D.=0.00) ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็ นที่
ตรงกันในระดับ “มากที่สุด” นอกจากนี้ ยงั พบว่ารู ปแบบการเรี ยนตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ น
ประโยชน์ ด้านความเป็ นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง ตามผลการประเมินด้านความเหมาะสมของ
รู ปแบบการเรี ยนตามมาตรฐานการประเมิน (x̅=5.00,S.D.=0.00) ผูเ้ ชี่ ยวชาญทุ กท่ านมี ค วามคิด เห็ น ที่ ต รงกัน ในระดับ
“มากที่ สุด” เช่นกัน ทั้งนี้ ในด้านของหลักการและกรอบแนวคิดที่ ใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน ตามผลการ
ประเมิ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักการและกรอบแนวคิ ด (x̅=4.67,S.D.=0.57) พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ค วามคิ ดเห็ น ว่ามี ค วาม
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เหมาะสมในระดับ “มากที่สุด” จะเห็นได้วา่ รู ปแบบการเรี ยน CR2ICT Model ที่สงั เคราะห์ข้ ึน เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ได้รับ
การประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ให้อยูใ่ นระดับ “มากที่ สุด” (x̅=4.67,S.D.=0.48) ซึ่ งสู งกว่าสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ที่ระดับ “มาก”
สอดคล้องกับ ภาสกร และมลชยา (2558) ได้ทาวิจยั เรื่ องการใช้เทคโนโลยี Google Apps ในการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยน
การสอน พบว่า การนาเทคโนโลยี Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือที่นามาใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน สามารถสร้างความปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน รวมถึงระบบการส่ งและจัดเก็บผลงานต่าง ๆ ด้วย Google
Drive ผูอ้ ยูใ่ นแวดวงการศึ ก ษาควรได้ศึ ก ษาเพื่อ นามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอน เพื่อ เป็ นแนวท างให้
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนนาเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กรของตน
2. ผลการวิจยั ในระยะที่ 2
2.1 ผลการพัฒนาบทเรียน
2.1.1 หน้าจอของระบบการเรี ยนส่วนของผูส้ อน
ผูส้ อนสามารถกาหนดกิจกรรมการเรี ยนให้แก่ผเู ้ รี ยน เช่น การสร้างประกาศ การสร้างงาน การสร้างคาถาม และ
เมื่อผูเ้ รี ยนส่งงานแล้ว จะปรากฏงานในหน้าจอของผูส้ อน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพหน้าจอของระบบการเรี ยนในส่วนของผูส้ อน
2.1.2 หน้าจอของระบบการเรี ยนส่วนของผูเ้ รี ยน
เมื่อผูเ้ รี ยนเข้าสู่ ช้ นั เรี ยน จะพบประกาศข่าว และงานตามที่ผสู ้ อนมอบหมาย ลักษณะการส่ งงานมี 2 ลักษณะ
คือ การแนบไฟล์เข้าสู่ระบบ หรื อส่งงานโดยการสร้างจากแอพพลิเคชัน่ ภายในระบบ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพหน้าจอของระบบการเรี ยนในส่วนของผูเ้ รี ยน
2.2 ผลการประเมินระบบการเรียน
การประเมินความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อ
ความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System แบบมาตราส่ วนประเมิ นค่า 5 ระดับ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่ าน ปรากฏดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อระบบ CR2ICT System โดยรวม
ระดับความคิดเห็น
ด้าน
รายการประเมิน
̅
S.D.
แปลผล
X
1
ด้านเนื้อหา (Content)
4.83
0.39
มากที่สุด
2
ด้านเอกสารประกอบการเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้
4.58
0.51
มากที่สุด
3
ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.83
0.39
มากที่สุด
4
ด้านการปฏิสมั พันธ์
4.67
0.49
มากที่สุด
5
ด้านการประยุกต์ใช้กเู กิลคลาสรู ม
4.92
0.29
มากที่สุด
6
ด้านส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21
4.83
0.39
มากที่สุด
รวม
4.78
0.42
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู ้เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ระบบ CR2ICT System โดยรวม
อยูใ่ นระดับ “มากที่สุด” (x̅ = 4.78, S. D. = 0.42) ซึ่งมีค่าสูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ “มาก”
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2.3 วิจารณ์ ผลการวิจยั ระยะที่ 2
ระบบ CR2ICT System ได้จดั เนื้ อหาให้สอดคล้องครอบคลุมตามคาอธิ บายรายวิชา จัดทาเอกสารประกอบและ
แหล่ง เรี ย นรู ้ที่ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ หาเพิ ่ม เติม จากแหล่ง เรี ย นรู ้บ นอิน เทอร์ เน็ต ได้อ อกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้มีการปฏิสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ โดยนากูเกิลคลาสรู มมาประยุกต์ใช้ในการจัดการชั้นเรี ยนเพื่อ
ส่ งเสริ มให้ ผู ้เรี ยนเกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 จากนั้นได้ประเมิ นความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System ที่
พัฒนาขึ้น ตามผลการประเมินความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีต่อระบบ CR2ICT System ดังตารางที่ 2โดยผูเ้ ชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็ นในด้านความเหมาะสม โดยรวม อยูใ่ นระดับ “มากที่สุด” และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับ
“มากที่ สุด ” เช่ น กัน ซึ่ งประกอบไปด้วยด้านเนื้ อหา ด้านเอกสารประกอบการเรี ยนและแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรู ม และด้านส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ กรรณิ กา, สุ ธิดา และจรั ญ (2559) ที่ ได้จดั ท าวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบการเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมออนไลน์เป็ นฐานตามรู ปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามสมรรถนะครู และได้
ประเมินความเหมาะสมของระบบที่ พฒั นาขึ้น ผลการวิจยั พบว่า ความเหมาะสมของระบบการเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับ
“มากที่สุด” ทั้งนี้ ไพรัชนพ และดวงกมล (2557) ได้กล่าวไว้วา่ Google Apps for Education นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิ ทลั
เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสาหรับการจัดการระบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบทางาน
ร่ วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกรู ปแบบของเทคโนโลยี ภายใต้การจัดเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ ติดต่อสื่ อสาร
ทากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดี ยวกันบนแฟ้ มเอกสารเดี ยวกัน อีกทั้งครู ยงั สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารชั้นเรี ยนได้อีกด้วย
3. ผลการวิจยั ในระยะที่ 3
3.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพระบบการเรียน
การศึกษาประสิ ทธิภาพระบบ CR2ICT System ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 29 คน และนาคะแนน
ที่ได้จากการทาแบบทดสอบท้ายบทและแบบทดสอบสอบหลังเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในชีวิต ประจาวัน มาวิเคราะห์
หาค่ าประสิ ทธิ ภาพ โดยสู ตร E1/E2 ตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 ซึ่ งค่ าประสิ ท ธิ ภาพระบบ CR2ICT System มี ค่ า เท่ า กั บ
82.09/81.13 ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการเรี ยน CR2ICT System
n
เนื้อหา
E2
ชื่อวิชา
E1
(30 คน)
การใช้ บทที่ 1 ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบตั ิการ
29
81.37
โปรแกรม บทที่ 2 โปรแกรมสาเร็จรู ปพื้นฐานสาหรับการจัดพิมพ์เอกสาร
29
82.93
สาเร็ จรู ป บทที่ 3 โปรแกรมสาเร็จรู ปพื้นฐานสาหรับการสร้างตารางและการคานวณ
29
79.82
ในชีวติ
บทที่ 4 โปรแกรมสาเร็จรู ปพื้นฐานสาหรับการนาเสนอข้อมูล
29
83.79
ประจาวัน บทที่ 5 โปรแกรมสาเร็จรู ปด้านกราฟิ ก
29
82.41
บทที่ 6 โปรแกรมสาเร็จรู ปด้านมัลติมีเดีย
29
82.24
ประสิ ทธิภาพระบบการเรี ยน
82.09 81.13
จากตารางที่ 3 พบว่า ระบบ CR2ICT System ที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี ค่ าประสิ ท ธิ ภาพเท่ ากับ 82.09/81.13 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
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3.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบ CR2ICT System ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และ
นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบสอบหลังเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในชีวติ ประจาวัน
มาวิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ โดยใช้วธิ ี t-test แบบ Dependent Sample ซึ่งผลการศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบ CR2ICT System
̅
ทดสอบ
จานวนผู้เรียน
คะแนนเต็ม
S.D.
df
t
X
ก่อนเรี ยน
29
100
45.10
6.43
28
22.71**
หลังเรี ยน
29
100
81.13
5.35
28
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบ CR2ICT System คะแนนหลังเรี ยนมีค่าสู ง
กว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ .05
3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ผู ้วิ จัย ได้ส ารวจความพึ ง พอใจของผู ้เรี ย นที่ เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ต่ อ การใช้ร ะบบ CR2ICT System โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System แบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยทา
การสารวจหลังจากที่ผเู ้ รี ยนใช้ระบบ CR2ICT System แล้ว ซึ่งผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System โดยรวม
ระดับความพึงพอใจ
ด้าน
รายการประเมิน
̅
S.D.
แปลผล
X
1 ด้านระบบการเรี ยนที่ประยุกต์ใช้ Google Classroom
4.61
0.58
มากที่สุด
2 ด้านเอกสารประกอบการเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้
4.58
0.66
มากที่สุด
3 ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.48
0.67
มากที่สุด
4 ด้านการปฏิสมั พันธ์
4.46
0.59
มากที่สุด
5 ด้านส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21
4.74
0.53
มากที่สุด
รวม
4.58
0.62
มากที่สุด
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System โดยรวม อยูใ่ น
ระดับ “มากที่สุด” (x̅ = 4.58, S. D. = 0.62) ซึ่งมีค่าสูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ “มาก”
3.3 วิจารณ์ ผลการวิจยั ระยะที่ 3
ประสิ ทธิภาพของระบบ CR2ICT System ผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งผูเ้ รี ยนต้องทากิจกรรม
การเรี ยนตามขั้นตอนดังนี้ คือ ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เข้าเรี ยน และทากิจกรรมการเรี ยนตาม CR2ICT System เมื่อเรี ยน
จบในแต่ละบทจะมีการสอบท้ายบท และเมื่อเรี ยนครบทุกบทจะมีการสอบหลังเรี ยน เพื่อนาคะแนนที่ได้รับไปคานวณหาค่า
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ CR2ICT System ผลการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของระบบการเรี ยน CR2ICT System ดังตารางที่ 3 พบว่า
ระบบ CR2ICT System ที่พฒั นาขึ้น มีค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 82.09/81.13 ซึ่ งเป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ที่ 80/80
สอดคล้องกับ วรรณธิ ดา (2558) ที่ได้พฒั นาชุดกิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดย
ใช้ Google Classroom ที่มีค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 86.68/88.66
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการเรี ยนด้วย CR2ICT System จากตารางที่ 4 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าระบบ CR2ICT System ทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ้น ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนยังสะท้อนให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT ที่ส่งเสริ มการ
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จัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย สอดคล้องกับ พัชริ นทร์ และเฉลิมชัย (2556) วิจยั เรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมื อ
เสริ ม สร้ างทัก ษะด้านวิช าชี พ คอมพิ ว เตอร์ โดยใช้กู เกิ ล แอพพลิ เคชั่น พบว่า คะแนนทดสอบหลัง เรี ย นด้วยเครื่ อ งมื อ
เสริ มสร้างทักษะด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ โดยใช้กูเกิลแอพพลิเคชันสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การที่ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นทั้งนี้ อาจเนื่ องจากระบบการเรี ยนที่พฒั นาขึ้นเป็ นระบบการ
เรี ยนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน มีเครื่ องมือออนไลน์ในการสื่ อสาร สามารถ
ถาม-ตอบปั ญหาการเรี ยนได้ตลอดเวลา ผูเ้ รี ยนยังสามารถเรี ยนได้ทุกเวลาตามความสะดวกและจังหวะการเรี ยนรู ้ของตน
สอดคล้องกับ ถนอมพร (2545) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนการสอนออนไลน์ไว้วา่ “ช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตาม
จังหวะของตน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมการเรี ยนรู ้ของตนในด้านลาดับการเรี ยนได้ ตามพื้นฐานความรู ้ ความ
ถนัดและความสนใจของตน”
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อระบบ CR2ICT System ตามตารางที่ 5 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อระบบโดย
รวมอยูใ่ นระดับ “มากที่สุด” (x̅=4.74,S.D.=0.53) ทั้งนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบการเรี ยน CR2ICT System อย่างเป็ น
ระบบตามรู ปแบบ ADDIE Model และตามกรอบแนวคิดเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 และกูเกิลคลาสรู ม และระบบการเรี ยน CR2ICT System สามารถส่ งเสริ มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ได้ เพราะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องกับ
อภิรักษ์ และอุมาพร (2559) ที่กล่าวไว้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพตามแนวคิดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ผูส้ อนจึงควรที่ จะเลือกใช้ระบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์เข้ามาช่วยในการจัดการเพื่อให้การเรี ยนการสอนมีความ
น่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนในยุคแห่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ระบบ CR2ICT System ยังสา
มารสร้างและส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ได้ดี (x̅=5.00, S.D.=0.00) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฉันท์ทิพย์ และพรเพ็ญ (2559)
ที่ พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนผ่านกูเกิ ลคลาสรู มช่วยส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ
เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กูเกิ ลคลาสรู มในประเด็น การทบทวน การส่ งงาน และผลคะแนนของงานที่ ส่ง
(x̅=5.00, S.D.=0.00) และสอดคล้อ งกับ Florence, Suriya and Janjarasjitt, (2015) จากการวิ จัยการใช้ Google Classroom ใน
ห้องเรี ยนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่านักศึกษาที่เรี ยนผ่าน Google Classroom มีความรู ้สึกถึง
ความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนมากกว่าร้อยละ 80 ผูส้ อนและเจ้าหน้าที่ สามารถดาเนิ น การจัดการ
ห้องเรี ยนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ จากงานวิจยั ของ อนุมาศ (2558) ได้กล่าวว่าการประยุกต์ใช้โปรแกรมกูเกิล
คลาสรู ม สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางหนึ่งสาหรับการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี และสามารถนาโปรแกรมกูเกิลคลาสรู ม
ไปประยุกต์ใช้กบั รายวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้

สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1
การวิ จัยในระยะที่ 1 ได้รู ปแบบ CR2ICT Model มี องค์ประกอบ 5 โมดู ล ได้แก่ 1) Google Classroom Module 2)
Assignments Module 3) Resource Module 4) Evaluation Module และ 5) Google Drive Module และผลการประเมิ น
รู ปแบบ CR2ICT Model ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของ CR2ICT Model โดยรวม อยูใ่ นระดับ
“มากที่สุด” (x̅=4.67, S.D.=0.48) ซึ่งมีค่าสูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ “มาก”
2. สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2
การวิจยั ในระยะที่ 2 ได้ระบบ CR2ICT System ซึ่ งเป็ นระบบการเรี ยนที่พฒั นามาจากรู ปแบบ CR2ICT Model และ
ผลการประเมินระบบ CR2ICT System ตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ มีต่อความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “มากที่สุด” (x̅=4.78, S.D.=0.42) ซึ่งมีค่าสูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ “มาก”
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3. สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 3
การวิจยั ในระยะที่ 3 ได้ผลการศึกษาข้อมูล ดังนี้ 1) ประสิ ทธิ ภาพของระบบ CR2ICT System เท่ากับ 82.09/81.13
2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบ CR2ICT System สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 3) ความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่ อระบบ CR2ICT System โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่ สุด ” (x̅=4.58,
S.D.=0.62)
ซึ่ ง ผลการวิจัย ทั้ง 3 ระยะสามารถสรุ ป ผลที่ ไ ด้จ ากการวิจัย ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล และผลการเปรี ย บเที ย บกับ
สมมติฐาน ปรากฎดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุ ปผลการวิจยั ทั้ง 3 ระยะ
การวิจยั
ผลการวิจยั ที่ได้
ผลการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับสมมติฐาน
ระยะที่ 1
CR2ICT Model
มีความเหมาะสม ในระดับ “มากที่สุด” สูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ “มาก”
ระยะที่ 2
CR2ICT System
มีคุณภาพ ในระดับ “มากที่สุด”
สูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ “มาก”
มีประสิ ทธิภาพ 82.09/81.13
เป็ นไปตามสมมติฐาน
CR2ICT System
ระยะที่ 3
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นที่ระดับ .01
สูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ .05
ที่มีคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนพึงพอใจ ในระดับ “มากที่สุด” สูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ “มาก”
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ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ให้กรุ ณา
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การศึกษาและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ กจิ กรรมการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้
5Es เรื่ อง เวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้ นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวชิ ั ย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
The Study and Development of 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
ดวงกมล กรรมแต่ง1*
Dr. DuangkamonKumtaeng*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์1) เพื่ อ ศึ ก ษาทัก ษะการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง เวกเตอร์ ข องนัก ศึ ก ษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร ชั้นปี ที่ 1 ที่ ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es2) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์ของนักศึกษาฯ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรี วิชัย อ.ขนอม จ.
นครศรี ธรรมราช ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 11 คน ผูว้ จิ ยั ใช้รูปแบบการวิจยั แบบกึ่งทดลอง โดยวัดผลครั้งเดียว
หลัง การทดลอง (One-Group Post-test Study) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
เวกเตอร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Esจานวน 4 แผน และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 มีคะแนนทักษะการ
แก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์ เฉลี่ ยเท่ ากับ 78.88ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ผูว้ ิจยั กาหนดไว้ และ 2) นักศึ กษามี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์มีค่าเฉลี่ย 81.65
คาสาคัญ : กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es , ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ , เวกเตอร์, นักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
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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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บทนา
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งมีความมุ่งหมายที่ จะพัฒนาคนไทยให้มีความรู ้และทักษะด้าน
คณิ ตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวระบุในหมวด 4 มาตรา
22 คื อ “การจัด การศึ กษาต้อ งยึด หลัก ว่าผู ้เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่าผู ้เรี ยนมี
ความส าคัญ ที่ สุ ด กระบวนการการจัด การศึ ก ษาต้อ งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒ นาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพ” และในมาตรา 24 ระบุวา่ “การจัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุ คคล”(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2546) และในการพัฒ นาประเทศนั้น
ทรั พยากรที่ สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศคื อ คนที่ มีคุณภาพ การศึ กษามี บทบาทสาคัญในการพัฒนาคุ ณภาพคน
สามารถเตรี ยมคนให้เป็ นผูท้ ี่ มีความสามารถในการแข่งขัน รู ้จกั การคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ รักการเรี ยนรู ้
และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยเหตุน้ ี จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเปิ ดโอกาสให้ทุกคนคิดเป็ นทาเป็ น มีเหตุผล มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิต รู ้เท่าทันโลกเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปั ญญา เพื่อ
พัฒ นาตนเองและสังคม (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ , 2545)การศึ กษาเป็ นกระบวนการที่ สาคัญในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่ งหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้นมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ น
กาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ซึ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนดนั้น จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดสมรรถนะสาคัญ 5
ประการได้ แ ก่ 1) ความสามารถในการสื่ อสาร 2) ความสามารถในการคิ ด 3) ความสามารถในการแก้ ปั ญหา
4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และ5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
วิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีมุ่งเน้น
กระบวนการด้านความคิดและกระบวนการด้านทักษะเพื่อการแก้โจทย์ปัญหาโดยให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ นและแก้ปัญหาเป็ นแต่เมื่อ
พิจารณาผลการเรี ยนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิ ศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มทร.ศรี วชิ ยั ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปั จจุบนั พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์อยูใ่ นระดับที่ไม่น่า
พอใจหากผูส้ อนวางแผนการสอน เลือกสื่ อการสอนหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไม่เหมาะสมกับพื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน จะทา
ให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติไม่ดีต่อวิชาที่เรี ยน ไม่ต้ งั ใจเรี ยน จนถึงขั้นออกเรี ยนกลางคัน เนื่องจากมีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบัน
กาหนด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พเยาว์ ดีใจ และคณะ (2554) และสรรค์ชยั กิติยานันท์ (2553) ที่ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การออกเรี ยนกลางคันของนักศึกษามากที่สุด ได้แก่ การเข้าเรี ยนมาแล้ว มีผลการเรี ยนไม่ดีหรื อสอบตกบางรายวิชาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาด้านการเรี ยนของนักศึกษามีขอ้ แนะนาจาก วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเป็ นวิธีการสาคัญ สามารถสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดคุณลักษณะต่างๆ ที่ ตอ้ งการในยุคโลกาภิวตั น์
เนื่องจากเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยน ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนในเรื่ องที่
สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตน และได้พฒั นาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ซ่ ึ งกิ จกรรมการสอนและ
พฤติกรรมการสอนของครู ควรเน้นที่การพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดของผูเ้ รี ยนเป็ นจุดหมายปลายทางที่สาคัญควร
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปพัฒนาตนเองสร้างความเข้าใจระหว่างกันและ
สามารถแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนอันเนื่ องมาจากความหลากลายทางสังคม (Kunthon, 2013) ดังนั้นครู จึงควรส่งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจัดการเรี ยนรู ้แบบบู รณาการให้สามารถสร้างองค์ความรู ้จนนามาสร้างผลงานที่ ก่อให้เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ทีชดั เจนขึ้นโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างเสริ มความรู ้ (Constructivism) เชื่อว่าผูเ้ รี ยนทุกคน
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มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับบางสิ่ งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อย ก่อนที่ ครู จะจัดการเรี ยนการสอนให้เน้นว่าการเรี ยนรู ้
เกิดขึ้นด้วยตัวของผูเ้ รี ยนรู ้เอง และการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่จะมีพ้ืนฐานมาจากความรู ้เดิม ดังนั้น ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนจึง
เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างยิง่ กระบวนการเรี ยนรู ้ (Process of Leaning) ที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนไม่ได้เกิดจากการ
บอกเล่ า ของครู หรื อ ผู ้เรี ย นเพี ย งแต่ จ ดจ าแนวคิ ด ต่ า งๆที่ มี ผู ้บ อกให้ เท่ า นั้ นแต่ ก ารเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ต ามทฤษฎี
Constructivism เป็ นกระบวนการที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องสื บค้นเสาะหา สารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู ้ความรู ้น้ นั อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถเป็ นองค์ความรู ้ของผูเ้ รี ยนเอง และเก็บเป็ น
ข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า ดังนั้นการที่ผเู ้ รี ยนจะสร้างองค์
ความรู ้ได้ ต้องผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Process)
หรื อวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง โดย
ผ่านกระบวนการคิ ด และปฏิ บัติ และใช้กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อ โดยนัก การศึ ก ษาจากกลุ่ ม BSCS
(Biological Science Curriculum Society) ได้เสนอกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ใหม่ โดย
เชื่อมโยงสิ่ งที่เรี ยนรู ้เข้ากับประสบการณ์หรื อความรู ้เดิม เป็ นความรู ้หรื อแนวคิดของผูเ้ รี ยนเอง เรี ยกรู ปแบบการสอนนี้ ว่า
Inquiry cycle หรื อ 5Es มีข้ นั ตอนดังนี้ (BSCS. 1997)ซึ่งขั้นตอนการสอนแบบ 5Esประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 5 ขั้นตอน
ได้แ ก่ 1) ขั้น สร้ างความสนใจ (Engagement Phase) 2) ขั้น ส ารวจและค้น หา (Exploration Phase) 3) ขั้น อธิ บ ายและลง
ข้อ สรุ ป (Explanation Phase) 4) ขั้น ขยายความรู ้ (Elaboration Phase) และ 5) ขั้น ประเมิ น (Evaluation Phase) ดั ง นั้ น
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry process) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นเครื่ องมือโดย ระดับ ของการสื บ เสาะหาความรู ้
(Level of inquiry) แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ1) การสื บเสาะหาความรู ้แบบยืนยัน (Confirmed Inquiry) เป็ นการสื บเสาะหาความรู ้
ที่ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูต้ รวจสอบความรู ้หรื อแนวคิด เพื่อยืนยันความรู ้หรื อแนวคิดที่ ถูกค้นพบมาแล้ว 2) การสื บเสาะหาความรู ้
แบบนาทาง(Directed Inquiry) เป็ นการสื บเสาะหาความรู ้ที่ให้ผูเ้ รี ยนค้นพบองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง 3) การสื บเสาะหา
ความรู ้แบบชี้แนะแนวทาง (Guided Inquiry) เป็ นการสื บเสาะหาความรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนค้นพบองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง 4) การ
สื บเสาะหาความรู ้แบบเปิ ด (Open Inquiry)เป็ นการสื บเสาะหาความรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนค้นพบองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเองโดยให้
ผูเ้ รี ยนมี อิ ส ระในการคิ ด เป็ นผูก้ าหนดปั ญ หา ออกแบบ และปฏิ บัติ การสารวจตรวจสอบด้วยตนเองและจากแนวคิ ด
Seymour Papertได้น ามาพัฒ นาได้ท าวิ จัย ในห้ อ งเรี ย นปกติ แ ละเป็ นรายวิ ช าทางด้านวิ ท ยาศาสตร์ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ภาษาศาสตร์จึงได้มีการพัฒนาทฤษฎีจากConstuctivismมาสู่ Constructionism แต่ยงั ยึดหลักรากฐานเดียวกันแต่แตกต่างกัน
ในรู ปแบบการปฏิบตั ิคือ Constructionism มีเอกลักษณ์ที่เป็ นรู ปธรรมยิง่ ขึ้นโดยการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นได้ดีเมื่อผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการสร้ างผลิ ต ผลที่ มี ความหมายกับ ผูเ้ รี ยน (Bamroongcheep, 2008) ออกมาในลัก ษณะการใช้สื่ อและอุป กรณ์ ต่ างๆ
สร้างสรรค์เป็ นชิ้นงานที่ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 5Esซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (มาลัย พิมพาเลีย, 2553; ทิวาพร สกุลฮูฮา, 2552; วนาวัน เมืองมงคล, 2552;
สุภาวดี ศรี ธรรมศาสน์, 2551 และศิริพรรณ ศรี อุทธา, 2548) พบว่าผูเ้ รี ยนที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
5Esมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือสูงกว่าร้อยละ 70 และได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหา และการสื่ อสาร
จากการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการ
ส่งเสริ มทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ซ่ ึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการที่จะเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไป และในเรื่ อง
ของเวกเตอร์ นักศึกษาจะได้ศึกษาในเรื่ องเวกเตอร์ในระนาบ (Vectors in the Plane) ผลคูณสเกลาร์ (Dot Products) ฟังก์ชนั
เชิงเวกเตอร์ (Vectors-Valued Function) เวกเตอร์หนึ่งหน่วย (unit vector) โคไซน์ของมุมระหว่างเวกเตอร์และ ปริ ภูมิ
เวกเตอร์ จึงเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
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ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์อนั จะเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนต่อไป ดังนั้นถ้าสามารถพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Esเรื่ องเวกเตอร์ ในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ในระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ มทร.ศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช จะทาให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์สูงขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es เรื่ อง เวกเตอร์ ระดับปริ ญญาตรี ปี ที่ 1 ซึ่ งได้ดาเนิ นการ
ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.ระเบียบวิธีวจิ ยั
ผูว้ จิ ยั ใช้รูปแบบการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Designs)โดยใช้กลุ่มเป้ าหมายในการทดลองเพียงกลุ่ม
เดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลองครั้งเดียว (One-Group Posttest Study)
2.กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณทิต ซึ่ งประกอบด้วยวิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมโยธา ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 (01003101) อ. ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช ประจาภาคการศึกษาที่
2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 11 คน โดยศึกษาตามรายกรณี
3.ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่
3.1 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Esเรื่ องเวกเตอร์
3.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์
4.เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
เนื้ อหาที่ ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ วิชาคณิ ตศาสตร์ 1(01003101)เรื่ องเวกเตอร์ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
5.ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
ดาเนินการทดลองสอนทั้งหมด 12 ชัว่ โมง กับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ปี การศึกษา 2560
6. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
6.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบตั ิ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องเวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 5Es ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน4 แผนแผนละ 3ชัว่ โมง
6.2แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
6.2.1แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ
6.2.2แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es
เป็ นแบบทดสอบอัตนัยจานวน 5 ข้อเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
6.3แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es
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7.การสร้ างและหาประสิทธิภาพของเครื่ องมือ
7.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบตั ิ
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบตั ิ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูว้ จิ ยั มีข้นั ตอนการสร้างและหาประสิ ทธิภาพ ดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
2) ศึ กษาทฤษฎี แ นวคิ ด หลักการ จากเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
3) วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละเสนอแนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นาทั ก ษะการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้5Esโดยให้เพื่อนผูว้ จิ ยั ช่วยดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วม
ด้วยเพื่อความสอดคล้องของเนื้อหาและความเป็ นไปได้
4) สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดกิ จกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es
เรื่ อง เวกเตอร์ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชั้นปี ที่1 จานวน 4 แผน แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ละ
3 ชัว่ โมง
5) นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สานวน
ภาษา โดยให้เพื่อนผูว้ จิ ยั ช่วยดาเนินการตรวจสอบร่ วมด้วย
6) น าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญการสอนคณิ ตศาสตร์ ต รวจแล้วน าข้อ เสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมา
ปรับปรุ ง
7) นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองสอนกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรม
โยธาชั้นปี ที่ 2 ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จานวน 30 คน แล้วนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้มาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
8) ดาเนินการสอนกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วทิ ยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ. ขนอม จ.
นครศรี ธรรมราช โดยมีนกั ศึกษากลุ่มเป้ าหมาย จานวน 11คน
7.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบทดสอบวัดทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ผูว้ จิ ยั มีข้นั ตอนการสร้างและหาประสิ ทธิภาพ ดังนี้
7.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน(แบบทดสอบปรนัย)ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
วิศวกรรมโยธาชั้นปี ที่ 1เรื่ อง เวกเตอร์ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น เป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 20ข้อ
7.2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา(แบบทดสอบอัตนัย) จานวน 5 ข้อเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน(แบบทดสอบปรนัย)ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ มคอ. 3แนวทางการวัดและประเมินผล
2) วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรี ยนรู ้
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ชนิดเลือกตอบ จานวน 20 ข้อและแบบทดสอบวัดทักษะการ
แก้ปัญหา จานวน 5 ข้อ
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4)นาแบบทดสอบ เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ความยาก
ง่ายและความเหมาะสมของคาถามและตัวเลือก ตลอดจนความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ทดสอบ ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณา
ลงความเห็นว่า แบบทดสอบแต่ละข้อตรงตามผลการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัดแบบประเมินตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5)ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่าน พิจารณาลงความคิดเห็นว่าข้อสอบแต่ละข้อตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
หรื อไม่ แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (IOC)โดยใช้วธิ ีของโรวิเนลลีและแฮมเบิล
ตัน (บุญชม ศรี สะอาด, 2541)
6)นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out)กับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรม
โยธาชั้นปี ที่2 ที่ไม่ใช้กลุ่มเป้ าหมายวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั ซึ่งผ่านการเรี ยนตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบที่ตอ้ งการวัดมาแล้ว เพื่อนามาวิเคราะห์เป็ นรายข้อเพื่อหาค่าความยาก
ง่าย ( 𝑃𝐸 )ค่าอานาจจาแนก (D) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ (งามนิตย์ธาตุทอง, 2545)ค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร Kuder-Richardson formula20 (KR-20)
7)คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย( 𝑃𝐸 )และ ค่าอานาจจาแนก (D) ซึ่งค่าความยากง่ายและอานาจจาแนกอยูใ่ น
เกณฑ์ 0.53
8)ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขโดยเปลี่ ย นตัว เลื อ ก และตรวจทานความถู ก ต้อ งเป็ นแบบทดสอบที่ ส มบู ร ณ์ น าไปใช้กับ
กลุ่มเป้ าหมาย
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยให้เขียนตอบที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
จานวน 5 ข้อเพื่อใช้ในการวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ตามเนื้อหาของบทเรี ยนหลังจากที่นผูเ้ รี ยนสิ้นสุดการเรี ยน
ทั้ง 4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีข้ นั ตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ดงั นี้
1) ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินจากตาราเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างการวิเคราะห์แบบทดสอบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างแบบประเมิน
2) วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง เวกเตอร์ จากหนังสื อเรี ยนของรศ.ดร. ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์
และมคอ.3 ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
3) สร้ างแบบทดสอบอัต นัย ที่ ให้ นักศึ กษาเขี ยนตอบ 5 ข้อ เป็ นแบบทดสอบที่ ใช้ว ดั ทัก ษะการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์
4) กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เรื่ องเวกเตอร์
5) ทาการวิเคราะห์ขอ้ สอบแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เรื่ องเวกเตอร์โดยการทดสอบกับ
ผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและตรวจให้คะแนนแล้วทาการแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน โดยใช้
เทคนิค 25%จากข้อมูลในตารางที่ทาการทดสอบของจานวนผูเ้ รี ยนที่เข้าสอบ โดยการทดสอบวัดหาค่าความยาก (PE ) และ
ค่าอานาจจาแนก (D)
6) นาเสนอเกณฑ์ต่อผูเ้ ชี่ยวชาญปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะซึ่งได้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
การทาความเข้าใจปั ญหา(คะแนนเต็ม 2)
- ระบุสิ่งที่โจทย์กาหนดให้และสิ่งที่โจทย์ตอ้ งการได้ถูกต้องครบถ้วน
2
- ระบุสิ่งที่โจทย์กาหนดให้และสิ่งที่โจทย์ตอ้ งการได้บางส่วน
1
- ไม่แสดงระบุสิ่งที่โจทย์กาหนดให้และสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการ
0
การวางแผนแก้ปัญหาการกาหนดตัวแปรและเวกเตอร์ที่นาไปสู่การแก้ปัญหา (คะแนนเต็ม 3)
- กาหนดตัวแปรที่นาไปสู่การหาคาตอบได้และเขียนเวกเตอร์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขในโจทย์ได้
3
ถูกต้อง
- กาหนดตัวแปรที่นาไปสู่การหาคาตอบได้และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรได้ครบแต่
2
ไม่ได้เขียนเวกเตอร์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขในโจทย์ไม่ถูกต้อง
กาหนดตัวแปรที่นาไปสู่การหาคาตอบได้และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรได้บางส่วน
1
แต่ไม่ได้เขียนเวกเตอร์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขในโจทย์ไม่ถูกต้อง
ไม่แสดงวิธีทาหรื อไม่ตอบ
0
การดาเนินการแก้ปัญหาเวกเตอร์ (คะแนนเต็ม 5)
คะแนน
แสดงการคานวณและหาค่าได้ถูก
5
แสดงการคานวณส่วนใหญ่ที่นาไปสู่การหาค่าได้แต่ไม่ได้ระบุค่าหรื อระบุไม่ถูกต้อง
3
แสดงการคานวณเพียงเล็กน้อยหรื อไม่แสดงการคานวณแต่ระบุค่าได้ถูกต้อง
1
แสดงการคานวณเพียงเล็กน้อยหรื อไม่แสดงการคานวณไม่ระบุค่าหรื อระบุค่าไม่ถูกต้อง
0
การตรวจสอบ
คะแนน
การตรวจสอบและสรุ ปคาตอบ (คะแนนเต็ม 2)
- แสดงการตรวจสอบค่ากับเงื่อนไขในโจทย์และสรุ ปคาตอบของโจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง
2
- แสดงการตรวจสอบค่ากับเงื่อนไขในโจทย์แต่ไม่สรุ ปคาตอบของโจทย์ปัญหาหรื อสรุ ปไม่ถูกต้อง
1
ไม่แสดงการตรวจสอบค่ากับเงื่อนไขในโจทย์แต่ไม่สรุ ปคาตอบของโจทย์ปัญหาหรื อสรุ ปไม่ถูกต้อง
0
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550)
จากนั้นรวมคะแนนที่ได้ของผูเ้ รี ยนจากแบบทดสอบมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
6.1 ก่อนดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยนเพื่อสร้างข้อตกลงและทาความเข้าใจโดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนปฐมนิเทศ เรื่ องการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es
6.2 ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิ ต ศาสตร์ โดยใช้กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5Es โดยเริ่ ม ทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560
แผนการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 4 แผน
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6.3 ประเมินผลการเรี ยน เมื่อผูว้ จิ ยั ทาการสอนครบ 4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน(แบบทดสอบปรนัย) จานวน 20ข้อ และแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา (แบบทดสอบ
อัตนัย) จานวน 5 ข้อ เรื่ อง เวกเตอร์ จากนั้นนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ และสรุ ปผลต่อไป

ผลและวิจารณ์ผล
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรมโยธา ชั้นปี ที่ 1โดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es ให้มีจานวนนักศึ กษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ต้ งั แต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยใช้รูปแบบการวิจยั กึ่งทดลอง ซึ่งมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรมโยธา ชั้น ปี ที่ 1วิท ยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่ศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 11
คน เป็ นชาย10คน หญิง 1 คน ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบกระบวนการที่สังเคราะห์ข้ ึนจากการศึกษาสภาพปั ญหาที่
เกิดขึ้นจริ ง การศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการสอน 5 ขั้น ที่ถูก
พัฒนาโดยมาลัย พิมพาเลีย ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 4 แผน ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการวิจยั และ
วิจารณ์ ผลตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.ผลการศึ กษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 5Esเรื่ องเวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรมโยธา ชั้นปี ที่ 1ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการศึ ก ษาทั ก ษะการแก้ ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โ ดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้
5Esเรื่ องเวกเตอร์
ทักษะการแก้ปัญหา
จานวนนักศึกษา
คะแนนของนักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่ผา่ น
เกณฑ์
คะแนนเต็ม เฉลี่ย ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
การทาความเข้าใจปั ญหา
11
10
7.82
78.2
9
82.20
การวางแผนแก้ปัญหา
11
15
10.91 72.73
9
76.27
การดาเนินการแก้ปัญหา
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
จากตารางที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาจานวนร้อยละ 78.88ได้คะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ตั้งแต่ร้อยละ 70ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เท่ากับร้อยละ74.86 โดยเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่าด้านทาความเข้าใจปั ญหามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ร้อยละ 78.2และมีจานวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือ
ร้อยละ 82.20 ส่วนด้านการตรวจสอบและมองย้อนกลับมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 71.8
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เรื่ อง เวกเตอร์ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา
ชั้นปี ที่ 1เมื่อสิ้นสุดการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Esแล้ว ปรากฏผลดังตาราง
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ตารางที่ 3ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์
จานวนนักศึกษา
คะแนนของนักศึกษา
คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย
11

20

15.64

ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย
78.2
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จานวนนักศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์
จานวน(คน)
ร้อยละ
9

81.65

จากตารางที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษา จานวนร้อยละ 81.65 ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง เวกเตอร์ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเท่ากับร้อยละ 78.2
วิจารณ์ ผล
1.ผลการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสื บ เสาะหาความรู ้ 5Es เรื่ องเวกเตอร์ นักศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชั้นปี ที่ 1
ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ย่อยที่ 1 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 4 แผน แผนละ 3 ชัว่ โมง ซึ่ งปรากฏผลในการ
ปฏิบตั ิดงั นี้
ผลการปฏิบตั ิเชิงคุณภาพที่เกิดจากการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es มีดงั นี้
1)ขั้น สร้ า งความสนใจ (Engagement Phase) ผู ้วิ จัย ได้แ จ้ง เรื่ อ งที่ จ ะเรี ย น พร้ อ มทั้ งจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้
ให้นกั ศึกษาทราบ โดยการทบทวนความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องเวกเตอร์ น้ นั ซึ่ งผูว้ ิจยั มีชวั่ โมงสอน สัปดาห์ละ 3ชัว่ โมง มีการ
กระตุน้ และเร้าความสนใจของนักศึกษาโดยใช้รูปภาพและมือทั้งสองข้างในการเป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนในการ
หาระยะทางระหว่างแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยซึ่งมีทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็ นลักษณะความสัมพันธ์ของการอธิบาย
ทิศทาง ผูว้ จิ ยั มีการถามคาถามเพื่อเป็ นการกระตุน้ ความสนใจ สนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรู ปในลักษณะต่างๆซึ่ ง
พบในชี วิตประจาวันเช่น ระยะทางระหว่างแต่ละคู่ของจุดในระนาบของกระดานระนาบของพื้นผิวพื้นดิ น ระนาบของ
พื้นผิวโต๊ะเรี ยน เป็ นต้น
2) ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration Phase)ผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่ งนักศึกษา
ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการทางานเป็ นกลุ่ม ซึ่งการดาเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มนั้นหัวหน้า
จะมีบทบาทในการนาพาสมาชิกดาเนิ นงาน ซึ่ งการแบ่งกลุ่มจะมีจานวนกลุ่มหนึ่ ง5 คนและกลุ่มหนึ่ ง 6คน จานวน 2 กลุ่ม
พอดี โดยผูว้ ิจยั ให้แบ่งกลุ่มกันเองก่อน ปรากฏว่า คนที่ เก่งจะอยูร่ วมกลุ่มกันเอง ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงกาหนดกลุ่มโดยใช้เทคนิ ค
การแบ่งกลุ่มคล้ายกับ STADเพื่อให้มีท้ งั คนเก่งและคนอ่อนอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
จะมีท้ งั การศึกษาใบความรู ้เพื่อศึกษาแล้วนาความรู ้น้ นั ไปใช้ในการทาใบกิจกรรม ใบงาน และแบบฝึ กทักษะ การ
แก้ปัญหาเพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้ โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2หาระยะทางระหว่างแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์
หนึ่งหน่วยซึ่งมีทิศทางเดียวกันนั้น เป็ นเรื่ องที่นกั ศึกษาบอกว่าง่าย โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มทากิจกรรมได้รวดเร็ ว
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป (Explanation Phase)การจัดกิจกรรมใน
ขั้นนี้ เป็ นการนาเสนองานที่ได้จากการทาใบกิจกรรม โดยจะสุ่ มออกมานาเสนอ 1 กลุ่มก่อน เนื่ องจากความจากัดของเวลา
และให้มีท้ งั การพูดและเขียนในการนาเสนอ ซึ่ งนักศึกษาจะมีความวิตกกังวลตื่นเต้น ในแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 2
หาระยะทางระหว่างแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยซึ่งมีทิศทางเดียวกันครู ได้เพิ่มเติมในส่วนที่ยงั ไม่ชดั เจนในขณะที่
นัก ศึ ก ษาออกมาน าเสนอแนวคิ ด และนัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ส ามารถสรุ ป แนวคิ ด ของรู ป แบบได้ แต่ มี อี ก ส่ ว นหนึ่ งที่ มี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ชา้ และอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยสนใจ
4) ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration Phase)เป็ นขั้นที่นกั ศึกษานาความรู ้ความคิด ที่ได้จากการทากิจกรรมมาใช้ในการ
แก้ปัญหา ซึ่ ง 4แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะให้มีการทาแบบฝึ กทักษะเป็ นรายบุคคล โดยใช้เวลา 20-30นาที แบบฝึ กทักษะ
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 และ 2นั้นง่ายเพราะนักศึกษาส่ วนใหญ่ทาถูกต้อง เนื่ องจากเป็ นการหาระยะทางระหว่างแต่ละคู่
ของจุดของเวกเตอร์ หนึ่ งหน่ วยซึ่ งมีทิศทางเดียวกัน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3,4เป็ นการหาพื้นที่ของรู ปสามเหลี่ยมที่ มีจุด
ยอดที่ u และโคไซน์ของมุมระหว่างเวกเตอร์ u และ v แต่ส่วนใหญ่ก็สามารถทาแบบฝึ กทักษะได้
5) ขั้นประเมิน (Evaluation Phase)ขั้นนี้เป็ นการตรวจสอบความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาว่ามีความเข้าใจถูกต้อง
หรื อคลาดเคลื่อนไปจากบทนิ ยาม กฎ หรื อหลักการต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อไม่ โดยตรวจสอบจากการทาใบกิ จกรรม
ใบงาน และแบบฝึ กทักษะ โดยการเฉลยแบบฝึ กทักษะจะเฉลยในชัว่ โมงถัดไปเพื่อเป็ นการทบทวนไปด้วย โดยใช้การ
เปลี่ยนกันตรวจเป็ นกลุ่ม โดยเฉลยนั้นมีท้ งั แบบให้ทุกคนตอบพร้อมกัน และสุ่มให้คนที่ไม่ค่อยสนใจตอบ
2. การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผลใช้วธิ ีการสังเกต การตอบคาถาม การทากิจกรรมกลุ่ม ความสนใจตั้งใจในการเรี ยน และการเสนอความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของเพือ่ นในกลุ่ม การตรวจใบงานและแบบฝึ กทักษะการประเมินผล นักศึกษาบางส่วนให้ความ
ร่ วมมือในการทากิจกรรมดีแต่บางส่วนที่ไม่ค่อยให้ความร่ วมมือคือกลุ่มที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมอยูแ่ ล้ว เพื่อนในกลุ่มก็จะ
พยายามกดดันให้ทากิจกรรม แบบฝึ กทักษะแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 นักศึกษาส่วนใหญ่ทาได้ในระดับดี ใบงานกับแบบฝึ ก
ทักษะแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2-3 อยูใ่ นระดับพอใช้และใบงานกับ แบบฝึ กทักษะแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 5Es และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชั้นปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es ซึ่ งผล
วิจยั ที่ได้คือ 1)นักศึกษามีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 78.88ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2)นักเรี ยนมี
คะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งเวกเตอร์ เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 81.65และมี นักศึ กษาร้ อ ยละ78.2ได้ค ะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es เรื่ อง
เวกเตอร์ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิศ วกรรมศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 1ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ ย ทัก ษะการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์เท่ากับร้อยละ78.88ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งมีนกั ศึกษาจานวน 2 คน ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ เนื่องจากเรี ยนอ่อนและมี
บางส่ วนที่ ขาดเรี ยนบ่ อยทาให้เรี ยนไม่ทัน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พยายามสอนความรู ้พ้ืนฐานเพิ่มเติ มในชั่วโมงสาหรับทักษะการ
แก้ปัญหา ขั้นทาความเข้าใจปั ญหานั้นมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าด้านอื่น เนื่ องจากเป็ นส่วนที่ค่อนข้างง่ายเป็ นการระบุสิ่งที่โจทย์
ถามและข้อมูลที่ โจทย์ให้มา ในกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es เน้นให้นักศึ กษาลงมื อ
ปฏิ บัติ กิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งแบบกลุ่ม และแบบบุ ค คลเป็ นการพัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ให้สู งขึ้ น
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริพร รัตนโกสิ นทร์ (2546)สุ รเดช ม่วงนิ กร (2551)ทิ วาพร สกุลฮูฮา (2552)มาลัยพิมพาเลีย
(2553)ที่พบว่ากิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Esทาให้นกั ศึกษามีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์สูงขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี ที่
1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Esผลวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์ เท่ากับร้อยละ 81.65และนักศึกษาร้อยละ 78.2มีคะนนผลสัมฤทธิ์ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดคือตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทั้งนี้ เนื่ องจากนักศึกษาได้เรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ 5Esซึ่ งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและลงมื อปฏิ บัติกิจกรรมด้วยตนเอง มี ความกล้าแสดงออก สามารถ
ทางานเป็ นที มและมีความสามัคคีและทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภาวดี ศรี ธรรม
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ศาสน์(2551),วนาวัน เมืองมงคล (2552)และมาลัย พิมพาเลีย (2553)ที่ พบว่าผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
หลังจากได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้5Esสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้

สรุ ปผลการวิจัย
1) นักศึ กษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 1มี คะแนนทักษะการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์
เฉลี่ยเท่ากับ 78.88ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ และ
2) นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวกเตอร์มีค่าเฉลี่ย 81.65

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงลงด้วยดี โดยผูท้ าวิจยั ได้รับความอนุ เคราะห์อย่างดี ยิ่งจาก ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ ยม
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุต สาหกรรมและการจัดการที่ ได้กรุ ณ าให้คาปรึ กษาแนะน าช่ วยเหลื อตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุ ณาให้คาแนะนาในการตรวจสอบแก้ไขและให้คาแนะนาใน
การสร้างเครื่ องมือการทดลองสาหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์และนักศึ กษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช ที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือจนงานวิจยั สาเร็ จด้วยดี
คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวิจยั ในครั้งนี้ ขอมอบแด่คุณพ่อคนอง คุณแม่สมทรง กรรมแต่ง ที่ให้การศึกษา
อบรม สัง่ สอน ตลอดจนเพื่อนร่ วมงานทุกท่านและอาจารย์จิตติมา ชูพนั ธุ์ ผูท้ ีมีส่วนช่วยให้งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จด้วยดี
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การสร้ างโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรียงกระแส
Software Creation for the Simulation of Rectifier Circuit
สัมฤทธิ์ ทิมา1*
Samrit Thima 1*

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้าง และหาประสิ ทธิ ภาพโปรแกรมจาลองสถานการณ์ การ
ทางานของวงจรเรี ยงกระแส
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ โปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสโดยมีแบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบ เพื่อใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยน ซึ่ งมี 2 ชุด คือด้านเนื้ อหา และด้าน
เทคนิคการผลิตบทเรี ยน โดยตั้งสมมติฐานการวิจยั ไว้วา่ ระบบจาลองการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์มีประสิ ทธิภาพ
มากกว่าเกณฑ์ 80/80 ในการทดลองได้ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาเนื้ อหาจาก
โปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสเมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนจึงให้ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนอีกครั้ง ผล
การทดสอบทั้งก่อนและหลังการเรี ยนรู ้นามาวิเคราะห์เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของ
วงจรเรี ยงกระแส
ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสที่ สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพเฉลี่ย
เท่ากับ 86.11 / 81.55 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคื อ 80/80 และ โปรแกรมจาลองสถานการณ์ การทางานของวงจรเรี ยง
กระแสที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเมื่อเรี ยนจบบทเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : วงจรเรี ยงกระแส , โปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
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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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บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ นบั ว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ และจาเป็ นอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาการศึกษา
การวางแผนจัด การศึ ก ษา และคุ ณ ภาพการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนทุ ก ระดับ ความเจริ ญ ทางวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเพิ่มจานวนประชากร และความต้องการทางการศึ กษา รวมทั้งความต้องการพัฒนาสังคม ทาให้เทคนิ ค
วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบเดิมที่เคยใช้ได้ผล นามาใช้ไม่มีประสิ ทธิภาพกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั จึงมี
ความพยายามนาเอาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยพัฒนาการจัดการศึกษากันมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
จัดขึ้นบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องช่วย จัดเป็ นการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ด้วยถือว่า
คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ประเภทหนึ่ งที่มีการนาเสนอองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ และเป็ นขั้นตอนตามหลักสู ตร
การเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ จัดการ และนาเสนอ ในยุค เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจัดเป็ นนวัตกรรมการศึ กษาที่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการจัดการข้อความ
ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการปฏิ สัมพันธ์ ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และเป็ นระบบเพื่อนาเสนอเนื้ อหาความรู ้
และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมีแบบแผนตามวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน ทาให้การนาเสนอองค์ความรู ้เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และตอบสนองผูเ้ รี ยนได้ดี โดยเน้นความแตกต่างของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ส่งผลให้การเรี ยนการสอนเป็ นเรื่ องที่
สะดวกและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ถือว่าเป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ประเภทหนึ่ งที่ นาเสนอองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ
และเป็ นขั้นตอนตามหลักสูตร การเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จดั การ และนาเสนอ ซึ่งปั จจุบนั วงการศึกษาได้ให้
ความสนใจ และตื่นตัวในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นอย่างมาก เพื่อนามาใช้ในการเรี ยนการสอนสามารถ
ตอบสนองการเรี ยนรู ้ในลักษณะต่างๆ ที่จะนาไปสู่ การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญาของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่
ในยุค เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ยึด ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลางบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอนจัด เป็ นนวัต กรรมการศึ ก ษาที่
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการปฏิสัมพันธ์ผสมผสานกัน
อย่างกลมกลื น และเป็ นระบบเพื่ อ น าเสนอเนื้ อ หาความรู ้ และจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนอย่า งมี แ บบแผนตาม
วัตถุประสงค์ของบทเรี ยน ทาให้การนาเสนอองค์ความรู ้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองผูเ้ รี ยนได้ดี โดยเน้น
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ส่งผลให้การเรี ยนการสอนเป็ นเรื่ องที่สะดวกและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
การศึ กษาในรายวิชาอิเล็กทรอนิ กส์ กาลัง เกี่ ยวกับเรื่ องวงจรเรี ยงกระแส หากต้องการให้นักศึ กษาเรี ยนรู ้อย่าง
ลึกซึ้ งและสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง พร้อมทั้งมีทักษะในการปฏิ บัติงานอย่างเชี่ ยวชาญนั้น จาเป็ นอย่างยิ่งที่
นักศึกษาจะต้องสร้างจินตนาการหรื อมองเห็นภาพการทางานของส่ วนประกอบต่างๆ ภายในวงจร ดังนั้นสื่ อประกอบการ
สอนของครู ผูส้ อนที่ ดี จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และเข้าใจในเนื้ อ หารายวิชาได้ม ากยิ่งขึ้ น อี กทั้งยังจะต้อ งมี
เครื่ องมือและอุปกรณ์พร้อมเพียงพอสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิ ซึ่ งอาจจะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง สาหรับจัดซื้อวัสดุฝึก
ที่มีราคาค่อนข้างแพง
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็ นความสาคัญ และสนใจที่ จะสร้างโปรแกรมจาลองสถานการณ์ การทางานของวงจรเรี ยง
กระแสขึ้น เพื่อใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน โปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส เป็ น
โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถทางานได้เสมือนกับผูใ้ ช้งานโปรแกรมกาลังปฏิบตั ิประกอบวงจรกับวัสดุอุปกรณ์การทดลอง
ของจริ ง โดยที่ผใู ้ ช้งานโปรแกรมไม่จาเป็ นต้องจัดซื้ อวัสดุฝึก อีกทั้งยังสามารถใช้สาหรับสอนแทนผูส้ อนทั้งใน และนอก
ชั้นเรี ยน หรื อใช้สอนทบทวนเนื้อหาเก่าที่เรี ยนผ่านไปแล้ว หรื อสอนเสริ มในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนไม่ทนั หรื อไม่เข้าใจได้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
2. เพื่อหาประสิ ทธิภาพโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านความสามารถของโปรแกรม
เป็ นโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถทางานได้เสมือนกับผูใ้ ช้งานโปรแกรมกาลังปฏิบตั ิประกอบวงจรกับ
วัสดุอุปกรณ์การทดลองของจริ ง โดยที่ผใู ้ ช้งานโปรแกรมไม่จาเป็ นต้องจัดซื้อวัสดุฝึก อีกทั้งยังสามารถใช้สาหรับสอนแทน
ผูส้ อนทั้งใน และนอกชั้นเรี ยน หรื อใช้สอนทบทวนเนื้ อหาเก่าที่ เรี ยนผ่านไปแล้ว หรื อสอนเสริ มในกรณี ที่ผูเ้ รี ยนไม่ทนั
หรื อไม่เข้าใจได้
2. ขอบเขตด้านเทคนิคของโปรแกรม
1. ทางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows
2. โปรแกรมสามารถทดลองการทางานของวงจรเรี ยงกระแสได้ 3 แบบ คือ วงจรเรี ยงกระแสแบบ
ครึ่ งคลื่น (Half Wave Rectifier) วงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่น (Full Wave Rectifier) วงจรเรี ยงกระแสแบบบริ ดจ์ (Bridge
Rectifier)
3. โปรแกรมสามารถวิเคราะห์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสได้
4. โปรแกรมสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานโปรแกรมในลักษณะของ Interactive Program
5. โปรแกรมสามารถแสดงผลการทางานของวงจรเรี ยงกระแสได้
กรอบแนวความคิดในการวิจยั
1. ตัวแปรต้น
1.1 โปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
1.2 นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่เรี ยนลงทะเบียนเรี ยนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรี ยนที่ 2/2559
จานวน 30 คน
1.3 การเรี ยนด้วยโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
1.4 ตัวแปรตาม
1.5 ประสิ ทธิภาพของโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนด้วยโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจร
เรี ยงกระแส

วิธีการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจยั กึ่ งทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest Posttest Design ที่ มี
กลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม นาผลการทดสอบก่อนการเรี ยน และผลการทดสอบหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2
กลุ่มตัวอย่ าง
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ช้ ัน ปี ที่ 3 สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่เรี ยนลงทะเบียนเรี ยนวิชาอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง ภาคเรี ยนที่ 2/2559 จานวน
30 คน โดยดาเนิ นการให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนี้ ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทาการทดลองใช้
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ส ร้ างขึ้ น เมื่ อ กลุ่ ม ตัว อย่างเรี ย นจบบทเรี ย นครบทุ ก หน่ ว ยแล้ว ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่างท า
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แบบทดสอบท้ายบทเรี ยน เพื่อนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของ
วงจรเรี ยงกระแส
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. โปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส สร้างโดยใช้โปรแกรม Adobe FLASH ซึ่ ง
บทเรี ยนประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ การนาเสนอเนื้ อหาภายในบทเรี ยนจะเป็ นลักษณะของมัลติมีเดี ย คือ
ประกอบด้วยตัวอักษร ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงประกอบ

ภาพที่ 1 รู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาภายในบทเรี ยน
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ภาพที่ 2 รู ปแบบการจาลองการทางานของโปรแกรม
2. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เป็ นแบบทดสอบประเภทปรนัย ชนิ ด 4 ตัวเลื อ กและให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรมที่ สร้างไว้ โดยแบบทดสอบที่ สร้างขึ้ นได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
เนื้ อ หา เพื่ อตรวจสอบความถูก ต้อ งเหมาะสมและหาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบที่ ส ร้ างขึ้ น กับ วัต ถุป ระสงค์เชิ ง
พฤติกรรม (IOC : Item Objective Congruence)

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิ ทธิภาพโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจร
เรี ยงกระแส โดยผูว้ จิ ยั ขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภาพของโปรแกรมจาลองสถานการณ์ การท างานของวงจรเรี ยงกระแสจากการ
ประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
ด้านเนื้อหา
3
4.27
0.62
ดี
ด้านเทคนิคการผลิต
3
4.42
0.6
ดี
เฉลี่ยรวม
4.35
0.6
ดี
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสด้านเนื้อหา
รายการประเมิน
N
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่ อง
3
4.32
0.61
ดี
ด้านภาพนิ่งประกอบการนาเสนอเนื้อหา
3
4.37
0.74
ดี
ด้านภาพเคลื่อนไหวประกอบการนาเสนอเนื้อหา
3
4.15
0.82
ดี
ด้านข้อความ ตัวอักษรประกอบการนาเสนอเนื้อหา
3
4.38
0.54
ดี
ด้านเสี ยงบรรยายประกอบการนาเสนอเนื้อหา
3
4.2
0.43
ดี
เฉลี่ยรวม
4.27
0.62
ดี
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสด้านเทคนิ คการ
ผลิต
รายการประเมิน
N
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่ อง
3
4.2
0.54
ดี
ด้านภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก
3
4.31
0.42
ดี
ด้านภาพเคลื่อนไหว
3
4.21
0.33
ดี
ด้านข้อความ ตัวอักษร
3
4.72
0.64
ดีมาก
ด้านเสี ยงดนตรี ประกอบและภาษา
3
4.19
0.75
ดี
ด้านการนาเสนอบทเรี ยน
3
4.62
0.71
ดีมาก
ด้านแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
3
4.2
0.82
ดี
เฉลี่ยรวม
4.42
0.60
ดี
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นว่า โปรแกรมจาลองสถานการณ์ การทางานของวงจรเรี ยง
กระแสที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ทางด้านเนื้ อหามีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.27 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 มีระดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญอยูใ่ นระดับดี และทางด้านเทคนิ คการผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 โดยมีค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 มี
ระดับความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญอยู่ในระดับดี สรุ ปว่าโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสที่
ผูว้ ิจัยสร้างขึ้ นมีประสิ ทธิ ภาพตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญอยู่ในระดับดี ที่ ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.35 โดยมีค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.6
2. การวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
ตารางที่ 4 ค่าการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
รายการ
คะแนนรวม
คะแนน(ร้อยละ)
คะแนนที่ได้ ( X )
คะแนนแบบฝึ กหัด (E1)
30
27.5
86.11
คะแนนแบบทดสอบ (E2)
30
25.32
81.55
จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึ กหัด (E1) คิดเป็ นร้อยละได้เท่ ากับ 86.11 และคะแนนที่ ได้ของ
แบบทดสอบหลังเรี ยน (E2) คิดเป็ นร้อยละได้ 81.55 แสดงว่าโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแส
มีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งผลการทดลองถือว่าโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสที่สร้างขึ้นในการวิจยั
ครั้งนี้มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 86.11/81.55 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในที่ต้ งั ไว้ คือ มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กนั ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรี ยน และคะแนนสอบหลังเรี ยน ด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั พบว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 3 คะแนนสอบก่อนเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กนั ระหว่างคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยน และคะแนนสอบหลังเรี ยน ด้วยหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน พบว่าคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั ดังแสดง
ในภาพที่ 2

ภาพที่ 4 คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

สรุ ปและอภิปรายผล
โปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสที่ สร้างขึ้น มีผลการทดลองเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ คือ โปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสมีประสิ ทธิ ภาพ 86.11/81.55 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้คือ 80/80 และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนด้วยโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยง
กระแสสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1. อภิปรายผล
ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมจาลองสถานการณ์ การทางานของวงจรเรี ยงกระแส มี ประสิ ทธิ ภาพ 86.11/
81.55 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 เพราะการเรี ยนด้วยโปรแกรมจาลองสถานการณ์ การทางานของวงจรเรี ยง
กระแสที่ สร้างขึ้นกระทาอย่างต่อเนื่ อง มีการบอกถึงวัตถุประสงค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ทราบถึงเป้ าหมายในการ
เรี ยน จนผูเ้ รี ยนสามารถทาได้ หลังจบบทเรี ยน (ถนอมพร, 2541: 41) มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็ นหน่วยเรี ยน พร้อมแบบฝึ กหัด
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ให้ทบทวน มีภาพประกอบตลอดในแต่ละหน่ วย ทาให้เกิ ดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น และขณะเรี ยนเกิ ดปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน ซึ่งทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ตามความสามารถของตนเองเป็ นรายบุคคล
เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนพบว่า จะมีค่าสู งกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของการ
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน สาเหตุที่ ค่าคะแนนเฉลี่ ยของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนสู งกว่าค่ าคะแนนเฉลี่ ยของการท า
แบบทดสอบหลังเรี ยน เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนด้วยโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานของวงจรเรี ยงกระแสได้
ทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนทันที ที่เรี ยนจบในแต่ละเรื่ อง ทาให้มีความรู ้ ความเข้าใจและจดจาเนื้ อหาได้แม่นยากว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพราะการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนจนจบ
ครบทุกเรื่ องและเวลาผ่านมานานระยะหนึ่งแล้ว อาจจะทาให้ความรู ้ ความเข้าใจ และการจดจาในเนื้ อหาได้มีความแม่นยา
ลดน้อยลง ส่ งผลให้คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบระหว่าง
เรี ยน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กนั ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรี ยน กับคะแนนสอบหลังเรี ยน และความสัมพันธ์กนั
ระหว่างคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยน กับคะแนนสอบหลังเรี ยน ด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน พบว่า
คะแนนสอบก่อนเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั อีกทั้ง คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยน กับคะแนน
สอบหลังเรี ยนก็มีความสัมพันธ์กนั อีกด้วย
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ความเชื่ อมโยงของการวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ตามสภาพจริงกับผลการประเมินการศึกษา
ระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
The Linking of Mathematical Achievement between Authentic Assessment and Ordinary National
Education Test: A Case Study of Small Secondary School
เพ็ญนภา คูวบิ ูลย์ศิลป์ 1*และ สุนิดา วัฒนา1
Pennapa Kooviboonsin1* and Sunida Wattana1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความเชื่ อมโยงระหว่างการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตาม
สภาพจริ งและการประเมินผลการศึ กษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน กรณี ศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจงโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในอาเภอพิปูนและอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เก็บข้อมูลคะแนนผลการ
สอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง คะแนนผลการสอบโอเน็ ต และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 1, 2, 3 และ 6 ปี การศึ กษา 2560 จานวน 168 คน ศึ กษาความสัม พันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์เมื่อวัดตามสภาพจริ งและวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง พบว่า การวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางและการวัด
ตามสภาพจริ งของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 คิดเป็ นร้อยละ 31.1
และ 34.5 ในภาคเรี ย นที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 2 ผลการประเมิ น ด้ว ยข้อ สอบมาตรฐานกลางมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับการวัดผลตามสภาพจริ งในภาคเรี ยนที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 63 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
วัดผลตามสภาพจริ งในภาคเรี ยนที่ 1 การวัดผลระดับชาติ ขั้นพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความสัมพันธ์กบั การวัดผล
ตามสภาพจริ งเฉพาะภาคเรี ยนที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 44.3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เมื่อ
วัดตามสภาพจริ งสองภาคเรี ยน มีความสัมพันธ์กนั ร้อยละ 82.8 แต่ผลการวัดตามสภาพจริ งไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ผลการศึ กษาดังกล่าวเป็ นสารสนเทศที่ สาคัญยิ่งในการปรับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์และให้ผลการวัดสภาพจริ งสอดคล้องกับผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐานมากที่สุด
คาสาคัญ : คณิ ตศาสตร์, การวัดผลตามสภาพจริ ง, ข้อสอบมาตรฐานกลาง, โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
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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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บทนา
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือในการศึ กษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์ อื่นๆ คณิ ตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดีข้ ึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) แม้วา่ สาระคณิ ตศาสตร์ จะมีความสาคัญ
มากก็ตาม แต่ปัจจุบนั สภาพการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ของไทยยังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร จึงส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มีคะแนนต่ า ทั้งการวัดผลตามสภาพจริ งในชั้นเรี ยนและการวัดผลโดยใช้ขอ้ สอบมาตรฐานกลาง
การวัดประเมินตามสภาพจริ งของผูเ้ รี ยนจะพัฒนามากน้อยเพียงไร ขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ตาม
สภาพจริ ง (Authentic Learning) การปฏิรูปการเรี ยนรู ้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ได้
ระบุว่าการจัดการศึกษายึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญ
ที่ สุด มาตรา 26 ให้สถานศึ กษาจัดการประเมินผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาจากพัฒ นาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนการร่ วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีคุณลักษณะที่สาคัญ 2 ประการ คือ (1) เป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ เน้นกระบวนการคิด กระบวนการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนและกลุ่มผูเ้ รี ยนมากกว่าเนื้ อหาวิชาและผูส้ อน และ (2) เปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิจริ ง การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตอ้ งสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
ตามกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้ ที่ กาหนดในหลักสู ตร (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551) ส านัก ทดสอบทางการศึ กษา ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จดั ทาแบบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผลการประเมินเป็ นที่เชื่อถือได้ สามารถ
นาข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้ได้มาตรฐานเกิดผลการประเมินนักเรี ยนที่แท้จริ ง
สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 2 เรี ยกว่าข้อสอบมาตรฐานกลาง (สานักทดสอบทางการศึกษา,
2560) และกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทาแบบวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ระดับชาติตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 เรี ยกว่า ข้อสอบ โอเน็ต (Ordinary National Educational Test: O-NET) เพื่อประเมินผลการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามมาตรฐานหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งสถานศึกษาได้นาไปใช้เป็ นกรอบและ
ทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพและเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรี ยน
ได้ตามความพร้อมและจุดเน้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การประเมินตามสภาพจริ งเป็ นการออกแบบงานหรื อภาระงาน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความรู ้และทักษะในการผลิตชิ้นงาน อาจจะเป็ นงานเขียนรวมทั้งข้อสอบและงานที่ใช้วสั ดุอุปกรณ์ปฏิบตั ิ
ในสภาพที่ เป็ นจริ ง หรื อเสมื อนจริ งมากที่ สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ (กฤธยากาญจน์, 2560) การวัดผลตามสภาพจริ งช่วยให้
สามารถประเมินและพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเป็ นรู ปธรรมซึ่ งหากเป็ นไปตามกรอบตัวชี้วดั หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้นฐานหรื อผลที่ได้ใกล้เคียงกับการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การ
วัดและประเมินผลในชั้นเรี ยนนั้นประสบความสาเร็ จ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. แหล่ งศึกษาและวิธีดาเนินการวิจยั
สหวิทยาเขตต้นน้ าตาปี จังหวัดนครศรี ธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกอบด้วย
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจานวน 5 โรง เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก 3 โรง โรงเรี ยนขนาดกลาง 1 โรง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ 1 โรง
ผูว้ ิจยั เลือกโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาขนาดเล็กจานวน 2 โรงแบบเจาะจงที่ มีบริ บทใกล้เคียงกัน ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ อาเภอติดกัน คือ
โรงเรี ยนนางเอื้อยวิทยา อาเภอพิปูน และโรงเรี ยนละอายพิทยาณุสรณ์ อาเภอฉวาง
1.1 แหล่ งศึกษา โรงเรี ยนนางเอื้อยวิทยา ตาบลควนกลาง อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมราช และโรงเรี ยน
ละอายพิทยาณุสรณ์ ตาบลละอาย อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ภาพที่ 1 แหล่งศึกษาโรงเรี ยนนางเอื้อยวิทยาและโรงเรี ยนละอายพิทยาณุสรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.2 วิธีดาเนินการวิจยั
ปี การศึ กษา 2560 นักเรี ยนโรงเรี ยนนางเอื้ อยวิทยาและโรงเรี ยนละอายพิทยาณุ สรณ์ ช้ นั มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึง 6 มี
จานวนรวม 239 คน ผูว้ ิจยั เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงในระดับชั้นที่มีการสอบวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางหรื อข้อสอบ
โอเน็ ต คื อ ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1, 2, 3 และ 6 จ านวนรวม 168 คน เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ เป็ นการประเมินผลตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ภาคเรี ยนที่ 1/2560 และ 2/2560 ซึ่ งผลการประเมิน
ตามสภาพจริ งใช้คะแนนรวมรายวิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานภาคเรี ยนที่ 1/2560 และ 2/2560 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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ประเมินผลตามสภาพจริ ง
ประเมินผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ประเมินผลตามสภาพจริ ง
รู ปที่ 2 ลาดับการประเมินผลตามสภาพจริ งและการประเมินผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางหรื อโอเน็ต
1/2560
หรื อโอเน็ต
2/2560
จากภาพที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานกลางหรื อข้อสอบโอเน็ ต กาหนดสอบหลังจากประเมิ นสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที่
1/2560 ก่อนประเมินตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที่ 2/2560 รายละเอียดดังนี้
- ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 2 เก็บข้อมูลการประเมินผลตามสภาพจริ งรายวิชาคณิ ตศาสตร์ภาคเรี ยนที่ 1/2560,
2/2560 และผลการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง โดยสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 เก็บข้อมูลการประเมินผลตามสภาพจริ งรายวิชาคณิ ตศาสตร์ภาคเรี ยนที่ 1/2560,
2/2560 และผลการสอบข้อสอบโอเน็ต โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- การประเมินผลตามสภาพจริ งรายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐานแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
การประเมินตามสภาพจริ งระหว่างเรี ยนใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยครู แบบประเมินงานกลุ่มโดยเพื่อน
ตนเองและผูป้ กครอง แบบบันทึกคะแนนใบงาน/ใบกิจกรรม แบบประเมินโครงงาน และประเมินแฟ้มสะสม
ผลงาน การประเมินสภาพจริ งหลังเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบตามจุดประสงค์ ซึ่ งได้มีการกาหนดกรอบการ
ประเมินไว้แล้วร่ วมกันระหว่างครู และนักเรี ยน
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ศึกษาความแตกต่างระหว่างผลการประเมินตามสภาพจริ งเฉลี่ยและ
ผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ใช้การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson correlation coefficient) ศึ กษาความสัมพันธ์
ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เมื่อวัดตามสภาพจริ งและวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ตามสภาพจริ ง
และผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (*P<0.05)
ระดับชั้น
Authentic Assessment (%)
Standard Test (%)
Statistical test
1/2560
2/2560
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
F2,150 = 125.18*
54.7811.63b
57.8214.72b
25.276.58a
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
F2,123 = 26.99*
56.0713.59b
50.1919.71b
31.8313.15a
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
F2,111 = 126.74*
54.1711.68b
55.1412.65b
20.327.58a
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
F2,108 = 162.40*
61.5415.38b
63.3514.57b
16.086.44a
จากตารางที่ 1 ศึ กษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เมื่ อประเมิ นผลตามสภาพจริ งและเมื่ อใช้ขอ้ สอบ
มาตรฐานกลาง พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1, 2, 3 และ 6 ผลการประเมินตามสภาพจริ งในภาคเรี ยนที่ 1/2560 และภาค
เรี ยนที่ 2/2560 ไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากเป็ นการประเมิ นการพัฒนาของผูเ้ รี ยนแต่ละคนตามสภาพจริ ง การประเมินตาม
สภาพจริ งไม่ได้นาชิ้นงานทุกชิ้นมาประเมินแต่เลือกเฉพาะชิ้นงานที่ ผเู ้ รี ยนทาได้ดีและบอกความสามารถของผูเ้ รี ยนตาม
ลักษณะที่ครู ตอ้ งการประเมินเพื่อเสริ มแรงและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนผลิตงานที่ดีออกมามากขึ้น (ชาตรี , 2561) แต่การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ตามสภาพจริ งต่างจากผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การ
ประเมินตามสภาพจริ งใช้ขอ้ มูลหลากหลายเพื่อการประเมิน เน้นการแก้ปัญหาที่ สะท้อนถึงชี วิตจริ ง (สมนึ ก นนธิ จนั ทร์ ,
2540) รู ปแบบการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (สุปราณี , 2553) การประเมินผล
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จากสภาพจริ ง เป็ นการประเมินความก้าวหน้าและการแสดงออกของนักเรี ยนแต่ละคนบนรากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยใช้เครื่ องมื อการประเมิ นที่ ห ลากหลาย (อนุ วตั ิ , 2548) ซึ่ งดังกล่าวท าให้ผลการประเมิ นตามสภาพจริ งมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าการวัดโดยใช้ขอ้ สอบมาตรฐานกลางอย่างมีนยั สาคัญ
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างคะแนนจากข้อสอบมาตรฐานกลางข้อสอบโอเน็ตและการ
ประเมินผลตามสภาพจริ งรายวิชาคณิ ตศาสตร์ (*P<0.05, ** P<0.01)
Authentic Assessment
1/2560
2/2560
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 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
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 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
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 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
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 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
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ตามสภาพจริ งและการ
วัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการประเมินตามสภาพจริ งภาคเรี ยนที่ 1/2560 กับภาค
เรี ยนที่ 2/2560 มีความสัมพันธ์กนั ร้อยละ 68.4 และผลการประเมินตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที่ 1/2560 มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญกับผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ร้อยละ 31.1 ภาคเรี ยนที่ 2/2560 ร้อยละ 34.5 นัน่ คือนักเรี ยนที่มีผลการวัด
ในชั้นเรี ยนตามสภาพจริ งสูงจะมีผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางสูง และนักเรี ยนที่มีผลการวัดในชั้นเรี ยนตามสภาพ
จริ งต่าจะมีผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางต่าด้วย เนื่องจากเนื้ อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทั้ง
2 ภาคเรี ยนเป็ นเนื้อหาที่คุน้ เคยในชีวติ ประจาวัน เช่น จานวนนับ จานวนเต็ม ทศนิยม คู่อนั ดับ กราฟ ความน่าจะเป็ น เป็ นต้น
การจัดการเรี ยนการสอนวัดและประเมินตามสภาพจริ งจึงมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ที่วดั ด้วยข้ออบมาตรฐานกลาง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ผลการประเมินตามสภาพจริ งภาคเรี ยนที่ 1/2560 กับภาคเรี ยนที่ 2/2560 มี
ความสัมพันธ์กนั ร้อยละ 56.7 ผลการประเมินตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที่ 1/2560 ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการวัดด้วยข้อสอบ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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มาตรฐานกลาง แต่การประเมินตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที่ 2/2560 มีความสัมพันธ์กบั ผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ร้อยละ 63.0 กล่าวคื อถ้านักเรี ยนคนใดมี ผลการประเมิ นตามสภาพจริ งต่ า จะมี ผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานต่ า หาก
นักเรี ยนมีผลการประเมินตามสภาพจริ งสู ง จะมีผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางสู งด้วย อาจมีสาเหตุเนื่ องมาจากการ
จัดการเรี ยนการสอน วัดและประเมินผลตามสภาพจริ งในเนื้อหาที่เรี ยนมีท้ งั ง่ายคุน้ เคยในชีวติ ประจาวัน และเนื้อหายาก
การเรี ยนการสอนเพื่อวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งในเนื้ อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยน
ที่ 1 ได้แก่ อัตราส่ วน ร้อยละ การวัด แผนภูมิวงกลมและการแปลงทางเรขาคณิ ต ยังไม่สามารถทาให้นักเรี ยนวิเคราะห์
สังเคราะห์ และนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามจุดประสงค์ของตัวชี้วดั ทาให้ผลการประเมินตามสภาพจริ งไม่สอดคล้องสัมพันธ์
กับ การวัด ด้วยข้อ สอบมาตรฐานกลาง หรื อ อาจมี ส าเหตุ เนื่ อ งมาจากนัก เรี ย นขาดความตั้งใจเดาข้อ สอบ และไม่ เห็ น
ความสาคัญของการวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ภาคเรี ยนที่ 2 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งมีความสัมพันธ์กบั
การวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง แต่คะแนนของการวัดประเมินผลตามสภาพจริ งเฉลี่ยต่าที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับชั้น
อื่นๆ อาจมีสาเหตุเนื่ องมาจากนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สนใจเรื่ องอื่นที่มากกว่าการเรี ยน เช่น เพศตรงข้าม เพื่อน หรื อ
สื่ อออนไลน์ มากกว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จากผลการศึ กษาที่ ผ่านมาพบว่า การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักเรี ยนส่งผลกระทบด้านอารมณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเรี ยน (ดวงรัตน์, 2558) การไม่เห็นความสาคัญของผลการ
เรี ยน ไม่ ก ระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ย นเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ เปลี่ ยนที่ เรี ย นใหม่ ก็ เป็ นอี ก สาเหตุ ที่ ท าให้ ก ารวัด
ประเมินผลตามสภาพจริ งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ประเมินผลตามสภาพจริ งและการวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 มีความสัมพันธ์
กันแต่คะแนนเฉลี่ยต่าเมื่อเทียบกับชั้นอื่น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 ผลการประเมินตามสภาพจริ งภาคเรี ยนที่ 1/2560 กับภาคเรี ยนที่ 2/2560 มี
ความสัมพันธ์กันร้อยละ 73.5 และผลการประเมิ นตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที่ 1/2560 มี ความสัมพัน ธ์กับผลการวัดด้วย
ข้อสอบโอเน็ตอย่างมีนยั สาคัญ ร้อยละ 44.3 แต่การประเมินตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที่ 2/2560 ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการ
วัดด้วยข้อสอบโอเน็ต ซึ่งความตั้งใจเรี ยนส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อคะแนนโอเน็ต (สถิรพร, 2553)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 ผลการประเมินตามสภาพจริ งภาคเรี ยนที่ 1/2560 กับภาคเรี ยนที่ 2/2560 มี
ความสัมพันธ์กนั ร้อยละ 82.8 แต่ผลการประเมินตามสภาพจริ งทั้งภาคเรี ยนที่ 1/2560 และ 2/2560 ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผล
การวัดด้วยข้อสอบโอเน็ต อาจมีสาเหตุเนื่ องมาจากนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ไม่ให้ความสาคัญกับคะแนนสอบ แต่ให้
ความสาคัญกับการตัดสิ นใจเลือกทางเดินหลังจากสาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มากกว่า ปี การศึกษา 2548 – 2555
ผลการสอบโอเน็ตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่คะแนนต่ามาโดยตลอด ซึ่ งในปี การศึ กษา
2555 คะแนนยังคงต่าเฉลี่ยร้อยละ 22.7 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)

สรุ ปผลการวิจัย
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในสหวิทยาเขตต้นน้ าตาปี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เมื่อประเมินตามสภาพจริ งภาคเรี ยนที่ 1/2560 และ 2/2560 ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อวัด
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางซึ่ งจัดท าตามโครงสร้างหลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
พุท ธศัก ราช 2551 คะแนนประเมิ น ตามสภาพจริ งกับ คะแนนข้อ สอบมาตรฐานกลางแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1, 2, 3 และ 6 (ตารางที่ 1) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินตามสภาพจริ งและผลการ
วัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรี ยนแต่ละคน พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการประเมินตามสภาพจริ งมี
ความสัมพันธ์กบั ผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางอย่างมีนยั สาคัญทั้ง 2 ภาคเรี ยน กล่าวคือนักเรี ยนที่มีผลการประเมิน
ตามสภาพจริ งต่า จะมีผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานต่า หากนักเรี ยนมีผลการประเมินตามสภาพจริ งสู ง จะมีผลการวัดด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ข้อสอบมาตรฐานกลางสูงด้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการประเมินตามสภาพจริ งมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับ
ผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางเฉพาะภาคเรี ยนที่ 2/2560 เท่านั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการประเมินตามสภาพ
จริ งมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับผลการวัดด้วยข้อสอบโอเน็ตเฉพาะภาคเรี ยนที่ 1/2560 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
6 ผลการประเมินตามสภาพจริ งของนักเรี ยนแต่ละคนไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการวัดด้วยข้อสอบโอเน็ต ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ นางสาวกัญ ญ์พิ ดา จงคง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนางเอื้ อยวิท ยา นายโสภณ บุ รีแ สง ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนละอายพิ ท ยาณุ ส รณ์ ที่ ให้ก าลังใจในการปฏิ บัติ งานวิจัยเพื่ อพัฒ นางานและยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ของผูว้ ิจัยใน
ตาแหน่ งหัวหน้ากลุ่มงานบริ หารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ขอขอบคุณ นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ครู
โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยที่ช่วยจุดประกายความคิดการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือกระทา (Active Learning)ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาและการเขียนบทความวิจยั ขอขอบคุณครู ผสู ้ อนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ทุกท่าน ขอบคุณนักเรี ยนโรงเรี ยนนางเอื้อย
วิทยาและโรงเรี ยนละอายพิทยาณุ สรณ์ ที่ให้ความร่ วมมือในทุกกิจกรรมที่ โรงเรี ยนจัดเพื่อให้นักเรี ยนเป็ นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข
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อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยและแบบเก็บตัวทีม่ ีต่อการอ่ าน
The Influence of Extroversion-Introversion Personality on Reading Performance
ณัฐธนนท์ หงส์วริ ทธิ์ธร1*
Nuttanont Hongwarittorrn1*

บทคัดย่อ
บุคลิกภาพเป็ นปั จจัยหนึ่ งของความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรมแตกต่าง
กันไป นักเรี ยนนักศึ กษาใช้สถานที่ มีเสี ยงรบกวนต่างกันในการอ่าน ย่อมส่ งผลต่อความสามารถในการจดจาและเข้าใจ
เนื้ อหาแตกต่างกันออกไป งานวิจยั ชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ กับความเข้าใจในการ
อ่านที่มีสภาพแวดล้อมต่างกันของนักศึกษาที่ มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยและบุคลิกภาพเก็บตัว ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งการทดลอง
รู ปแบบ 2x2 การเปรี ยบเทียบระหว่างบุคคล (between-subject design) ที่มีตวั แปรต้นบุคลิกภาพ (แบบเปิ ดเผยกับแบบเก็บ
ตัว) และตัวแปรต้นสภาพแวดล้อมในการอ่าน (ฟังเพลงกับไม่ได้ฟังเพลง) กับผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองจานวน 100 คน คัดเลือก
เฉพาะผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที่ มีคะแนนบุคลิกภาพที่ สามารถแยกแยะตามบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยกับแบบเก็บตัว ได้อย่าง
ชัดเจน ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยและเก็บตัว มีจานวน 22 คน และ 16 คนตามลาดับ ผลการทดลอง พบว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันเมื่ออ่านเอกสารในสถานการณ์ที่ไม่ได้ฟังเพลงแล้ว คะแนนการทดสอบการ
อ่านไม่แตกต่าง แต่ในสถานการณ์ ที่ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองต้องฟั งเพลงขณะที่ อ่านเอกสาร กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที่ มี
บุคลิกภาพเปิ ดเผย มีคะแนนในการอ่านสูงกว่ากลุ่มที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลการทดลองสนับสนุน
งานวิจยั ที่ผา่ นมาและสอดคล้องกับบุคลิกภาพของบุคคล
คาสาคัญ : บุคลิกภาพ, บุคลิกภาพแบบแสดงตัว, บุคลิกภาพเก็บตัว, 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 nonlistening-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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บทนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้บุคคลมากมายมีพฤติกรรมการใช้เวลาเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่ งไม่เพียงเป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ประเทศไทยก็ประสบกับเหตุการณ์ที่บุคคลก้มหน้าเล่นสมาร์ ทโฟนหรื ออุปกรณ์พกพา เช่น
ในช่วงเวลาที่ บุคคลกาลังเดิ น ระหว่างนั่งรอ ระหว่างอยู่ในรถไฟฟ้ า นักเรี ยนนักศึ กษาเมื่ออยู่ในช่วงพัก ก็จะก้มหน้าเล่น
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ หรื อ แม้แ ต่ ในระหว่างเรี ยน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ ส่ งผลให้ บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษาในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงไปมากด้วยเช่นกัน นักศึกษาใช้สมาร์ ทโฟน
อัด เสี ย งของการบรรยายและน ากลับ ไปฟั ง ทบทวน ถ่ ายรู ป การเขี ย นโน้ ต ต่ า งๆ ของอาจารย์ ตัว อย่า งที่ อ าจารย์ใ ช้
ประกอบการบรรยาย นักศึกษาจึงไม่ตอ้ งจดคาบรรยาย เข้าห้องเรี ยนเพื่อไปฟังบรรยายอย่างเดียว และอีกหลายคนก็อาจจะ
เข้าไปโดยไม่ตอ้ งให้ความสนใจการบรรยายของอาจารย์มากนัก เพราะได้อดั คาบรรยายไว้อยู่แล้ว นักศึ กษาสามารถจะ
นาเอาไฟล์เสี ยง หรื อรู ปภาพกลับมาศึกษาหรื อทบทวนในภายหลัง
หนังสื อตาราหรื อเอกสารประกอบการเรี ยนมีรูปแบบที่เป็ น E-book มากขึ้น นักเรี ยนนักศึกษาก็ใช้เวลาไปกับการ
อ่านเอกสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และผ่านอุปกรณ์พกพา รู ปแบบการเรี ยนการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ ก็สะท้อนให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเที ยบกับการเรี ยนการสอนของนักศึกษาในอดีตอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบไหนที่จะให้ผลการ
เรี ยนดี กว่ากันหรื อไม่ก็ตาม แต่สิ่งที่เห็ นได้ชดั กับการเรี ยนในปั จจุบนั จะมีแนวโน้มที่ ผูเ้ รี ยนจะศึ กษาทบทวนเอกสารการ
เรี ยนกับระบบคอมพิวเตอร์เพียงลาพังคนเดียวมากขึ้น
นักเรี ยนนักศึกษาบางคนเมื่อต้องอ่านเอกสารหนังสื อตารา จะมีการเปิ ดเพลงหรื อทีวีทาให้สภาพแวดล้อมไม่เงียบ
จะช่วยให้นกั เรี ยนนักศึกษาผูน้ ้ นั จึงจะสามารถอ่านหนังสื อได้ ในขณะที่บางคนจาเป็ นต้องหาสถานที่เงียบๆเพื่อที่ตนเองจะ
สามารถมีสมาธิจดจ่อกับเอกสารที่ตนเองกาลังอ่านอยูใ่ นขณะนั้นได้ จะเห็นได้วา่ ความต้องการสภาพแวดล้อมในการอ่านที่
แกต่างกันเป็ นการสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
บุ ค คลิ กภาพเป็ นปั จจัยส าคัญ หนึ่ งที่ ส ะท้อนถึ งความแตกต่างระหว่างบุ ค คลที่ นัก วิจัยในหลายสาขาได้น าไป
ศึ กษาวิจยั เพราะเป็ นตัวแปรที่ ส่งผลต่อผลการปฏิ บัติงาน (performance) ของบุ คคลหรื อพฤติ กรรมที่ แตกต่างกันออกไป
งานวิจยั หลายชิ้นได้ศึกษาถึงบุคคลที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันในการอ่านเอกสาร งานวิจยั ที่ได้ผา่ นมาได้ช้ ีให้เห็นว่า บุคคลที่
มีบุคลิกภาพต่างกันจะมีความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกัน Nurianfar, Azizi Far, & Gowhary (2014) ได้ทาวิจยั กับนักศึกษา
ที่ ศึก ษาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพเปิ ดเผย (Extrovert) และบุ ค ลิ กภาพเก็บ ตัว (Introvert) พบว่า
นักศึ กษาที่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยทาคะแนนทดสอบความเข้าใจในการอ่านได้สูงกว่านักศึกษาที่ มีบุคลิกภาพเก็บตัว อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยให้เหตุผลว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยจะเป็ นบุคคลที่ ชอบปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลทาให้มี
โอกาสได้เรี ย นรู ้ แ ละใช้ภ าษาได้ม ากกว่านัก ศึ ก ษาที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว ในขณะที่ Andriyani (2016) ได้ท าการศึ กษา
เปรี ยบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย (Extrovert) กับบุคลิกภาพเก็บตัว (Introvert) ใน
ลักษณะเดียวกัน กลับพบว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวทาคะแนนทดสอบความเข้าใจในการอ่านได้สูงกว่านักศึกษาที่มี
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย โดยให้เหตุผลไว้วา่ นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยจะให้ความสนใจกับสิ่ งที่เกิดขึ้นรอบตนเอง ไม่
สามารถมี ความสนใจจดจ่อกับเอกสารในขณะที่ อ่านได้ จะเห็ นได้ว่า ผลการวิจยั ให้ผลที่ ขดั แย้งกัน แต่สิ่งที่ คน้ พบของ
งานวิจยั นี้เหมือนกันคือ นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันส่งผลให้ความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องจากแนวโน้มนักเรี ยนนักศึ กษาใช้อุปกรณ์พกพาที่มีมากขึ้นในปั จจุบนั พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์พกพาที่แยก
เป็ นส่ วนบุคคล พฤติกรรมการเรี ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนักศึกษาแต่ละคนมีบุคลิกภาพแตกต่างกันย่อมจะมีส่วน
ทาให้นกั ศึกษาเมื่ออ่านเอกสารในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจะมีความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกันไป งานวิจยั ชิ้นนี้จึงมี
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เป้ าหมายที่จะศึ กษานักศึ กษาที่ มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน อ่านเอกสารในสภาพแวดล้อมที่ แตกต่างกัน จะมีคะแนนทดสอบ
ความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่ โดยคาดหวังข้อค้นพบของงานวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และอาจารย์ที่จะกาหนดสภาพแวดล้อมในการอ่านสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองทาให้ความเข้าใจในการอ่านเป็ นไป
ได้อย่างดีที่สุด
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
Andriyani (2016) ได้ทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบความเข้าใจในการอ่านของนักศึ กษาที่ มีบุคลิ กภาพแบบเปิ ดเผย
(Extrovert) กับบุ คลิกภาพเก็บตัว (Introvert) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาในชั้นปี ที่ 1 ของนักศึ กษามหาวิทยาลัย Lampung
Selatan จานวน 64 คน ใช้รูปแบบการทดลองแบบ ex post facto ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวทา
คะแนนในการอ่าน (Mean=71.96) ได้สูงกว่านักศึกษาที่ มีบุคลิกภาพเปิ ดเผย (Mean=63.75) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 95%
สาเหตุที่นกั ศึกษาที่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยประสบปั ญหาในการอ่านมากกว่า อาจเป็ นเพราะนักศึกษาที่มีบุคลิกถาพเปิ ดเผยให้
ความสนใจกับสิ่ งแวดล้อมรอบตนเอง จึงทาให้ไม่สามารถให้ความสนใจกับเนื้อหาในขณะอ่านได้อย่างต่อเนื่องนักศึกษาที่มี
บุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว ในทางตรงข้า มสามารถให้ ค วามสนใจในการอ่ า นได้ดี ก ว่ามี คุ ณ ลัก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว จึ ง มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้าใจในการอ่าน
Mall-Amiri & Nakhaie (2013) ทาวิจยั เปรี ยบเที ยบนักศึ กษาหญิ งที่ มีบุคลิ กภาพเปิ ดเผยและเก็บตัวซึ่ งศึ กษาใน
สาขาวิชาศึกษาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ (EFL) ในทักษะทางการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เครื่ องมือวัด
บุคลิกภาพของ Eysenck (EPI) ทาการทดสอบทักษะการฟังจานวน 6 เรื่ อง จานวนคาถามทั้งหมด 80 ข้อ และทดสอบทักษะ
การอ่านจานวน 8 เรื่ องจานวนข้อคาถามทั้งหมด 60 ข้อ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาหญิงชั้นปี ที่ 2 จานวน 150 คน มีจานวน
นักศึ กษา 108 คนที่ น ามาแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ มเป็ นกลุ่ ม นัก ศึ ก ษาที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพเปิ ดเผยกับ บุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว กลุ่ ม ของ
นักศึกษาทั้งสองกลุ่มจะได้รับการทดสอบทักษะการอ่านและการฟังเหมือนกัน ผลการทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ ม ด้ว ยสถิ ติ t-test พบว่า นัก ศึ ก ษาที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว ท าคะแนนในทัก ษะการฟั ง ได้สู ง กว่านัก ศึ ก ษาที่ มี
บุคลิกภาพเปิ ดเผยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะที่ท้ งั สองกลุ่มไม่มีคะแนนทักษะการอ่านแตกต่างกัน ผลการวิจยั อาจจะ
เป็ นสิ่ งที่ สะท้อนให้เห็ นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรี ยนรู ้ทางภาษากับคุณลักษณะบุ คลิกภาพ ซึ่ งนาสู่ การะเป็ น
ข้อแนะนาให้กบั ผูส้ อนที่จะใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ทกั ษะทางภาษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
Nurianfar, Azizi Far, & Gowhary (2014) ท าวิจัย เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทัก ษะการอ่ า นของนัก ศึ ก ษาที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพ
เปิ ดเผยกับนักศึกษาที่ มีบุคลิกภาพเก็บตัว โดยเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาสองกลุ่ม นักศึกษา
บุคลิกภาพเปิ ดเผยเป็ นกลุ่มบุคคลที่น่าจะได้เปรี ยบในการเรี ยนรู ้ทางภาษามากกว่าเพราะเป็ นบุคคลที่ชอบมีการปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น จึ งเป็ นผูท้ ี่ น่าจะได้ใช้ทกั ษะภาษาได้มากกว่า กลุ่มนักศึ กษาที่ มีบุคลิกภาพเก็บตัว ดังนั้นนักศึ กษาบุคลิกภาพ
เปิ ดเผยจึงถูกคาดหวังว่าจะเป็ นกลุ่มที่ทาคะแนนความเข้าใขในการอ่านได้สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีบุคลิภาพเก็บตัว ผลการ
ทดลองกับ นักศึ ก ษาผูเ้ รี ยนสาขาวิช าเอกภาษาอังกฤษในเมื อ ง ilam ประเทศอิ ห ร่ าน จ านวน 60 คนพบว่า นัก ศึ ก ษาที่
บุคลิกภาพเปิ ดเผยทาคะแนนความเข้าใจในการอ่านได้สูงกว่านักศึกษาที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวอย่างมีนียสาคัญทางสถิติ
จากงานวิจยั ในต่างประเทศ จะเห็ นได้วา่ งานวิจยั หลายชิ้นได้ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับทักษะทางภาษาทั้งด้านการอ่านและการฟัง ในขณะที่ยงั ขาดงานวิจยั ทางด้านเดี่ยวกันนี้ในประเทศไทย อย่างไร
ก็ตาม จากข้อค้นพบของงานวิจยั ในต่างประเทศจะเห็ นได้ว่า ผลงานวิจยั ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ งานวิจยั ของ Andriyani
(2016) และ Mall-Amiri & Nakhaie (2013) ได้ขอ้ สรุ ปว่านักศึ กษาที่ มีบุคลิกภาพเก็บตัวสามารถทาคะแนนความเข้าใจใน
การอ่าน และคะแนนในการฟัง สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาบุคลิกภาพเปิ ดเผย โดยให้เหตุผลว่า กลุ่มผูท้ ี่มีบุคลิกภาพเก็บตัวสามารถ
ให้ความสนใจกับเนื้ อหาที่กาลังทาอยู่ (Working Memory) ได้ดีกว่ากลุ่มที่ มีบุคลิกภาพเปิ ดเผย ในขณะที่ Nurianfar, Azizi
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Far, & Gowhary (2014) กลับพบว่า นักศึ กษาที่ มีบุคลิ กภาพเปิ ดเผยมี คะแนนความเข้าใจในการอ่านสู งกว่านักศึ กษาที่ มี
บุคลิกภาพเก็บตัว

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ตัวแปรและสมมติฐาน
งานวิจยั ชิ้ น นี้ มีวตั ถุประสงค์ที่ ตอ้ งการศึ กษาเปรี ยบเที ยบความเข้าใจในการอ่านระหว่างบุ คคลที่ มีบุคลิ กภาพ
เปิ ดเผยกับบุคลิกภาพเก็บตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ตัวแปรต้นในงานวิจยั นี้ มี 2 ตัวแปรได้แก่ ตัวแปรบุคลิกภาพ 2
ระดับ (บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยและแบบเก็บตัว) และตัวแปรต้นสภาพแวดล้อมในขณะอ่านข้อความ 2 ระดับ (ฟังเพลงและ
ไม่ได้ฟังเพลง) ตัวแปรตามเป็ นคะแนนความเข้าใจในการอ่านเอกสาร
2. การออกแบบการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งการทดลองที่ มีรูปแบบการทดลองเป็ นแบบ 2x2 การเปรี ยบเที ยบระหว่างบุ คคล
(between factorial design) ประกอบด้วย 2 ระดับของตัวแปรบุ คลิ กภาพ และ 2 ระดับของตัวแปรสภาพแวดล้อมในขณะ
อ่าน ทาให้มีกลุ่มทดลองทั้งหมด 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มทดลอง 1 เป็ นกลุ่มที่มีผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยอ่าน
เอกสารพร้อมกับฟังเพลง กลุ่มทดลอง 2 เป็ นกลุ่มที่มีผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยอ่านเอกสารโดยไม่ได้ฟัง
เพลง กลุ่มทดลอง 3 เป็ นกลุ่มที่มีผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองมีบุคลิกภาพเก็บตัวอ่านเอกสารพร้อมกับฟังเพลง และกลุ่มทดลอง 4
กลุ่ม เป็ นกลุ่มที่มูเ้ ข้าร่ วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวอ่านเอกสารโดยไม่ได้ฟังเพลง งานวิจยั นี้ เลือกใช้รูปแบบการ
ทดลองแบบการเปรี ยบเที ยบระหว่างบุคคล ดังนั้นผูเ้ ข้าการทดลองที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย 1 คนจะถูกสุ่มให้เข้ากลุ่มการ
ทดลอง 1 หรื อ 2 ส่วนผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 1 คนจะถูกสุ่มให้เข้ากลุ่มทดลอง 3 หรื อ 4
3. การวัดผลการทดลอง
ในงานวิจยั นี้จะวัดผลความเข้าใจในการอ่านเป็ นคะแนนที่ตอบได้ถูกต้องจากการอ่านบทความข่าวทั้งหมด 3 ข่าว
ซึ่ งประกอบด้วยข่าวที่มีเนื้ อหาที่มีอารมณ์ความรู ้สึกเศร้า สนุกสนาน และข่าวกลางๆ ที่มีเนื้ อหาทัว่ ไปที่ไม่มีอารมณ์เข้าไป
เกี่ ยวข้อง เพื่อมิให้เกิ ดความลาเอียงของเนื้ อหาของข่าวที่มีต่อการจดจา เพราะทฤษฎี Pollyanna Principle และผลงานวิจยั
ทางจิ ตวิทยา ได้ช้ ี ให้เห็ นว่า สิ่ งที่ ผ่อนคลายหรื อทาให้รู้สึกดี จะทาให้บุคคลจาได้แม่นยามากและนานกว่าสิ่ งที่ หดหู่ หรื อ
สะเทื อนใจ ส่ วนสิ่ งที่ เป็ นกลางไม่ผ่อนคลายหรื อไม่หดหู่ พบว่าบุคคลจะจาได้น้อยที่ สุด (Matlin, 2012) ข่าว 1 ข่าวจะมี
คาถามที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 คาถาม คะแนนเต็มของการอ่านข่าวทั้งหมด 15 คะแนนต่อบุคคล
4. สมมติฐานการทดลอง
บุคลิกภาพเป็ นปั จจัยหนึ่ งทีแสดงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคคลที่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยจะเป็ นผูท้ ี่ สนใจต่อ
ผูค้ นและสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว สนใจต่อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกมากกว่าจะจดจ่อสนใจเฉพาะเรื่ องของ
ตนหรื อภายในใจตนเองเท่ านั้น มี ความสนใจในการเข้าสังคม ชอบสังคมชอบพบปะผูค้ นมากกว่าสิ่ งของ ชอบสมาคม
ในขณะที่บุคคลที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวจะเป็ นจะมีแนวโน้มที่จะเก็บตัว เก็บความทุกข์ไว้กบั ตนเอง ไม่มีความมัน่ ใจในตัวเอง
ที่จะต่อสู ้กบั เหตุการณ์ภายนอก ชอบคิด ชอบทาอะไรเงียบ ๆ อยูค่ นเดียว และชอบครุ่ นคิดคนเดียว (คนึ ง ตรงต่อกิจ, 2553)
และจากงานวิจยั ของ Andriyani (2016) และ Mall-Amiri & Nakhaie (2013) พบว่านักศึกษาที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวสามารถทา
คะแนนความเข้าใจในการอ่าน และคะแนนในการฟั ง สู งกว่ากลุ่มนักศึ กษาบุคลิกภาพเปิ ดเผย ในขณะที่ Nurianfar, Azizi
Far, & Gowhary (2014) กลับพบว่า นักศึ กษาที่ มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยมี คะแนนความเข้าใจในการอ่านสู งกว่านักศึ กษาที่ มี
บุคลิกภาพเก็บตัว จึงทาให้สมมติฐานวิจยั นี้ เป็ นดังนี้
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4.1 ปั จจัยบุคลิกภาพส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน กลุม่ ทดลองที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวจะมีคะแนนความเข้าใจใน
การอ่านแตกต่างกลุ่มทดลองที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย
4.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการอ่านเอกสารส่งผลต่อความเข้าในการอ่าน กลุ่มทดลองที่อ่านเอกสารที่ไม่ได้ฟัง
เพลงจะมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านแตกต่างจากกลุ่มทดลองที่อ่านเอกสารพร้อมฟังเพลงด้วย
4.3 ปั จจัยบุคลิกภาพร่ วมกับปั จจัยสภาพแวดล้อมในการอ่านส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน
5.ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลอง
ในการทดลองนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองเป็ นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยจานวน 100 คน โดยทาการสุ่มขอความ
อนุเคราะห์จากนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริ การในหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีนกั ศึกษามาจากหลากหลายคณะ และ
เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมกับการทดลอง เพราะเป็ นบริ เวณที่นกั ศึกษาคุน้ เคยใช้เป็ นที่อ่านหนังสื อ
6.เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่ องมือที่ ใช้ในการทดลองจะประกอบแบบทดสอบบุคลิกภาพเปิ ดเผยและเก็บตัวที่พฒั นาขึ้นโดย (รสชริ นทร์
ฉายแก้ว , 2536) ถู ก คัด เลื อ กมาเฉพาะข้อ ค าถามที่ เป็ นค าถามเกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค ลิ ก ภาพมิ ติ เปิ ดเผยกับ เก็ บ ตัว เท่ า นั้ น
(Extroversion-Introversion dimension) มี จ านวนทั้ งหมด 10 ข้อ ค าถามซึ่ งมี ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใช้สู ต ร
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s Alpha coefficient) เท่ากับ 0.6932 และในงานวิจยั นี้ ได้ทาการทบทวนวิเคราะห์ค่าความ
เชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรเดี ยวกันกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 30 คนได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.7 ซึ่ งใกล้เคียงกับงานวิจยั ต้นฉบับ
เอกสารเพื่อใช้ทดสอบความเข้าใจในการอ่านมีท้ งั หมด 3 เรื่ อง 2 เรื่ องเป็ นเรื่ องที่นามาจาก 1) ข่าวที่ มีเนื้ อหาหดหู่ เป็ นข่าว
เกี่ยวกับการฆาตกรรม และ 2) ข่าวที่ มีเนื้ อหากลางมิได้ส่งผลต่ออารมณ์ของผูอ้ ่าน เป็ นข่าวเกี่ยวกับการกี ฬา ส่ วนเรื่ องที่ 3
เป็ นเรื่ อ งที่ แ ต่ ง ขึ้ น เองจากเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง ของนั ก ศึ ก ษาโดยมี เนื้ อ หาที่ ท าให้ ผู ้อ่ านเกิ ด ความข าขัน ตลก สนุ ก สนาน
แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านเป็ นข้อคาถามที่ใช้ทดสอบความจาและความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่ องที่ผเู ้ ข้าร่ วมการ
ทดลองได้อ่าน คาถามที่ ถูกสร้างขึ้นจานามาจากเนื้ อเรื่ องที่อ่านเท่านั้น แต่ละเรื่ องจะมีคาถามอยู่ 5 ข้อ การสร้างคาถามจะ
เลียนแบบการสร้างคาถามในการทดลองเรื่ องการอ่านของ (Matlin, 2012) ซึ่ งมีอยูส่ องลักษณะ คือ คาถามถูกสร้างขึ้นใน
ลักษณะที่ มีเนื้ อหาตามที่ปรากฏในเนื้ อหาที่ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองได้อ่านจริ ง บางคาถามเป็ นจะคาถามที่มีความใกล้เคียงกับ
เนื้อหาที่อ่านแต่มีบางส่ วนเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนความหมายหลักของประโยค (Lexical Change) และบาง
คาถามจะเป็ นคาถามที่ถูกเปลี่ยนแปลงความหมายไป (Semantic Change) ตัวอย่างเช่น เนื้อหาในข่าวได้กว่าไว้ “น.ส.พรทิพย์
อายุ 30 ปี เป็ นพนั ก งานของคลิ นิ ก ท าฟั น สภาพศพนอนหงายอยู่บ นที่ น อน” ค าถามที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (Lexical Change) เช่น การเปลี่ยนชื่ อ “น.ส.ภรทิพย์ อายุ 30 ปี เป็ นพนักงานของคลินิกทาฟัน สภาพ
ศพนอนหงายอยูบ่ นที่นอน” ส่ วนคาถามที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเชิงความหมายของประโยค (Semantic change) เช่น “น.ส.
พรทิพย์ มีสภาพนอนคว่าอยูบ่ นโต๊ะในคลีนิกหมอฟัน อายุ 30 ปี ” เอกสารเนื้อหาที่ให้ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองอ่านจะแสดงด้วย
สไลด์ และคาถามที่ถามก็จะแสดงด้วยสไลด์โดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองพิจารณาตัดสิ นใจว่า คาถามต่อไปนี้ อยูใ่ นเนื้อหาที่
ผูอ้ ่านได้อ่านไปก่อนหน้าหรื อไม่ ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองจะตอบคาตอบแต่ละข้อลงในกระดาษคาตอบที่เตรี ยมไว้ให้ คาตอบ
จะเป็ นการทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องถ้าคาถามนั้นปรากฏอยูใ่ นเรื่ องที่อ่านหรื อไม่
7.ระเบียบวิธีในการทดลอง
ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองจะถูกขอให้ช่วยเหลื อเข้าร่ วมการทดลอง โดยผูท้ ดลองจะได้อ ธิ บ ายให้กับผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดลองว่าต้องทาอะไรบ้าง เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือก็เริ่ มต้นให้ทาแบบทดสอบบุคลิก ภาพเพื่อ
แยกบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยหรื อเก็บตัว ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองจะถูกกาหนดลงในกลุ่มทดลองที่อ่านเนื้ อเรื่ องบนสไลด์โดยไม่
ต้องฟั งเพลงหรื อในกลุ่มทดลองที่ อ่านเนื้ อเรื่ องบนสไลด์พร้อมกับการใส่ หูฟังเพื่อฟังเพลง เมื่อผูเ้ ข้า ร่ วมการทดลองอ่าน
เรื่ องแต่ละเรื่ องจบจะก็มีคาถามที่ตอ้ งตอบทั้งหมด 5 ข้อ เมื่ออ่านครบสามเรื่ องก็จะเป็ นการเสร็ จสิ้ นการทดลอง ผูท้ ดลองก็
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จะกล่าวขอบคุณในการให้ความช่วยเหลือในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อควบคุมการทดลองเป็ นไปแนวทางเดียวกัน ในระหว่างการ
ทดลอง ผูท้ ดลองจะนัง่ อยูก่ บั ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองเพื่อเป็ นผูค้ วบคุมการกดสไลด์ ป้ องกันมิให้ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองกดสไลด์
กลับไปมาเอง

ผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยทางบุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมในระหว่างการอ่านเอกสารกับความ
เข้าใจในการอ่านเอกสาร กับจานวนผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองซึ่งเป็ นนักศึกษาทั้งหมด 100 คน โดยวัดผลความเข้าใจในการอ่าน
ด้วยจานวนคาตอบที่ถูกต้องจาก 15 ข้อในการอ่านเรื่ องราวทั้งหมด 3 เรื่ อง ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความเข้าใจใน
การอ่านจามปั จจัยงานวิจยั นี้ จาเป็ นต้องวิเคราะห์คะแนนในการจาแนกบุคลิกภาพของผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองก่อน
ตาม
คาอธิ บายการใช้แบบทดสอบบุ คลิกภาพของวัลภา สบายยิ่ง (2542) ต้องทาการรวมคะแนนจากแบบทดสอบบุ คลิกภาพ
จานวน 20 ข้อ นามาหาค่าเฉลี่ย (X̅ = 33.83) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD=5.37) คานวณหาค่าคะแนนที่จะใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแบ่งบุคลิกภาพเป็ นเปิ ดเผยและเก็บตัว เกณฑ์ที่ใช้คานวณได้จาก ค่าเฉลี่ยบวกด้วยค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเป็ น
เกณฑ์ส่วนบุคลิกภาพคะแนนสู ง (X̄̅H = 39.19) และค่าเฉลี่ยลบด้วยค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเป็ นเกณฑ์ส่วนบุคลิกภาพ
คะแนนต่า (X̄̅L=28.46) ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที่มีคะแนนบุคลิกภาพสูงหรื อเท่ากับเกณฑ์คะแนนสูง (X̄̅H) จะจัดเป็ นกลุ่มผู ้
ที่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผย ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที่ มีคะแนนบุคลิกภาพต่ากว่าหรื อเท่ากับเกณฑ์คะแนนต่า (X̄̅L) จะจัดเป็ น
กลุ่มผูท้ ี่มีบุคลิกภาพเก็บตัว แต่เพื่อให้ได้จานวนของผูเ้ ข้าร่ วมในการทดลองแต่ละกลุ่มทดลองมีจานวนใกล้เคียงมากที่สุด
เกณฑ์คะแนนบุคลิกภาพต่ าจะใช้ (X̄̅L=29) และเกณฑ์คะแนนบุคลิกภาพสู งจะใช้ (X̄̅H = 39) แทน ทาให้จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
การทดลองแต่ละกลุ่มแสดงในตารางที่ 1 และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณาแสดงได้ดงั ภาพที่ 1

ปั จจัย

ตารางที่ 1 จานวนผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองในแต่ละกลุ่มทดลอง
ปั จจัยบุคลิกภาพ
สภาพแวดล้อมในขณะอ่าน
เปิ ดเผย เก็บตัว
ไม่ได้ฟังเพลง
13
9
ฟังเพลง
9
7

คะแนนความเข้ าใจในการอ่าน

คะแนนความเข้ าในการอ่านของแต่ละกลุม่ ทดลอง
14
12
10
8
6
4
2
0
บุคลิกภาพเปิ ดเผย

บคลิกภาพเก็บตัว

บุคลิกภาพเปิ ดเผย

ไม่ได้ ฟังเพลงขณะอ่าน

บคลิกภาพเก็บตัว
ฟั งเพลงขณะอ่าน

กลุม่ ทดลอง

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในการอ่านแยกตามกลุ่มทดลอง
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การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง
ปั จจัย

ผลรวมของกาลังสองของค่า
เบี่ยงเบน

df

ความแปรปรวน

F

P

สภาพแวดล้อมในขณะอ่าน

2.738

1

2.738

1.39

0.247

บุคลิกภาพ

18.738

1

18.738

9.51

0.004

สภาพแวดล้อมในขณะอ่าน X
บุคลิกภาพ

6.011

1

6.011

3.051

0.09

ข้อผิดพลาด (Error)

66.994

34

1.97

ทั้งหมด (Total)

5025

38

จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (ดังตารางที่ 2) ได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยบุคลิกภาพส่งผลให้คะแนน
ความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (P = 0.004, < 0.05) โดยกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วม
การทดลองที่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยมีคะแนนความเข้าใจในการอ่าน (X̄̅=11.95, SD=1.527) สูงกว่ากลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที่
มีบุคลิกภาพเก็บตัว (X̄̅=10.63, SD=1.310) ส่วนปั จจัยสภาพแวดล้อมในขณะอ่านมิได้ส่งผลให้คะแนนความเข้าในในการ
อ่านแตกต่างกัน(P = 0.247, > 0.05) ส่วนปั จจัยบุคลิกภาพร่ วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการอ่านก็มิได้ส่งผลให้คะแนน
ความเข้าในการอ่านแตกต่างกัน (P = 0.09,> 0.05)
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กราฟปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร (Interaction Plot)
ไม่ได้ฟังเพลงขณะอ่าน

ฟังเพลงขณะอ่าน

13
12.5

12.11
11.85

12

11.22

คะแนนความเข้าในการอ่าน

11.5
11

10.5
9.86

10

9.5
9
8.5
8
บุคลิกภาพเปิ ดเผย

บคลิกภาพเก็บตัว

ภาพที่ 2 กราฟปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร (interaction plot)
จากผลการวิเคราะห์ จึงมีห ลักฐานเพียงพอที่ จะยอมรับสมมติฐานการทดลองของงานวิจัยนี้ ที่ระบุ ไว้ว่า ปั จจัย
บุคลิกภาพส่ งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน โดยที่กลุ่มทดลองที่ มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยจะมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านสู ง
กว่ากลุ่มทดลองที่ มีบุ คลิ กภาพแบบเก็บ ตัวอย่างนัยสาคัญ (main effect of personality) แต่ยงั ไม่มีห ลักฐานเพี ยงพอที่ จะ
ยอมรับสมมติฐานการทดลองของงานวิจยั นี้ ที่ระบุไว้วา่ ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการอ่านเอกสารส่ งผลต่อความเข้าในการ
อ่าน กลุ่มทดลองที่อ่านเอกสารที่ไม่ได้ฟังเพลงและกลุ่มทดลองที่อ่านเอกสารพร้อมฟังเพลงด้วยมีคtแนนความเข้าใจในการ
อ่ า นไม่ แ ตกต่ า งกัน (no main effect of reading environment) และเช่ น เดี ย วกัน ยัง ไม่ มี ห ลัก ฐานเพี ย งพอที่ จ ะยอมรั บ
สมมติฐานการทดลองของงานวิจยั ที่ระบุไว้วา่ ปั จจัยบุคลิกภาพร่ วมกับปั จจัยสภาพ แวดล้อมในการอ่านส่ งผลต่อความเข้า
ในการอ่าน (no interaction effect)

สรุ ปผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาปั จจัยบุคลิกภาพซึ่ งเป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยสภาพแวดล้อมในขณะอ่าน
เอกสารซึ่ งเป็ นเป็ นปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาหรื อไม่ ผลการทดลองพบว่า
ปั จจัยบุคลิกภาพทางด้านการปฏิ สัมพันธระหว่างบุคคล (Extroversion-Introversion dimension) ส่ งผลทาให้คะแนนความ
เข้าใจในการอ่ านแตกต่ างกัน โดยนัก ศึ กษาที่ มีบุ คลิ กภาพเปิ ดเผยมี คะแนนความเข้าใจในการอ่านสู งกว่านักศึ กษาที่ มี
บุคลิกภาพเก็บตัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดลองในครั้งนี้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ (Nurianfar, Azizi Far, &
Gowhary, 2014) อาจเป็ นเพราะว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพเปิ ดเผยตัว สามารถอ่ า นเอกสารเข้า ใจได้ไ ม่ ว่า จะอยู่ใ น
สภาพแวดล้อ มแบบใด ในขณะที่ นั ก ศึ ก ษาที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว จะประสบปั ญ หาในการอ่ า นเอกสารมากขึ้ นใน
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สภาพแวดล้อมที่ ตอ้ งฟั งเพลงไปพร้อมด้วย จากรู ปที่ 2 กราฟปฏิ สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ชี้ ให้เห็ นว่า กลุ่มทดลองที่ เป็ น
นัก ศึ กษาบุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว อ่านเอกสารที่ ไ ด้ฟั งเพลงไปพร้ อมด้ว ยมี ค ะแนนความเข้าใจในการอ่ านต่ าที่ สุ ด (X̄̅=9.86,
SD=0.9) ในขณะที่กลุ่มทดลองที่เป็ นนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยและฟังเพลงไปพร้อมด้วยมีคะแนนความเข้าใจในการ
อ่านสู งสุ ด (X̄̅=12.11, SD=1.167) ผลที่ คน้ พบได้จึงน่ าสะท้อนให้เห็ นถึงคุณลักษณะของบุ คคลที่ มีบุคิกภาพแตกต่างกัน
เพราะบุคคลที่ บุคลิกภาพเก็บตัวชอบชอบทาอะไรเงียบ ๆ อยูค่ นเดียวเมื่อต้องฟังเพลงในขณะที่ อ่านเอกสารไปด้วย ปั จจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกย่อมทาให้บุคคลกลุ่มนี้ ไม่สามารถมีสมาธิ จดจ่อกับสิ่ งที่กระทาได้อยูใ่ นขณะนั้น หน่วยความจา ณ
ขณะนั้น (Working Memory) ย่อมได้สิ่งรบกวน ส่งผลความสามารถในการจดจา ส่วนบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยเป็ น
บุคคลที่ชอบปฏิบตั ิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งรบกวนได้ ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ เมื่อฟังเพลง
ไปพร้อมกับการอ่านเอกสารยังคงสามารถทนทานต่อเสี ยงเพลงและยังคงมีสมาธิ จดจ่อกับเอกสารที่ กาลังอยูข่ ณะนั้นได้
ความสามารถในการจดจามิได้ถูกรบกวนด้วยสภาพแวดล้อม จึงยังทาให้จดจาเรื่ องที่อ่านได้
ผลของวิจยั ชิ้นนี้สนับสนุนกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาในกลุ่มที่พบว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยมีคะแนนความ
เข้าใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวซึ่งทาให้อนุมานนาผลการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กบั นักศึกษาเมื่อ
ตนเองต้องอ่านหนังสื อตารา ควรจะมีสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริ มเพื่อให้ตนเองสามารถเข้าใจและจดจา
เนื้อหาในการอ่านได้ดี และเมื่อต้องมาทาการทดสอบที่วดั ผลความทรงจาในเนื้อหาและความเข้าใจ นักศึกษาย่อมาสามารถ
ทาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื ออาจารย์อาจจะนาไปประยุกต์ใช้จดั กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความเข้าในการอ่านได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบุคลิกภาพ แต่อย่างไรก็ตาม จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่เหลือมาใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ในงานวิจยั มีจานวนน้อย เนื่องจากใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองกลุ่มคะแนนบุคลิกภาพสูงกับกลุ่มคะแนน
บุคลิกภาพต่า ตัดผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที่มีคะแนนบุคลิกภาพกลางๆ ออกเพื่อให้ได้ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองที่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผย
และเก็บตัวแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ดังนั้นการทบทวนการดาเนินการลักษณะเดียวกันที่มีจานวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นจึง
เป็ นสิ่ งที่ได้รับการพิจารณาดาเนินต่อไป เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานวิจยั ที่มีระดับความเชื่อมัน่ สูงขึ้น
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บทคัดย่ อ
รายงานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ทาให้บุคคลทัว่ ในสนใจเข้าศึกษาและปฏิบตั ิธรรมที่วดั ถ้ าสุมะ
โน และเพื่อหาแนวทางในการทาให้ประชาชนเข้าวัดเพื่อศึ กษาและปฏิ บัติธรรมให้มากขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยการสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์ที่จาพรรษาอยูท่ ี่
วัดถ้ าสุ มะโนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จานวน 2 รู ป และสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มาปฏิบตั ิธรรมที่วดั ถ้ าสุ มะโน จานวน 40 คน ในช่วงระหว่าง
วันที่ 15 สิ งหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 จากการศึ กษาวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ ทาให้บุคคลทัว่ ในสนใจเข้าศึ กษาและ
ปฏิบตั ิธรรมที่วดั ถ้ าสุ มะโน ได้แก่ (1) เจ้าอาวาสมีนโยบายในเผยแผ่ธรรมะให้กบั ประชาชนด้วยการส่ งเสริ มให้ประชาชน
เข้ามาปฏิ บัติธรรมภายในวัด (2) มี พระวิปัสสนาจารย์ และ (3) มี การบริ หารจัดการสานักปฏิ บัติธรรมที่ ช่วยให้ผูส้ นใจ
สามารถปฏิบตั ิได้โดยสะดวก ได้แก่ การสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรมสามารถทาได้สะดวก มีกิจวัตรประจาวันที่ชดั เจนและมุ่งเน้น
ด้านการปฏิบตั ิธรรม มีการจัดเตรี ยมสถานที่ปฏิบตั ิธรรมที่เงียบสงบ มีอาหารสาหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรม และมีที่พกั ที่เหมาะสม
คาสาคัญ : ปฏิบตั ิธรรม, วัด, พุทธศาสนา
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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

บทนา
ศาสนาต่าง ๆ อยูค่ ู่กบั มนุษย์มานานนับพันปี แล้ว ทั้งนี้ เนื่ องจากศาสนามีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างมาก เช่น ช่วย
ให้มนุษย์มีหลักในการดาเนินชีวติ เป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเวลาที่มนุษย์ประสบปั ญหา หรื ออยู่
ในภาวะวิกฤต เนื่องจากศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็ นคนดี ดังนั้น หากบุคคลปฏิบตั ิตามหลักคาสอนทางศาสนาที่ตน
นับถือ จะทาให้บุคคลทุกคนอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
สาหรับประเทศไทยประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือพุทธศาสนา โดยข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่ งชาติระบุวา่ ในปี
พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีผทู ้ ี่นบั ถือพุทธศาสนามากที่สุด จานวน 61.74 ล้านคน (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ, 2560
1) โดยศาสนาพุทธสอนให้พุทธศาสนิ กชนมีความเมตตา กรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อผูอ้ ื่น นอกจากนั้นพุทธศาสนายังสอนให้
ไม่เบียดเบียดเบียนผูอ้ ื่นรวมทั้งไม่เบียดเบียนสัตว์ต่าง ๆ ด้วย โดยจะเห็นได้จากพุทธศาสนาสอนในเรื่ องการทาทาน และการ
รักษาศีล (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก, 2554, หน้า 2) ไม่วา่ จะเป็ นศีล 5 ศีล 8 และศีล
227 ก็ตาม นอกนั้นพุทธศาสนายังสอนในเรื่ องกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งหมายถึง กรรมดีอนั เป็ นทางนาไปสู่ความสุขความเจริ ญ
หรื อสุ คติ 10 ประการ ได้แก่ กายกรรม 3 (เว้นจากการเบี ยดเบี ยน เคารพกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินของผูอ้ ื่น และการเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม ) วจีกรรม 4 (ละการพูดเท็จ ละการพูดส่อเสี ยด ละการพูดคาหยาบ ละการพูดเพ้อเจ้อ โดยพูดในสิ่ งที่
มีเหตุผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ) และมโนกรรม 3 (ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผูอ้ ื่น ไม่มีจิตคิดร้าย มีความเห็นชอบ เช่น
ผลวิบากกรรมดีกรรมชัว่ มี เป็ นต้น ) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2561) ดังนั้น หากพุทธศาสนิกชนมีความรู ้ความ
เข้าใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนาเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิยอ่ มทาให้บุคคลทุก
คนย่อมสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข แต่อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั พบว่าพุทธศาสนิ กชนที่เข้าวัดมีจานวนลดลง จากการ
สารวจของมูลนิ ธิเครื อข่ายครอบครัว รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การเข้าวัดของครอบครัวไทยในยุคปั จจุบนั ว่า มีการเข้าวัด
ทาบุญร่ วมกันเฉลี่ยเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น (พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี , 2560, หน้า 6) ซึ่ งวัดนอกจากเป็ นสถานที่ บวช
เรี ยน ศึกษาและปฏิบตั ิธรรมของพระภิกษุแล้ว ยังเป็ นสถานที่ อบรมสั่งสอนหลักธรรมให้แก่ท้ งั พระภิกษุและบุคคลทัว่ ไป
หากประชาชนทัว่ ไปเข้าวัดน้อยลงย่อมมีผลทาให้ความรู ้ความเข้าใจทางด้านศีลธรรม หรื อพระธรรมคาสอนรวมทั้งการนา
ธรรมะไปปรับใช้ในชี วิตประจาวันของประชาชนลดน้อยถอยลงไปด้วย เมื่อศี ลธรรมเสื่ อมทรามไปจากจิตใจของบุคคล
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ย่อมทาให้มีการเอารั ดเอาเปรี ยบเบี ยดเบี ยนกันมากขึ้น และก่ อให้เกิ ดความไม่ปกติ สุขขึ้นในสังคม ด้วยเหตุน้ ี จึงมี ความ
จาเป็ นต้องศึกษาหาแนวทางในการทาให้ประชาชนเข้าวัดเพื่อศึกษาและปฏิบตั ิธรรมให้มากขึ้นอย่างไรก็ดี แม้วา่ การเข้าวัด
เพื่อศึกษาและปฏิบตั ิธรรมของประชาชนมีแนวโน้มลดลงก็ตาม แต่มีวดั บางแห่ ง เช่น วัดถ้ าสุมะโน ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ ต.บ้านนา อ.
ศรี นคริ นทร์ จ.พัทลุง ซึ่ งวัดแห่ งนี้ ประชาชนทั้งที่ อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดพัทลุง และประชาชนจากจังหวัดอื่น ๆ ยังคงนิ ยม
เดินทางมาศึกษาและปฏิบตั ิธรรมที่วดั แห่งนี้เป็ นจานวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2558 มีประชาชนเดินทางมาปฏิบตั ิธรรมที่วดั ถ้ า
สุมะโนเป็ นจานวนมากถึง 10,230 คน (วัดถ้ าสุมะโน, 2561: ระบบออนไลน์) คณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นสมควรศึกษากรณี ของวัดถ้ า
สุมะโน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการทาวิจยั ดังนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปสนใจเข้าศึกษาและปฏิบตั ิธรรมที่วดั ถ้ า
สุ มะโน เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั วัดอื่น ๆ นาไปประยุกต์ใช้กบั วัดของตนเองได้ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ประชาชนสนใจเข้าวัดเพื่อ
ศึกษาและปฏิบตั ิธรรมเพิ่มมากขึ้นต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวธิ ีดาเนินการศึกษาวิจยั ดังนี้
1. ศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อ ง จากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ (Documentary Research) เช่ น หนังสื อ
งานวิจยั วิทยานิพนธ์ การสัมภาษณ์ เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษา
2. ศึกษาปั จจัยที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปสนใจเข้าศึกษาปฏิบตั ิธรรมที่วดั ถ้ าสุ มะโน จานวน 40 คน แบ่งเป็ นเพศหญิง 25
คน เพศชาย 15 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ โดยเตรี ยม
แนวคาถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
จากการศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ ท าให้ป ระชาชนเลื อ กเข้าปฏิ บัติ ธรรมที่ วดั ถ้ าสุ มะโน มี ผลการศึ ก ษา และสามารถ
อภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1.เจ้ าอาวาสมีนโยบายในเผยแผ่ ธรรมะให้ กบั ประชาชนด้ วยการส่ งเสริมให้ ประชาชนเข้ ามาปฏิบัตธิ รรมภายในวัด
เนื่ องจากเจ้าอาวาสมีอานาจหน้าที่ ในการจัดกิ จการต่าง ๆ ภายในวัด โดยทั้งพระภิกษุและฆราวาสจะต้องประพฤติปฏิ บตั ิ
ตามคาสั่งของเจ้าอาวาส มิฉะนั้น เจ้าอาวาสอาจสั่งให้พระภิกษาหรื อฆราวาสที่ไม่อยูใ่ นโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสี ยจาก
วัดได้ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 37 และมาตรา 38 และนอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 มาตรา 37 (3) บัญญัติให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมและสัง่ สอนพระธรรมวินยั แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
การให้คาแนะนาสัง่ สอนเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาแก่ฆราวาส จึงเป็ นสิ่ งที่เจ้าอาวาสพึงกระทา (พัทยา สายหู, 2516,
หน้า 68) และเป็ นบทบาทของเจ้าอาวาส แต่ในปั จจุบนั มีเจ้าอาวาสเป็ นจานวนมากที่ยงั มิได้ทาตามบทบาทหน้าที่ของตนใน
การให้คาแนะนาสั่งสอนพระธรรมวินยั แก่คฤหัสถ์ มหาเถรสมาคมซึ่ งเป็ นองค์กรสู งสุ ดในการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตาม
พระราชบัญ ญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และถื อว่าเป็ นผูน้ าทางด้านการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่ งผูน้ าความสาคัญ ต่อองค์กร
ความสาเร็ จขององค์กรนั้นผูน้ าถือว่ามีส่วนสาคัญ โดยผูน้ าจะต้องสร้างแรงจูงใจและสิ่ งเร้าแก่ผตู ้ ามให้พฒั นาตนเองเพื่อให้
ประโยชน์แก่หน่วยงาน (สุ พตั รา สุ ภาพ, 2540, หน้า 165) โดยการปกครองคณะสงฆ์จะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ ผูน้ าถือ
เป็ นส่ วนสาคัญ เนื่องจากในปั จจุบนั เจ้าอาวาสจานวนไม่ทาหน้าที่ในการให้การอมรมสัง่ สอนพระธรรมวินยั แก่คฤหัสถ์ตาม
บทบาทหน้าที่ของตน ดังนั้นมหาเถรสมาคม ในฐานะเป็ นผูน้ าของคณะสงฆ์จึงควรต้องสร้างแรงจูงในหรื อกระตุน้ ให้เจ้า
อาวาสวัดต่าง ๆ มุ่งเน้นการเผยแผ่ธรรมะให้กบั ประชาชนด้วยการส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามาปฏิบตั ิธรรมภายในวัดให้มาก
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ขึ้น และหากเจ้าอาวาสซึ่งเป็ นผูน้ าของวัดให้ความสาคัญกับการเผยแผ่ธรรมะให้กบั ประชาชนด้วยการส่ งเสริ มให้ประชาชน
เข้ามาปฏิบตั ิธรรมภายในวัด ก็จะทาให้การการอมรมสั่งสอนพระธรรมวินยั แก่คฤหัสถ์ประสบความสาเร็ จได้ไม่ยาก แต่ถา้
เจ้าอาวาสไม่สนับสนุนหรื อไม่ให้ความสาคัญเรื่ องการเผยแผ่ธรรมะให้กบั ประชาชนด้วยการส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามา
ปฏิบตั ิธรรมภายในวัด การอบรมสัง่ สอนธรรมะแก่ประชาชนก็จะประสบความสาเร็ จได้ยาก
จากการศึ กษาพบว่า เจ้าอาวาสของวัด ถ้ าสุ ม ะโนทุ กรู ป จะให้เน้น การเผยแผ่ธ รรมะให้กับ ประชาชนด้วยการ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามาปฏิบตั ิธรรมภายในวัด ด้วยการถือศี ลและปฏิบตั ิสมาธิ ภาวนา ซึ่ งแตกต่างจากวัดทัว่ ไปซึ่ งส่ วน
ใหญ่มีเพียงการทาบุญตักบาตรเฉพาะในช่วงเทศกาล หรื อเฉพาะเวลางานประเพณี ต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่ งยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของพุทธศาสนิ กชนบางส่ วนที่นอกจากจะต้องการทาบุญตักบาตรแล้ว ยังต้องการถือศีลและปฏิบตั ิธรรมด้วยการทา
สมาธิหรื อการเจริ ญวิปัสสนาที่วดั อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการทาบุญในพุทธศาสนามิได้มีเฉพาะการทาบุญตักบาตร ซึ่งถือเป็ น
การให้ทานเท่านั้น แต่การทาบุญในพุทธศาสนายังมีการรักษาศีล ซึ่ งถือว่าได้บุญมากกว่าการให้ทาน และนอกจากนั้นยังมี
การทาสมาธิ ซึ่ งผูท้ าสมาธิ จะได้บุญมากกว่าการรักษาศี ล (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก, 2554)

2. มีพระวิปัสสนาจารย์ หรื อพระครู วิปัสสนาจารย์ โดยพระวิปัสสนาจารย์จะทาหน้าที่สอนกรรมฐานตาม
หลักของพุทธศาสนาให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิธรรม โดยพระวิปัสสนาจารย์จะต้องผ่านการอบรมด้านวิปัสสนามาแล้ว จึงจะ
สามารถแนะนาสั่งสอนแนวทางในการเจริ ญวิปัสสนาจารย์ที่ถูกต้องแก่ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรม สามารถสอบอารมณ์ ของผู ้
เจริ ญวิปัสสนาได้ สามารถปรับปรุ งแก้ไขให้กบั ผูท้ ี่ ยงั ปฏิ บตั ิ ไม่ถูกต้องได้ ซึ่ งคุณ สมบัติของพระวิปัสสนาจารย์
ดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของครู ที่ดี กล่าวคือ การมีความรอบรู ้ และสอนดี เป็ นต้น (ธี รศักดิ์ , 2544 ) ในขณะที่
วัดทัว่ ๆ ไปนั้นจะไม่มีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ จึงไม่สามารถให้ความรู ้ หรื อไม่สามารถแนะนา
สั่งสอนแนวทางในการเจริ ญ วิ ปั ส สนาให้แ ก่ ป ระชาชนที่ มาปฏิ บัติ ธรรมได้ จึ งทาให้ค นเข้าวัด นั้น ๆ น้อ ยลง
เนื่ องจากไม่มีสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิ ธรรม และไม่ทาให้คนเชื่ อถือศรัทธราพอที่ จะจูงใจให้คน
เข้าวัดได้
3.มีสถานที่ปฏิบัตธิ รรมทีเ่ งียบสงบ วัดถ้ าสุมะโนมีทาเลที่ต้ งั อยูห่ ่างไกลจากชุมชนพอสมควร มีลกั ษณะเป็ นภูเขา
ล้อมรอบและอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีความเงียบสงบ ร่ มรื่ น มีความเป็ นธรรมชาติและไม่มีสิ่งรบกวน ไม่
ว่าจะเป็ นด้านมลภาวะด้านเสี ยง ฝุ่ นควัน หรื อกลิ่น ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมสามารถปฏิบตั ิได้โดยสะดวก ไม่มีสิ่งรบกวนที่ทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมเสี ยสมาธิ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่ ององค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเห็ นว่า นอกจากองค์ประกอบ
ด้านตัวผูเ้ รี ยน และองค์ประกอบด้านตัวครู แล้ว องค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อมบรรยากาศและสถานที่ เรี ยนรู ้จะต้องมีความ
เหมาะสม ซึ่ งเป็ นอีกองค์ประกอบที่สาคัญองค์ประกอบหนึ่ งของการเรี ยนรู ้ (เชียรศรี , 2527) ในขณะที่วดั ทัว่ ไป โดยเฉพาะ
วัดอยูใ่ นเขตเมืองแม้จะมีสถานที่ ปฏิบตั ิธรรม แต่จะมีอุปสรรคในการปฏิ บตั ิธรรม เนื่ องจากมีมลภาวะทั้งมลภาวะทางเสี ย
ฝุ่ นควันจากรถยนต์ หรื อฝุ่ นควัน ที่ มาจากการก่ อสร้าง หรื อโรงงานที่ ต้ งั อยู่ใกล้กับวัด ซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อการทาสมาธิ
เนื่องจากมีมลภาวะต่าง ๆ ทั้งมลภาวะทางเสี ยง กลิ่น ฝุ่ น และควันรบกวน
4.มีที่พักที่เหมาะสม สถานที่ พกั ถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นและมีความสาคัญสาหรับผูป้ ฏิ บตั ิธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณี ที่มีการปฏิบตั ิธรรมต่อเนื่องกันเป็ นเวลาหลายวัน เพราะที่พกั อาศัยนั้นตามทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการของอับรา
ฮัม มาสโลว์ เป็ นความต้องการของมนุษย์ข้ นั ที่ 1 ในบรรดาความต้องการของมนุษย์ท้ งั 5 ขั้น โดยเป็ นความต้องการทางด้าน
ร่ างกาย เช่น ความต้องการด้านอาหาร ความต้องการด้านที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น (ขุมทอง, 2551) โดยวัดถ้ าสุมะโนมีที่พกั สาหรับ
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมอย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็ นอาคารแยกชาย หญิงชัดเจน และนอกจากนั้นยังมีเครื่ องนอน เช่น เสื่ อ หมอน ผ้าห่ม
เตรี ยมไว้สาหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรมด้วย ในขณะที่วดั ทัว่ ไปจะไม่มีการจัดเตรี ยมสถานที่พกั ไว้สาหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรม ในกรณี ที่มี
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การจัดให้มีการปฏิ บัติธรรม ผูป้ ฏิ บัติสามารถใช้พ้ืนที่ ภายในวัดเป็ นที่ พกั ได้ตามอัธยาศัย ไม่มีการแยกชายหญิ ง ทาให้ผู ้
ปฏิบตั ิธรรมไม่ได้รับความสะดวกในการทากิจวัตรประจาวันของตน
5. มีอาหารสาหรั บผู้ปฏิบัติธรรม อาหารถือเป็ นปั จจัย 4 จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูป้ ฏิ บัติธรรมทานองเดี ยวกับ
ความต้องการด้านที่พกั เพราะตามทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการของอับราฮัม มาสโลว์ ความต้องการอาหาร เป็ นความ
ต้องการของมนุ ษย์ข้ นั ที่ 1 ในบรรดาความต้องการของมนุ ษย์ท้ งั 5 ขั้น โดยเป็ นความต้องการทางด้านร่ างกาย เช่น ความ
ต้องการด้านอาหาร ความต้องการด้านที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น (ขุมทอง, 2551) วัดถ้ าสุมโนมีการการเตรี ยมอาหารไว้ให้สาหรับผู ้
ปฏิ บตั ิธรรม วันละ 1 มื้อ โดยผูป้ ฏิบตั ิไม่ตอ้ งนาอาหารมาเอง โดยมีแม่ครัว และสถานที่ ประกอบอาหารที่ ถูกสุ ขลักษณะ
เมื่อผูป้ ฏิบตั ิธรรมไม่มีความกังวลในเรื่ องอาหาร ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมสามารถปฏิ บตั ิธรรมได้โดยสะดวก สร้างความพึงพอ
ในให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิธรรม ทาให้อยากกลับมาปฏิบตั ิธรรมอีกในอนาคต ในขณะที่วดั ทัว่ ไปส่ วนใหญ่ไม่มีการจัดเตรี ยมอาหาร
ไว้สาหรับผูป้ ฏิ บตั ิธรรม บางครั้งผูป้ ฏิบตั ิออกไปซื้ ออาหารจากภายนอกวัด บางครั้งร้ายที่จาหน่ายอาหารอยูห่ ่ างจากวัด ทา
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมไม่ได้รับความสะดวก
6. การสมัครเข้ าปฏิบัตธิ รรมสามารถทาได้ สะดวก กล่าวคือ ผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรมได้ทุกวันตลอด
ทั้งปี และไม่จากัดจานวน ไม่จากัดเพศ และวัยของผูป้ ฏิ บตั ิธรรม นอกจากนั้นผูส้ นใจยังสามารถกรอกใบสมัครเข้าปฏิบตั ิ
ธรรมผ่ า นเว็บ ไซต์ นอกเหนื อ จากการกรอกใบสมัค รด้ว ยตนเองที่ ว ัด ถ้ า สุ ม ะโน นอกจากนั้ นวัด ถ้ า สุ ม ะโนมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับการสมัครเข้าปฏิ บตั ิธรรมผ่านเว็บไซต์ของวัด จึ งทาให้บุคคลที่ สนใจสามารถรับรู ้
ข่าวสารได้ในวงกว้าง จะเห็นได้วา่ สมัครเข้าปฏิบตั ิธรรมที่วดั ถ้ าสุ มะโนสามารถทาได้โดยสะดวก รวดเร็ ว ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ความพึงพอใจและแนวคิดเกี่ ยวกับความพึงพอใจในบริ การ (ประดับ, 2542) ในขณะที่ วดั อื่น ๆ บางวัดไม่มีการ
เปิ ดรับสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรม หรื อบางวัดมีการเปิ ดรับสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรม แต่เปิ ดรับสมัครเปิ ดรับปี ละ 1 ครั้ง หรื อเปิ ดรับ
ตามช่วงระยะเวลาที่วดั กาหนด ซึ่งในช่วงเวลาที่วดั เปิ ดรับสมัคร ผูท้ ี่สนใจอาจไม่วา่ งหรื อติดภารกิจก็จะไม่สามารถสมัครเข้า
ปฏิบตั ิธรรมได้ นอกจากนั้นหลายวัดที่มีการรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบตั ิธรรม มักใช้วิธีการขึ้นป้ ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
เข้าปฏิบตั ิหน้าวัดเท่านั้น ทาให้การประชาสัมพันธ์จากัดอยูใ่ นวงแคบ เฉพาะคนในชุมชนที่วดั ตั้งอยูเ่ ท่านั้นที่ทราบข่าวการ
รับสมัครเพื่อปฏิบตั ิธรรม เหตุดงั กล่าวมีส่วนทาให้คนเข้าวัดเพื่อปฏิบตั ิธรรมลดลง
7. มีกิจวัตรประจาวันที่ชัดเจนและมุ่งเน้ นด้ านการปฏิบัติธรรม วัดถ้ าสุ มะโนมีตารางกิจวัตรประจาที่ชดั เจนว่าใน
แต่ละวันผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องทากิจกรรมอะไรบ้าง และทากิจกรรมในเวลาใด โดยกิจวัตรประจาวันของผูป้ ฏิบตั ิธรรมมุ่งเน้น
ด้านการภาวนาด้วย เช่ น สวดมนต์ทาวัตรเช้า และเย็น ร่ วมกิ จกรรมถวายทาน และเข้าปฏิ บัติธรรมภาวนา เป็ นต้น และ
นอกจากนั้น ผูเ้ ข้าปฏิบตั ิธรรมต้องเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่ วดั กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น นอกจากนั้นผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้อง
ปฏิ บตั ิตามระเบียบที่ ทางวัดกาหนด เช่น ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่ องสื่ อสารทุกชนิ ด ในระหว่างเวลาที่ เข้าร่ วมกิจกรรม
เช่ น ในเวลาสวดมนต์ปฏิ บัติธรรม ในหอฉันและในโอกาสที่ จะต้องร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ในขณะที่ กิจวัตรประจาของวัด
ทัว่ ไปจะเป็ นกิ จกรรมของพระสงฆ์เท่ านั้น เช่น สวดมนต์ การตักบาตร โดยจะไม่มีกิจกรรมด้านการปฏิ บตั ิ ธรรม ทาให้
ในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลหรื อวันสาคัญทางศาสนาประชาชนเข้าวัดไม่มาก ส่วนใหญ่จะนิยมเข้าวัดในช่วงเทศกาลหรื อช่วง
วันสาคัญทางศาสนามากว่า เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา เป็ นต้น
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สรุ ปผลการวิจัย
1. เจ้ าอาวาสตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติธรรมและส่ งเสริมให้ ประชาชนเข้ ามาปฏิบัติธรรมภายในวัด
เนื่ อ งจากเจ้าอาวาสมี อ านาจหน้าที่ ในการจัด กิ จการต่ าง ๆ ภายในวัด หากเจ้าอาวาสไม่ อ นุ ญ าตหรื อ ไม่ ส นับ สนุ น ให้
ประชาชนเข้ามาปฏิบตั ิธรรมภายในวัด กิจกรรมดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
2. มีพระวิปัสสนาจารย์ เนื่องจากพระวิปัสสนาจารย์จะเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่แนะนาสัง่ สอนเกี่ยวกับการเจริ ญวิปัสสนา
หรื อการปฏิบตั ิธรรมที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทาให้การปฏิบตั ิธรรมของผูป้ ฏิบตั ิธรรมดาเนินไปได้อย่างราบรื่ น
3. มีการบริหารจัดการที่ช่วยให้ ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติธรรมได้ โดยสะดวก วัดควรมีการบริ หารจัดการเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การสมัครเข้ าปฏิบัติธรรมสามารถทาได้ ดโญสะดวก กล่าวคือ ผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรมได้ทุกวัน
ตลอดทั้งปี และไม่จากัดจานวน ไม่จากัดเพศ และวัยของผูป้ ฏิบตั ิธรรม นอกจากนั้นควรมีช่องทางให้ผสู ้ นใจสามารถกรอก
ใบสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรมผ่านเว็บไซต์ได้ นอกเหนือจากการกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
3.2 มีกจิ วัตรประจาวันที่ชัดเจนและมุ่งเน้ นด้ านการปฏิบัตธิ รรม วัดจะต้องมีตารางกิจวัตรประจาที่ชดั เจนว่าในแต่
ละวันผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องทากิจกรรมอะไรบ้าง และทากิจกรรมในเวลาใด โดยกิจวัตรประจาวันของผูป้ ฏิบตั ิธรรมมุ่งเน้นด้าน
การภาวนา และนอกจากนั้น ผูเ้ ข้าปฏิ บตั ิธรรมต้องเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่วดั กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น นอกจากนั้นวัดที่
เป็ นสานักปฏิ บตั ิธรรมจะต้องมีระเบี ยบปฏิ บัติที่ชดั เจนสาหรับผูเ้ ข้ามาปฏิ บตั ิ ธรรมภายในวัด เช่น เรื่ องการแต่งกาย การ
ปฏิบตั ิตนภายในวัด เป็ นต้น เพื่อส่งเสริ มให้การปฏิบตั ิธรรมเป็ นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ภายในวัด
3.3 มีสถานที่ป ฏิบัติธรรมที่เงียบสงบ วัดควรต้องมี สถานที่ ปฏิ บัติธรรมให้มีความเงี ยบสงบ ไม่มีสิ่ งรบกวน
เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมสามารถปฏิบตั ิได้โดยสะดวก ไม่มีสิ่งรบกวนที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมเสี ยสมาธิ
3.4 มีอาหารสาหรับผู้ปฏิบัติธรรม วัดควรต้องเตรี ยมอาหารไว้ให้สาหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรม เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมไม่
ต้องกังวลในเรื่ องอาหาร ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมสามารถปฏิบตั ิธรรมได้โดยสะดวก
3.5 มีที่พักที่เหมาะสม สถานที่ พกั ถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นและมีความสาคัญสาหรับผูป้ ฏิ บตั ิธรรม โดยวัดที่ เป็ นสานัก
ปฏิบตั ิธรรมควรที่พกั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรมอย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็ นอาคารแยกชาย หญิงชัดเจน
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Research Needs on Realistic Digital Media Development
For Elephant Morphology at Elephant Study Centre in Surin Province
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาความต้องการสื่ อสิ่ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ศูนย์คชศึกษา
จังหวัดสุ รินทร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ ยว เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 33 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (IOC) โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) ใช้สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ค่าร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่
มีความต้องการชมสื่ อฯ ผ่านสิ่ งพิมพ์บนแผ่นพับแบบไม่เป็ นทางการ (informal) ลักษณะตัวอักษรแบบ SuperspaceBold ใช้
โทนสี ที่ให้ความเยือกเย็น (Cool) โดยมีองค์ประกอบของสื่ อเป็ นวีดีทศั น์และให้ความสาคัญในการใช้สีสันและเทคนิ คที่
เหมาะสม (𝑥̅ = 4.02) และต้องการเห็นความสามารถในการเชื่อมต่อเครื อข่ายและการแสดงผลวีดีทศั น์และการแสดงผลวีดี
ทัศน์อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android Platform) (𝑥̅ = 4.14)
คาสาคัญ : คชลักษณ์, สื่ อความจริ งเสริ ม, ความต้องการ
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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 (𝑥̅ = 4.14)
Keyword: Elephant Morphology, Augmented Reality, Needs
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บทนา
ช้างเป็ นสัตว์เก่ าแก่ คู่บ้านคู่เมื องของชาวไทยมาช้านานและมี ลกั ษณะโดดเด่ นเป็ นสง่ามากกว่าสัตว์ชนิ ดอื่ น ๆ
รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับช้างในแต่ละยุคสมัยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนาน ไม่วา่ จะยาม
ศึ กสงคราม ใช้ช้างศึ กในการต่อสู ้ปกป้ องอธิ ปไตยกับอริ ราชศัตรู หรื อยามแผ่นดิ นสงบสุ ขก็ใช้ชา้ ง ชักลากสิ่ งของแทน
แรงงานมนุ ษ ย์ เพราะรู ป ร่ า งอัน ใหญ่ โ ตทรงพลัง มหาศาลที่ ส าคัญ ช้า งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง อ านาจและบารมี ข อง
พระมหากษัตริ ยห์ รื อผูป้ กครองไพร่ ฟ้าประชาชน และขณะเดียวกันก็เป็ นพาหนะสาคัญที่สมัยโบราณขาดไม่ได้ ดังนั้นช้าง
จึงเป็ นเครื่ องชี้บอกอีกอย่างว่ากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดจะมีบารมีกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหน (ศูนย์คชศึกษา, 2561)
ศูนย์คชศึกษา หรื อ หมู่บา้ นช้างจังหวัดสุรินทร์ บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม เป็ นศูนย์เลี้ยงช้างที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และที่ สุดในโลก (wikipedia, 2018) ชาวบ้านตากลางดั้งเดิ มเป็ นชาวส่ วน หรื อ กูย หรื อ กวย มี
ความชานาญในการคล้องช้างป่ า ฝึ กหัดช้างและเลี้ ยงช้าง ช้างที่ นี่ ถูกเลี้ ยงไว้เป็ นเพื่อน นอนร่ วมชายคาเดี ยวกับเจ้าของ
เปรี ยบเสมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้เห็นถึงความสาคัญ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชา้ งขึ้นภายในหมู่บา้ น
เพื่อรวบรวมประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับช้าง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการคล้องช้าง และให้ความรู ้ในเรื่ องข้อมูลเกี่ยวกับช้าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการบอกเล่าของหมอช้าง ชาวบ้านและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง “คชลักษณ์” หรื อรู ปพรรณสัณฐานของช้าง
ทั้งดี และไม่ดี และเป็ นคาถามยอดนิ ยมของนักท่ องเที่ ยวและผูส้ นใจทัว่ ไปที่ หลัง่ ไหลมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนกับช้าง
เกี่ยวกับช้างสาคัญ (Elephant Morphology) ยังเป็ น “เรื่ องเล่า” หรื อ “ประวัติศาสตร์ บอกเล่า” (Oral History) ซึ่ งเป็ นข้อมูล
จากประสบการณ์ ความทรงจาของบุคคลและความทรงจาร่ วมของชุมชนคนเลี้ยงช้าง ซึ่ งมักเล่าจากรุ่ นสู่ รุ่นยังมิได้มีการ
ประมวล เรี ยบเรี ยงและจัดทาในรู ปแบบของสื่ อดิจิทลั ความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เพื่อเผยแพร่ ให้เป็ นชุดความรู ้
ท้องถิ่นอย่างเป็ นระบบเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ Smart Device สาหรับ Smart Life ของคนในยุคดิจิตอล 4.0
เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผูว้ ิจยั ค้นพบว่ามีงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับความ
ต้อ งการต่ อ การพัฒ นาสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ค วามจริ ง เสริ ม คชลัก ษณ์ ช้างส าคัญ ศู น ย์ค ชศึ ก ษาจังหวัด สุ ริ น ทร์ อ ยู่น้อ ยหรื อ มาก
จึ งเป็ นเหตุให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะทาการวิจยั ในเรื่ องนี้ โดยเลือกกลุ่มนักท่องเที่ ยวที่ มาเยี่ยมชมศูนย์คชศึ กษาจังหวัด
สุ รินทร์ ระหว่างเดื อน พฤศจิ กายน 2560 - มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดื อน ซึ่ งเป็ นฤดูกาลท่ องเที่ ยวและช่วงเวลา
ดังกล่าวจะมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์เป็ นจานวนมาก โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 33 คน เพือ่ ศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรู ปแบบการชม
และการนาเสนอดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อ
การท่องเที่ยววิถีชุมชนคนเลี้ยงช้าง
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ข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยว จานวน 33 คน วิเคราะห์ผล เพื่อเป็ นสารสนเทศนาสู่การพัฒนาสื่ อฯ ในขั้นตอนต่อไป
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
2.1.1 ประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่มาเยีย่ มชมศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่มาเยีย่ มชมศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จานวน 33 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
2.2.1 ตัวแปรต้น สื่ อสิ่ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์
2.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ข้อมูลทัว่ ไป เช่น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ รายได้
2) ความต้องการด้านสื่ อ เช่น รู ปแบบสิ่ งพิมพ์ ตัวอักษร โทนสี
3) องค์ประกอบของสื่ อวีดีทศั น์ และรู ปแบบการรับชม/นาเสนอ

ข้อมูลทัว่ ไป

องค์ประกอบและ
รู ปแบบนาเสนอ
สื่ อฯ

สื่ อสิ่ งพิมพ์ความจริ ง
เสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ
ศูนย์คชศึกษาจังหวัด
สุรินทร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
2.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
คณะผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือขึ้นเอง โดยมีวิธีการจัดสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บข้อมูลการวิจยั ได้ดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสารตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื่ องมือ
2) สัมภาษณ์เชิงลึก หมอช้าง ควาญช้าง และ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื่ องมือ
3) ร่ างแบบสอบถามความต้องการสื่ อฯ เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ แก้ไข แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
จนถูกต้อง
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4) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั (Questionnaire) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
เพิ่มเติมจนถูกต้องสมบูรณ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
5) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและ
ดัดแปลงจากเอกสารและงานวิจัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และมี ความสอดคล้อ งกับ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ ใช้ในการวิจัย แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ
หลัก และ รายได้
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อความต้องการสื่ อสิ่ งพิมพ์ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรู ปแบบของสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ ด้านรู ปแบบตัวอักษร ด้านรู ปแบบโทรสี และด้านรู ปแบบและองค์ประกอบสื่ อ ให้ค่าคะแนนดังต่อไปนี้ (Likert,
1961)
5 หมายถึง ระดับความต้องการมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความต้องการมาก
3 หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความต้องการน้อย
1 หมายถึง ระดับความต้องการน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมาย (ชัชวาลย์ เรื องประพันธ์, 2539)
1.00 - 1.80 มีความต้องการน้อยที่สุด
1.81 - 2.60 มีความต้องการน้อย
2.61 - 3.40 มีความต้องการปานกลาง
3.41 - 4.20 มีความต้องการมาก
4.21 - 5.00 มีความต้องการมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบขั้นตอนการเก็บรวบรวมความต้องการพัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์
ช้างสาคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธ์, 2542)
1) กาหนดข้อมูลตัวชี้วดั
2) กาหนดแหล่งข้อมูล
3) เลือกกลุ่มตัวอย่าง
4) สร้างแบบประเมินความต้องการพัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ศูนย์ศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
5) นาเครื่ องมือ (Questionnaire) รวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้
6) ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลจริ งจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว จานวน 33 คน
7) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
8) ลงรหัส และ คียข์ อ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป
9) วิเคราะห์ สรุ ป และอภิปรายผล
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2.5 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แปลผลโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบประเมินสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือ ด้วยการหาค่าความเที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ใช้
สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC (บุญชม ศรี สะอาด, 2553)

ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลเพศ
รายการ

จานวน
ร้อยละ
ชาย
13
39.39
หญิง
20
60.61
รวม
33
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.61 และเพศชาย จานวน 13
คน คิดเป็ นร้อยละ 39.39 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ข้อมูลสถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
3
9.09
19
57.8
11
33.33
รวม
33
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่ นสถานภาพสมรสแล้ว จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.58
รองลงมาคือ อย่าร้าง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และเป็ นโสด จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ตามลาดับ
โสด
สมรส
หย่าร้าง

รายการ

ตารางที่ 3 ข้อมูลช่วงอายุ
รายได้

จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 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 ปี ขึ้นไป
4
12.12
รวม
33
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36-45 ปี จานวน 17 คน ร้อยละ 51.52 รองลงมาอายุระหว่าง
56-60 ปี และ 61 ปี ขึ้นไป จานวน 4 คน ร้อยละ 12.12 และช่วงอายุต่ากว่า 23 ปี และ 46-55 ปี จานวน 3 คน 9.09 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ข้อมูลรายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท
ระหว่าง 20,001- 40,000 บาท
ระหว่าง 40,001 บาท ขึ้นไป

รายได้

จานวน
5
25
1
2

ร้อยละ
15.15
75.76
3.03
6.06
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รวม
33
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ
75.76 รองลงมาคือ น้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.15 และมากกว่า 40,001 บาท จานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.06 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ข้อมูลอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
จานวน
ร้อยละ
นักเรี ยน/นักศึกษา
5
15.15
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
10
30.30
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
12
36.36
ค้าขาย
3
9.09
เกษตรกร
1
3.03
ข้าราชการหลังเกษียณอายุ
2
6.60
รวม
33
100.00
จากตารางที่ 5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นแม่บา้ น/พ่อบ้าน จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 รองลงมา
คืออาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.30 และนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.15 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ข้อมูลระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
น้อยกว่าปริ ญญาตรี
16
48.48
ปริ ญญาตรี
11
33.33
สูงกว่าปริ ญญาตรี
6
18.18
รวม
33
100.00
จากตารางที่ 6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริ ญญาตรี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ
48.48 รองลงมาคือ ปริ ญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.18 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ความต้องการจัดองค์ประกอบของแผ่นพับ
รายการ
จานวน
ร้อยละ
แบบเป็ นทางการ (Formal)
3
9.09
แบบกึ่งทางการ (Semi-formal)
11
33.33
แบบไม่เป็ นทางการ (Informal)
19
57.58
รวม
33
100.00
จากตารางที่7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกการจัดองค์ประกอบของแผ่นพับแบบแบบไม่เป็ นทางการ จานวน 19
คนคิดเป็ นร้อยละ 57.58 เลือกแบบกึ่งทางการจานวน 11 คนคิดเป็ นร้อยละ 33.3 เลือกแบบเป็ นทางการ จานวน 3 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 9.09 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 ความต้องการรู ปแบบตัวอักษรของสื่ อและแผ่นพับ
รายการ
แบบ TH SarabunPSK
แบบ SuperspaceBold
แบบ TH Charm of AU

จานวน
1
19
2

ร้อยละ
3.0
57.60
6.10
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แบบ Cordia New
แบบ DSN Freehand

2
6.10
9
27.30
รวม
33
100.00
จากตารางที่ 8 พบว่าความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับรู ปแบบตัวอักษรหัวเรื่ องพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลื อกตัวอักษรแบบ
SuperspaceBold จานวน 19 คนคิดเป็ นร้อยละ 57.60 รองลงมาเลือกตัวอักษรแบบ DSN freehand จานวน 9 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 27.30 และเลือกตัวอักษรแบบ TH Charm of AU และ Cordia New จานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 6.10 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ความต้องการใช้รูปแบบโทนสีของสื่ อและแผ่นพับ
รายการ
จานวน
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
จากตารางที่9 พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกโทนสี แบบเยือกเย็นจานวน 14 คนคิดเป็ นร้อยละ 42.42 เลือกโทนสี แบบ
ผูห้ ญิงจานวน9คนคิดเป็ นร้อยละ 27.27 โทนสี สดชื่นจานวน5คนคิดเป็ นร้อยละ 15.15 ตามลาดับ
ตารางที่ 10 องค์ประกอบด้านวีดีทศั น์
ระดับความต้องการ
S.D
แปรผล
𝑥̅
1. การดับภาพ
3.95
0.62
มาก
2. ความคมชัดของระบบภาพ
3.82
0.66
มาก
3. ความชัดเจนของระบบเสี ยง
3.74
0.68
มาก
4. การใช้สีสนั และเทคนิคที่
4.02
0.73
มาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
3.88
0.68
มาก
เหมาะสม
จากตารางที่ 10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการองค์ประกอบของสื่ อด้านวีดิทศั น์ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(3.88) และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าการใช้สีสันและเทคนิ คที่เหมาะสม (4.02) รองลงมาคือการลาดับภาพ (3.95)
และความคมชัดของระบบภาพ (3.82) ตามลาดับ
องค์ประกอบด้านวีดีทศั น์

ตารางที่ 11 ความต้องการความสามารถและควบคุมคุณลักษณะของแบบปฏิสมั พันธ์สื่อ
ระดับความต้องการ
S.D
แปลผล
𝑥̅
1.การปฏิเสธสัมพันธ์ผา่ นระบบ Android ได้
4.14
0.68
มาก
2. การปฏิเสธสัมพันธ์ผา่ นระบบ IOS
3.97
0.71
มาก
3. สามารถควบคุมลักษณะการเชื่อมโยงโซเชียลเน็ทเวิร์คอื่น
3.95
0.75
มาก
4. สามารถเชื่อมต่อและแสดงผลวีดีทศั น์
4.18
0.79
มาก
5. ระยะเวลาการประมวลผล
3.85
0.70
มาก
รวม
4.01
0.73
มาก
จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านคุณลักษณะของแบบปฏิสัมพันธ์ดว้ ย สมาร์ทโฟน ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (4.01) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าความสามารถในการเชื่อมต่อและแสดงผลในวีดิทศั น์ (4.18) รองลงมาคือ
การปฎิสมั พันธ์ผา่ นระบบแอนดรอยด์ (4.18) และ การปฏิสมั พันธ์ผา่ นระบบไอโอเอส (3.97) ตามลาดับ
การปฏิเสธสัมพันธ์
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สรุ ปผลและวิจารณ์ ผล
จากการวิจยั ครั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาความต้องการสื่ อความจริ งเสริ มคชลักษณ์ ชา้ งสาคัญ ศูนย์คชศึ กษา
จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 33 คน ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเครื่ องมือโดยผูเ้ ชียวชาญ (IOC) นาเสนอด้วยสถิติเชิ ง
พรรณนา ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่มีความต้องการชมสื่ อฯ ผ่านแผ่นพับแบบไม่เป็ นทางการ (informal)
ลักษณะตัวอักษรแบบ SuperspaceBold ใช้โทนสี ที่ให้ความเยือกเย็น (Cool) โดยมีองค์ประกอบของสื่ อเป็ นวีดีทศั น์และให้
ความสาคัญในการใช้สีสันและเทคนิ คที่เหมาะสม (𝑥̅= 4.02) และต้องการเห็นความสามารถในการเชื่อมต่อเครื อข่ายและ
การแสดงผลวีดีทศั น์และการแสดงผลวีดีทัศน์อย่างต่อเนื่ อง ผ่านระบบ Android Platform (𝑥̅= 4.14) ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ (ประที ป วิจิ ต รศรี ไ พบู ล ย์, 2559) การพัฒ นาสื่ อ เสมื อ นจริ งโดยใช้ Augmented Technology เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อ.สวนผึ่ง จ.ราชบุรี และ ผลจากการศึกษาความต้องการสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้ของศูนย์การเรี ยนรู ้
รุ่ งอรุ ณของเล่นพื้นบ้าน เขตทวีวฒั นา พบว่าจากกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาสื่ อ ความน่าสนใจ การติดตาม จะเป็ นการ
กระตุน้ ให้ผูร้ ับสื่ อเข้าใจได้ง่ายและสามารถรวมองค์ความรู ้ตามความต้องการของผูใ้ ช้ (ธัญญ์ชลิตา สิ ทธิ์ ภูรินท์กุล, 2559)
ที่ได้กล่าวถึง องค์ประกอบศิลป์ เพื่อทาให้ผลงานที่ได้มีเนื้ อหาที่ดี มีการจัดวางอย่างเป็ นระเบียบ ผูใ้ ช้สามารถใช้งานได้ง่าย
ชิ้นงานมีความสวยงาม ทั้ง สี สนั และรู ปแบบการจัดวาง การใช้คลุมโทนของสี และฉาก เหมาะสาหรับผูใ้ ช้ทุกเพศทุกวัย
ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั
1. เสนอเป็ นแนวทางการในศึกษาความต้องการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอื่น ๆ
2. นาเสนอสื่ อในรู ปแบบสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ เช่น โปสเตอร์ หรื อตามความต้องกลุ่มตัวอย่าง
3. ควรศึกษาแนวทางในการยอมรับสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TAM)

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยความอนุ เคราะห์อย่างสู งจาก ควาญช้าง หมอช้าง และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์คชศึ กษา
หรื อ หมู่บา้ นช้างจังหวัดสุ รินทร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญและครอบครัวที่น่ารักที่ได้แนะนาให้คาปรึ กษาแนวทางที่เป็ นประโยชน์ทาให้
การวิจยั ในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบวิสาหกิ จชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ศึ กษารู ปแบบวิสาหกิ จชุมชนจังหวัดราชบุ รี : การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม และ 2)เพื่อศึ กษาการนารู ปแบบ
วิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดราชบุ รี : การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนามไปใช้ โดยใช้วิธีวิจยั เชิ งปริ มาณและวิธีวิจัยเชิ ง
คุณภาพควบคู่กนั ได้แก่ ผูแ้ ทนกลุ่มชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวิสาหกิจ
ชุ มชนกระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ และ 3.ศู น ย์ทอผ้าจกวัดรางบัว และ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เจ้าหน้าที่
ผูบ้ ริ ห ารหน่ วยงานพัฒ นาชุ ม ชนและองค์กรบริ ห ารส่ วนท้องถิ่ น เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา
(Content Analysis) ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบวิสาหกิ จชุมชนจังหวัดราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม
ประกอบด้วย 1. กาหนดพื้นฐานสาหรับรู ปแบบ 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้ าหมาย 3. พิจารณาและ
กาหนดผลที่ตอ้ งการจะให้เกิด 4. กาหนดแหล่งทรัพยากรและความสนับสนุน 5.การวางแผน 6. แผนปฏิบตั ิการ 7. ความ
เชื่ อ ถื อ ได้ 8. การรายงานผลลัพ ธ์ และ 2) การน ารู ป แบบวิส าหกิ จชุ ม ชนจังหวัด ราชบุ รี : การถอดบทเรี ยนผ่านการลง
ภาคสนามไปใช้เพื่อการปฏิบตั ิ ได้แก่ 1. การจัดแหล่งวิทยาการไว้ให้คนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัยได้เข้ามาเรี ยนรู ้ 2. ส่ งเสริ ม
ให้ชุมชนมีบทบาทในบริ หารจัดการทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยมีองค์กรในท้องถิ่นรับผิดชอบชี้ปัญหา วางแผน
ประสานงาน ดาเนิ นการและประเมินผล และ3. ส่ งเสริ มให้คนในชุมชนร่ วมกับเป็ นกลุ่ม เพื่อร่ วมกันศึ กษาปั ญหาโดยใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนและเป็ นหลักในการพึ่งพิงตนเอง
คาสาคัญ : รู ปแบบ, วิสาหกิจชุมชน, การถอดบทเรี ยน
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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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บทนา
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็ นเป้ าหมายสาคัญประการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลปั จจุบนั ด้วยเหตุที่มีขอ้ สรุ ปเชิง
สถิติหลายด้านที่ช้ ี ให้เห็นพัฒนาการความเป็ นมาของปั ญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยหลายเรื่ องจากผลพวงวิธีการการ
พัฒนาที่ผ่านมา ทั้งในด้านช่องว่างรายได้ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทาและความมัน่ คงในอาชีพ ปั ญหาเรื่ องที่อยูอ่ าศัย
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปั ญหาด้านสาธารณสุ ข ปั ญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความอบอุ่นและ
และอยูอ่ ย่างเป็ นสุขของครอบครัว ซึ่ งทั้งหมดพันผูกกันซับซ้อนเป็ นลูกโซ่จนยากที่จะหาจุดเริ่ มต้นแก้ไข ปั ญหาอย่างหนึ่ ง
อย่างใดแบบแยกส่วนคิดได้ (กรมพัฒนาชุมชน, 2560)
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในปั จ จุ บัน จ านวนหนึ่ งยังอยู่ใ นระดับ ที่ ไม่ พ ร้ อ มจะเข้ามา แข่ งขัน ทางการค้า ทั้งในระดับ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมควรให้มีการส่งเสริ มความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกันการพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารู ปแบบของวิสาหกิ จชุมชนอันจะยังผลให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิ จ ชุมชนไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป แนวคิดวิสาหกิ จ
ชุมชนเน้นวิธีคิดและกระบวนการเรี ยนรู ้มากที่สุด เพราะปั ญหาที่ผา่ นมาไม่ใช่เรื่ องการผลิต ซึ่งชุมชนผลิตได้มากมายจนไม่รู้
ว่าจะไปขาย ที่ ไหน ต้องปรับวิธีคิดใหม่ โดยผลิตเพื่อให้พอกินพอใช้ก่อน เน้นการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาชุมชนเพื่อการ
พึ่งตนเองของคนในชุมชน เป็ นกิจการที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอัน ดีของประชาชน แล้วค่อย
พัฒนาไปสู่ การจัดการเชิงธุรกิจ เมื่อพอเพียงและพึ่งตนเองได้ก็สามารถผลิตให้เหลือ เผื่อตลาดได้ องค์ประกอบสาคัญของ
วิสาหกิ จชุมชนประกอบด้วย ชุมชนเป็ น เจ้าของ และผูด้ าเนิ นการ ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ริ เริ่ มสร้างสรรค์
เป็ นนวัตกรรมของชุมชน มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล มีการดาเนิ นการแบบบูรณาการเชื่อมโยง
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบและมีกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจสาคัญ (สานักเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2561)
จังหวัดราชบุรีมีการศึกษาถึงปั ญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็ นประเด็นสาคัญต่อการพัฒนา
รู ปแบบ ได้แก่ ขาดความช่วยเหลือ หรื อพี่เลี้ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงต้องการนักวิชาการหรื อพี่เลี้ยงในการช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อการสร้างมูลค่าเพิ่มหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบที่อยู่ ควรมีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับหรื อแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ หรื อ
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม (ศศิพร ต่ายคา และ นริ นทร์ สังข์รักษา, 2558) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กษมาพร พวงประยงค์ และนพพร จันทรนาชู (2556) ที่ระบุวา่ แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องควรสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง ปรับปรุ งให้มีคุณภาพ และควรพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สร้างการเรี ยนรู ้ให้คน
ในชุมชน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้คนนอกชุมชน แล้วนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้กบั กลุ่มของตน
ดังนั้นจากการลงพื้นที่ภาคสนาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย
1.ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ และ
3.ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ที่มีความเป็ นรู ปธรรม สามารถนา
ลงสู่ การปฏิ บัติได้จริ ง เพื่ อให้การส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน เป็ นไปได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพพร้อมทั้งยกระดับการจัดการ
วิสาหกิ จชุมชนให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และผลการศึ กษาจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นากลุ่มวิสาหกิ จชุมชนให้มีการ
จัด การวางแผนงานอย่างเป็ นขั้น ตอน เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ให้ค นในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม และพึ่ งพาตนเองได้ โดยใช้แ หล่ ง
ทรัพยากรท้องถิ่นเป็ นหลัก มีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้อย่างยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม (1.ชุมชนบ้านแพะ และ
ชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋ าผ้าตระกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ และ 3.ศูนย์ทอผ้าจก
วัดรางบัว)
2) เพื่อศึกษาการนารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม ไปใช้
แนวคิดและทฤษฎีทใี่ ช้ ในการวิจยั
ด้านเนื้ อหาผูว้ ิจยั นาแนวคิดการพัฒนารู ปแบบของ Boyle (1981)เพื่อนาไปใช้เป็ นกระบวนการพัฒนาวิสาหกิ จ
ชุมชน แนวคิดกระบวนการเรี ยนรู ้วิสาหกิ จชุมชน และลักษณะของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิ จ
ชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และแนวคิดการถอดบทเรี ยนจากการลงภาคสนาม
กรอบแนวคิดในการวิจยั
คณะผู ้วิจัย ได้ส รุ ป และบู ร ณากรอบแนวคิ ด จากการศึ ก ษาวิจัย ประกอบด้ว ย การถอดบทเรี ยนจากการลง
ภาคสนาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านแพะ และชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2.
กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกระเป๋ าผ้าตะกร้ า สานและการเกษตรบ้า นหนองไผ่ และ 3.ศู น ย์ท อผ้าจก วัด รางบัว แนวคิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้วสิ าหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย 1. การรู ้จกั
ตนเอง
2. การรู ้จกั โลก และ 3. การรู ้จกั ทิศทางของตนเอง และลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 1. ชุมชน
เป็ นเจ้าของและผูด้ าเนิ นงาน 2.ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 3. ริ เริ่ มสร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน 4. มีฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล 5. บู รณาการเชื่ อมโยงกิ จกรรมต่างๆอย่างเป็ นระบบ 6. มีกระบวนการ
เรี ยนรู ้เป็ นหัวใจ 7. มีการพึ่งพาตนเองเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญที่สุด และภายใต้แนวคิดการพัฒนารู ปแบบของ Boyle (1981) มี
ความสาคัญมากในภาวะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้วยเหตุที่ตอ้ งศึกษาและระบุปัญหาของกลุ่มบุคคล ชุมชน
เพื่ อจัด กิ จกรรมส่ งเสริ ม ความรู ้ เพื่ อช่ วยประชาชนแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ในชุ ม ชนของตนเอง มี ข้ นั ตอนการดาเนิ น การมี
กระบวนการ ดังนี้ 1. กาหนดพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบ 2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้ าหมาย 3.
พิจารณาและกาหนดผลที่ตอ้ งการจะให้เกิด 4. กาหนดแหล่งทรัพยากรและความสนับสนุน 5. การวางแผนการเรี ยนรู ้และ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6. แผนปฏิบตั ิการ 7. ความเชื่อถือได้ และ 8. การรายงานผลลัพธ์ ดังนี้
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กระบวนการถอด
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1. เตรี ยมการ
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3. สรุ ปผล

ปัจจัยที่ส่งผลให้ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ของวิสาหกิจชุ มชน
1. การรู้จกั ตนเอง
2. การรู้จกั โลก
3. การรู้จกั ทิศทางของตนเอง

ลักษณะของวิสาหกิจชุ มชน
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ชุมชน
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กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุ มชน
1. กาหนดพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน
และกลุ่มเป้ าหมาย
3. พิจารณาและกาหนดผลที่ตอ้ งการจะ
ให้เกิด
4. ก าหนดแหล่ งทรั พ ยากรและความ
สนับสนุน
5. การวางแผนการเรี ยนรู้ และกิ จกรรม
การเรี ยนรู้
6. แผนปฏิบตั ิการ
7. ความเชื่อถือได้
8. การรายงานผลลัพธ์

รู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการ
ลงภาคสนาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม นี้ มีลกั ษณะเป็ นการ
วิจยั แบบผสมระหว่างวิจยั เชิงปริ มาณและวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง วิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน
แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดทากรอบในการวิจยั และแนวคิดการพัฒนารู ปแบบ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์บริ บทของชุมชน ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้วิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจ
ชุมชน และกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อนามาพัฒนารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยขั้นตอน
ย่อย ดังนี้
1. สอบถามและสัมภาษณ์ จากผูน้ าชุมชน และเจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หารส่ วน
ท้อ งถิ่ น สมาชิ กในชุ มชน ที่ เกี่ ยวข้องสั มพันธ์ กับชุ มชน เกี่ ยวกับบริ บทของชุ มชน ความส าคัญของปั จจัยที่ ส่ งผลให้ เกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้วสิ าหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการน าเสนอรู ปแบบ เป็ นการน าผลการศึ กษาจากขั้นตอนที่ 1-2 มาบู รณาการสร้ างรู ปแบบ
วิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม และประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ของ
รู ปแบบที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1.ร่ างรู ปแบบวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม โดยใช้ผลการวิเคราะห์ จาก
ขั้นตอนที่ 1-2
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2.สนทนากลุ่ม (focus group) ผูน้ าชุ มชน และเจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒนาชุ มชนและองค์กรบริ ห ารส่ วน
ท้องถิ่นสมาชิ กในชุมชน ที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ชุมชน เพื่อถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมรู ปแบบวิสาหกิ จชุมชน
จังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบโดย ผูน้ าชุมชน และเจ้าหน้าที่ผบู ้ ริ หารหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กร
บริ หารส่วนท้องถิ่นสมาชิกในชุมชน
4. ปรับปรุ งรู ปแบบและแก้ไข
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาภาคสนามเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ได้แก่
1.ชุมชนบ้านแพะ และชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋ าผ้าตระกร้าสานและการเกษตรบ้านหนอง
ไผ่ และ 3.ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา โดยการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผูน้ าชุมชน และเจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หาร
หน่ วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น สมาชิ กในชุมชน ที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ชุมชน จานวน 20 คน ซึ่ ง
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
กลุ่มตัวอย่างที่ ให้ ขอ้ มู ลจากการสนทนากลุ่ม (focus groups) เพื่ อตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบวิส าหกิ จ
ชุมชนที่มีประสิ ทธิผล จานวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
พื้นทีท่ ใี่ ช้ ในการศึกษา ได้แก่
1.ชุ มชนบ้านแพะ และชุ ม ชนวัฒ นธรรมไทย-ยวน ที่ อยู่ กลุ่มน้ าพริ กหมู่ 16 เลขที่ 16 ตาบลหนองปลาหมอ
อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี และ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน 66 เลขที่ 16 ตาบลหนองปลาหมอ อาเภอบ้าน
โป่ ง จังหวัดราชบุรี
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ ที่อยู่ 28 หมู่ 8 ตาบลปากช่อง อาเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี
3. ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ที่อยู่ 65 หมู่ 1 ตาบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และแบบประเมิ นความเหมาะสมของรู ปแบบ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา
และการใช้ภาษา (content validity)
การรวบรวบข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบและการสัมภาษณ์ และจัดสนทนากลุ่มเพื่อถามความคิ ดเห็ นของผูน้ า
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ผบู ้ ริ หารหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หารส่วนท้องถิ่น สมาชิกในชุมชน ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
ชุมชน เกี่ยวกับความเหมาะสมของรู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลและวิจารณ์ผล
1.สภาพบริบทชุมชน
1.1ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน ที่อยู่ กลุ่มพริ กแกง ตาบลหนองปลาหมอ อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัด
ราชบุรี และ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ตาบลหนองปลาหมอ อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรีจากการสอบถาม
สัมภาษณ์ ผูน้ าชุมชน และเจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒนาชุ มชนและองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่ น สมาชิ กในชุมชน ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน ที่อยู่ กลุ่มน้ าพริ ก ตาบลหนองปลาหมอ อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัด ราชบุ รี และ กลุ่ มท่ องเที่ ยวชุ มชนวัฒ นธรรมไท-ยวน ตาบลหนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ ง จังหวัด ราชบุ รี มี
ประธานกลุ่มคือ นายขจร มูลจันทะ ผูใ้ หญ่บา้ น มีสมาชิกในกลุ่มจานวน 25 คน อาชีพหลักของสมาชิกและครัวเรื อน คือ ทา
นา และทาไร่ มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนสู งกว่า 10,000 บาท มีหน่ วยงานราชการที่ ดูแลกลุ่ม ได้แก่ อบต. กรมพัฒนาชุ มชน
ลักษณะทรัพยากรของกลุ่ม คือ มีพืช ผักสวนครัว ที่ปลูกทานกันได้เช่น พริ ก ตะไคร้ มะกรู ด ข่า เป็ นต้น เงินทุนมาจากการ
ดาเนินกิจกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและการระดมทุมของสมาชิก การผลิตสิ นค้า คือ ข้าวหอมมะลิพนั ธ์หนองปลาหมอ พริ ก
แกงเผ็ด และทองม้วนกรอบ การดาเนิ นการด้านการตลาด ยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง และยังไม่ต่อเนื่ อง นอกจากนี้
ปั ญหาที่ พบคือ ต้นทุนการผลิ ตที่สูง จากราคาซื้ อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ทางกลุ่มมีความต้องการพัฒนาการด้านบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ แต่ยงั ติดปั ญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นทางกลุ่มจึงมีความต้องการให้ช่วยเหลือการให้คาปรึ กษาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดอบรมโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนความรู ้
ในกลุ่ม และการศึกษาดูงานให้สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ ในส่ วนของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
วัฒ นธรรมไท-ยวน ซึ่ งอยู่ในชุ มชนเดี ยวกัน มี การวางแผนเพื่อเป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมซึ่ งอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงาน
1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรีจากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผูน้ าชุมชน และเจ้าหน้าที่ผบู ้ ริ หารหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หารส่วนท้องถิ่น
สมาชิกในชุมชน ที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนกระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ ตาบลปาก
ช่อง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีประธานกลุ่มคือ มาลัย วัฒวรรน์ มีสมาชิกในกลุ่มจานวน 7 คน อาชีพหลักของสมาชิก
และครัวเรื อน คือ ทาเห็ด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท มีหน่วยงานราชการที่ดูแลกลุ่ม ได้แก่ อบต. กรมพัฒนา
ชุมชน ลักษณะทรัพยากรของกลุ่ม คือ เห็ ด เงินทุ นมาจากการดาเนิ นกิ จกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและการระดมทุมของ
สมาชิ ก การผลิตสิ นค้า คือ กระเป๋ าผ้า ตะกร้าสาน และเป็ นผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย การดาเนิ นการด้านการตลาด ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง และยังไม่ต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ปัญหาที่ พบคือ ต้นทุนการผลิตที่สูง จากราคาซื้ อวัตถุดิบเพื่อใช้ใน
การผลิต ทางกลุ่มมีความต้องการพัฒนาการด้านปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและเพิ่มมูลค่า แต่ยงั ติดปั ญหาต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นทางกลุ่มจึงมีความต้องการให้ช่วยเหลือการให้คาปรึ กษาด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การขยาย
แหล่งรับซื้ อ นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาด้านเครื่ องมือคือ อุปกรณ์ชุดทาโครงเหล็กเพื่อทาตะกร้า ซึ่ งทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น
เพราะไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ ทางกลุ่มจึงมีความต้องการเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการผลิตภัณฑ์ การช่วยเหลือด้านการทาบัญชี
การเข้าอบรมโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนความรู ้ในกลุ่ม และการศึกษาดูงานให้สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้
1.3 ศู น ย์ท อผ้าจกวัด รางบัว ต าบลรางบัว อ.จอมบึ ง จ.ราชบุ รี จากการสอบถาม สัม ภาษณ์ ผูน้ าชุ มชน และ
เจ้าหน้าที่ผบู ้ ริ หารหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หารส่วนท้องถิ่น สมาชิกในชุมชน ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ศูนย์ทอผ้า
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จกวัดรางบัว ตาบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีประธานกลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มจานวน 10 คน อาชีพหลักของสมาชิกและ
ครัวเรื อน คือ ทานา ทาไร่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท มีหน่วยงานราชการที่ดูแลกลุ่ม ได้แก่ อบต. กรมพัฒนา
ชุมชน เงินทุนมาจากการดาเนิ นกิ จกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและการระดมทุมของสมาชิก การผลิตสิ นค้า คือ ผ้าจก การ
ดาเนิ นการด้านการตลาด ยังมีการประชาสัมพัน ธ์ไม่ทวั่ ถึง และยังไม่ต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ปัญหาที่ พบคือ การพัฒนาลายผ้า
เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนรางบัวและเพิ่มมูลค่า ทางกลุ่มต้องการให้ช่วยเหลือการให้คาปรึ กษาด้านการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการเรี ยนรู ้ดา้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าอบรมโดยวิทยากรที่ เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนความรู ้ใน
กลุ่ม และการศึกษาดูงานให้สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้
2. กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี
จากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผูน้ าชุ มชน และเจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หารส่ วน
ท้องถิ่น สมาชิ กในชุมชน เกี่ ยวกับบริ บทของชุมชน ความสาคัญของปั จจัยที่ ส่งผลให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้วิสาหกิ จชุมชน
ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดพัฒนารู ปแบบของ Boyle (1981) และนามา
บูรณาการ จนได้ร่างรู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
การกาหนดแนวคิดพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิ จชุมชน แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และแนวคิด
การพัฒนารู ปแบบของ Boyle (1981) พบว่า มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของแต่ละชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้ าหมาย
ผลการวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านแพะและชุมชน
วัฒนธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ และ3.ศูนย์ทอผ้าจก วัดราง
บัว พบว่า มีความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้มีการส่งเสริ มความรู ้กบั คนในชุมชนตามความต้องการของ
แต่ละชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาและกาหนดผลที่ตอ้ งการจะให้เกิด
ชุมชนต้องการเปลี่ ยนแปลงในด้านการเรี ยนรู ้ของวิสาหกิ จชุ มชน เช่ น การรู ้จักตนเอง การรู ้จักโลก การรู ้จัก
ทิศทางของตนเอง และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปใช้ได้จริ ง
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดแหล่งทรัพยากรและความสนับสนุน
ชุมชนเข้าใจลักษณะของวิสาหกิ จชุมชนว่า ชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าเนิ นงาน ผลผลิตมาจากกระบวนการใน
ชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนการเรี ยนรู ้และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ชุมชนมีการวางแผนโครงการอบรมให้ความรู ้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ริ เริ่ มสร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน
โดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล มีวทิ ยากรจากภายนอกมาร่ วมกับคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ บูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆอย่างเป็ นระบบและเน้นการพึ่งพาตนเอง
ขั้นตอนที่ 6 แผนปฏิบตั ิการ
ชุมชนสามารถกาหนดระยะเวลาตามแผนงานได้อย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุน่
ขั้นตอนที่ 7 ความเชื่อถือได้
มีการประเมินผลทั้งก่อนและหลัง
ขั้นตอนที่ 8 การรายงานผลลัพธ์

มีการนาผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุ ง แก้ไข
3. รู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม
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จากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจงกับผูน้ าชุมชนและเจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หาร
ส่ วนท้องถิ่น สมาชิ กในชุมชน เพื่อตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมได้รูปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอด
บทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม
รู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม มีองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้
1. กาหนดพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบวิสาหกิ จชุมชนเพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าเนินงาน
2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้ าหมายเพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งเสริ มและสนับสนุนตามลักษณะของ
ชุ มชนนั้นๆ การนาทุ นที่ ใช้ในชุ มชนมาใช้อย่างเหมาะสม การร่ วมมื อในชุ ม ชน และเพื่ อให้ชุมชนมี ความเข็มแข็งและ
พึ่งตนเองได้
3. พิจารณาและกาหนดผลที่ตอ้ งการจะให้เกิ ดคือ สมาชิกในชุมชนต้องพัฒนาความรู ้ความสามารถ เกิดกระบวน
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และสนใจเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปั จจุบนั และนาความรู ้มาต่อยอด
เพื่อพัฒนางานของตน เช่น ริ เริ่ มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน เป็ นต้น
4. กาหนดแหล่งทรัพยากรและความสนับสนุนโดยผลผลิตมาจากกระบวนการผลิตในชุมชนและมีฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่ วยงานภายนอก เช่น มีวิทยากรผูเ้ ชี่ยวมาให้ความรู ้
ตรงกับ ความต้อ งการของชุ ม ชน และมี ก ารขยายผลผลิ ต จนเป็ นที่ ยอมรั บ เช่ น มี การจดเครื่ องหมายการค้า หรื อ ขอจด
สิ ทธิบตั ร เป็ นต้น นอกจากนี้ชุมชนสามารถที่จะบริ หารจัดการแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประสิ ทธิผล
5. การวางแผนการเรี ย นรู ้ แ ละกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยบู ร ณาการเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมต่ า งๆอย่า งเป็ นระบบ
มีกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจสาคัญซึ่งเกิดจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่ วมในชุมชน ที่จะใช้
ความช่วยเหลือในด้านความรู ้ต่างๆ เช่น การให้ความรู ้การทาบัญชีรับจ่าย การคานวณต้นทุนสิ นค้า การแปรรู ปการเกษตร
เป็ นต้น โดยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ขึ้นตรงกับการต้องการของชุมชนนั้นเพื่อช่วยพัฒนากลุ่มและเพิ่มพูนรายได้ ที่สาคัญไป
กว่านั้นคือ ส่งเสริ มให้สมาชิกในชุมชนมีความรู ้และพึ่งพาตนเองได้
6. แผนปฏิบตั ิการ ชุมชนต้องมีการวางแผนงานคือ ผูน้ า หรื อ ประธานชุมชน ต้องจัดแผนดาเนิ นงาน หาแนวทาง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจาหน่าย มีกาหนดเวลาดาเนินงาน แผนฉุกเฉิ น สร้างภูมิคุม้ กัน และให้สมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการวางแผน และมีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยให้การปรึ กษาแนะนาและสนับสนุน เช่น กรมพัฒนาชุมชน เป็ นต้น
7. ความน่าเชื่อถือของการส่ งเสริ มให้ชุมชนมีบทบาทในบริ หารจัดการทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมี
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการและติดตามผล
8. การรายงานผลลัพธ์ คือ การนาผลที่ได้จากการนารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่าน
การลงภาคสนาม ไปใช้ และปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน พบว่า 1. การจัดแหล่งวิทยาการไว้ให้คนใน
ชุมชนทุกเพศ ทุกวัยได้เข้ามาเรี ยนรู ้ 2. ส่งเสริ มให้ชุมชนมีบทบาทในบริ หารจัดการทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดย
มีองค์กรในท้องถิ่นรับผิดชอบชี้ปัญหา วางแผน ประสานงาน ดาเนิ นการและประเมินผล และ 3. ส่ งเสริ มให้คนในชุมชน
ร่ วมกับเป็ นกลุ่ม เพื่อร่ วมกันศึกษาปั ญหาโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนและเป็ นหลักในการพึ่งพิงตนเอง
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สรุ ปผลการวิจัย
รู ปแบบวิสาหกิ จชุมชนจังหวัดราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม เกิ ดจากการศึ กษาชุมชน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านแพะ และชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2. กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกระเป๋ าผ้าตระกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ และ 3.ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว และนาถอดบทเรี ยน และนามา
เป็ นฐานในการวิเคราะห์บริ บทชุมชน และพัฒนาสร้างรู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี โดย
นาแนวคิดกระบวนการเรี ยนรู ้วิสาหกิ จชุมชน ลักษณะของวิสาหกิ จชุมชนมา มาผสมผสานกระบวนการพัฒนาวิสาหกิ จ
ชุมชน ภายใต้แนวคิดการพัฒนารู ปแบบของ Boyle (1981) ระบุวา่ การศึกษาบริ บทของชุมชน มีความสาคัญมากในภาวะที่
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องศึกษาและระบุปัญหาของกลุ่มบุคคล ชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
ความรู ้ เพื่อช่วยประชาชนแก้ไขปั ญหาต่างๆในชุมชนของตนเอง มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการมีกระบวนการ ดังนี้ 1. กาหนด
พื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบ 2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้ าหมาย 3. พิจารณาและกาหนดผลที่
ต้องการจะให้เกิ ด 4. กาหนดแหล่งทรัพ ยากรและความสนับสนุ น 5. การวางแผนการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 6.
แผนปฏิบตั ิการ 7. ความน่าเชื่อถือ และ 8. การรายงานผลลัพธ์คือ การนาผลที่ได้จากการนารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม ไปใช้ และปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน พบว่า 1. การ
จัด แหล่ งวิท ยาการไว้ให้ ค นในชุ ม ชนทุ กเพศ ทุ กวัย ได้เข้ามาเรี ยนรู ้ 2. ส่ งเสริ ม ให้ชุ ม ชนมี บ ทบาทในบริ ห ารจัด การ
ทรัพ ยากรและผลิ ตภัณฑ์ของชุ มชนโดยมี องค์กรในท้องถิ่ น รับ ผิดชอบชี้ ปั ญ หา วางแผน ประสานงาน ดาเนิ นการและ
ประเมินผล และ 3. ส่งเสริ มให้คนในชุมชนร่ วมกับเป็ นกลุ่ม เพื่อร่ วมกันศึกษาปั ญหาโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนและเป็ น
หลักในการพึ่งพิงตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับ กรมพัฒนาชุมชน(2560) ที่ระบุความคาดหวังให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจและมีความยัง่ ยืนโดยเฉพาะเอื้อต่อการพัฒนาที่มุ่งถึงประโยชน์ของคนหมู่มากในชุมชน
และสอดคล้องกับ สานักงานสภาสถาบันราชภัฎ(2545) ที่ ระบุว่า ปั จจัยที่ จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ลกั ษณะของชุมชน
ประสบความสาเร็ จเช่น ด้านวัฒนธรรมของชุมชนและด้านระบบนิ เวศ ที่สอดคล้องต่อการผลิตและเสริ มสร้างรายได้ การ
รวมกลุ่มกันผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตของชุมชน ทาให้คนในชุมชนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิ จมากขึ้น หรื อ ระดับความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู ้ต่างๆของชุมชนต่างๆ ที่มีความรู ้ภูมิปัญญา
ชุมชนทั้งในด้านความรู ้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ ความร่ วมมือในการผลิต ผลิตภัณฑ์ในระดับระหว่างชุมชนสองชุมชนขึ้นไป
ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เดียวกัน
รู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนใน
ชุมชนให้เกิดการกระบวนการเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะของตน การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบ
กับการมีผนู ้ าชุมชนที่เข้มแข็ง การมีส่วนร่ วมในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีการวางแผนงาน การดาเนินงาน ติดตาม
และประเมินผล และมีเป้ าหมายในการบริ หารจัดการชุมชนอย่างชัดเจนที่จะส่ งเสริ มให้ชุมชนเป็ นชุมชนที่พ่ ึงพาตนเองได้
นับว่าเป็ นประโยชน์สูงสุด
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การประยุกต์ ใช้ วธิ ีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานในการเรียนการสอน วิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ ว
A Study of Applying Task-based Approach in Teaching Chinese for Tourism
เจริ ญ เพ็ชรรัตน์ 1*
Charoen Petcharat1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาถึงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนด้วยวิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานด้านการท่องเที่ ยว
ให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนวิชา “ภาษาจี นเพื่อการท่องเที่ ยว” โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจี น
ชั้น ปี ที่ 4 จานวน 26 คน ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชี ย งใหม่ ผูส้ อนได้กาหนดหัวข้อ ที่ เกี่ ยวกับ วัดพระสิ ง ห์
วรมหาวิหาร อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
และรวบรวมมาบรรยายเป็ นภาษาจีนในสถานที่จริ ง
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า นักศึกษาพอใจวิธีการเรี ยนการสอนดังกล่าว นักศึกษาได้มีโอกาสเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกัน
ทาให้ได้รับความรู ้กว้างขวาง และได้เรี ยนรู ้ศพั ท์ภาษาจีนเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวหลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาจีนให้ดียงิ่ ขึ้นจากการบรรยาย ณ สถานที่จริ ง
คาสาคัญ : ภาษาจีน, การท่องเที่ยว, การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงาน

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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากบทบาทของประเทศจีนที่ มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเศรษฐกิจการค้า ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ล้วนเป็ นส่ วนที่ ทาให้ภาษาจีนทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพราะภาษาจีนเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
สื่ อสาร ซึ่ งจะเพิ่มความเข้าใจและความใกล้ชิดสนิ ท สนมในการติ ดต่อเจราจากับฝ่ ายจี น สถาบันการศึ กษาทั้งไทยและ
ต่างประเทศได้ตระหนักถึงเรื่ องนี้ และเพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม สถาบันการศึกษาไทยจึงได้
เปิ ดภาค/สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถด้านภาษาจีน ในส่ วนของหลักสู ตรภาษาจีน นอกจาก
จะประกอบด้วยกระบวนวิชาพื้นฐานที่ พฒั นาทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลแก่ผเู ้ รี ยนแล้ว ใน
หลักสูตรภาษาจีนยังประกอบด้วยกระบวนวิชาเฉพาะทาง เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านจีนศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้เฉพาะทาง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต กระบวนวิชาภาษาจีนเพื่อการ
ท่ อ งเที่ ยว หรื อ กระบวนวิช าภาษาจี น ส าหรั บ มัค คุ เทศก์เป็ นหนึ่ ง ในกระบวนวิช าที่ มี ค วามเฉพาะทาง เนื้ อ หามี ค วาม
หลากหลาย เนื้ อหาโดยทัว่ ไปมักจะเกี่ยวข้อง 6 ประเด็น อันได้แก่ การเดินทาง ที่ พกั อาหาร สถานที่ ท่องเที่ยว การช้อปปิ้ ง
และความบันเทิ ง ในขณะเดี ยวกันก็เน้นการฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีทักษะและความรู ้เฉพาะทาง นอกเหนื อจากทักษะ
พื้นฐานทางภาษา ผูท้ ี่ทางานด้านการท่องเที่ยว หรื อมัคคุเทศก์จาเป็ นต้องมีทกั ษะทางภาษาที่ดี และองค์ความรู ้ในเรื่ องของ
การท่องเที่ยว จึงจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
ปั จจุบนั นี้ ชี วิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมีการพัฒนามากขึ้น การเดิ นทางไปท่องเที่ ยวต่างประเทศถือว่าเป็ นความ
ปรารถนาอย่างหนึ่งของชาวจีน ซึ่ งที่ผา่ นมา ชาวจีนนิยมไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ซึ่ งมีท้ งั ไปกับกรุ๊ ปทัวร์ และ
ไปด้วยตนเอง จากภาพยนตร์ จีน “แก๊งม่วนป่ วนไทยแลนด์ (Lost in Thailand)” ที่มาถ่ายทาในประเทศไทย ได้สร้างความ
สนใจและกระตุน้ ให้นักท่องเที่ ยวจี นมาเที่ ยวประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ส่ งผลดี ต่อธุ รกิ จโรงแรม สถานที่ ท่องเที่ ยว และ
ร้านค้าต่างๆ เป็ นอย่างยิง่
ประเทศไทยซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากจีน การเดิ นทางมาท่องเที่ ยวที่ ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายไม่แพงเหมือนประเทศแถบ
ตะวันตก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่มาก อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ
รวมถึ งประเพณี ต่างๆ ที่ สืบทอดมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ชาวจี นจึ งนิ ยมมาเที่ ยวที่ ประเทศไทยกันมากโดยปริ ยาย วิชา
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็ นหนึ่งในวิชาเฉพาะทางที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประเพณี ให้แก่ผเู ้ รี ยน และเป็ นพื้นฐานความรู ้เพื่อต่อยอดการทางานในวงการท่องเที่ยวต่อไป การเรี ยนการสอน
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวถือว่ามีบทบาทมากในการพัฒนาความรู ้ของผูเ้ รี ยนด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทักษะการพูดเป็ น
สิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับผูท้ ี่จะประกอบอาชี พด้านการท่องเที่ ยว ดังนั้นผูส้ อนจึงจาเป็ นต้องสร้างโอกาสเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้
พัฒนาทักษะการพูด นอกเหนือจากองค์ความรู ้ต่างๆ แต่การที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะนี้ มีวธิ ี การสอนที่หลากหลาย และ
วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานเป็ นหนึ่งในวิธีการที่สามารถพัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานเป็ นรู ปแบบการสอนที่ใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยมอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนได้
ร่ วมกันทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ร่วมกัน ได้รับความรู ้จากงานที่ ได้ดาเนิ นการ
และสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศโดยเรี ยนรู ้จากการฝึ กปฏิบตั ิและการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่ ง Nunan (1989)
ได้กล่าวว่า ในกระบวนการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานนั้น งานที่ผเู ้ รี ยนได้รับมอบหมาย เป็ นแนวทางที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้
ใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการทาความเข้าใจ การฝึ กปฏิ บตั ิ และนาเสนอเพื่อบรรลุกิจกรรมที่ ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ใน
ขั้นตอนเหล่านี้ จุดสาคัญอยูท่ ี่ การสื่ อความหมายมากกว่ารู ปแบบของภาษา ในวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ ยวเป็ นรู ปแบบ
หนึ่ งในการสอนภาษาต่างประเทศที่เน้นทักษะด้านการพูดและการฟั ง Sheng Shuangxia (2007) ได้กล่าวว่าการสอนภาษา
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แบบมุ่งปฏิบตั ิงานนั้นควรคานึงถึง 3 ประเด็น ได้แก่การใช้ภาษาบนพื้นฐานความเป็ นจริ ง การฝึ กปฏิบตั ิงานมีวตั ถุประสงค์
และการสื่ อสารที่ชดั เจน และขั้นตอนการฝึ กปฏิบตั ิให้ความความสาคัญในความหมายของภาษามากกว่ารู ปแบบของภาษา
สอดคล้องกับWillis (1996) ซึ่งกล่าวถึงการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้รูปแบบภาษาที่ได้เรี ยนมาในการ
สื่ อสารจริ ง และการปฏิบตั ิงานนั้น ผูเ้ รี ยนต้องร่ วมมือเพื่อให้งานนั้นสาเร็ จลุล่วงไปได้ (อ้างใน เกิดศิริ ชมภูกาวิน, 2553: 5)
นอกจากนี้ Wu Zhongwei (2008) ได้กล่าวว่า ในกระบวนการเรี ยนรู ้ภาษาแบบมุ่งปฏิ บัติงาน มีข้ นั ตอนของการ
ป้ อนข้อมูลเข้า (Input) และส่ งข้อมูลออก(Output) ในช่วงรับข้อมูลนั้น ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ขอ้ มูลใหม่ๆ และทาความเข้าใจกับ
ข้อมูลนั้น เมื่อทาความเข้าใจแล้ว จึงทาให้เกิ ดการพัฒนาจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ถือว่าเป็ นช่วงของการส่ งข้อมูลออก
Xiang Zhengying (2008) ได้กล่าวถึง การเรี ยนการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานสามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน ทา
ให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายควรค านึ ง ถึ ง ความน่ า สนใจ เกี่ ย วข้อ งกับ
ชีวิตประจาวัน มีพฒั นาการเป็ นขั้นตอน และสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะ
ประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิ บตั ิงานในวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยผ่านวิธีการมอบหมายภารกิจเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการฝึ กปฏิบตั ิ และการประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศของผูเ้ รี ยนเองเพื่อบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้วธิ ีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานในกระบวนวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ภาษาจีนด้านการท่องเที่ยวให้แก่ผเู ้ รี ยน
สมมุตฐิ านการวิจยั
หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้ผา่ นกิจกรรมฝึ กทักษะทางภาษาด้วยการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงาน ผูเ้ รี ยนได้รับองค์ความรู ้
ด้านการท่องเที่ยว และสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดได้ดียงิ่ ขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั การประยุกต์ใช้วธิ ีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานด้านการท่องเที่ยวให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนวิชา
“ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว” ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
3. ทาแบบสอบถามความคิดเห็น
4. ดาเนินการฝึ กปฏิบตั ิ
5. สรุ ปผลการศึกษา
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาวิธีการและการดาเนินกิจกรรมจากเอกสารและงานวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานด้านการท่องเที่ยวให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนวิชา “ภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว” ซึ่งหลักการการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานนั้น ควรคานึงถึง
1. หลักของความเป็ นจริ ง หมายถึงการฝึ กปฏิบตั ิได้ใช้ความรู ้ภาษาจีนและประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน กิจกรรมใดก็
ตามล้ว นต้อ งเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผูเ้ รี ย นในด้านการเรี ย นรู ้ แ ละเพิ่ ม พู น ทัก ษะทางภาษา สร้ างโอกาสให้ ผูเ้ รี ย นได้มี ก าร
แลกเปลี่ยนสื่ อสารซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2. หลักการใช้ได้จริ ง หมายถึงการเรี ยนรู ้ภาษานั้นไม่เพียงดูผลลัพธ์ที่ปรากฏ แต่ตอ้ งให้ความสาคัญกับขั้นตอนการ
ฝึ กปฏิบตั ิ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ทกั ษะทางภาษาในการสื่ อสาร เมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา ก็ยอ่ มจะต้องนาไปใช้ในด้าน
ต่างๆ การเรี ยนรู ้เป็ นขั้นตอน แต่การประยุกต์ใช้เป็ นวัตถุประสงค์
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3. หลักในการกาหนดให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง หมายถึงการดาเนิ นกิ จกรรมต้องพิจารณาจากผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก โดย
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถร่ วมกันทางานที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมดังกล่าวสามารถเป็ นสิ่ งดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
ที่ อยากจะเรี ยนรู ้ เมื่ อ เรี ยนรู ้ แ ล้วน าไปใช้งาน ถื อว่าเป็ นการเพิ่ มพูน ทักษะของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนลดบทบาทจากเดิ ม ที่ เป็ น
ผูบ้ รรยายในชั้นเรี ยน เปลี่ยนมาเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา หรื อข้อเสนอแนะในการทากิจกรรม
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม เป้ าหมายที่ ใช้ในการทดลองคื อ นักศึ กษาสาขาวิช าภาษาจี น ภาควิชาภาษาตะวัน ออก คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาภาษาจี นเพื่อการท่ องเที่ ยว ภาคการศึ กษาที่ 2/2559 จานวน 26 คน (Willis
1996) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการใช้วธิ ีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงาน แบ่งออกเป็ นสามขั้นตอนได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนปฏิบตั ิงาน (Pre-Task)
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมนาผูเ้ รี ยนเข้าสู่ การปฏิ บตั ิงาน โดยผูส้ อนจะกาหนดหัวข้อและกิ จกรรมที่
ผูเ้ รี ยนจะต้องดาเนิ นการ และเพื่อให้ผู ้เรี ยนสามารถบรรลุเป้ าหมายในกิ จกรรมที่ได้กาหนดไว้ การป้ อนข้อมูลเข้า (Input)
บางส่ วนก็เป็ นส่ วนสาคัญของการเรี ยนการสอน ดังนั้นผูส้ อนสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นคาศัพท์ที่จาเป็ นในการ
บรรยายซึ่งผูเ้ รี ยนอาจมีปัญหาในการหาคาศัพท์เฉพาะทาง เพราะในพจนานุกรมอาจไม่ปรากฏ หรื อข้อมูลภูมิหลังของหัวข้อ
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบตั ิงาน (Task Cycle)
ในขั้นปฏิ บตั ิงานนี้ แบ่งเป็ น 3 ช่วง คือ ขั้นเตรี ยมงาน เมื่อผูเ้ รี ยนได้หัวข้อที่ จะดาเนิ นการแล้ว ผูเ้ รี ยนจะร่ วมกัน
ทางานเป็ นกลุ่มเพื่อเตรี ยมหาข้อมูลและใช้ความรู ้ที่ได้จากขั้นก่อนปฏิบตั ิงานมาประยุกต์ใช้ในการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาในการ
บรรยาย ผูส้ อนสามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับความถูกต้องของการใช้ภาษา ต่อจากนั้น ผูเ้ รี ยนแบ่งหน้าที่และร่ วมกันฝึ กฝน
การบรรยาย และนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนในส่วนหัวข้อที่ได้รับ ช่วงสุดท้ายเป็ นการบรรยายในสถานที่จริ ง
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังปฏิบตั ิงาน (Post-Task)
ภายหลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้ป ฏิ บัติ ภ ารกิ จเสร็ จสิ้ น ผูส้ อนสามารถแนะน าข้อ ผิ ด พลาด ข้อ สังเกต หรื อ สิ่ งที่ ค วร
ปรับปรุ งในการบรรยายให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบประเด็นต่างๆ ที่ควรระมัดระวังในการบรรยาย
3. ทาแบบสอบถามความคิดเห็น
การทาแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนในการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อทราบความคิดเห็นในด้านพัฒนาการของผูเ้ รี ยนที่
เกี่ยวกับการฟัง การพูด และการเขียน รวมถึงการเรี ยนรู ้ศพั ท์ สานวนในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวไทย
4. ดาเนินการฝึ กปฏิบัติ
ในกรณี ศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนด “วัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร”
เป็ นสถานที่ ที่ให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บัติ เนื่ อ งด้วยวัดนี้ เป็ นวัด อารามหลวงที่ ต้ งั อยู่ในเขตตัวเมื อ ง มี ป ระวัติค วามเป็ นมาที่
น่าสนใจ และมีสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นซึ่งต่างจากวัดทัว่ ไป เช่น วิหาร หอไตร เจดีย ์ อุโบสถเป็ นต้น การเดินทางมาวัดนี้
สะดวก นักท่องเที่ยวจีนนิ ยมเดินทางมาเที่ยวชมวัดนี้ อย่างต่อเนื่ อง จึงเหมาะสาหรับใช้เป็ นที่ฝึกปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ภาษาด้าน
การท่องเที่ยว โดยผูส้ อนได้กาหนดหัวข้อที่เกี่ยวกับวัดพระสิ งห์ฯ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ประวัติความเป็ นมา
(2) หอไตร
(3) อุโบสถสอง
(4) วิหารลายคา
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5. สรุปผลการศึกษา
จากการฝึ กปฏิบตั ิในการบรรยาย ณ วัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร ผูส้ อนได้รวบรวมจุดเด่นจุดด้อยการบรรยายของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการปรับปรุ งในการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงาน
ตัวอย่ างกรณีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัตงิ าน
ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนปฏิบตั ิงาน
ในส่วนขั้นก่อนปฏิบตั ิงาน ผูส้ อนเริ่ มเกริ่ นนาด้วยคาถามภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับวัดพระสิ งห์ฯ เพื่อดู
ว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับวัดมากน้อยเพียงใด เช่น
(1) นักศึกษาเคยไปเที่ยววัดพระสิ งห์หรื อไม่ 大家去过帕邢寺吗？
(2) วัดพระสิ งห์ต้ งั อยู่ ณ ที่ใด 帕邢寺在什么地方？
(3) วัดอารามหลวง คือวัดประเภทใด皇家寺庙是哪一类的寺庙？
(4) นักศึกษาทราบหรื อไม่วา่ ประตูวดั หันหน้าไปทางทิศใด
大家是否知道寺庙的大门是朝哪个 方向？
(5) หน้าประตูวดั มักจะมีรูปปั้นสัตว์อะไรประดับอยูด่ า้ นหน้า
寺庙大门前通常摆放什么动物的塑像？
(6) มีใครรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับวัดพระสิ งห์หรื อไม่ 谁知道关于帕邢寺的相关信息？
(7) นักศึกษาที่เคยไปวัดพระสิ งห์ฯ เห็นสิ่ งก่อสร้างด้านสถาปั ตยกรรมอะไรบ้างในวัด
曾去帕邢寺参观过的同学看到了寺庙里有哪些建筑物？
(8) เรามักจะเห็นตัวอะไรตรงขั้นบันไดสองด้านของวิหาร
我们通常会在佛殿台阶两旁看到什么东西？
(9) พญานาคคืออะไร มีความหมายอย่างไร 那卡是指什么，有什么特殊含义？
(10) รู ปปั้ นหลังประตูวดั คือใคร มีความสาคัญอย่างไร
大门后的塑像是谁，有什么重要性？
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจสิ่ งที่ ผเู ้ รี ยนจะต้องปฏิบตั ิภารกิจ โดยผูส้ อนจะบอกกล่าว
เรื่ องภารกิจที่ผเู ้ รี ยนจะต้องร่ วมกันทางานเป็ นกลุ่ม และตามด้วยคาถามภาษาจีนเพื่อดูวา่ ผูเ้ รี ยนสามารถใช้คาภาษาจีนในการ
บอกกล่าวถึงสิ่ งต่างๆ ที่ เกี่ยวกับวัดได้มากน้อยเพียงใด เช่น การบอกตาแหน่งที่ต้ งั ของวัดโดยใช้คาว่า “位于หรื อ在”
การบอกกล่าวทิศทางที่ ต้ งั ของสิ่ งปลูกสร้างในวัดโดยใช้คาว่า “...在...前边（后边、左边、右边）” การ
บอกชื่อสิ่ งปลูกสร้างภายในวัด เช่น “วัดอารามหลวง （皇家寺庙） วิหาร (佛殿) เจดีย ์ (佛塔) หอไตร (藏
经楼)” การบอกชื่ อ ภิ ก ษุ หรื อ ภิ ก ษุ ณี （比丘/比丘尼）และพระสงฆ์ （僧人/和尚） หรื อ สามเณร
（沙弥）เป็ นภาษาจี น รวมถึงคาที่ เกี่ ยวข้องหรื ออาจต้องใช้ในการบรรยาย เช่นทิ ศของประตูวดั หันหน้าไปทางทิ ศ
ตะวันออก（朝东) ตัวพญานาค（那卡）ที่ ใช้ตกแต่งข้างบันได้วิหาร และความหมายของพญานาคที่ตอ้ งการจะ
สื่ อ ถึ ง เช่ น โลกมนุ ษ ย์ （人间）สวรรค์ （天堂）รู ป ปั้ นครู บ าศรี วิ ชัย （喜育才大师）การใช้ค า
ยศถาบรรดาศักดิ์ เช่น พระเจ้า พญา （王） ในภาษาจีนเป็ นต้น ส่ วนคาที่เกี่ยวกับชื่อบุคคล ผูส้ อนสามารถยกตัวอย่าง
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การใช้ตวั อักษรจีนที่มีเสี ยงใกล้เคียงมาเรี ยกชื่ อ เช่น พญาคาฟู（坎夫王）พญาผาญู（帕儒王）เป็ นต้น โดย
เน้นควรเป็ นตัวอักษรจีนที่รู้จกั ง่าย ไม่มีความหมายในทางลบ
นอกจากนี้ ยังรวมถึ งการแนะนาการแปลคาศัพท์เฉพาะทางที่ ไม่ปรากฏในพจนานุ กรมภาษาจี น ซึ่ งแสดงถึ ง
สถาปั ต ยกรรมการตกแต่ งของวัด ไทย เช่ น ช่ อ ฟ้ า（龙首）ใบระกา（龙鳞）หางหงส์ （凤尾）รวมถึ ง
คาศัพท์ในด้านศิลปกรรม เช่น จิตรกรรมฝาผนัง（壁画）พื้นหลังผนัง（背景）ดอกโบตัน๋ （牡丹花）
ทะเลเมฆ（云海）ส่วนคาบางคา เช่น “บุษบก” ซึ่งมีหลังคาซ้อนชั้นเป็ นยอดแหลม ใช้ประดิษฐานพระพุทธรู ป มักจะ
พบได้ที่วดั เสมอ ด้วยเหตุความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยจีน จึงไม่มีคาแปลโดยตรงที่หาได้ในภาษาจีน ผูส้ อน
สามารถแนะนาผูเ้ รี ยนได้วา่ คาภาษาไทยบางคาที่ไม่มีคาแปลโดยตรงนั้น สามารถดูจากลักษณะโครงสร้างของสิ่ งนั้น และ
ใช้คาบรรยายมาประกอบการแปล โดย “บุษบก” มีลกั ษณะเป็ นยอดแหลม มีเสาสี่ มุมคล้ายศาลาเล็กๆ จึงสามารถใช้คา “尖
顶(ยอดแหลม)” และ “小亭(ศาลาเล็กๆ)” มาประกอบกันเป็ นคาแปล “尖顶小亭” ซึ่ งทาให้ผฟู ้ ังเห็นภาพในระดับ
หนึ่ ง หรื ออีกคาว่า “สัตตภัณฑ์（围绕须弥山的七座山）” ซึ่ งพบเห็ นได้ทวั่ ไปหน้าพระประธานในโบสถ์
หรื อวิหารของวัดภาคเหนือนั้น จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลแนวคิดของเขาพระสุเมรุ （须弥山）เพิ่มเติมก่อนเพื่อความเข้าใจ
การให้ขอ้ มูลในลักษณะนี้ ถือเป็ นการปูพ้ืนข้อมูลส่ วนหนึ่ งให้แก่ผเู ้ รี ยน เมื่อผูเ้ รี ยนได้ทราบคาศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับวัด
แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถนาข้อมูลส่วนที่เสริ มนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาในการบรรยายต่อไป
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบตั ิงาน
ในขั้นตอนนี้ ผูเ้ รี ยนจะร่ วมกันทางานเพื่อเข้าสู่การปฏิบตั ิงาน โดยผูส้ อนจะกาหนดหัวข้อและกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยน
จะต้องดาเนิ นการ และผูส้ อนกาหนดให้ผเู ้ รี ยนรายงานความคืบหน้า และตรวจทานเรื่ องของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง หลังจาก
นั้นผูเ้ รี ยนนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มได้เห็นข้อดีขอ้ ด้อยของการนาเสนอและนามาปรับปรุ งอีกครั้งก่อนที่
จะไปบรรยายในสถานที่จริ ง
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังปฏิบตั ิงาน
การฝึ กปฏิ บตั ิในสถานที่ จริ งอาจมีความตื่นเต้น หรื อประหม่าแม้วา่ จะมีการเตรี ยมความพร้อมมาล่วงหน้าใน
ระดับหนึ่ ง แต่ก็อาจมีขอ้ ผิดพลาดในการบรรยายบางประการ ดังนั้นการแนะนาข้อผิดพลาดแก่ผเู ้ รี ยนจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่าง
ยิ่ง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้สังเกต และนาไปปรับปรุ งต่อไป โดยทัว่ ไปข้อผิดพลาดมักจะเป็ นปั ญหาการออกเสี ยงตามวรรณยุกต์
(หรื อพินอิน)ให้ถูกต้อง การใช้คาศัพท์ภาษาจีนที่เหมาะสม การเรี ยงคาภาษาจีนที่ถูกต้องในประโยคเป็ นต้น ผูเ้ รี ยนบางส่วน
สามารถบรรยายได้อย่างราบรื่ น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั พื้นฐานภาษาจีนส่วนหนึ่ง และการฝึ กฝนทักษะในการบรรยายของผูเ้ รี ยนเอง

ผลสรุ ปการวิจัย
หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้ทากิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว ผูส้ อนได้ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยระดับความคิดเห็นแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ 5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด
ประเด็นคาถามประกอบด้วย
1. การพัฒนาทักษะภาษาจีน
1.1 ด้านการพูด
1.2 ด้านการฟัง
1.3 ด้านการเขียน
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2. ปั ญหาการบรรยายในสถานที่จริ ง
2.1 จาเนื้อหาในการบรรยายไม่ได้
2.2 นึกศัพท์ภาษาจีนไม่ออก
2.3 บรรยายตะกุกตะกัก
3. การเรี ยนรู ้ศพั ท์ สานวนในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวไทย
4. การฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มเพื่อบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5. การฝึ กการใช้ภาษาจีนในสถานที่จริ ง
6. ความกล้าในการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
7. การจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไป
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนมีจานวนทั้งหมด 22 คน เพศหญิง 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.8เพศชาย 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 18.2 สรุ ปรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีน
มากที่สุด
ความคิดเห็นด้านประโยชน์ต่อการ
จานวน
พัฒนาทักษะภาษาจีน (3 ประเด็น พูด
ร้อยละ
ฟัง เขียน)
การพูด
การฟัง
การเขียน

17
(77.27 %)
12
(54.55%)
9
(40.91%)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

น้อยที่สุด
จานวน
ร้อยละ

N = 22
0
(0%)
1
(4.55%)
5
(22.73%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

5
(22.73%)
9
(40.91%)
8
(36.36%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
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จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นด้านประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีน (3 ประเด็น พูด ฟั ง เขียน) มีความเห็นว่า
การพัฒนาทางด้านการพูด อยูใ่ นระดับ มากที่สุด 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.27 รองลงมาเป็ น ระดับมาก 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.73
การพัฒนาทางด้านการฟั ง อยู่ในระดับ มากที่ สุด 12 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 54.55 รองลงมาเป็ น ระดับมาก 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40.91 และในระดับ ปานกลาง 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.55
การพัฒ นาทางด้านการเขียน อยู่ในระดับ มากที่ สุด 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.91 รองลงมาเป็ น ระดับมาก 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.36 และในระดับ ปานกลาง 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.73

ตารางที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

-เรี ยนรู ้ศพั ท์ สานวนในการบรรยาย
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

16
(72.73 %)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
N = 22
4
2
(18.18%)
(9.09%)

-ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มเพื่อบรรลุภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย

16
(72.73%)

5
(22.73%)

1
(4.55%)

0
(0%)

0
(0%)

-ฝึ กการใช้ภาษาจีนในสถานที่จริ ง

20
(90.91%)

2
(9.09%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

-มีความกล้าในการพูดภาษาจีนในที่
ชุมชน

15
(68.18%)

6
(27.27%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

ความคิดเห็น

มากที่สุด
จานวน
ร้อยละ

น้อย
จานวน
ร้อยละ

น้อยที่สุด
จานวน
ร้อยละ

0
(0%)

0
(0%)
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-ควรมีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป

16
5
1
0
0
(72.73%) (22.730%)
(4.55%)
(0%)
(0%)
จากความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนตามตารางที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมชี้ให้เห็นว่า ในส่ วนของการเรี ยนรู ้
ศัพท์ สานวนในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับ มากที่สุด 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.73 การฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม
เพื่อบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยูใ่ นระดับ มากที่สุด 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.73
ส่ วนการฝึ กการใช้ภาษาจีนในสถานที่จริ งอยูใ่ นระดับ มากที่สุด 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.91 และความกล้าในการ
พูดภาษาจี นในที่ ชุม ชนล้วนอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด 15 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 68.18 ส่ วนความเห็ น ของผู เ้ รี ยนเห็ น ควรจัด
กิจกรรมนี้ต่อไปอยูใ่ นระดับมากที่สุด 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.73

ตารางที่ 3 ปั ญหาการบรรยายในสถานที่จริ ง

ปั ญหาการบรรยายในสถานที่จริ ง

- จาเนื้อหาในการบรรยายไม่ได้
-นึกศัพท์ภาษาจีนไม่ออก
-บรรยายตะกุกตะกัก

มากที่สุด
จานวน
ร้อยละ

มาก
จานวน
ร้อยละ

3
(13.64%)
3
(13.64%)
7
(31.82%)

11
(50.00%)
13
(59.09%)
4
(18.18%)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
N = 22
4
2
(18.18%)
(9.09%)
4
1
(18.18%)
(4.55%)
7
3
(31.82%)
(13.64%)

น้อยที่สุด
จานวน
ร้อยละ
2
(9.09%)
1
(4.55%)
1
(4.55%)

ปั ญหาการบรรยายในสถานที่จริ ง ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนในเรื่ องจาเนื้อหาในการบรรยายไม่ได้อยูใ่ นระดับ มากที่สุด 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.64 รองลงมาเป็ น ระดับมาก 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ระดับปานกลาง 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18
ปั ญหาเรื่ องนึกศัพท์ภาษาจีนไม่ออก ในระดับ มากที่สุด 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.64 รองลงมาเป็ น ระดับมาก 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.09 ระดับปานกลาง 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18
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ปั ญหาเรื่ องบรรยายตะกุกตะกักอยูใ่ นระดับ มากที่สุด 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.82 รองลงมาเป็ น ระดับมาก 4 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.18 ระดับปานกลาง 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.82
สรุ ปโดยรวม การใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิ บตั ิงานในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ ยว โดย
ผ่านภารกิ จที่ ผูเ้ รี ยนได้รับมอบหมายสามารถทาให้ผูเ้ รี ยนเพิ่มพูนทักษะการฟั ง การพูดภาษาจี น มี ความมัน่ ใจในการใช้
ภาษาจีนบรรยาย และแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวจริ งแต่ ในขณะเดี ย วกัน หากขาดการเตรี ย มความพร้ อ มที่ ดี ก็ มี ผ ลต่ อ การ
บรรยายเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะ
ในส่วนของปั ญหาที่พบเห็นในการสอนด้วยวิธีดงั กล่าวนี้ พบว่าผูเ้ รี ยนบางส่ วนจาคาศัพท์เฉพาะทางไม่ได้ เพราะ
มักเป็ นคาศัพท์ที่ไม่ปรากฏในภาษาจีนทัว่ ไป รวมถึงผูเ้ รี ยนจาเนื้ อหาบางส่ วนไม่ได้ ทาให้ไม่สามารถบรรยายได้ครบถ้วน
การจดจาศัพท์ สานวนและเนื้ อหาได้แม่นยานั้น ขึ้ นอยู่กับตัวผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก หากผูเ้ รี ยนขยันขันแข็งในการฝึ กฝนย่อม
สามารถฝึ กปฏิบตั ิภารกิจได้อย่างราบรื่ น ในทางตรงกันข้าม หากผูเ้ รี ยนไม่ได้มีความมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ ก็อาจมีปัญหาในการ
บรรยาย
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนในชั้นเรี ยนมากขึ้นเพื่อช่วยในการจดจา
 ในขั้นตอนการเตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ผูส้ อนกาหนดให้ผเู ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มทาPowerPoint
เกี่ ยวกับคาศัพท์ และเนื้ อหาที่ จะใช้บรรยายในสถานที่ จริ ง โดยการอ่านออกเสี ยงและอธิ บายความหมาย พร้อมด้วย PPT
ประกอบที่ หน้าชั้นเรี ยน เพื่อช่วยให้ตวั ผูบ้ รรยายเองจดจาได้ดียิ่งขึ้ น ในขณะเดี ยวกัน ผูเ้ รี ยนกลุ่มอื่นๆ ก็สามารถเรี ยนรู ้
คาศัพท์ สานวนในเนื้อหาของกลุ่มต่างๆนอกเหนือจากกลุ่มของตัวเอง
 ในคาบต่อไป กาหนดให้ผเู ้ รี ยนทุกคนในแต่ละกลุ่มออกมาบรรยายคาศัพท์พร้อมเนื้ อหาโดยไม่มีการใช้ PPT
เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ รรยายไปท่องจามาให้ได้ โดยมีการให้คะแนนเป็ นแรงจูงใจ

เอกสารอ้างอิง
Nunan, D. 1989. Desiging tasks for the communicative classroom. New York: Cambridge University Press.
Willis, J. 1996. A framework for task-based learning. Harlow, Essex: Longman.
Sheng Shuangxia. 2007. Task-based for Chinese teaching. Journal of Chinese University Teaching. (3): 65-67.
Wu Zhongwei. 2008. Input-output and method of task- based teaching. Journal of East China Normal University
(Humanities and Social Sciences Edition) (1): 109–113.
Xiang Zhengying. 2008. An effective probe into the application of task-based teaching method. Journal of Chengdu
University (Educational Sciences Edition) 22(1): 58–60.
เกิดศิ ริ ชมพูกาวิน. 2553. การใช้กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสถานที่ ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน การฟั ง
พูด ภาษาอังกฤษและความมั่น ใจในตนเองของนัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ยบัต รวิช าชี พ ชั้น สู ง . วิท ยานิ พ นธ์
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

357

การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่ งเสริมทักษะการสื บค้ นข้ อมูลของผู้เรียน ในยุคเทคโนโลยี 4.0
Teaching English Reading Skill for Enhancing Searching Skill of Learners
in the Age of Technology 4.0
ภรนุชนาฏ อรรถาเวช1*
Pharanuchanart Uttawet1*

บทคัดย่อ
ในโลกเทคโนโลยียคุ ปั จจุบนั ข่าวสารข้อมูลจานวนมากถูกค้นหาและรับรู ้ผ่านทางอินเตอร์ เน็ตหรื อสื่ อออนไลน์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยโทรศัพท์มือถือมากกว่าการรับรู ้ผา่ นทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ การจะเข้าถึงเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีสาระประโยชน์
ตามที่ ตอ้ งการในโลกออนไลน์ที่ไร้ พรหมแดนโดยมี ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลในการสื่ อสารข้อมูลกันทั่วโลกนั้น ผู ้
สื บค้นข้อมูลจาเป็ นต้องมีความสามารถพื้นฐานทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอย่างเพียงพอแต่จากการสารวจ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึ กษาไทยพบว่า มี นักศึ กษาจานวนมากไม่สามารถอ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆหรื อ
บทความที่ เป็ นภาษาอังกฤษให้เ ข้าใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงทาให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและสาระประโยชน์จากการ
อ่านสื่ อออนไลน์ได้ ด้วยเหตุที่ การจัด การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปั จจุ บัน ต้อ งมี การใช้ภ าษาอังกฤษผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยคานึงถึงการบูรณาการโครงสร้างการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. องค์ประกอบทางด้านเนื้ อหา (content) 2. องค์ประกอบทางด้านวิธีการสอน (pedagogy) และ 3. องค์ประกอบทางด้าน
เทคโนโลยี (technology)ให้ได้อย่างสมดุลในระหว่างที่ทาการสอน ดังนั้นผูส้ อนจึงต้องจัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ที่
เหมาะสมด้วยการฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยสื่ อสภาพจริ งที่ สืบค้นผ่านทางอินเตอร์ เน็ตร่ วมกับการ
ฝึ กฝนทักษะการอ่านด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้(Reciprocal Reading) ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ทั้งนี้ ผูเ้ ขี ย นบทความจึ ง ขอน าเสนอรู ป แบบการสอน REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media
Instructional Materials) เพื่อเป็ นการบูรณาการองค์ประกอบทั้ง 3 ประการดังกล่าวในการจัดการเรี ยนการสอน ด้วยเทคนิ ค
วิธีการสอนที่เหมาะสมและเวลาในการฝึ กที่มีความยืดหยุน่ เพื่อส่งเสริ มและเตรี ยมให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่ อ ความเข้า ใจในการสื บ ค้น และอ่ า นข้อ มู ล ต่ า งทั่ว โลกๆผ่ า นทางสื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต ในยุค เทคโนโลยี 4.0 ได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ : การสอนทักษะการอ่าน, ภาษาอังกฤษ, สื บค้นข้อมูล, ยุคเทคโนโลยี4.0
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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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บทนา
ในโลกยุคปั จจุบนั การรับรู ้ข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การค้น หาข้อมู ลที่ ตอ้ งการก็สามารถท าได้ภายในพริ บ ตา จึ งท าให้เทคโนโลยีทางด้านอิ น เตอร์ เน็ ตมี อิทธิ พลต่อวงการ
การศึ กษามากขึ้นอย่างยิ่งเพราะเป็ นแหล่งข้อมูลจานวนมหาศาลในการสื บค้นเพื่อการเรี ยนรู ้ในแขนงสาขาวิชาต่างๆ ซึ่ ง
การศึกษาในยุคปั จจุบนั ได้ให้ความสาคัญต่ออินเตอร์เน็ตในฐานะที่เป็ นเทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสาร ทางด้านข้อมูลต่างๆ
รวมทั้งทางด้านการเรี ยนรู ้ ในโลกสมัยใหม่อีกด้วย (McVerry, 2013) ด้วยเหตุน้ ี ทักษะการสื บค้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพทางอินเตอร์ เน็ตนั้นจึงถือได้วา่ เป็ นทักษะหนึ่ งที่ มีความจาเป็ นในการประสบความสาเร็ จทางการศึ กษาใน
ศตวรรษที่ 21 (Henry, 2005) ซึ่ งการจะรับรู ้ขอ้ มูลเหล่านี้ จาเป็ นต้องอาศัยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นอย่างยิ่งเนื่ องจาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่ ใช้ในการติ ดต่อสื่ อสารกันระหว่างผูค้ นในประเทศต่างๆ แต่การจะสื บค้นวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ เป็ นภาษาอังกฤษซึ่ งมีอยูจ่ านวนมากมายในสื่ อออนไลน์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการนั้น จาเป็ นต้อง
อาศัยทักษะการสื บค้นข้อมูลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Young and Kajder, 2013) จากงานวิจยั ของ Liu and Ko (2016) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูล พบว่าทักษะทางด้านการอ่านที่ดีน้ นั เป็ นพื้นฐานที่สาคัญของ
ความสามารถในการอ่านข้อมูลต่างๆในสื่ อออนไลน์ ซึ่ งทักษะการอ่านดังกล่าวได้แก่ 1. ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
(Reading Comprehension) อันประกอบด้วย ทักษะการอ่านเร็ ว (Skimming and Scanning) ในการจับประเด็น สาคัญและ
รายละเอียดคร่ าวๆ รวมทั้งรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูล และ 2. ทักษะการอ่านเชิงวิจารณ์ (Critical Reading) (Henry, 2005)
แม้ว่าทักษะการอ่านจะเป็ นทักษะที่ สาคัญในการเรี ยนรู ้ในโลกยุคปั จจุบันมากขึ้ น (Chastain, 1988) เพราะเป็ น
ทักษะที่สาคัญในการสื บค้นข้อมูลที่จาเป็ นในการศึกษาหรื อการเพิ่มพูนความรู ้ให้สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง และ เสริ มสร้าง
ประสบการณ์ ซึ่ งจะทาให้ผูท้ ี่มีทกั ษะการอ่านที่ ดีมีโอกาสสร้างความก้าวหน้าในการศึ กษาและประกอบอาชี พได้มากกว่า
ผูอ้ ื่นในยุคของข่าวสารและสังคม 4.0 ดังที่เกริ่ นนาไว้ขา้ งต้นนั้น แต่จากการสารวจพบว่านักเรี ยนและนักศึกษาไทยจานวน
มากยังมีปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จึงทาให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ต่ากว่าเกณฑ์ (นงค์นาถ, 2551;
ปั ณยตา, 2557; มนัสวี, 2558; นพรัตน์, 2559) นอกจากนี้ จากงานวิจยั ทางการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนทางด้านทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่ ไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควรนั้น มีสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น การสอนที่ ยึดครู เป็ นศูนย์กลาง การสอน
แบบเดิ ม ๆ ที่ ค รู อ่ า นและแปลให้ ฟั ง ที ล ะประโยค ผู ้เรี ย นไม่ มี ค ลัง ศัพ ท์ ที่ เพี ย งพอ ขาดความรู ้ แ ละเจตคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ
ภาษาอังกฤษ แบบเรี ยนภาษาอังกฤษไม่เอื้อต่อการอ่าน เน้นรู ปแบบตาราไม่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเบื่ อหน่ าย (Souriyavongsa et al., 2013) สอดคล้องกับงานวิจยั ของมนัสวี (2558) ที่ พบว่า
ปั จจัยด้านการเรี ยนการสอนเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษมากที่ สุดรองลงมาได้แก่ปัจจัยส่ วนตัวของ
นักศึ กษาและปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางบ้าน ตามลาดับ อี กทั้งงานวิจัยของ สุ พ รรณี (2558) ที่ เกี่ ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึ กษามหาวิท ยาลัยราชมงคลสุ วรรณภูมิ พบปั ญ หาเกี่ ยวกับข้อจากัดในการบู รณาการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและเนื้ อหาในหลักสู ตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจากัดในเรื่ องของเวลา และนอกจากนี้ งานวิจยั ของ
Ghazizadeh and Fatemipour (2017)ได้ศึกษาถึงผูเ้ รี ยนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ พบว่าประสบปั ญหาในเรื่ อง
ของการอ่านเพราะผูเ้ รี ยนขาดความสนใจหรื อแรงจูงใจในการอ่าน อีกทั้งยังไม่มีกลวิธีในการอ่านที่มีประสิ ทธิภาพ
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูเ้ ขียนได้ออกแบบการเรี ยนการสอนทักษะการอ่านเพื่อส่งเสริ มความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน
ในยุคเทคโนโลยี 4.0 โดยนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนและสภาพ
การเรี ยนรู ้ เพราะปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์ เน็ตได้ง่าย จึงทาให้มีเสรี ภาพในการเรี ยนรู ้ได้ทุกสถานการณ์
ทุกสถานที่และทุกเวลาจากแหล่งความรู ้ต่างๆทัว่ โลก รวมทั้งสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (พิมพ์ประภาและณัฐพล, 2557)
อีกทั้งยังช่วยในการเสริ มสร้างแรงจู งใจทางการเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วยการนาสื่ อสภาพจริ งที่ ทันสมัยและสอดคล้องกับ
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ชี วิตประจาวันของผูเ้ รี ยนซึ่ งมี อยู่ในอิ นเตอร์ เน็ ตมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนควบคู่และสอดคล้องกับ เนื้ อหาของ
บทเรี ยนในหลักสูตร ทั้งนี้จากงานวิจยั เกี่ยวกับการนาสื่ อสภาพจริ งไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษพบว่าสื่ อ
การสอนสภาพจริ งและการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่ วมมือเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านความเข้าใจในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ และแรงจู งใจ (Wood et al., 2001; Berardo, 2006) การนาบทความใน
อินเตอร์ เน็ตซึ่ งเป็ นสื่ อสภาพจริ งมาใช้ในการสอนทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจจึงเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นในการจัดการเรี ยนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 โดยที่ผสู ้ อนจะต้องเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ ข้อมูลบทความต่างๆในอินเตอร์ เน็ต เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีกลวิธีที่มี
ประสิ ทธิภาพในการค้นหาข้อมูลและเข้าใจในเนื้อหาของบทความนั้นๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Myers, 2006) จากงานวิจยั
ของ Ghazizadeh and Fatemipour (2017) พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่นาสื่ อออนไลน์ร่วมกับการสอน
ในชั้นเรี ยน ช่วยส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ในทักษะการอ่านในชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศได้เป็ น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Looi and Yusop (2011) ที่พบว่า การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยสื่ อออนไลน์ ทาให้
ผูเ้ รี ยนมี กลวิธีการอ่านที่ มีประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้น จึ งส่ งผลต่อความสามารถทางการอ่านเพื่ อความเข้าใจที่ สูงขึ้ น รวมทั้ง
ทัศนคติและแรงจูงใจในการอ่านที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
สื่ อสภาพจริ งที่เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์(social media) ที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั ได้แก่ เฟ็ ซบุค และทวิตเตอร์ ซ่ ึ งเป็ น
แหล่งข้อมูลที่มีการนามาแบ่งปั นเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์และพูดคุยให้ผใู ้ ช้ในโลกออนไลน์ในเครื อข่ายของตน
ได้รับรู ้ (Hundey, 2012) ซึ่งจุดเด่นของเฟ็ ซบุคก็คือเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย สะดวก
รวดเร็ วในการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่ องที่ สนใจ โพสต์รูปภาพ เขี ยนบทความหรื อบล็อก สนทนาแบบโต้ตอบทัน ที
นอกจากนั้นผูใ้ ช้ยงั สามารถรวมกลุ่มความสนใจที่มีร่วมกันได้ (ศรี ศกั ดิ์, 2554) ส่ วนทวิตเตอร์ เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ชนิ ดที่ มีการแสดงหัวข้อและความคิดเห็ นที่ กระชับ (Micro blog) มีขอ้ เด่นในการแนะนาให้ผเู ้ รี ยนติดตามผูเ้ ชี่ยวชาญใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทความ การนาเสนอและติดตามหัวข้อที่สนใจใช้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนในเนื้ อหาวิชา
(Grosseck and Holotescu, 2008) และจากงานวิจยั ต่างๆ เกี่ยวกับประโยชน์และจุดมุ่งหมายในการใช้ทวิตเตอร์ทางการศึกษา
พบว่า ทวิตเตอร์ ได้นามาใช้เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลมากกว่าสื่ อออนไลน์ชนิ ดต่างๆ เหตุผลเพราะสามารถรวบรวมและแบ่งบัน
ข้อมูลในอินเตอร์ เน็ตได้อย่างเบ็ดเสร็ จ (Jonson and Yang, 2009) จากงานวิจยั ของ Teevan et al. (2011) ที่ ศึกษาถึงเหตุผล
ของการนิ ยมใช้ ทวิตเตอร์ เพื่อใช้ในการสื บค้นข้อมูลพบว่า ทวิตเตอร์ เป็ นแหล่งข้อมูลทื่ นิยมใช้เพื่อการติดตามเนื้ อหาใน
หัวข้อที่ สนใจมากกว่าสื่ อสังคมออนไลน์ชนิ ดอื่ นๆ ที่ นิยมสื บค้นข้อมูลเพื่อหาหัวข้อ (Topic) สาหรับ การใช้ทวิตเตอร์
เพื่อให้เป็ นเครื่ องมือทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษนั้น Borau et al. (2009) ได้กล่าวไว้ดงั นี้ วา่ ทวิตเตอร์ เป็ นสื่ อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสมกับการเรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในแง่ของการให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสในการฝึ ก
สมรรถนะทางการสื่ อสารและทางภาษาศาสตร์สงั คมในทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ตอ้ งพบปะเจอะเจอผูส้ อนแบบเผชิญหน้า (face
to face interaction) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Young and Kraut (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มของการใช้ทวิตเตอร์เพื่อ
ส่ งเสริ มความรู ้ ในเนื้ อหาวิช าที่ เป็ นภาษาอังกฤษให้กับ ผูเ้ รี ยนที่ พ บว่า Twitter เป็ นเครื่ องมื อทางการศึ กษาที่ ใช้ในการ
รวบรวมความรู ้ทางด้านเนื้อหาทางการศึกษาที่นาไปสู่การเรี ยนรู ้และพัฒนาทางด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อีก
ทั้งช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมต่อการเรี ยนในชั้นเรี ยนกับโลกแห่ งความเป็ นจริ งเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนให้กา้ วทัน
โลกในยุคปั จจุบนั สู่โลกแห่งอนาคตอีกด้วย
ในส่ วนของวิธีการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้น กลยุทธ์การสอนการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Reciprocal
Teaching) เป็ นเทคนิควิธีการที่มีประสิ ทธิภาพมากในการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Rosenshine and Meister, 1994) โดย
มีกระบวนการที่สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนในบทบาทผูใ้ ห้คาแนะนาและผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
ส่ วนปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนด้วยกันจะเกิดจากการรวมกลุ่มที่ มีความสนใจร่ วมกัน และมาทาการแลกเปลี่ยน
บทบาทเรี ยนรู ้ร่วมกันในเทคนิ คของการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Reciprocal Reading) ที่ มีอยู่สี่ข้ นั ตอน ได้แก่ 1.การ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

361

ท านาย (predicting) ซึ่ งอาศัย พื้ น ฐานจากประสบการณ์ เดิ ม ของผูเ้ รี ย น 2. การตั้งค าถาม (questioning) เป็ นวิธีก ารแยก
ประเด็นของเรื่ องที่ อ่านเพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้ อหาของเรื่ อง 3. การหาความชัดเจน (clarifying) เพื่อที่ จะนามาทาการ
ตรวจสอบความเข้าใจโดยใช้ความรู ้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ และโครงสร้างของประโยค และ 4. การสรุ ป (summarizing) เป็ น
ขั้น ตอนที่ ผูเ้ รี ยนน าความรู ้ ในทฤษฎี ก ารอ่ านทุ กขั้น ตอนมาสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ในการจับ ประเด็น สาคัญ ของเรื่ องที่ อ่ าน
สังเคราะห์ขอ้ มูลในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่ องที่อ่าน การอ่านด้วยเทคนิควิธีการดังกล่าวนี้จึงเป็ นกระบวนการ
กลุ่มที่นามาใช้ฝึกประสบการณ์ดว้ ยการแลกเปลี่ยนบทบาทในการเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มอย่างเสรี ดว้ ยความ
สมัครใจ (Palinscar and Brown, 1984)
จากประเด็นปั ญหาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนรวมทั้งทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ ขียนจึงได้นาประเด็นและหลักการเหล่านี้ มาออกแบบวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนด้วยการบู รณาการกลวิธีการสอนแบบร่ วมมื อที่ เป็ นการสอนทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษแบบแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
(Reciprocal Teaching) ที่ ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ยนได้ฝึ กการใช้ก ลวิธี ก ารอ่ านเพื่ อ ความเข้าใจอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Palinscar and
Brown, 1984; Alexander and Fox, 2004) ร่ วมกับ การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารทางอิ น เตอร์ เน็ ต โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อ
พัฒนาทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้าใจแก่ผเู ้ รี ยนเพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะการสื บค้นข้อมูลในโลกออนไลน์ได้ดว้ ยรู ปแบบ
การสอนทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษแบบ REOMI หรื อ การสอนการอ่ า นแบบแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ด้ว ยสื่ อ การสอน
ภาษาอัง กฤษบนออนไลน์ (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional Materials) ดัง มี ร ายละเอี ย ด
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต่อไปนี้

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการจัดการเรียนการสอน
จากแนวคิดเกี่ ยวกับปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้นและประโยชน์ของสื่ อ
ออนไลน์ที่ช่วยส่ งเสริ มความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจและแรงจูงใจของผูเ้ รี ยน ผูเ้ ขียนตระหนักว่าการสื บค้น
ข้อมูลจาเป็ นต้องอาศัยทักษะการอ่านเพื่อให้เข้าถึงสื่ อออนไลน์ตามที่ ตอ้ งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึ งได้ออกแบบให้
เนื้ อหาของบทอ่านที่ใช้ฝึกที่เป็ นบทความที่ได้มาจากประเภทข้อมูลต่างๆ บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตกูเกิ้ล (Google) และ สื่ อ
สังคมออนไลน์ (social media) 2 ประเภท ได้แก่ เฟ็ ซบุค และทวิตเตอร์ โดยผูเ้ ขียนนามาทาการออกแบบการเรี ยนการสอน
โดยคานึ งถึงแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผสู ้ อนจัดสภาพหรื อบริ บททางการเรี ยนการสอน
ให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น จาเป็ นต้องคานึ งถึงองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านเนื้ อหา (content)
องค์ประกอบทางด้านวิธีการสอน (pedagogy) และองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี (technology) มาบูรณาการการจัดการ
เรี ยนการสอนได้อย่างสมดุลและมีความยืดหยุน่ ของเวลา สถานที่ และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน (Young and Kajder, 2013)
โดยเนื้ อหาของบทความที่ใช้ในการฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นได้นามาจากสื่ อออนไลน์ และในส่ วนของวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน ได้มีการประยุกต์รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยผสมผสานระหว่างการ
เรี ยนในชั้นเรี ยนและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ นทางสื่ อออนไลน์ โดยมีการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวได้เป็ น
รู ปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบ REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional
Materials) ซึ่ งมี การบู รณาการองค์ป ระกอบทั้ง 3 ด้านเข้าด้วยกัน อย่างเหมาะสมและสอดคล้อ งกับการจัดการศึ กษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยได้นาไปใช้กบั นักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโลโนยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ในรายวิชา Reading English for
Learning ซึ่งเป็ นรายวิชาที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะและกลวิธีการอ่านในการสร้างองค์ความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพิ่มขึ้น
ทั้งในเรื่ องคาศัพท์ ไวยากรณ์ และข้อมูลความรู ้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทนั สมัย ดังนี้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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องค์ ประกอบทางด้ านเนื้อหา (content)
ผูเ้ ขียนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเนื้ อหาของบทความจากสื่ อออนไลน์ 3 ประเภทซึ่ งได้แก่ อินเตอร์ เน๊ตกู
เกิล เฟ็ ซบุค และ ทวิตเตอร์เนื่ องจากเป็ นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ทั้งนี้ ผเู ้ ขียนมีหลักเกณฑ์ในการเลือก
เนื้ อหาจากสื่ อดังกล่าวโดยคานึ งถึงความสัมพันธ์ของเนื้ อหาในสื่ อกับจุดประสงค์และเนื้ อหาในบทเรี ยน ข้อมูลเนื้ อหาของ
สื่ อต้องมีความถูกต้องเหมาะสม ทันสมัย น่าสนใจ ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายคือผูเ้ รี ยน และเมื่อได้เนื้ อหาที่ตอ้ งการแล้ว ผูเ้ ขียน
ได้นาบทความเหล่านี้มารวบรวมเป็ นคลังข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพื่อนามาใช้ประกอบการสอน โดยทาการวางระบบไว้ในบัญชี
ส่วนตัวของผูเ้ ขียนบนทวิตเตอร์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้ามาฝึ กฝนทักษะการอ่านเพื่อสื บค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ผสู ้ อนมอบหมาย
ในแต่ละครั้งของการเรี ยน ซึ่ งเป็ นวิธีการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนสามารถค้นได้ง่ายเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่ การปฏิ บตั ิจริ งได้ใน
อนาคต
องค์ ประกอบทางด้ านการสอน (pedagogy)
ในการฝึ กในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะถูกแบ่งออกเป็ นกลุ่มๆ กลุ่มละ 5 คน เพื่อฝึ กทักษะการอ่านแบบร่ วมมือด้วยวิธีการ
อ่านเพื่อความเข้าใจด้วยการอ่านแบบแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ (Reciprocal Reading) โดยบทความแต่ละครั้งนั้นได้มาจากการ
สื บค้นข้อมูลของกลุ่มจากทวิตเตอร์ ในบัญชีของผูส้ อนที่ผเู ้ รี ยนได้เข้าถึงด้วยการติดตาม ซึ่ งมีคลังข้อมูลตามที่ผสู ้ อนเตรี ยม
ไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็ นการย่นระยะเวลาของการสื บค้นให้แก่ผเู ้ รี ยนในช่วงระยะเวลาที่ทาการฝึ กฝนทักษะการอ่านเร็ วเพื่อ
จับรายละเอียดและประเด็นสาคัญคร่ าวๆในบทความ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบทความตามที่ กาหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ วขึ้น
ในระหว่างการฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนทุกคนในกลุ่มจะผลัดกันเป็ นผูน้ าบทบาทต่างๆ
ตามรู ปแบบการฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Reciprocal Reading) โดยที่ผสู ้ อน
มีหน้าที่ช่วยอานวยความสะดวก เฝ้าสังเกตการณ์ และให้คาแนะนากับผูเ้ รี ยนเมื่อผูเ้ รี ยนร้องขอความช่วยเหลือในระหว่าง
ดาเนินการฝึ กอ่านบทความที่ได้สืบค้นมาในขั้นตอนแรก ผูเ้ รี ยนทาการจดบันทึกกิจกรรมภายในกลุ่มระหว่างการฝึ ก จากนั้น
แต่ละกลุ่มจะออกมานาเสนอเนื้อหาที่ช่วยกันอ่านภายในกลุ่ม รวมทั้งขั้นตอน วิธีการ และบรรยากาศที่ได้จากการฝึ กภายใน
กลุ่มหน้าชั้นเรี ยน อีกทั้งยังมีการส่ งรายงานบันทึกกิจกรรมการอ่านในชั้นเรี ยนภายในกลุ่มทางเฟ็ ซบุคกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่ งจะเป็ นการสะท้อนให้ผสู ้ อนได้แก้ไขและปรับปรุ ง
ทักษะทางการอ่านของผูเ้ รี ยนที่ยงั บกพร่ อง ซึ่ งปรากฏจากการนาเสนอเนื้ อหาและความเข้าใจของเรื่ องที่อ่านและกลวิธีการ
อ่านของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนภายใต้เวลาที่จากัด
องค์ ประกอบทางด้ านเทคโนโลยี (technology)
ผูส้ อนได้นาเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์มือถือมาใช้เป็ นสื่ ออุปกรณ์การเรี ยนการสอน โดยอาจกล่าวได้วา่ การ
สอนทัก ษะการอ่ านภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อ ออนไลน์ ในโลกยุค ปั จจุ บัน ด้วยอุ ป กรณ์ โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เป็ นการน า
เทคโนโลยีที่ติดตัวผูเ้ รี ยนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในกระบวนการเรี ยนการสอนที่ผ่านการพิจารณาเลือกสรรบทความ
ในสื่ ออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน วัตถุประสงค์ของรายวิชา และกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน สามารถกระตุน้ ความสนใจ
ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยน ไม่เบื่อหน่าย สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู ้ที่ทนั สมัยได้อย่างสะดวก
ขึ้น อีกทั้งมีความสอดคล้องกับชีวติ ประจาวันในโลกยุคเทคโนโลยี 4.0 ได้อีกด้วย
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาการใช้ รูปแบบการสอน REOMI
การวัดผลสัมฤทธิ์ผ้เู รียน
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ การสื บค้น และการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนเป็ นรายกลุ่มและบุ คคลนั้น ผูส้ อนได้
มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มหรื อรายบุคคลไปสื บค้นและอ่านบทความที่สนใจภายใต้หัวข้อต่างๆในบทเรี ยนตามที่เรี ยน
ไปแล้ว โดยมี เงื่ อนไขของเนื้ อหาและเวลาตามที่ ผูส้ อนกาหนดด้วยการสื บค้น บทความนั้นๆจากสื่ อออนไลน์ โดยน า
หลักการที่ ได้จากการฝึ กการอ่านแบบร่ วมมือในชั้น เรี ยนไปประยุกต์ใช้จริ ง นอกจากนี้ ยงั ได้มีการประเมิ นความเข้าใจ
เกี่ ยวกับกลวิธีการอ่านและการนาไปใช้ ด้วยการทาเป็ นรายงานกลุ่มบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ภายในแต่ละกลุ่มที่ได้ทาการฝึ กในชั้นเรี ยนส่ งให้กบั ผูส้ อนทางเฟ็ ซบุคของกลุ่มเรี ยนในรายวิชานี้ เพื่อที่ผสู ้ อนจะได้
ทาการประเมินและปรับปรุ งความเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มและรายบุคคลโดยที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับรู ้วธิ ีการ ข้อเสนอแนะของตัวเอง
และของเพื่อนๆภาย ในกลุ่มและนอกกลุ่มไปพร้อมๆ กันอย่างทั่วถึ ง ผลที่ ได้ พบว่า ผูเ้ รี ยนมี เทคนิ คการอ่านเร็ วเพื่อจับ
รายละเอียดและประเด็นสาคัญ สามารถสื บค้นบทความที่มีเนื้อหาตามที่ตอ้ งการได้ดีข้ ึน อีกทั้งยังมีกลวิธีทางการอ่าน สังเกตุ
ได้จากผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านได้ดีข้ ึน และมีการเปิ ดค้นหาคาศัพท์คาต่อคาในขณะที่อ่านน้อยลง
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
รู ปแบบการสอนนี้ สามารถสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการอ่านบทความทางภาษาอังกฤษด้วยการสื บค้น
ข้อมูลทางสื่ อออนไลน์ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี อันจะเห็ นได้จากการเข้าชั้นเรี ยนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่ วม ความ
รับผิดชอบและความกระตือรื อร้นในการฝึ กกิ จกรรมกลุ่ม และการทางานที่ ได้รับมอบหมาย ผูเ้ รี ยนกล้าแสดงออกในการ
ซักถามและการแสดงความคิดเห็ นในกลุ่มและในชั้นเรี ยนอย่างเด่ นชัด รู ปแบบการสอนนี้ ช่วยให้ลดปั ญหาในเรื่ องของ
ข้อจากัดของเวลา สถานที่ ในการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้จากในชั้นเรี ยนไปสู่ โลกแห่ งความจริ งได้ ตรงตามความ
ต้อ งการของผูเ้ รี ย นและสามารถพัฒ นาศัก ยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ ค คลได้อ ย่างทั่วถึ ง โดยที่ ผูส้ อนสามารถติ ด ตาม
ประเมินผล ปรับปรุ งแก้ไขผูเ้ รี ยนได้อย่างทัว่ ถึงในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด

สรุ ปผลการวิจัย
รู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนแบบ REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional
Materials) ได้ออกแบบโดยคานึ งถึงความสมดุลระหว่างองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอน 3 ประการ อันได้แก่ 1.
องค์ประกอบทางด้านเนื้ อหา 2. องค์ประกอบทางด้านวิธีการสอน และ 3. องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี โดยมุ่งฝึ กฝน
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้สามารถสื บค้นข้อมูลให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นทักษะที่สาคัญทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และจาก
การใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวพบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถสื บค้นบทความหรื อข้อมูลที่มีประโยชน์และตรงตามความต้องการ
มากขึ้ น ทั้งนี้ มี ผลมาจากการใช้รูป แบบการสอนที่ ออกแบบให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึ กการใช้เทคนิ ค การอ่านเร็ ว (Skimming and
Scanning) เพื่อจับรายละเอียดและประเด็นสาคัญคร่ าวๆ โดยผูส้ อนได้จดั สภาพการเรี ยนการสอนด้วยสื่ อสภาพจริ ง และมี
การจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกรู ปแบบการอ่านด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Reciprocal Reading)
ที่ส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และส่งเสริ มแรงจูงใจและทัศนคติทางการเรี ยนที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยน
ซึ่งจากจุดเด่นดังกล่าวของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ได้นาเสนอมานั้น สามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้กบั การจัดการ
เรี ยนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และต่อยอดไปสู่ การวิจยั ที่ สมบูรณ์ข้ ึนเกี่ยวกับรู ปแบบของการ
จัดการเรี ยนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบ REOMI ต่อไป เนื่ องจากรู ปแบบการสอนนี้ ช่วยให้ลดปั ญหาในเรื่ อง
ข้อจากัดของเวลา สถานที่ ในการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้จากในชั้นเรี ยนไปสู่ โลกแห่ งความจริ งได้ ตรงตามความ
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ต้อ งการของผูเ้ รี ย นและสามารถพัฒ นาศัก ยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ ค คลได้อ ย่างทั่วถึ ง โดยที่ ผูส้ อนสามารถติ ด ตาม
ประเมินผล ปรับปรุ งแก้ไขผูเ้ รี ยนได้อย่างทัว่ ถึงในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด แต่ท้ งั นี้รูปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวนี้
เป็ นเพี ย งการน าร่ อ งในการแก้ไขปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนทัก ษะการอ่ านภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้าใจโดยใช้
เทคโนโลยีที่อยูใ่ กล้ตวั ผูเ้ รี ยนมาประยุกต์ใช้กบั รู ปแบบการสอนอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทางการศึกษา
และเป็ นแนวทางในการวิจยั รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถก้าวทัน
โลกและเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังเป็ นแนวทางในการทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนทักษะการอ่านที่สูงขึ้นในระดับการอ่านเชิงวิจารณ์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ REOMI นี้ ไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การออกแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพทางการอ่านภาษาอังกฤษทั้งในระบบสื่ อออนไลน์และเอกสาร
ทางวิชาการ หรื อตาราทัว่ ไปได้ดียงิ่ ขึ้น
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การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเทีย่ วเชิ งเกษตรสาหรับชุ มชนบ้ านบางคู
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Khanom District, Nakhon Si Thammarat
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย และพัฒ นานี้ ใช้ร ะเบี ย บวิธี ก ารวิจัย แบบผสมผสานของการวิจัย เชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ ยวเชิงเกษตรสาหรับชุมชนบ้านบางคู อาเภอขนอม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมมี ดังนี้ 1) การศึ กษาสารวจข้อมู ลความต้องการพื้ น ฐานเพื่ อพัฒ นาหลัก สู ตรฝึ กอบรม 2) การพัฒ นาหลัก สู ต ร
ฝึ กอบรม 3) การทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมกับ กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลา 30 ชั่วโมง และ 4) การประเมิ น ผลหลักสู ต ร
ฝึ กอบรมกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษา คื อ สมาชิ ก ของกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ค ลองบางคู อ าเภอขนอม จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรม 2) แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3) หลักสูตรฝึ กอบรม4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม และ
5) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบ t-test ผลศึ ก ษาพบว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่ม ตัวอย่างก่ อนและหลังการฝึ กอบรมมี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการฝึ กอบรมกลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนาความรู ้และความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมในระดับมากนอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้มี
การปรับแก้ไขเนื้อหาของหลักสูตรฝึ กอบรมให้สอดคล้องตรงและกับความต้องการในการใช้งานจริ งของกลุ่มตัวอย่าง
คาสาคัญ: หลักสูตรฝึ กอบรม, ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, อาเภอขนอม, จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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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 different
at 0.05 level. After the training, the samples had enriched their knowledge and increased their ability in English for agrotourism. 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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บทนา
อ าเภอขนอม จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 434 ตารางกิ โ ลเมตร มี ร ะยะห่ า งจากอ าเภอเมื อ ง
นครศรี ธรรมราชประมาณ 100 กิโลเมตร โดยลักษณะภูมิประเทศของอาเภอมีความแตกต่างกัน คือ เขตที่ราบชายฝั่ งทะเล
ด้านตะวันออกในเขตตาบลขนอม เขตที่ราบตอนกลางของอาเภอในเขตตาบลควนทอง เขตที่ลาดเชิงเขาทางทิศตะวันตกอยู่
ในเขตพื้นที่ตาบลควนทอง และเขตภูเขาซึ่ งทอดจากทางทิศเหนื อลงใต้ดา้ นทิศตะวันตก และทิ ศใต้ (อรอนงค์, 2553) จาก
ลักษณะทางภูมิประเทศที่ต่างกันส่ งผลให้อาเภอขนอมมีความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ามา
เรี ยนรู ้สมั ผัสกับธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของชุมชน
อาเภอขนอมแบ่งการปกครองส่ วนท้องถิ่นออกเป็ น 4 แห่ ง ได้แก่เทศบาลตาบลขนอม เทศบาลตาบลท้องเนี ยน
เทศบาลตาบลอ่าวขนอม และองค์การบริ หารส่ วนตาบลควนทอง สาหรับชุมชนบ้านบางคู ตาบลควนทอง เป็ นชุมชนซึ่ งอยู่
เขตการปกครองขององค์การบริ หารส่ วนตาบลควนทองตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลควนทองพ.ศ.
2559-2563 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาชุมชนไว้วา่ “สร้ างมาตรฐานคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้ มแข็ง สู่ องค์ กรธรรมาภิ
บาล” และกาหนดประเด็นของยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจมุ่งเน้นการส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพ องค์การวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา
องค์ความรู ้ตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนส่งเสริ มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และนิ เวศรวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร(งานนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลควนทอง,
2561)
ดังนั้นเพื่อเป็ นการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ ยวของชุ มชนบ้านบางคู ตาบลควนทอง โดยการส่ งเสริ มการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ ยวในระดับชุมชน ให้ประชาชนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยว
อี ก ทั้งจากจานวนนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่ เข้ามาเที่ ยวในอ าเภอขนอมมี จานวนเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี สิ่ งที่ มี ความจาเป็ น คื อ
ประชาชนของชุมชนจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ มีทกั ษะอาชีพของการเป็ นผูน้ าเที่ยว มีทกั ษะและความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษ
(Prachanant, 2012) เพื่อให้เป็ นผูท้ ี่ คอยอานวยความสะดวก ชี้ แนะ อธิ บายให้ขอ้ มูลแก่ นักท่ องเที่ ยว ลดช่ องว่างของการ
สื่ อสารกับนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ (จุฑามาส และคณะ, 2560)และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ ยว อันจะนาไปสู่
ความสาเร็ จของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนและอาเภอขนอมต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
สาหรับชุมชนบ้านบางคู ตาบลควนทอง อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กบั ประชาชนของชุมชนบ้านบางคูให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรมากขึ้น มีทกั ษะในการสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ ยว
สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในรู ปแบบที่หลากหลายให้กบั นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในอาเภอขนอม

วิธีดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1.พัฒ นาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่ อการท่ อ งเที่ ยวเชิ งเกษตรสาหรับ ชุ ม ชนบ้านบางคู อาเภอขนอม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสาหรับ
ชุมชนบ้านบางคู อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ างกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองบางคู อาเภอขนอม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 20 คนดังรายละเอียดในตารางที่1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสาหรับชุมชนบ้าน
บางคู อาเภอขนอมจังหวัดนครศรี ธรรมราช
รายการ

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. อาชีพ
เกษตรกร
ธุรกิจส่ วนตัว
รับราชการ
นักเรี ยน นักศึกษา
อื่นๆ
4. การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. / ปวส.
ปริ ญญาตรี
5. การเข้าร่ วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เคย
ไม่เคย

ความถี่

ร้อยละ

8
12

40
60

3
3
3
6
5

15
15
15
30
25

10
5
2
3
0

50
25
10
15
0

2
3
8
1
7

10
15
40
5
35

4
16

20
80

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามความต้องการพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศการพัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษเพื่ อจุ ดประสงค์เฉพาะและแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริ ห ารส่ วนตาบลควนทองพ.ศ. 2559-2563(งาน
นโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลควนทอง, 2561) จากนั้นสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความ
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คิดเห็ นกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ปั ญหาการใช้ภาษาอังกฤษ โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ ความ
ต้องการในการฝึ กอบรม เนื้อหาที่เห็นว่าเหมาะสม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและเวลาที่เหมาะสม
2) แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ เป็ นแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซึ่ งประกอบด้วย
ข้อคาถามที่ เกี่ ยวกับปั ญหา ความต้องการ เนื้ อหา รู ปแบบ และข้อเสนอแนะในการจัดการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อใช้
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
3) หลักสู ต รฝึ กอบรม ผูว้ ิจัย น าข้อ มูล ที่ ได้จากการแบบสอบถามความต้อ งการพื้ น ฐานเพื่ อ พัฒ นาหลัก สู ต ร
ฝึ กอบรม และการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ มาสร้างและจัดทาโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรม ซึ่ งแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรมผูว้ ิจัย ยึดตามกรอบกระบวนการของการพัฒ นาหลักสู ต รภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อ สารและภาษาอังกฤษเพื่ อ
จุดประสงค์เฉพาะ(English for Specific Purposes) ซึ่ งฮัทชินสันและวอเทอร์ ส (Hutchinson and Waters, 1989) ได้อธิบาย
ว่าควรมุ่งเน้นการอาชี พเฉพาะด้าน โดยจัดเนื้ อหาสาระที่ สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย น
สามารถนาความรู ้ไ ปใช้ในการประกอบอาชีพได้ นอกจากนั้นสตรี เวนส์ (Strevens, 1987) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะมุ่งเน้นให้ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเฉพาะกลุ่มหรื อเกี่ ยวข้องกับงาน
เฉพาะด้าน (Specific Job) หรื อวิชาเฉพาะสาขา (Specific Subject) หรื อเป็ นความต้องการที่มีจุดประสงค์เฉพาะ (Specific
Purposes)
4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้วิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert Rating Scale) ข้อคาถามในแบบสอบถามประกอบด้วยความพึงพอใจที่มีต่อหลักสู ตร วิทยากรเนื้อหาและ
กิ จกรรมการฝึ กอบรม ตลอดจนข้อ เสนอแนะและข้อ คิ ด เห็ น อื่ น ๆ ทั้งหมดจานวน 10 ข้อ คะแนนที่ ไ ด้จ ากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจนามาเปรี ยบเทียบโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแต่ละข้อ ออกเป็ น 5 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรน้อยที่สุด
5) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาขึ้นโดยเริ่ มจากการศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหา
ของหลักสู ตรฝึ กอบรมในแต่ละหน่ วย(Unit)ทั้งด้านความรู ้ และทักษะ สร้ างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลื อก (Multiple
Choice) ชนิ ด 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ แล้วนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC)ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนั้น ผูว้ ิจัยน าผลที่ ได้จากข้อประเมิ น ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ มาปรับปรุ งให้ได้แบบทดสอบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และได้แบบทดสอบจานวน 30 ข้อ และมีค่า IOC
เท่ากับ 0.95
วิธีการดาเนินการวิจยั
งานวิจยั และพัฒนานี้มีกระบวนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสารวจข้อมูลความต้องการพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม โดยแบ่งเป็ น
1.1 ใช้แบบสอบถามความต้องการพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม สอบถามกลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิก
ของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองบางคู อาเภอขนอม ทั้งหมดจานวน 20คน
1.2 ใช้แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ สัมภาษณ์ตวั แทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของอาเภอขนอม ผูน้ าชุ ม ชนพัฒ นาการอ าเภอมัค คุ เทศก์ท้องถิ่ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมให้กบั ชุมชน จานวน 10คน
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม ซึ่ งประกอบด้วย1) จุดประสงค์2) เนื้ อหาที่ใช้ใน
การฝึ กอบรม 3) กิจกรรมและสื่ อในการฝึ กอบรม และ 4) วิธีการประเมินผล เนื้ อหาของหลักสูตรฝึ กอบรมที่ได้มีท้ งั หมด 5
หน่วย(Unit) ดังนี้
Unit 1 Mangrove Nature Tour (การท่องเที่ยวป่ าโกงกางเลียบคลองบางคู)
เนื้อหาประกอบด้วยการพูดแนะนาการท่องเที่ยวป่ าโกงกาง ข้อควรปฎิบตั ิในการนัง่ เรื อหางยาวเพื่อชมป่ าโกงกาง
พืชและสัตว์ในป่ าโกงกาง และกิ จกรรมในระหว่างการท่ องเที่ ยวชมป่ าโกงกาง เช่น การหาหอยกัน การปรุ งอาหารที่ ได้
วัตถุดิบจากป่ าโกงกาง
Unit 2 Visiting Suan Lung Daeng (การเที่ยวชมสวนผลไม้ของลุงแดง อรุ ณ ดาคุม้ )
เนื้อหาประกอบด้วยการแนะนาให้รู้จกั ปราชญ์ชาวบ้านผูม้ ีความเชี่ยวชาญในการปลูกผลไม้ และการบรรยายข้อมูล
ลักษณะของผลไม้ไทย
Unit 3 Learning How to Make and Paint Batik
(การเรี ยนรู ้การทาผ้าบาติกของกลุ่มแม่บา้ นควนทองบาติกและหัตถกรรม)
เนื้ อหาประกอบด้วยการบรรยายอุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในการทาผ้าบาติก การอธิ บายขั้นตอนในการทาผ้าบาติก
การซื้อขายและต่อรองราคาผ้าบาติก
Unit 4 VisitingKhaoWangthong Cave and Natural Fish Spa
(การเที่ยวชมถ้ าเขาวังทองและสปาปลา)
เนื้ อหาประกอบด้วยการบรรยายเส้นทาง ตาแหน่งทิศทางต่างๆ ในระหว่างการเดินทางไปเที่ ยวชมถ้ าเขาวังทอง
การอธิบายเกี่ยวกับทาสวนยางพารา การอธิ บายลาดับขั้นตอนในการทายางแผ่น การแนะนาข้อควรปฏิบตั ิในขณะเที่ยวชม
ถ้ าเขาวังทอง การบรรยายลักษณะของถ้ าและสปาปลา
Unit 5 Learning How to Make Homemade Organic Rice (การเรี ยนรู ้การปลูกข้าวแบบออร์แกนนิค)
เนื้ อหาประกอบด้วยการบรรยายการปลูกข้าวแบบออร์แกนนิ คของชุมชน วิธีการแปรรู ปข้าวเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
และการบอกราคาผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั นาหลักสู ตรฝึ กอบรมจากขั้นตอนที่ 2 ที่ แก้ไขปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการ
ฝึ กอบรมทั้งหมด 5 วันๆละ 6 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 30 ชัว่ โมง ประกอบด้วยการจัดอบรม การบรรยายให้ความรู ้และการฝึ ก
ปฏิบตั ิโดยผูว้ จิ ยั ทาหน้าที่เป็ นวิทยากรหลักในการบรรยายให้กบั กลุ่มตัวอย่าง
การทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรมกับกลุ่มตัวอย่างใช้แบบแผนการวิจยั แบบศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว วัดก่อน
และหลังการใช้หลักสูตรฝึ กอบรม (One group Pre-test-Post-test Design)
รู ปแบบการวิจยั แบบ One Group Pre-test-Post-test Design
การทดสอบก่ อนการฝึ กอบรม

การใช้ หลักสู ตรฝึ กอบรม

การทดสอบหลังการฝึ กอบรม

T1

X

T2

T1
X
T2

แทน การทดสอบก่อนการฝึ กอบรม
แทน การใช้หลักสูตรฝึ กอบรม
แทน การทดสอบหลังการฝึ กอบรม
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ก่อนการดาเนิ นการฝึ กอบรมผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ น
แบบทดสอบแบบหลายตัวเลื อ ก (Multiple Choice) จานวน 30 ข้อ โดยใช้เวลาท าประมาณ 60 นาที หลังจากนั้นผูว้ ิจัย
บรรยาย ให้กลุ่มตัวอย่างฝึ กปฏิบตั ิตามที่กาหนดในเนื้อหาของหลักสูตรจานวน 30ชัว่ โมง
หลังการฝึ กอบรมเสร็ จสิ้ น ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอีกครั้งซึ่ งเป็ น
แบบทดสอบฉบับเดี ยวกับก่ อนการฝึ กอบรม และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะที่ มีต่อหลักสู ตร
ฝึ กอบรม

ภาพที่ 1-4 การดาเนินการฝึ กอบรม ณ กลุ่มแม่บา้ นควนทองบาติกและหัตถกรรม ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรี ฯ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรฝึ กอบรม
หลังการทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินผลหลักสู ตรโดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 2ส่ วน
ดังนี้
1. ความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปรี ยบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
การฝึ กอบรม
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กอบรม จานวน 20 คน

N
t

D
 D2
ก่อนการฝึ กอบรม
หลังการฝึ กอบรม

11.95
3.87
165
1501
13.6041
20.20
3.53
ค่า 0.05t19 = 1.7291 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กอบรมแตกต่าง
กัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการฝึ กอบรมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษมี
ค่าเฉลี่ย สูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม
20
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2. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสาหรับชุมชน
บ้านบางคู อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยหลังจากการฝึ กอบรมผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม
ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
S.D.
ความพึงพอใจ

1.ความเหมาะสมง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหา
4.15
0.74
มาก
2.การเรี ยงลาดับของเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก
4.20
0.52
มาก
3.ความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ประกอบการฝึ กอบรม
4.10
0.71
มาก
4.ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเนื้อหา
4.20
0.52
มาก
5.การบรรยายของวิทยากร
4.50
0.51
มากที่สุด
6. การฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมในกลุ่มย่อย
3.90
0.78
ปานกลาง
7.เอกสารหลักสูตรที่ใช้ประกอบการฝึ กอบรม
4.55
0.68
มากที่สุด
8.ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึ กอบรม
4.00
0.85
มาก
9.สถานที่ที่ใช้ในการฝึ กอบรม
5.00
0
มากที่สุด
10.ความรู ้ที่ท่านได้รับเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเพื่อการท่องเที่ยว
4.30
0.57
มาก
เชิงเกษตร
รวม
4.29
มาก
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรสาหรับชุ มชนบ้านบางคู อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 4.29กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสถานที่ ที่ใช้ในการฝึ กอบรมมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 รองลงมา คือ
เอกสารหลักสู ตรที่ใช้ประกอบการฝึ กอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55และมีความพึงพอใจการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมในกลุ่ม
ย่อยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
จากกระบวนการพัฒ นาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรสาหรับชุ มชนบ้านบางคู
อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก โดยเริ่ มจากการศึ กษาสารวจข้อมูลความต้องการ
พื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม การทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง และ
การประเมินผลหลักสูตรฝึ กอบรมซึ่งสามารถสรุ ปกระบวนการได้ดงั ภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 กระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตรส าหรั บ ชุ ม ชนบ้า นบางคู
อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ผลและวิจารณ์ผล
จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่ อนและหลังการฝึ กอบรมแตกต่างกัน
โดยหลังการฝึ กอบรมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า
หลัก สู ตรที่ ผูว้ ิจัยพัฒ นาขึ้ น ส่ งผลต่ อความรู ้ ความเข้าใจ ท าให้ก ลุ่ มตัวอย่างได้รับ ความรู ้ เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม และส่ งผลต่ อ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจาก
1. ผูว้ จิ ยั ใช้เนื้ อหาและกิจกรรมการฝึ กที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารเป็ นสาคัญ เน้นให้กลุ่มตัวอย่าง
ที่มาเข้ารับการฝึ กอบรมสามารถใช้ภาษาได้จริ งในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในการติดต่อสื่ อสาร การสอบถามและการ
ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรในด้านต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ Larsen-Freeman (2000:128-132) ได้กล่าวไว้ว่า
เป้ าหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารนั้นคือการทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อสารในภาษาที่เรี ยนได้เน้นการเรี ยนรู ้ที่เกิดจาก
การปฎิบตั ิและการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาในการสื่ อสารจริ งๆ
2.ในการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการกาหนดกิจกรรมและการเลือกใช้สื่อ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้
โดยผูว้ ิจยั พิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูใ้ หญ่และมีปัจจัยด้านร่ างกายที่มีผลโดยตรงต่อการเรี ยนรู ้
เช่น ประสิ ทธิ ภาพในการจาและเรี ยนรู ้ที่ชา้ ลง เนื่องจากประสิ ทธิภาพของสมองที่เสื่ อมถอยลงตามอายุ การเว้นช่วงเวลาจาก
การเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นเวลานาน ดังนั้น กิจกรรมในการฝึ กอบรมจึงต้องเป็ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและกิจกรรมนั้นๆ ต้อง
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ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทาซ้ าๆ จนเกิดการเรี ยนรู ้และจดจาได้ ในการจัดทาเอกสารและสื่ อประกอบการฝึ กอบรมต้องใช้ตวั อักษร
ที่มีขนาดใหญ่ สามารถเห็นได้ชดั เจน ซึ่ งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของปภาดา (2557) ที่กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่วา่
แตกต่างจากการเรี ยนรู ้ของเด็กเพราะผูใ้ หญ่มีประสบการณ์มากกว่าดังนั้นการจัดประสบการณ์ตอ้ งยึดหลักให้ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติของผูใ้ หญ่ควรมีการจัดแนวทางการเรี ยนรู ้(Orientation to learning) ที่ยดึ ปั ญหาเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ มุ่งการ
นาความรู ้ไปใช้ได้ทนั ที
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้การถ่ายทอดวิธีการออกเสี ยงคาศัพท์ ประโยคต่างๆ ที่เป็ นภาษาไทยกากับ หรื อใช้ภาษาคา
ราโอเกะ เพื่ อ ให้ ง่ า ยแก่ ก ารเข้า ใจ เช่ น ในเนื้ อหาของ Unit 1 We can see plant life and many kinds of animals in the
mangroves. (วี แคน ซี แพลนท์ ไลฟ์ แอนด์ แม นี่ ไคนด์ ออฟ แอนนิมอล อิน เธอะ แมนโกรฟส์ )เราสามารถพบเห็นพืชและ
สัตว์หลายๆชนิ ดในป่ าโกงกางเป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเรี ยนรู ้ การท่องจา และจากการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ชอบรู ปแบบการถ่ายทอดวิธีการออกเสี ยงเป็ นภาษาไทยเนื่ องจากไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเปิ ดพจนานุ กรม
ภาษาอังกฤษ สามารถฝึ กอ่านออกเสี ยงได้ทนั ที
3.เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมจนสามารถนาไปใช้ได้จริ งนั้นหลักสูตรจะต้องมีความทันสมัย เป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
เป็ นไปตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ และสามารถนามาปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้ซ่ ึงหลักสูตรควรเน้นระบบที่เป็ นจริ ง
ในสังคม จัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่ องการประกอบอาชีพมากที่สุด ซึ่ งจากเนื้อหาในหลักสูตร
ฝึ กอบรมเป็ นเรื่ อ งที่ เกี่ ยวกับ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตรและการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง นิ เวศ รู ป แบบการท่ องเที่ ยวดังกล่ าวก าลัง
เจริ ญเติบโตสู งที่ สุดเนื่ องจากเป็ นผลมาจากการที่โลกมีความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์ระบบนิ เวศและสภาพแวดล้อมเพิ่มมาก
ขึ้น กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็ นกลุ่มระดับบนหรื อกลุ่มที่มีรายได้มาก นักท่องเที่ยวมีความยินดีที่จะจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืน ส่งผลให้การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวสี เขียวจึงเริ่ มมีบทบาทสาคัญ
มากขึ้น(กรมการท่องเที่ยว,2560)
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรสาหรับชุมชนบ้านบางคู อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช อยูใ่ นระดับมากทั้งนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้พฒั นา
หลักสูตรขึ้นตามกระบวนการ คือ เริ่ มจากการวิเคราะห์ความต้องการและความจาเป็ นของกลุ่มเป้ าหมาย มีการนาข้อมูลที่ได้
ไปใช้พิจารณา การคัดเลือกเนื้ อหาที่จะนามาใช้ในหลักสู ตร โดยคานึ งถึงความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กาหนดไว้เป็ น
สาคัญ การจัดลาดับเนื้ อหาให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน รวมทั้งมีการประเมินผลเพื่อเป็ นเครื่ องชี้วา่ การพัฒนาหลักสู ตรประสบ
ผลส าเร็ จ มากน้อ ยเพี ย งใด และมี ก ารน าหลัก สู ต รให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้ต รวจสอบ และปรั บ ปรุ ง แก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รฝึ กอบรมปรากฏว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วาม
พึงพอใจเอกสารหลักสู ตรที่ใช้ประกอบการฝึ กอบรมมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55ซึ่ งสามารถสรุ ปและวิจารณ์ผลได้วา่
เอกสารที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นพัฒนามาจากข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของกลุ่มผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมโดยตรง ส่ งผลให้
ข้อมูลและเนื้ อหาตรงตามความต้องการและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถใช้ประสบการณ์เดิมที่มีไปสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ทาให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็ วและง่าย
ขึ้น ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของจุฑามาส และคณะ (2560)ซึ่ งให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสูตรที่ตอ้ ง
มาจากการสารวจความต้องการ รวมถึงการคานึ งถึงความพร้อมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยเฉพาะข้อจากัดในเรื่ องเวลาที่
จะมาเข้ารับการฝึ กอบรม ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรจะต้องออกแบบเอกสารและสื่ อประกอบการฝึ กอบรมให้ง่ายต่อการใช้งานและ
สามารถนาไป ฝึ กปฏิบตั ิได้เองในช่วงเวลาว่างอีกทั้งยังสอดคล้องกับ Rattanaphumma (2006) และ Rugsakorn et al. (2018)
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กล่าวคือในการออกแบบหลักสูตรของท้องถิ่นควรให้ทอ้ งถิ่นหรื อชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่งจะทาให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับ
ความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
จากการสังเกตความสัมพันธ์ของสมาชิกของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองบางคู เห็นได้วา่ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันของสมาชิ กในกลุ่ม ความรู ้สึกของการเป็ นสมาชิ กของกลุ่ม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของกลุ่ม รายล้อมไปด้วย
บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และต้องการพัฒนาชุมชนของตนเอง มีแรงจูงใจ จึงทาให้เกิ ดความต้องการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู ้ของตนเอง เมื่ อมี ความรู ้ ทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้ น ย่อมทาให้กลุ่มมี รายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ แววดาว และ
วิวรณ์ (2561) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรมจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่น้ นั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นปั จจัย
หนึ่ ง หากผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมมี ความพร้ อมและความสามารถที่ จะรับ ความรู ้ใหม่ๆ จากการฝึ กอบรม ก็ ส่งผลให้การ
ฝึ กอบรมนั้นประสบความสาเร็ จได้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1.ควรมีการศึกษาวิจยั ตัวแปรด้านต่างๆ เช่น ตัวแปรด้านอายุ การศึกษา เพศของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ส่งผลต่อ
ความแตกต่างในด้านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อจัดวิธีการฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมแต่ละกลุ่ม
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อติดตามผลโดยการสังเกตการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมภายหลังการ
ฝึ กอบรม (Follow up) เป็ นระยะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านเวลาและด้านโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ
กับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรสาหรับชุ มชน
บ้านบางคู อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม ใน
การพัฒ นาหลักสู ตรผูว้ ิจัยดาเนิ นการตามกระบวนการดังนี้ 1) การศึ กษาสารวจข้อมูลความต้องการพื้ นฐานเพื่ อพัฒ นา
หลักสู ตรฝึ กอบรม 2) การพัฒ นาหลักสู ตรฝึ กอบรม 3) การทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง และ 4) การ
ประเมินผลหลักสู ตรฝึ กอบรม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองบางคู อาเภอขนอม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 20 คนเนื้ อหาของหลักสู ตรฝึ กอบรมที่ได้มีท้ งั หมด 5 หน่วย (Unit) ดังนี้ Unit 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
ผลศึกษาพบว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กอบรมมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการฝึ กอบรมกลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนาความรู ้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรมในระดับมาก
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั และกลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิจยั ด้านต่างๆดังนี้
1.สมาชิ ก ของชุ ม ชนบ้า นบางคู ส ามารถน าองค์ค วามรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการฝึ กอบรมไปสู่ ก ารพัฒ นาระบบการสื่ อ
ความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง เช่น ฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การ แผ่นป้ ายแนะนาสถานที่ เป็ นต้น
2. สามารถนาหลักสู ตรไปปรับใช้ในการดาเนิ นการฝึ กอบรมผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อื่นๆ ที่มี
บริ บทใกล้เคี ยงกัน เพื่ อให้สมาชิ กหรื อประชาชนในชุ มชนมี ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษกับนักท่ องเที่ ยว
ต่างชาติได้ดียงิ่ ขึ้น
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3. เป็ นแนวทางให้แก่ชมุชน ผูป้ ระกอบการ หน่ วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถนาไปใช้พฒั นาหลักสู ตรและชุดฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้มีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้นไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สาเร็ จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียงิ่ จากคุณครู ประจาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของอาเภอขนอมคุ ณ นัน ทศัก ดิ์ จุ ทิ่ น คุ ณ ปกาศิ ต ไพจิ ตรสัตยา คุ ณ สรวิศ รู ป สะอาดซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ให้ข ้อมู ล
คาแนะน าต่างๆ อัน เป็ นประโยชน์ ยิ่ง ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ วรรณา พริ กแดง ที่ ให้ความอนุ เคราะห์ สถานที่ ที่ ใช้ในการ
ฝึ กอบรมนอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ ยม ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการที่ให้การสนับสนุนในการทาวิจยั นี้ ขอขอบคุณ Miss Donna Grace De Guzman Tomas ที่ช่วยตรวจความถูกต้องของ
ภาษาที่ใช้ในหลักสู ตรฝึ กอบรมขอขอบคุณครู อุษา นารถไพริ นทร์ ที่ให้ความช่วยเหลือคาปรึ กษาทางด้านสถิติ ขอขอบคุณ
กัลยาณมิตรสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองบางคู อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราชที่เข้าร่ วมการฝึ กอบรม ร่ วม
แลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ต่างๆ ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณครอบครัวชูพนั ธุ์และผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธางกูร ที่คอยให้
การช่วยเหลือและให้กาลังใจจนการทาวิจยั ในครั้งนี้เสร็ จสมบูรณ์
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การตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Decision to be Chefs of Students Majoring in Foods and Nutrition,
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
ทรงสิ ริ วิชิรานนท์1* และ วันรวี อาบโกเศส 2
Songsiri Wichiranon1* and Wanrawee Arpkoset2

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2. เพื่อเปรี ยบเที ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึ กษาสาขาอาหาร
และโภชนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึ กษา
สาขาอาหารและโภชนาการ 235 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีและค่าเอฟ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.08) โดยด้านการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟสู งสุ ดคือ การเงิน (ค่าเฉลี่ย = 4.28) รองลงมาคือ ความสามารถ (ค่าเฉลี่ย=4.24)
ในขณะที่ดา้ นการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟน้อยที่สุดคือ ความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ย =3.69) และเมื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือก
อาชีพ
เชฟของนักศึกษา จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา ภูมิลาเนา อาชีพของผูป้ กครอง
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี่ย) ที่ ผ่านมา ประสบการณ์ ในการทางานด้านการ
ประกอบอาหาร
มีการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ, อาชีพเชพ, นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ
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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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บทนา
การทางานถื อเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นสาหรั บมนุ ษย์ และเป็ นหน้าที่ ของบุ คคลเพื่อ ประกอบอาชี พ ให้ได้ม าซึ่ งรายได้
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดารงชี วิต และการปฏิ บตั ิ งานในงานอาชี พเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นอย่างยิ่งในการประกอบอาชี พ เพราะ
บุคคลที่ ทางานต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในอาชี พที่ ตนปฏิ บตั ิให้ละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะงานที่ ตอ้ งใช้ความสามารถ
และความรับผิดชอบสู ง การตัดสิ นใจเลือกอาชีพ นับว่าเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งในชี วิตของมนุ ษย์ อาจกล่าวได้ว่า “งานคือ
ชีวิต” เพราะหากเลือกอาชีพได้เหมาะสมแล้วย่อมก่อให้เกิดความสุ ขในการทางานและมีโอกาสประสบความสาเร็ จในการ
ประกอบอาชีพ
อาชีพเชฟ ถือเป็ นอาชีพหนึ่งที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและน่าสนใจ กระทัง่ กลายเป็ นแรงบันดาลใจที่ทาให้คนรุ่ นใหม่ใน
ปั จจุบนั ใฝ่ ฝั นที่ จะประกอบอาชี พ ดังผลจากสารวจ "อาชี พในฝันของเด็กไทย" ครั้งที่ 9 ปี 2561 ของกลุ่มบริ ษทั อเด็คโก้
ประเทศไทย ได้สารวจความคิดเห็ นของเด็กไทย ที่ มีอายุ 7-14 ปี จานวน 2,044 คน พบว่า "เชฟ" เป็ นอาชี พเทรนด์ใหม่ที่
เด็ ก ๆให้ ค วามสนใจโดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า อยากเป็ นเชฟเพราะอยากท าอาหารอร่ อย ๆ ให้ ค นที่ ทานมี ค วามสุ ข
(www.thaipost.net/main/post/อาชีพในฝัน)ทั้งๆที่ในความเป็ นจริ งเชฟ คือหัวหน้าในการทาอาหารเป็ นหัวหน้าพ่อครัวหรื อ
“เชฟ” จะมีหน้าที่จดั การในครัวตั้งแต่การคิดสูตรอาหาร การคิดรายการหรื อเมนูอาหาร คานวณค่าแรง ควบคุมคุณภาพของ
อาหาร การซื้อวัสดุอุปกรณ์หรื อวัตถุดิบในการทาอาหาร การปรุ งอาหาร รับผิดชอบการถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆเชฟอาจจะ
ทาหน้าที่อยูใ่ นธุรกิจร้านอาหาร ห้องอาหารในส่วนของโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจประกอบอาหารสาเร็ จรู ป จะเห็นได้วา่
นอกจากทักษะความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการประกอบอาหารแล้ว เชฟยังต้องมีความสามารถรอบด้านทั้งการบริ หารธุรกิ จ
การบริ หารบุคลากร การจัดการงบประมาณ และการจัดการวัตถุดิบและเครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่างๆ ซึ่ งมีสถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งเปิ ดสอนเกี่ยวกับการเป็ นเชพ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็ นอี กหนึ่ งมหาวิทยาลัยที่ ผลิ ต
บัณฑิ ตทางด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่ งจากการสัม ภาษณ์ เหตุ ผลที่ เลื อ กเข้ามาศึ กษาในสาขาอาหารและโภชนาการ
ต้องการมาเรี ยนเพื่อออกไปประกอบอาชีพเชพ เป็ นลาดับต้นๆ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกอาชีพ
เชฟของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพื่อนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางให้สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ได้นาไปใช้ปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูเ้ รี ยน และผูป้ ระกอบการได้อย่างเหมาะสม
1. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.1 เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
1.2 เพื่อเปรี ยบเที ยบการตัดสิ นใจเลื อกอาชี พเชฟของนักศึ กษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
2. สมมติฐานการวิจยั
นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ แตกต่างกัน
3. กรอบแนวคิด
ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1) ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ที่ ศึกษา ภูมิลาเนา อาชีพของผูป้ กครองการศึกษาสู งสุ ด
ของผูป้ กครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี่ย) ที่ผา่ นมา ประสบการณ์ในการ
เรี ยนด้านการประกอบอาหาร ประสบการณ์ในการทางานด้านประกอบอาหาร
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2) ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คง ด้านสังคม ด้านชื่อเสี ยง ด้านอานาจ
ด้านความสามารถ ด้านความสาเร็ จ และด้านการเงิน

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ชั้นปี ที่ศึกษา
ภูมิลาเนา
อาชีพของผูป้ กครอง
การศึกษาสู งสุ ดของผูป้ กครอง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ผลการสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี่ย) ที่ผา่ นมา
ประสบการณ์ในการเรี ยนด้านการประกอบอาหาร
ประสบการณ์ในการทางานด้านประกอบอาหาร

การตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ
ความมัน่ คง
ด้านสังคม
ด้านชื่อเสี ยง
ด้านอานาจ
ด้านความสามารถ
ด้านความสาเร็ จ
ด้านการเงิน

4. การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Frank Parsons ( อ้างในเอกริ นทร์ ศุภรณ์พานิช,2557)ได้กล่าวถึงหลักการเลือกอาชีพไว้
ว่า
1.การวิเคราะห์ตนเอง โดยบุคคลจะวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ องค์ประกอบต่างๆของตนเองเป็ นต้นว่าบุคลิกภาพ
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ สภาพการณ์ต่างๆของครอบครัว
2. การวิเคราะห์อาชีพ โดยบุคคลจะแสวงหาความรู ้ต่างๆเกี่ยวกับอาชีพได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับลักษณะ
ของอาชี พ ความต้องการของตลาดแรงงานเกี่ ยวกับ อาชี พ ต่างๆ เวลา และทุ น ทรั พ ย์ที่ ใช้ในการประกอบอาชี พ รายได้
ความมัน่ คง และความสาเร็ จในการประกอบอาชีพ
3. การใช้วจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจเลือกอาชีพโดยวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์อาชีพประกอบกัน
วัชรี ทรัพย์มี (2551) ได้กล่าวถึงการเลือกอาชีพแบบวิเคราะห์ลกั ษณะและองค์ประกอบของบุคคลว่าได้รับอิทธิพล
จากองค์ประกอบหลายประการได้แก่ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ ค่านิยมของตนเองของสังคม และของบุคลแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน บุคลิกภาพ และการปรับตัว ตลอดจนถิ่นที่อยูอ่ าศัย แต่ละบุคคลอาจได้รับอิทธิ พลจากองค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบหนึ่งมากน้อยต่างกัน หรื อได้รับอิทธิพลจากหลายองค์ประกอบ
แนวคิดค่านิยมมีผลต่อการประกอบอาชีพของ Morris Rosenberg(1970) ได้กล่าวถึงค่านิ ยมในการประกอบอาชีพ
ว่าหมายถึง การที่บุคคลคิดว่าอาชีพนั้นเป็ นสิ่ งที่ดี และต้องการที่จะเลือกและยึดเอาอาชีพนั้น ซึ่งการเลือกอาจจะแตกต่างและ
แปรผันไปตามค่านิ ยมเป็ นสาคัญ Morris Rosenberg ได้แบ่งค่านิ ยมเป็ น 2 ประเภทคือค่านิ ยมภายนอก (Extrinsic Values)
และค่านิ ยมภายใน (Intrinsic Values) โดยค่านิ ยมภายนอกแบ่งออกได้เป็ น รายได้ เกียรติยศ และความมัน่ คง ส่ วนค่านิ ยม
ภายในที่มีผลต่อการเลือกอาชีพคือ คือ ผลประโยชน์ ความท้าทาย ความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระ
ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดการเลือกอาชีพของ Frank Parsons และแนวคิดค่านิ ยมการประกอบอาชี พ
ของ Morris Rosenberg มาเป็ นกรอบในการศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ นักศึ กษาคณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและ
โภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 จานวน
568 คน (สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน, 2560)
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครที่ ลงทะเบี ยนภาคเรี ยนการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ขนาดตัวอย่าง 235 คน ได้จากการคานวณตามสู ตร
ของ Taro Yamane
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั นี้ คือ แบบสอบถามซึ่ งพัฒนามาจากแบบสอบถามของ จารึ ก ศรี อรุ ณ (2557) โดยนามา
ปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุ คคลของนักศึ กษาได้แก่ เพศ อายุ ชั้น ปี ที่ ศึกษา ภูมิลาเนา อาชี พของผูป้ กครอง
การศึ กษาสู งสุ ดของผูป้ กครอง รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของครอบครัว ผลการสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี่ ย) ที่ ผ่านมา
ประสบการณ์ ในการเรี ยนด้านการประกอบอาหาร ประสบการณ์ ในการทางานด้านประกอบอาหารเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย ด้านความมัน่ คง ด้านสังคม ด้านชื่ อเสี ยง ด้านอ านาจ ด้านความสามารถ
ด้านความสาเร็ จ และด้านการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท
5 ระดับ โดยกาหนดค่าคะแนนดังนี้ ระดับมากที่สุด คะแนน 5 ระดับมาก คะแนน 4 ระดับปานกลาง คะแนน 3 ระดับน้อย
คะแนน 2 และระดับน้อยที่สุด คะแนน 1
หลักเกณฑ์การใช้คะแนนในการวัดระดับการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา
ระดับ
คะแนน
มากที่สุด
4.51 - 5.00
มาก
3.51 – 4.50
ปานกลาง
2.51 – 3.50
น้อย
1.51 – 2.50
น้อยที่สุด
1.00 – 1.50
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ดให้แสดงการเตรี ยมพร้อมในการประกอบอาชีพเชพของนักศึกษา
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
3.1 ความตรงของเครื่ อ งมื อ (Validity) ก่ อ นน าเครื่ อ งมื อ ไปใช้ไ ด้ด าเนิ น การ ผูว้ ิจัย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ครอบคลุ ม และความเที่ ย งตรงของเครื่ อ งมื อ โดยขอความอนุ เคราะห์ ให้ ผูท้ รงวุฒิ จ านวน 3 ท่ านตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง
3.2 ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูท้ รง
วุฒิไปหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่ ได้ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
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บริ การอาหาร ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมื อ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอฟฟ่ าของครอ
นบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่า reliability ของแบบสอบถาม= 0.88
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถาม ไปแจกให้กบั นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 235 คน โดยขอความร่ วมมือใน
การกรอกแบบสอบถาม โดยชี้แจงถึงเหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ที่จะได้จากการศึกษาให้นกั ศึกษาได้ทราบก่อนลง
มือกรอกแบบสอบถาม ทั้งนี้ได้แจกแบบสอบถามระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความถูกต้องความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5.2 นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องมาตรวจให้คะแนน และเลือกใช้สถิติพ้นื ฐาน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ข้อมูลการตัดสิ นใจประกอบอาชีพ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 คาถามปลายเปิ ด สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่
5.3 ทดสอบสมมติฐาน เลือกใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยตัวแปรที่เป็ นอิสระต่อ
กัน 2 กลุ่ม ใช้ค่า t-Test และทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยตัวแปรที่เป็ นอิสระต่อกันมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ One-Way ANOVA

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1.ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ งเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 61.7 มีอายุ 20 ปี จานวนสูงสุดร้อยละ 26.3 ศึกษา
ในชั้นปี ที่ 1 ร้อยละ 42.1 มีภูมิลาเนาในกรุ งเทพมหานคร ร้อยละ 52.8 อาชีพผูป้ กครองประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 40 ส่วน
การศึกษาของผูป้ กครองสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 26.8 รายได้ของครอบครัวอยูร่ ะหว่า 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ 27.2 สาหรับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอยูร่ ะหว่าง 3.01-3.50 จานวนสูงสุด ร้อยละ 41.7 ขณะที่ประสบการณ์ในการ
เรี ยนด้านอาหาร และ ประสบการณ์ดา้ นการประกอบอาหารมีนอ้ ยกว่า 1 ปี ร้อยละ 31.9 และ ร้อยละ 38.7 ตามลาดับ
2. ข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟ ผลการศึ กษาพบว่า การตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟของนักศึ กษา สาขาอาหาร
และโภชนาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า การตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟของนักศึ กษาทุ กด้านอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยการตัดสิ นใจเลื อกอาชี พเชฟ
สู งสุ ดคือ ด้านการเงิน (ค่าเฉลี่ย = 4.28) รองลงมาคือ ด้านความสามารถ (ค่าเฉลี่ย = 4.24) และด้านที่มีการตัดสิ นใจเลือกอาชี พ
เชฟ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา
การตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ
ค่าเฉลี่ย
S.D. ระดับการตัดสิ นใจ
ลาดับที่
1. ด้านความมัน่ คง
3.69
0.60
มาก
7
2. สังคม
4.20
0.21
มาก
4
3. ด้านชื่อเสี ยง
3.83
0.13
มาก
6
4. ด้านอานาจ
4.10
0.16
มาก
5
5. ด้านความสามารถ
4.24
0.08
มาก
2
6. ด้านความสาเร็ จ
4.22
0.07
มาก
3
7. ด้านการเงิน
4.28
0.06
มาก
1
ค่าเฉลี่ยรวม
4.08
0.19
มาก
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3. การเตรี ยมตัวในการประกอบอาชีพเชพ นักศึกษามีการเตรี ยมตัวในการประกอบอาชีพเชพตามลาดับ
ดังนี้
1) ตั้งใจ ฝึ กฝน ทักษะในเรื่ องอาหารเป็ นประจา
2) มีความรู ้ในเรื่ องอาหาร หลากหลายประเภท
3) มีบุคลิกภาพที่ดี
4) มีวนิ ยั ระเบียบ ความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์
5) ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในการเปิ ดร้านอาหาร
6) หาความรู ้เพิ่มเติมตลอดเวลา
7) หาประสบการณ์ในด้านอาหารให้มากที่สุด
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน เมื่ อเปรี ยบเที ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟของนักศึ กษา จาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคลพบว่า เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา ภูมิลาเนา อาชีพของผูป้ กครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน (เกรดเฉลี่ย) ที่ผา่ นมา และประสบการณ์ในการทางานด้านการประกอบอาหาร มีการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 นักศึ กษาที่ มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านชื่อเสี ยง ด้านอานาจ ด้านความสามารถ และในภาพรวม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จาแนกตามเพศ
การตัดสินใจเลือก
เพศ
จานวน ค่ าเฉลีย่
S.D.
อาชีพเชฟ
นักศึกษา
ชาย
90 3.73
0.557
1. ด้ านความมัน่ คง
หญิง
145 3.67
0.544
ชาย
90 4.19
0.538
2. ด้ านสังคม
หญิง
145 4.21
0.526
ชาย
90 3.77
0.828
3. ด้ านชื่ อเสียง
หญิง
145 3.87
0.668
ชาย
90 4.11
0.709
4. ด้ านอานาจ
หญิง
145 4.09
0.617
90 4.23
0.642
5. ด้ านความสามารถ ชาย
หญิง
145 4.24
0.552
ชาย
90 4.20
0.668
6. ด้ านความสาเร็จ
หญิง
145 4.24
0.568
ชาย
90 4.34
0.609
7. ด้ านการเงิน
หญิง
145 4.24
0.596
ชาย
90 4.08
0.542
ภาพรวม
หญิง
145 4.08
0.462

t

df

p-value

0.708

233

0.480

-0.191

233

0.849

-0.911*

159.322

0.364

0.206*

169.219

0.837

-0.132*

167.647

0.895

-0.490

233

0.625

1.185

233

0.237

0.016*

166.532

0.987
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4.2 นักศึกษาที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความมัน่ คง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จาแนกตามอายุ
การตัดสินใจเลือก
แหล่ งความ
SS.
df
อาชีพเชฟ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
3.060
4
1. ด้ านความมัน่ คง
ภายในกลุ่ม
67.363
230
รวม
70.423
234
ระหว่างกลุ่ม
0.648
4
2.ด้ านสังคม
ภายในกลุ่ม
64.951
230
รวม
65.599
234
ระหว่างกลุ่ม
2.411
4
3. ด้ านชื่ อเสียง
ภายในกลุ่ม
123.396
230
รวม
125.807
234
ระหว่างกลุ่ม
3.313
4
4. ด้ านอานาจ
ภายในกลุ่ม
96.237
230
รวม
99.550
234
1.662
4
5. ด้ านความสามารถ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
78.882
230
รวม
80.544
234
ระหว่างกลุ่ม
2.220
4
6. ด้ านความสาเร็จ
ภายในกลุ่ม
84.157
230
รวม
86.377
234
ระหว่างกลุ่ม
1.258
4
7. ด้ านการเงิน
ภายในกลุ่ม
83.363
230
รวม
84.621
234
ระหว่างกลุ่ม
1.285
4
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
55.606
230
รวม
56.891
234

MS.

F

Sig.

0.765
0.293

2.612 0.03*

0.162
0.282

0.574 0.682

0.603
0.537

1.123 0.346

0.828
0.418

1.980 0.098

0.415

1.211 0.307

0.343
0.555
0.366

1.517

0.198

0.315
0.362

0.868

0.484

0.321
0.242

1.329 0.260
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4.3 นักศึ กษามีช้ นั ปี การศึ กษาแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความสาเร็ จ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบการตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาแนกตามชั้นปี การศึกษา
การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ
แหล่ งความแปรปรวน SS.
df
1. ด้ านความมัน่ คง

ระหว่างกลุ่ม

1.069

2.ด้ านสังคม

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

69.354
70.423
0.437
65.163
65.599

3. ด้ านชื่ อเสียง

ระหว่างกลุ่ม

2.336

4. ด้ านอานาจ

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

MS.

F

Sig.

3

0.356 1.186

231
234
3
231
234

0.300
0.146 0.516
0.282

0.672

3

0.779 1.457

0.227

123.471
125.807
2.370

231
234
3

0.421

ภายในกลุ่ม

97.180

231

0.421

5. ด้ านความสามารถ

รวม
ระหว่างกลุ่ม

99.550
1.593

234
3

0.531 1.554

78.951
80.544
3.004

231
234
3

0.342

6. ด้ านความสาเร็จ

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

83.373

231

0.361

รวม
ระหว่างกลุ่ม

86.377
1.559

234
3

0.520 1.445

ภายในกลุ่ม

83.062

231

0.360

รวม
ระหว่างกลุ่ม

84.621
1.260

234
3

0.420 1.745

ภายในกลุ่ม

55.630

231

0.241

7. ด้ านการเงิน

ภาพรวม

รวม

56.891

0.790 1.878

1.001 2.775

234
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4.4 นักศึ กษามีภูมิลาเนาแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความสาเร็ จ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรี ยบการตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาแนกตามภูมิลาเนา
การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ
แหล่ งความแปรปรวน SS.
1. ด้ านความมัน่ คง

2.ด้ านสังคม

3. ด้ านชื่ อเสียง

4. ด้ านอานาจ

5. ด้ านความสามารถ

6. ด้ านความสาเร็จ

7. ด้ านการเงิน

ภาพรวม

MS.f

F

Sig.

1.189

0.316

0.516

0.672

1.457

0.227

1.878

0.134

1.554

0.201

2.775

0.042*

1.445

0.230

1.745

0.159

ระหว่างกลุ่ม

1.069

0.3563

ภายในกลุ่ม

69.354

0.300

รวม

70.423

ระหว่างกลุ่ม

0.437

0.146

ภายในกลุ่ม

65.163

0.2821

รวม

65.599

ระหว่างกลุ่ม

2.336

0.779

ภายในกลุ่ม

123.471

0.535

รวม

125.807

ระหว่างกลุ่ม

2.370

0.790

ภายในกลุ่ม

97.180

0.421

รวม

99.550

ระหว่างกลุ่ม

1.593

0.531

ภายในกลุ่ม

78.951

0.342

รวม

80.544

ระหว่างกลุ่ม

3.004

1.001

ภายในกลุ่ม

83.373

0.361

รวม

86.377

ระหว่างกลุ่ม

1.559

0.520

ภายในกลุ่ม

83.062

0.360

รวม

84.621

ระหว่างกลุ่ม

1.260

0.420

ภายในกลุ่ม

55.630

0.241

รวม

56.891
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4.5 นักศึกษามีอาชีพของผูป้ กครองแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความการเงิน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการเปรี ยบการตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาแนกตามอาชีพของผูป้ กครอง
การตัดสินใจเลือก
แหล่ งความ
SS.
dMS.
อาชีพเชฟ
แปรปรวน
f

F

Sig.

0.493

0.839

1.127

0.347

1.299

0.252

1.399

0.207

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่

1.054

70.151

69.369

70.306

รวม

70.423

4

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

2.203
63.396

70.315
70.279

3. ด้ านชื่ อเสียง

รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

65.599
4.846
120.961

4
70.692
70.533

4. ด้ านอานาจ

รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่

125.807
4.118

4
70.588

95.432
99.550

70.420
4

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่

2.832
77.712
80.544

70.405
0.342
4

1.182

0.314

3.143
83.234

70.449
70.367

1.224

0.290

รวม

86.377

4
2.436

0.020*

1.557

0.149

1. ด้ านความมัน่ คง

2.ด้ านสังคม

รวม
5. ด้ านความสามารถ

6. ด้ านความสาเร็จ

7. ด้ านการเงิน

ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่

5.911

70.844

รวม

78.710
84.621

70.347
4

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

2.606
54.285

70.372
70.239

รวม

56.891

4
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4.6 นักศึกษาที่ผปู ้ กครองมีการศึกษาสูงสุ ดของผูป้ กครองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จาแนกตามการศึกษาสูงสุดของผูป้ กครอง
การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ
แหล่ งความ
SS.
dMS.
F
แปรปรวน
f
ระหว่างกลุ่ม
2.090
50.418 1.400
1. ด้ านความมัน่ คง
ภายในกลุ่ม
68.333
90.298
รวม
70.423
4
ระหว่างกลุ่ม
1.453
50.291 1.038
2.ด้ านสังคม
ภายในกลุ่ม
64.146
90.280
รวม
65.599
4
ระหว่างกลุ่ม
1.394
50.279 0.513
3. ด้ านชื่ อเสียง
ภายในกลุ่ม
124.413
90.543
รวม
125.807
4
ระหว่างกลุ่ม
1.470
50.294 0.686
4. ด้ านอานาจ
ภายในกลุ่ม
98.080
90.428
รวม
99.550
4
ระหว่างกลุ่ม
0.108
50.022 0.062
5. ด้ านความสามารถ
ภายในกลุ่ม
80.436
90.351
รวม
80.544
4
ระหว่างกลุ่ม
0.884
50.177 0.474
6. ด้ านความสาเร็จ
ภายในกลุ่ม
85.492
90.373
รวม
86.377
4
ระหว่างกลุ่ม
0.432
50.086 0.235
7. ด้ านการเงิน
ภายในกลุ่ม
84.189
90.368
รวม
84.621
4
ระหว่างกลุ่ม
0.492
50.098 0.400
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
56.399
0.246
รวม
56.891
4

Sig.
0.225

0.396

0.766

0.634

0.997

0.796

0.947

0.849
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4.7 นักศึ ก ษาที่ ครอบครั วมี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ นแตกต่างกัน มี การตัดสิ น ใจเลื อกอาชี พเชฟแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความมัน่ คง ด้านสังคม ด้านชื่อเสี ยง ด้านอานาจ ด้าน
ความสาเร็ จ ด้านการเงิน และการตัดสิ นใจรวม ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ
แหล่ งความ
SS.
dMS.
F
แปรปรวน
f
ระหว่างกลุ่ม
3.384
40.846 2.902
1. ด้ านความมัน่ คง
ภายในกลุ่ม
67.039
00.291
รวม
70.423
4
ระหว่างกลุ่ม
2.710
40.678 2.478
2.ด้ านสังคม
ภายในกลุ่ม
62.889
00.273
รวม
65.599
4
ระหว่างกลุ่ม
5.502
41.375 2.630
3. ด้ านชื่ อเสียง
ภายในกลุ่ม
120.305
00.523
รวม
125.807
4
ระหว่างกลุ่ม
4.871
41.218 2.958
4. ด้ านอานาจ
ภายในกลุ่ม
94.679
00.412
รวม
99.550
4
ระหว่างกลุ่ม
2.928
0.732 2.169
5. ด้ านความสามารถ
ภายในกลุ่ม
77.616
00.337
รวม
80.544
4
ระหว่างกลุ่ม
4.386
41.097 3.076
6. ด้ านความสาเร็จ
ภายในกลุ่ม
81.991
00.356
รวม
86.377
4
ระหว่างกลุ่ม
6.605
41.651 4.868
7. ด้ านการเงิน
ภายในกลุ่ม
78.016
00.339
รวม
84.621
4
ระหว่างกลุ่ม
3.743
40.936 4.050
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
53.148
00.231
รวม
56.891
4

Sig.
0.023*

0.045*

0.035*

0.021*

0.073

0.017*

0.001*

0.003*

4.8 นักศึ กษาที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี่ ย) ที่ ผ่านมาแตกต่างกันมี การตัดสิ นใจเลื อกอาชี พเชฟแตก
ต่ างกัน อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยพบว่า มี ค วามแตกต่ างกัน ในด้านความมั่น คง ด้านชื่ อ เสี ย ง ด้า น
ความสามารถ และด้านการเงิน ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จาแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี่ย) ที่ผา่ นมา
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การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ
1. ด้ านความมัน่ คง

2.ด้ านสังคม

3. ด้ านชื่ อเสียง

4. ด้ านอานาจ

5. ด้ านความสามารถ

6. ด้ านความสาเร็จ

7. ด้ านการเงิน

ภาพรวม

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS.
3.058
67.365
70.423
0.421
65.179
65.599
3.052
122.755
125.807
0.564
98.986
99.550
0.823
79.721
80.544
0.566
85.810
86.377
3.172
81.449
84.621
1.016
55.875
56.891

dMS.
f
31.019
0.292
4
30.140
10.282
4
31.017
10.531
4
30.188
10.429
4
30.274
10.345
4
30.189
10.371
4
31.057
10.353
4
30.339
10.242
4
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F

Sig.

3.495*

0.16

0.497

0.685

1.914*

0.128

0.439

0.725

0.795*

0.498

0.508

0.677

2.999*

0.031

1.399

0.244
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นักศึ กษาที่ มีประสบการณ์ในการเรี ยนด้านการประกอบอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จาแนกตาม ประสบการณ์ในการเรี ยนด้านการประกอบอาหาร
การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่ งความ
SS.
dMS.
F
Sig.
แปรปรวน
f
ระหว่างกลุ่ม
1.132
50.226 0.748
0.588
1. ด้ านความมัน่ คง
ภายในกลุ่ม
69.291
90.303
รวม
70.423
4
ระหว่างกลุ่ม
2.796
50.559 2.039
0.074
2.ด้ านสังคม
ภายในกลุ่ม
62.804
90.274
รวม
65.599
4
ระหว่างกลุ่ม
2.073
50.415 0.767
0.574
3. ด้ านชื่ อเสียง
ภายในกลุ่ม
123.734
90.540
รวม
125.807
4
ระหว่างกลุ่ม
1.836
50.367 0.860
0.508
4. ด้ านอานาจ
ภายในกลุ่ม
97.714
90.427
รวม
99.550
4
ระหว่างกลุ่ม
1.117
50.223 0.644
0.666
5. ด้ านความสามารถ
ภายในกลุ่ม
79.427
0.347
รวม
80.544
4
ระหว่างกลุ่ม
0.970
50.194 0.520
0.761
6. ด้ านความสาเร็จ
ภายในกลุ่ม
85.407
90.373
รวม
86.377
ระหว่างกลุ่ม
1.640
50.328 0.905
0.478
7. ด้ านการเงิน
ภายในกลุ่ม
82.981
90.362
รวม
84.621
4
ระหว่างกลุ่ม
1.043
50.209 0.856
0.512
การตัดสินใจรวม
ภายในกลุ่ม
55.847
90.244
รวม
56.891
4
4.10 นักศึ กษาที่ มีประสบการณ์ในการทางานด้านการประกอบอาหาร มีการตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความมัน่ คง ด้านสังคม ด้านชื่อเสี ยง
ด้านอานาจ ด้านความสามารถ ด้านความสาเร็ จ และการตัดสิ นใจรวม ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จาแนกตาม ประสบการณ์ในการทางาน
การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่ งความ
SS.
dMS.
F
แปรปรวน
f
ระหว่างกลุ่ม
6.422
1.070 3.813
1. ด้ านความมัน่ คง
ภายในกลุ่ม
64.001
0.281
รวม
70.423
ระหว่างกลุ่ม
4.000
0.667 2.468
2.ด้ านสังคม
ภายในกลุ่ม
61.599
0.270
รวม
65.599
ระหว่างกลุ่ม
10.886
1.814 3.600
3. ด้ านชื่ อเสียง
ภายในกลุ่ม
114.921
80.504
รวม
125.807
4
ระหว่างกลุ่ม
10.256
61.709 4.365
4. ด้ านอานาจ
ภายในกลุ่ม
89.294
80.392
รวม
99.550
ระหว่างกลุ่ม
8.083
1.347 4.239
5. ด้ านความสามารถ
ภายในกลุ่ม
72.461
0.392
รวม
80.544
4
ระหว่างกลุ่ม
7.166
61.194 3.438
6. ด้ านความสาเร็จ
ภายในกลุ่ม
79.211
80.347
รวม
86.377
4
ระหว่างกลุ่ม
1.995
60.332 0.917
7. ด้ านการเงิน
ภายในกลุ่ม
82.627
80.362
รวม
84.621
4
ระหว่างกลุ่ม
6.013
61.002 4.491
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
50.878
80.223
รวม
56.891
4
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ด้านการประกอบอาหาร
Sig.
0.001*

0.025*

0.002*

0.000*

0.000*

0.003*

0.483

0.000*

2. อภิปรายผล
การประกอบอาชี พ มี ความสาคัญในการดารงชี วิตของบุ คคล ไม่เพียงแต่การตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกิจ หากแต่ยงั เป็ นการตอบสนองความต้องการทางสังคมและจิตใจด้วย ซึ่งผลการศึกษาอาจนามาอภิปรายได้ ดังนี้
1. จากทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Frank Parson ที่ วา่ การพิจารณาเลือกอาชี พประกอบด้วย 1.การวิเคราะห์
ตนเองจากบุคลิกภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 2. การวิเคราะห์อาชี พ ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับอาชีพ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน รายได้ ความมัน่ คง และความสาเร็ จในการประกอบอาชีพ 3. การใช้วจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจ
เลื อ กอาชี พ โดยวิเคราะห์ ต นเองและวิเคราะห์ อาชี พ ประกอบกัน และแนวคิ ดของ Morris Rosenberg ที่ กล่าวว่าค่านิ ยม
ภายนอกที่มีผลต่อการเลือกอาชีพคือ รายได้ เกียรติยศ และความมัน่ คง ส่ วนค่านิ ยมภายในที่มีผลต่อการเลือกอาชี พคือ คือ
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ผลประโยชน์ ความท้าทาย ความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระ ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ เป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน และจาก
ผลการศึ กษาที่ พ บว่า นัก ศึ ก ษาตัดสิ น ใจเลื อ กประกอบอาชี พ เชพโดยรวมและทุ ก ด้านอยู่ในระดับ มาก สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของจารึ ก ศรี อรุ ณ (2557) ที่ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจต่ออาชีพเชฟของนักศึกษาโรงเรี ยนการเรื อน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายได้พบว่าด้านการเงินเป็ นลาดับแรก
ค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมาคือด้านความสามารถและด้านความสาเร็ จ ค่าเฉลี่ย 4.24 และค่าเฉลี่ย 4.22 และด้านที่มีการตัดสิ นใจ
เลือกอาชีพเชฟ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านความมัน่ คง ค่าเฉลี่ย = 3.69 ส่วนผลการศึกษาของจารึ ก ศรี อรุ ณ ในรายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านความสามารถ รองลงมาคือ ด้านสังคม และเป็ นที่ น่าสังเกตว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่ สุดคือ ด้าน
ความมัน่ คง ก็มีความสอดคล้องเช่นเดียวกัน
2. จากผลการศึกษาที่ พบว่า เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา ภูมิลาเนา อาชีพของผูป้ กครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี่ ย) ที่ ผ่านมา และประสบการณ์ ในการทางานด้านการประกอบอาหาร ที่
แตกต่างกัน มี การตัด สิ น ใจเลื อกประกอบอาชี พ เชฟ แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ต ที่ ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
การศึ กษาของมานิ ต ย์ จอมศรี ระยอม (2556) ที่ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การเลื อ กประกอบอาชี พ ของนัก เรี ยนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 3 และพบว่าปั จจัยเพศ ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึ กษา ที่ ต่างกันมี การตัดสิ นใจประกอบอาชี พ
ต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 การศึ กษาของศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2552) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณี ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรีและพบว่าเกรดเฉลี่ย อาชีพผูป้ กครองและ
รายได้ผปู ้ กครองที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นสิ นใจเลือกประกอบอาชีพที่ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
การศึ กษาของบุ ษ กร จิ น ต์ธนาวัฒ น์ (2558)เรื่ อ งแนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มในการประกอบอาชี พ ของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ความพร้อมในการประกอบอาชี พตามปั จจัยส่ วน
บุคคล พบว่า นักศึ กษาที่ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ภูมิลาเนา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ต่างกันมีความพร้อมในการประกอบ
อาชีพแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ0 .05
3. จากผลการศึกษาการเตรี ยมพร้อมที่จะประกอบอาชีพเชพ นักศึกษาให้ความเห็นว่าตั้งใจ ฝึ กฝน ทักษะ
ในเรื่ องอาหารเป็ นประจา และควรมี ความรู ้ในเรื่ องอาหารหลากหลายประเภท มี บุคลิ กภาพที่ ดีมีวินัย ระเบี ยบ ความ
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ศึกษาข้อมูลต่างๆในการเปิ ดร้านอาหาร หาความรู ้เพิ่มเติมตลอดเวลา รวมถึงการหาประสบการณ์ใน
ด้านอาหารให้มากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการได้มีการวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์อาชีพ
อีกทั้งใช้วิจาณญาณในการตัดสิ นใจที่ จะเลือกประกอบอาชี พซึ่ งเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับทฤษฎี การเลือกอาชี พของ
Frank Parson

สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) โดยด้านการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟสู งสุ ด
คือ การเงิน (ค่าเฉลี่ย = 4.28) รองลงมาคือ ความสามารถ (ค่าเฉลี่ย = 4.24) ในขณะที่ดา้ นการตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟน้อย
ที่สุดคือ ความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ย = 3.69) และเมื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา จาแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคลพบว่า เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา ภูมิลาเนา อาชีพของผูป้ กครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน (เกรดเฉลี่ย) ที่ ผ่านมา ประสบการณ์ ในการทางานด้านการประกอบอาหาร มีการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชี พเชฟ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
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2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษานักศึกษาให้ความสาคัญกับการฝึ กฝนทักษะเรื่ องอาหารและการหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อาหารที่ มีความหลากหลาย ดังนั้น คณะ และสาขาวิชาควรสนับสนุ นในเรื่ องดังกล่าว เช่น จัดเวที หรื อหาเวที ประกวด
แข่งขัน ให้นกั ศึกษามีโอการแสดงความสามารถ และพัฒนาทักษะ รวมถึงร่ วมมือกับสถานประกอบการ ในลักษณะต่างๆ
เช่น การฝึ กงาน โครงการสหกิจศึกษา การศึกษาดูงาน การฝังตัวของในสถานประกอบการ การเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะอาชีพ
มาเป็ นวิทยากร เพื่อเสริ มสร้างและเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักศึกษาในการประกอบอาชีพ
2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ศึกษาความต้องการของผูป้ ระกอบการ และนามาพัฒนา ปรับปรุ งหลักสู ตร / จัดประสบการณ์ /เสริ ม
ทักษะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ
2) ศึกษาการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพเชพในเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ลึกซึ้งและชัดเจนมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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คุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชี วศึกษาสาหรับนักศึกษาฝึ กสอน หลักสู ตรครุ ศาสตร์
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Characteristic for Industrial Teachers in The Vocational Education Institution for Trainee
Teachers of Industrial Education in Electrical Engineering
เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด1* กิตติศกั ดิ์ ศรี สวัสดิ์1 และ ประเทียบ พรมสี นอง2
Accarat Chaoumead1* Kittisakd Srisawasd1 and Prataeb Promseenong2

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษาสภาพการจัด การเรี ยนการสอนรายวิชาช่ างไฟฟ้ ากาลัง ส าหรั บ ครู
ฝึ กสอนช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้าน
สื่ อประกอบการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ต้องการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษามีคุณลักษณะความ
เป็ นครู ช่ า งอุ ต สาหกรรม การวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาฝึ กสอน หลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 15 คน โดยใช้แบบสอบถามสภาพการจัดการเรี ยนการสอนใน 4 ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิ ค
การสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่ อประกอบการสอน ด้านการวัดและประเมินผล สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ด้านการสอนและ
เทคนิ คการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่ อประกอบการสอน ด้านการวัดและประเมินผล มีปัญหาน้อยที่ สุด
2) ข้อเสนอแนะของครู ฝึกสอนที่ มีต่อด้านคุณลักษณะความเป็ นครู ช่างอุตสาหกรรม คือเรื่ องจิตอาสา การทางานเป็ นที ม
และทักษะการแก้ไขปั ญหา อยูใ่ นระดับน้อย ควรเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งมากกว่านี้ เพื่อนาผลจาการวิจยั ที่ได้ดาเนิ นการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษา ไปใช้มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : ครู ช่างอุตสาหกรรม, ครู ฝึกสอน, สถาบันการอาชีวศึกษา, การจัดการเรี ยนการสอน
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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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บทนา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มาตรา 7 ให้ มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึ กษา
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสู งที่เน้นการปฏิบตั ิ ทาการสอน ทา
การวิจยั ผลิตครู วชิ าชีพ ให้บริ การทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผสู ้ าเร็ จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ เฉพาะทางระดับปริ ญญาเป็ นหลัก
เป็ นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ควรให้ความสาคัญต่อการผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาครู ช่างอุตสาหกรรมให้สามารถเป็ นกาลังในการพัฒนาการจัดการศึ กษาในระดับอาชี วศึ กษาหรื อทางด้านวิชาชี พ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพต้องเป็ นการจัดการศึกษา
ในด้านวิชาชี พที่ สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติและแผนการศึ กษาแห่ งชาติ เพื่อผลิ ตและพัฒนา
กาลังคนในด้านวิชาชี พระดับฝี มือ ระดับเทคนิ ค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็ นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู ้ในทางทฤษฎีอนั เป็ นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา
ผูร้ ับการศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถในทางปฏิบตั ิ และมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั ิ
หรื อประกอบอาชีพโดยอิสระได้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555–2559) ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ ยวกับการยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐาน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึ กษา ให้มี
ความรู ้ ค วามสามารถพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ใ ห้ ทัน สมัย สร้ างเครื อ ข่ ายความร่ วมมื อ ระหว่างสถาบัน การศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ พัฒนาหลักสูตร ปรับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาให้ทนั สมัย เหมาะสมกับความก้าวหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อีกทั้งเป็ นแผนที่ต่อเนื่ องไปยังแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุ คลากรทางการศึ กษาให้มี ประสิ ทธิ ภาพ จึ งเป็ นรู ปแบบการพัฒนาบุ คลากรทางวิชาชี พในลักษณะของการสร้ างความ
ร่ วมมือระหว่างสถาบันผลิตครู ช่างและสถานบันอาชีวศึ กษา เพื่อที่ จะสามารถผลิตครู ได้ตรงตามความต้องการ จากความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่ อสารในปั จจุบนั เกิดการก้าวกระโดดทางวิวฒั นาการของการสื่ อสารในยุคดิ จิทลั
เปลี่ยนแปรไปตามยุคสมัย ในการก้าวผ่านศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งสู่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนา
ประเทศและสังคมโลก บ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการประเมินในระดับชาติและนานาชาติซ่ ึ งปั จจัยต่อผลคุณภาพ
การศึ กษานั้นคื อ ครู ในที่ น้ ี รวมไปถึ งคณาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษาทุ กระดับ ซึ่ งเป็ นกลไกในการพัฒ นาการจัด
การศึกษาให้ทนั สมัย ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสาคัญและเป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ชีวติ อยูร่ อด
ได้ในสังคม ดังนั้นการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถผลิตกาลังคนเพื่อพัฒนาประเทศได้น้ นั จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ ต้องอาศัยครู ที่มีความรู ้ความสามารถ ในการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ มี
ทักษะทางวิชาการในวิชาชีพที่สามารถส่ งต่อให้แก่นกั เรี ยน รวมถึงกิจนิสัยเอาใจใส่ พฒั นาสิ่ งต่างๆ สาหรับการจัดการเรี ยน
การสอนด้วยหัวใจของครู ช่างอุตสาหกรรม
การจัดการเรี ยนการสอนระหว่างหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ นั้นมี ความ
แตกต่างกันหลายด้าน ทั้งในด้านจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน วัตถุประสงค์
ของครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมีหน้าที่ ผลิตคน ที่ มีความรู ้ ความสามารถในการสอนความเป็ นช่างให้กบั ผูเ้ รี ยน เพราะฉนั้น
เนื้ อหาในการสอนของครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม จึงมีความซับซ้อนและมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงงานในสถาบันการศึกษา
หน้าที่สอนคนให้เป็ นช่าง และงานในโรงงานทาหน้าที่ในการอบรมช่าง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ขอ้ มูลอุตสาหกรรมให้กบั ผูท้ า
งานช่ าง หลักสู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมท าหน้าที่ พ ฒ
ั นาครู ช่ างที่ ส ร้ างปั ญ ญาจากภายใน เพื่ อ ให้ ส ามารถไปพัฒ นา
คนทางานช่างได้อย่างมีสติปัญญา ครู ช่างยังมี บทบาทของการช่วยเหลือสังคมหรื อขององค์กร เนื่ องจากงานในชี วิตจริ ง
ประกอบไปด้วยการให้การศึกษาและงานบริ การในวิชาชีพ ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนหรื อองค์ประกอบของหลักสู ตร
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ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบด้วยวิชา Pedagogy ที่ตอ้ งประสานกับวิชาช่างอุตสาหกรรมอย่าเหนี ยวแน่น Pedagogy เป็ น
วิชาที่ ว่าด้วยการพัฒ นาคน ใช้จิตวิท ยาการสอนเป็ นแกนหลักในการประสานความรู ้ เกี่ ยวกับโครงสร้างเนื้ อหาวิชาช่ าง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ศกั ยภาพเรี ยนรู ้กลวิธีที่จะเรี ยนรู ้ต่อไป (Learning how to learn) ศักยภาพที่เกิดขึ้นจะเป็ นตัวกลางของ
การสร้างความเข้าใจในกลวิธีการถ่ายทอดความรู ้ (Knowledge Transfer) และนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการสอนและเทคนิค
ของการวัด ผลต่อไป ครู ช่ างอุต สาหกรรมจ าเป็ นต้องมี ความรู ้ ความสามารถส าหรั บ การท างานร่ วมกับ สังคม สามารถ
ติดต่อสื่ อสารภายในองค์กร มีกิจนิ สัยที่ พึงปราถนา และความรู ้ในวิชาชีพซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการสอน การวัดและประเมินผล
ความสามารถในการใช้สื่อการสอน และความเป็ นครู ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการนิ เทศครู ฝึกสอนช่ างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชี วศึ กษา หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิ ต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า ซึ่ งมีภาระหน้าที่ ปฏิ บตั ิตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่ องสาระความรู ้ และสมรรถนะขอ งผู ้
ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู ้ และประสบการณ์วิชาชีพ พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ในสถาบันการอาชีวศึกษา สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาโดยรวม 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการ
สอนและเทคนิ คการสอน 2) ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ 3) ด้านสื่ อประกอบการสอน 4) ด้านการวัดและประเมินผล
โดยศึ กษาองค์ประกอบเพื่อการพัฒนาให้ครู ฝึกสอนช่างอุตสาหกรรมมี คุณลักษณะความเป็ นครู ช่างอุตสาหกรรมตามที่
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องการ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาการจัดการเรี ยนการสอนครู ฝึกสอนช่ างไฟฟ้ ากาลัง ด้านการสอนและเทคนิ คการสอน ด้านสื่ อ
ประกอบการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ในสถาบันการอาชีวศึกษา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาด้านคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นครู ช่ างที่ พึ งประสงค์ในสถาบัน การอาชี วศึ กษา ตามที่ ส ถาบัน การ
อาชีวศึกษาต้องการ
3. เพื่ อ เป็ นแนวทางพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การสอน หลั ก สู ต รครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาคุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษา ที่ออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พครู 1 ปี การศึ กษา การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนกับผูท้ ี่มีการเชื่อมโยงกับครู ฝึกสอน 4 ด้าน ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
1.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา หัวหน้าแผนกช่ างไฟฟ้ ากาลัง และครู ที่ป ฏิ บัติการสอนอาชี วศึ กษา ในสถาบันการ
อาชีวศึกษา
1.2 นักเรี ยนระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง สถาบันการอาชีวศึกษา
1.3 ครู ฝึ กสอนในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ก าลัง ศึ ก ษาหลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
2.2 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
2.3 ด้านสื่ อประกอบการสอน
2.4 ด้านการวัดและประเมินผล
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ทบทวนวรรณกรรมของการเรียนการสอน
Pedagogy หมายถึงศาสตร์ของการสอน รวมถึงวิธีการที่เกิดจากหลักการที่สัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
คน Pedagogy เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ เป็ นหัวใจของวิชาชี พครู (ชูศกั ดิ์ เปลี่ยนภู่, 2551) Pedagogy คือ วิชาที่ ว่าด้วยหลักการและ
วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาบุคคล ให้มีความเจริ ญงอกงามในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านความสมบูรณ์ทางกายและใจ ความเข็ม
แข็งในอาชี พ และการมี คุณ ธรรม ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ของ
Pedagogy ประกอบด้วยการสร้าง วิธีการสร้าง ที่ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรอบรู ้เนื้ อหา ทั้งในด้านความหมายของเนื้ อหาและ
โครงสร้าง สามารถแยกเนื้ อหาเป็ นส่ วนย่อยได้ การพัฒนาความสามารถในการสอนแบบ Knowledge Transfer และพัฒนา
ความสามารถในการวัด ประเมินผล พฤติกรรมที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจในธรรมชาติของเนื้ อหา และข้อมูลอย่างละเอียด
จนสามารถวิเคราะห์ (Analyze) หรื อจนจาแนกข้อมูลที่ ใช้สอน ออกเป็ นส่ วนย่อยได้และการแสวงหาเทคนิ คของการนา
ข้อมูลย่อยและคัดสรรแล้ว ไปสร้างปฏิ สัมพันธ์ (Interaction) ให้เกิดขึ้นระหว่างเนื้ อหากับสมอง เพื่อพัฒนาความสามารถ
ต่างๆ ที่จะเป็ นต่อการทางานและต่อการดารงชีวติ ในสังคม
แนวคิดในการพัฒนาการสอนช่ างอุตสาหกรรม
การพัฒนาช่างอุตสาหกรรมนั้น เป็ นงานที่จะต้องอาศัยความร่ วมมือและการประสานงานที่ดี ระหว่างหน่ วยงาน
ต่างๆ ต้องการความรู ้ ความสามารถจากหลายองค์กร ทั้งในด้านการบริ ห ารงานและงานวิศวกรรมหลายด้าน ที่ จะต้อ ง
ผสมผสานกันอย่างสอดคล้องและกลมกลืน(เพาพรรณ เปลี่ยนภู่, 2542) ความเป็ นช่างอุตสาหกรรมที่ดีน้ นั ต้องเป็ นผูท้ ี่ มี
ความรู ้ ความสามารถ มี ประสบการณ์ มี มนุ ษย์สัมพันธ์ และมี คุณ ธรรม ซึ่ งสามารถจาแนกคุ ณ สมบัติเหล่านี้ ออกเป็ น 2
ประเภทคือ
1. วัตถุประสงค์ในวิชาการ (Academic Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้ อหาวิชาในศาสตร์
หรื อเป็ นคุณสมบัติที่เกิดจากศาสตร์น้ นั เป็ นวัตถุประสงค์ที่จาเป็ นต้องมีเป็ นอันดับแรก (Essential Objective)
2. วัตถุประสงค์นอกวิชาการ (Non Academic Objective) หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้การดาเนิ นชีวติ ของการเป็ น
ช่างอุตสาหกรรมดี ข้ ึน ทั้งในด้านประสิ ทธิ ภาพของงานช่างเอง และความเป็ นส่ วนของสังคมที่ ดี ในสภาพของ
สังคมปั จจุบนั คุณสมบัติน้ ีเป็ นที่ตอ้ งการมาก (Required Objective)
ดังนั้นการกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาช่างอุตสาหกรรมต้องพัฒนาความสามารถให้ครบถ้วน ทั้งความสามารถในและ
นอกวิชาการ สรุ ปได้เป็ น 6 กลุ่มความสามารถ ดังนี้
1) ความสามารถที่เกี่ยวกับวิชาการโดยตรง (Academic Objectives)
2) ความสามารถในการปฏิบตั ิวชิ าชีพช่าง (Working performance Objectives)
3) ความสามารถทางสังคม (Communication Objectives)
4) กิจนิสยั ส่วนตัว (Personal Habits)
5) กิจนิสยั งาน (Working Habits)
6) กิจนิสยั สังคม (Social Habits)
การกาหนดวัตถุประสงค์ของช่างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถในและนอกวิชาการ และเนื้อหาที่มี
ความเหมาะสมในด้านวิธีการสอนและแหล่งการสอน ตลอดจนมีการจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออานวย
บุคลิกภาพทีพ่ งึ ปราถนา
การสร้างความสัมพันธ์ในสังคมอาศัยบุคลิกภาพเป็ นพื้นฐาน ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่ดียอ่ มเป็ นที่พึงปราถนา
ของผูอ้ ื่ น (เพาพรรณ เปลี่ ยนภู่ , 2542) โดยเฉพาะวิชาชี พ ครู บุ คลิ กภาพมี ค วามส าคัญ ต่ อการท างานที่ มี ผ ลต่ อนัก เรี ย น
เนื่ องจากเป็ นต้นแบบและตัวอย่างของการอยูใ่ นสังคม กริ ยาท่าทางความประพฤติดีท้ งั ในที่ลบั และที่แจ้ง แสดงความเป็ น
ผูน้ ามีความคิดริ เริ่ มทาให้นกั เรี ยนเห็นถึงความมานะพยายาม มีความเมตตากรุ ณาและจิตใจเป็ นธรรม เห็นอกเห็นใจต่อผูอ้ ื่น
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อย่างเข้าใจทาให้สามารถเข้ากับสังคมได้ทุกกลุ่มสังคม มีความรู ้ความชานาญในการสอนวิชาชีพและค้นคว้าพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ
สื่ อประกอบการสอน
สื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นตัวกลางซึ่งมีความสาคัญในกระบวนการเรี ยนการสอนมีหน้าที่เป็ นตัวนาความ
ต้องการของผูส้ อนไปสู่ ผเู ้ รี ยนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว เป็ นผลให้ผเู ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการ
เรี ยนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (สราณี ย ์ สุทธิศรี ปก, 2556) สื่ อการเรี ยนการสอนสามารถช่วยการเรี ยนการสอนของ
ผูส้ อน เพิม่ ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยการจัดแหล่งข้อมูลที่เป็ นเนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงค์ เป็ นเครื่ องมือ
การสอนช่วยสร้างแรงจูงใจและรวมจุดสนใจการเรี ยนรู ้ สามารถสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สื่ อการสอนจะช่วยส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนได้ทากิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่น การใช้ศูนย์การเรี ยน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดง การ
ปฏิบตั ิ ชุดฝึ ก และอื่นๆ ช่วยให้ผสู ้ อนได้สอนตรงตามจุดมุ่งหมายการเรี ยนการสอน และยังช่วยในการขยายเนื้อหาที่เรี ยนทา
ให้การสอนง่ายขึ้ น และยังจะช่วยประหยัดเวลาในการสอน นักเรี ยนจะได้มีเวลาในการทากิ จกรรมการเรี ยนมากขึ้นจาก
ข้อมูลเราจะได้เห็ นถึงประโยชน์ของสื่ อการเรี ยนการสอนมีความจาเป็ นสามารถช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
สื่ อการเรี ยนการสอนจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อกระบวนการเรี ยนการสอน ในด้านของการนา
เทคโนโลยีมาใช้กบั การศึ กษาและเป็ นตัวกลางที่ จะนาสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ดังนั้นสื่ อการเรี ยนการสอนจึงเป็ น
สิ่ งจาเป็ นที่ จะทาให้กระบวนการเรี ยนการสอนดาเนิ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (Gerlach and Ely.1971) สื่ อการสอนเป็ น
กุญแจสาคัญในการวางแผนและการสอนเชิงระบบ สื่ อเป็ นคาที่มีความหมายกว้างขวางมาก ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล วัสดุอุปกรณ์
หรื อเหตุการณ์ที่สร้างเงื่อนไขซึ่งสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ทกั ษะตลอดจนทัศนคติ
ด้ านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนการสอนช่างอุตสาหกรรมลักษณะเนื้ อหาวิชาจะประกอบด้วยทฤษฎีและปฏิบตั ิ ซึ่ งการ
พัฒ นาผู ้เรี ย นให้ มี ค วามเจริ ญ ทั้ง ทางสมอง ทางกาย และทางจิ ต ใจ นั้ นคื อ พุ ท ธิ พิ สั ย ทัก ษะพิ สั ย และจิ ต พิ สั ย ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนเป็ นกระบวนการเพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อมูลเชิงตัวเลข เชิงปริ มาณ หรื อ
เชิงคุณภาพ สิ่ งที่ ตอ้ งการวัดด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วจึงสังเคราะห์และตีความข้อมูลโดยเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์เพื่อ
ตัดสิ นคุณภาพกิจกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นการประเมินผลช่วยให้ผสู ้ อนติดตามและตรวจสอบความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีคุณภาพ (สุมาลี จันทร์ชลอ, 2542)
การประเมิน(Assessment) เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวม สังเคราะห์ และตีความข้อมูลเพื่อการตัดสิ นผล
โดยใช้กิ จ กรรมต่ าง ๆ เช่ น การสั ม ภาษณ์ การสั ง เกต การสะสมงาน หรื อ การท าโครงงาน กิ จ กรรมดัง กล่ า วจึ ง เป็ น
องค์ประกอบสาคัญที่นามาใช้ประเมิน กระบวนการประเมินมีความเกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยนมากกว่าการให้คะแนนและการให้
ระดับคะแนนของการทดสอบข้อมูลที่ครู ควรรวบรวมในห้องเรี ยน เพื่อช่วยให้ครู เข้าใจและติดตามการเรี ยนการสอน
การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการตัดสิ นคุณภาพการปฏิบตั ิหรื อตัดสิ นคุณภาพกิจกรรมในหลักสู ตร
ของผูเ้ รี ยน ลักษณะที่ดีของการวัดและประเมินผลการเรี ยน มีดงั นี้
1. การวัดและประเมินผลต้องยึดจุดประสงค์เป็ นหลัก
2. การวัดผลการเรี ยนของนักเรี ยนบางด้าน เช่น ด้านจิ ตพิสัย ด้านทักษะพิสัย ไม่ควรใช้เครื่ องมือเพียง
ชนิดเดียว ข้อทดสอบ ควรใช้วธิ ีการวัดวิธีอื่นๆ ประกอบด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพียงพอสาหรับการประเมินผลการเรี ยน
3. การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนควรดาเนิ นการบ่อยครั้ง อาจจะดาเนิ นการทั้งก่อน
เรี ยน ระหว่างเรี ยน และภายหลังการเรี ยน
4. เครื่ องมือที่ใช้วดั ผลการเรี ยนของนักเรี ยนควรมีการปรับปรุ งแก้ไข้เพื่อให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

405

5. นักเรี ยนคนใดมีขอ้ บกพร่ องหรื อจุดอ่อน ซึ่ งทาให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครู ควรหาวิธีการแก้ไข
ข้อบกพร่ องเหล่านั้น เช่น การสอนซ่อมเสริ ม
6. ควรต้องนาผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรี ยนมาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการสอนให้ดีข้ ึน
7. ครู ค วรเตรี ย มหรื อ สร้ างเครื่ อ งมื อ วัด ผลและตั้งเกณฑ์ไ ว้ล่ ว งหน้า และใช้เครื่ อ งมื อ วัด ผลอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับจุดประสงค์
8. การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนบางวิธีควรใช้ภาษาหรื อถ้อยคาและเวลาให้เหมาะสม
กับวุฒิภาวะและระดับชั้นของนักเรี ยนเช่น การสัมภาษณ์ หรื อการสอบปากเปล่า การใช้ขอ้ ทดสอบเป็ นต้น

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งบรรยาย โดยรู ปแบบที่ ใช้คือแบบความสัมพัน ธ์เชิ งโครงสร้ างผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา
หัวหน้าแผนก ครู พี่เลี้ยง ครู ในแผนก รวมไปถึงนักเรี ยนประจาวิชาที่ครู ฝึกสอน 15 คน ทาการปฏิบตั ิการสอน 10 วิทยาลัย
ในเขตภาคเหนือ มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริ บทเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนของแต่ละสถานศึกษา เพื่อพิจารณาองค์ประกอบหลักของ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน นามาเป็ นกรอบการประเมินการสอน และข้อมูลสาหรับบทสัมภาษณ์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องการฝึ กสอน
ขั้นตอนที่ 2 นิ เทศการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู สังเกตุการณ์ การจัดการในชั้นเรี ยนของครู ฝึกสอน โดยการ
ประเมินเอกสารประกอบการสอนควบคู่ไปกับการสังเกตุพฤติกรรมผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา หัวหน้าแผนก ครู พี่เลี้ยง ครู ในแผนก และนักเรี ยนในชั้นเรี ยน เพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการคุณลักษณะความเป็ นครู ช่างที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 4 นาข้อมูลมาพัฒนากระบวนการเสริ มความเป็ นครู ช่าง และสร้างกลไกให้นกั ศึ กษาวิชาชีพครู ที่กาลัง
ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เตรี ยมความพร้อมด้านการจัดการเรี ยนการสอน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายของการประเมิ นความคิดเห็น โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้ค่าเฉลี่ย
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม, 2535)
X=

X

(1)

N
N  X 2 − ( X )

2

S .D. =

N ( N − 1)

(2)

การแปลความหมายของข้อมูลการประมาณค่า 5 ระดับ (บุ ญชม และบุ ญส่ ง, 2535) กาหนดเกณฑ์การพิจารณา
ขอบเขตของคะแนน ช่วงกว้างหัวท้าย 0.50 - 0.51 และระหว่างกลาง 1.0 เพื่อใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาคุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชี วศึ กษาสาหรับนักศึ กษาฝึ กสอน หลักสู ตรครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาผลการจัดการเรี ยนการสอนของครู ช่างฝึ กสอน ที่ ตอ้ งใช้
ความรู ้ ทักษะ และความเป็ นครู ถ่ายทอดข้อมูลแก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะความเป็ นช่างอุตสาหกรรม รวมถึง
การดูแลจากอาจารย์พี่เลี้ยง ผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาที่ส่งผลให้ครู ช่างเกิดการพัฒนาการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี
จากผลการสารวจและได้ท าการวิเคราะห์ ในภาพรวมของการจัด การเรี ย นการสอนตาม คุ ณ ลัก ษณะครู ช่ า ง
อุตสาหกรรมในสถาบันการอาชี วศึกษาสาหรับนักศึกษาฝึ กสอนที่ พึ งประสงค์ ค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.92 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.27 อยูใ่ นระดับมากสามารถสรุ ปผลทั้ง 4 ด้านดังนี้

รู ปที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาสาหรับนักศึกษาฝึ กสอน
จากรู ปที่ 1 พบว่าระดับคุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชี วศึ กษาสาหรับนักศึ กษาฝึ กสอนที่ มี
ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานที่ 0.50 อยูใ่ นระดับมาก คือด้านสื่ อประกอบการสอน ลาดับถัดมาคือ
ด้านการสอนและเทคนิ คการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ และด้านที่ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ดา้ นการ
วัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.63 จากข้อมูลการสารวจคุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรม
1.ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอนอย่างชัดเจน
1.2 การนาเข้าสู่บทเรี ยนหรื อเนื้อหามีความน่าสนใจ
1.3 การให้ขอ้ มูลหรื อเนื้อหา เป็ นลาดับขั้นตอนสัมพันธ์กนั
1.4 ผูส้ อนมีการประเมินการรับรู ้ของผูเ้ รี ยน อย่างสม่าเสมอ
1.5 ผูส้ อนมีการสรุ ปเนื้อหาที่สอนได้อย่างเข้าใจ
1.6 ผูส้ อนใช้เทคนิคการสอนและสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อผูเ้ รี ยนเข้าใจง่ายขึ้น
1.7 ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น และให้คาปรึ กษา
1.8 ผูส้ อนมีทกั ษะและความชานาญเกี่ยวกับวิชาที่สอน
1.9 เนื้อหาวิชากับวิธีการสอนเหมาะสมกับเวลา และปริ มาณของเนื้อหา
1.10 การน้ าเสี ยงและการแสดงท่าทางมีความเหมาะสม
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พบว่าระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ข้อ 1.8 ผูส้ อนมีทกั ษะและความชานาญเกี่ยวกับ
วิชาที่สอนและน้อยที่สุดคือ ข้อ 1.5 ผูส้ อนมีการสรุ ปเนื้ อหาที่สอนได้อย่างเข้าใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.00 แสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แสดงผลการสารวจการจัดการเรี ยนการสอน ด้านที่ 1 การสอนและเทคนิคการสอน
2. ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
2.1 ผูส้ อนแต่งการสุภาพ เรี ยบร้อย เหมาะสม
2.2 ผูส้ อนเข้าสอนทุกครั้งตรงเวลา
2.3 ผูส้ อนใช้วาจาสุภาพ ให้เกียรติผอู ้ ื่น
2.4 ผูส้ อนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม
2.5 ผูส้ อนมีความเป็ นกลาง ยุติธรรม
2.6 ผูส้ อนขยันหมัน่ เพียร เสมอต้นเสมอปลาย
2.7 ผูส้ อนมีความเสี ยสละ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2.8 ผูส้ อนมีความรอบคอบ ช่างสังเกตุ

รู ปที่ 3 แสดงผลการสารวจการจัดการเรี ยนการสอน ด้านที่ 2 บุคลิกลักษณะของอาจารย์
พบว่าระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 ข้อ 2.2 ผูส้ อนเข้าสอนทุกครั้งตรงเวลาและน้อย
ที่สุดคือ ข้อ 2.8 ผูส้ อนมีความรอบคอบ ช่างสังเกตุ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 แสดงในรู ปที่ 3
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3. ด้านสื่ อประกอบการสอน
3.1 ผูส้ อนมีเอกสารประกอบการสอน
3.2 สื่ อการสอนที่ใช้มีความน่าสนใจ
3.3 ผูส้ อนแนะนาหนังสื อ สื่ อสิ่ งพิมพ์ แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก หนังสื อหลัก
3.4 ผูส้ อนมีสื่อการสอนเกี่ยวกับทฤษฏีของเรื่ องที่สอน แสดงให้เห็นชัดเจน
3.5 ผูส้ อนสามารถใช้สื่อการสอน แสดงการทางานได้อย่างชัดเจน
3.6 ผูส้ อนใช้สื่อการสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถทาการปฏิบตั ิได้

รู ปที่ 4 แสดงผลการสารวจการจัดการเรี ยนการสอน ด้านที่ 3 สื่ อประกอบการสอน
พบว่าระดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ ากับ 4.32 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.84 ข้อ 3.3 ผูส้ อนแนะนาหนังสื อ สื่ อสิ่ งพิ มพ์
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก หนังสื อหลัก และน้อยที่ สุดคือ ข้อ 3.1 ผูส้ อนมีเอกสารประกอบการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 แสดงในรู ปที่ 4
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 กาหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.2 มีการทดสอบระหว่างเรี ยนและการทดสอบปลายภาค
4.3 ผูส้ อนแสดงผลสอบและสามารถทวนสอบเมื่อมีการขอข้อชี้แจ้งผลการทดสอบต่อผูเ้ รี ยน
4.4 ผูส้ อนมีการปรับปรุ งกระบวนการจัดการสอนจากผลการประเมินการเรี ยนรู ้
4.5 ผูส้ อนมีการทบทวนเนื้อหา หรื อเฉลยข้อสอบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจมากขึ้น

รู ปที่ 5 แสดงผลการสารวจการจัดการเรี ยนการสอน ด้านที่ 4 การวัดและประเมินผล
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พบว่าระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 ข้อ 4.2 มีการทดสอบระหว่างเรี ยนและการ
ทดสอบปลายภาค และน้อยที่สุดคือ ข้อ 4.5 ผูส้ อนมีการทบทวนเนื้อหา หรื อเฉลยข้อสอบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจมาก
ขึ้นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 แสดงในรู ปที่ 5

อธิปรายผล
การพัฒนานักเรี ยนสายวิชาชีพ มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก เพราะนักเรี ยนเหล่านี้ เป็ นกาลัง
สาคัญที่มีองค์ความรู ้และทักษะงาน สามารถสร้างสรรค์และเป็ นนักปฏิบตั ิ จากการศึกษาคุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมใน
สถาบันการอาชีวศึกษาสาหรับนักศึกษาฝึ กสอน หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ศึกษาพฤติกรรม
และวิเคราะห์ของการสอนวิชาชีพซึ่งได้แบ่งการประเมินเป็ น 4 ด้าน และด้านที่ควรได้รับการปรับปรุ งมากที่สุดคือ ด้านการ
วัดและประเมินผล เนื่ องด้วยเครื่ องมือมีความหยาบเกินไป ทาไม่ไม่สามารถพิจาณาความสามารถในทักษะที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิงานได้ และเมื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก โดยพิจารณาในด้านการวัดผล สามารถจัดหมวดหมู่ขอ้ สังเกตได้ 4 ข้อ
และในด้านการวัดและประเมินผล ข้อ 4.5 ผูส้ อนมีการทบทวนเนื้อหา หรื อเฉลยข้อสอบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจมากขึ้น
นั้นยังไม่สามารถกาหนดกิจกรรมได้เพียงพอ เนื่องจากเวลาในการเรี ยนการสอนช่างอุตสาหกรรมนั้น มุ่งเน้นการปฏิบตั ิและ
การฝึ กทักษะโดยจานวนนักศึกษาต่อห้องและต่อผูส้ อนนั้นยังไม่เหมาะสมต่อการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวน
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนที่ มุ่งเน้นการปฏิ บตั ิและพัฒนาทักษะ จึงควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
ผูส้ อนหรื อครู ช่างอุตสาหกรรม เนื่ องจากเป็ นครู ผทู ้ ี่ใช้วิชาชีพเกี่ยวกับศาสตร์และต้องใช้ศิลป์ ในการถ่ายทอด ฉะนั้นผูท้ ี่ทา
อาชีพครู คือผูท้ ี่ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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การศึกษาระดับความสามารถด้ านภาษาอังกฤษโดยใช้ ข้อสอบโทอิกจาลองของบัณฑิต
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งส ารวจโดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบระดับ ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปางจาแนกตามคณะและสาขาวิชาประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั คือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปางปี การศึ กษา2560 จานวน 637คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิกจาลองจานวน 200 ข้อและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้อยละค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่าร้อยละ 70.80 ของบัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 205-345 โดยบัณฑิตคณะบริ หารธุรกิ จและ
ศิลปศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเป็ นอันดับที่1 อยูท่ ี่ระดับ253.92รองลงมาคือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
และคณะวิศ วกรรมศาสตร์ โ ดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ที่ ร ะดับ 220.51 และ 212.23ตามล าดับ และผลการเปรี ย บเที ย บระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาแนกตามสาขาวิชาในหลักสู ตร 4 ปี พบว่า1).คณะบริ หารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากลมีคะแนนเฉลี่ยเป็ นอันดับที่ 1อยู่ที่ระดับ420.56รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการท่ องเที่ ยวและการโรงแรมโดยมีคะแนนเฉลี่ ยที่ ระดับ 255.63 และ
242.07 ตามลาดับ 2). คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์มีคะแนนเฉลี่ยเป็ น
อันดับที่ 1โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ250.38รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ ระดับ 245.23 และ 232.50 ตามลาดับ 3). คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิ ตสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็ นอันดับที่ 1อยูท่ ี่ ระดับ216.76รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องกลและ
เทคโนโลยีอุตสาหการโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 211.86 และ 208.06 ตามลาดับจากผลการศึ กษาสะท้อนให้เห็นถึงความ
จาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องพัฒนาทักษะความรู ้ภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
คาสาคัญ : แบบทดสอบโทอิกจาลอง, ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาลาปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

411

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)
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บทนา
TOEIC (Test of English for International Communication)เป็ นการทดสอบศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัด
ความสามารถของผูเ้ ข้าสอบว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด
เพื่อพัฒนาศักยภาพของการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในหน่วยงานและการเข้าสมัครงานในองค์กรชั้นนาทั้งภาครัฐและ
เอกชนปั จจุ บนั ในประเทศไทยสถานประกอบการต่างๆได้นาTOEICไปใช้ในลักษณะต่างๆกันบางแห่ งใช้เพื่อคัดเลื อก
บัณฑิ ตเข้าทางานหรื อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกพนักงานโดยผลคะแนน TOEICสามารถ
นาไปใช้ได้ทวั่ โลกและยังสามารถนาไปใช้ได้ทวั่ ทั้งหน่ วยงานการศึ กษาหน่ วยงานการบิ นโรงแรมบริ ษทั ข้ามชาติการเงิ น
การธนาคารเป็ นต้นภาษาอังกฤษจึงเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับบัณฑิต เนื่องจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ต้องการบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาสื่ อสารได้ดี ตั้งแต่ 2 ภาษาขึ้นไป โดยต้องการภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากที่สุดร้อยละ
54.0 (วรวรรธน์ ศรี ยาภัย และคณะ. 2553) อย่างไรก็ตามสถานประกอบการได้สะท้อนคุณลักษณะของบัณฑิตที่ มีผลต่อ
การจ้างงานของบัณ ฑิ ต ในปั จจุ บัน โดยนายจ้างมี ความพึ งพอใจต่อ บัณ ฑิ ต ของน้อยที่ สุ ด ด้านความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของนิ กข์นิภา บุญช่วย และสุ พรรณิ กา
สันป่ าแก้ว (2560) ที่ระบุวา่ สถานประกอบการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตให้เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กบั บัณฑิต
มาเป็ นอันดับแรก ในขณะที่รายงานผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์โดยสถานประกอบการมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา ล าปาง (2559 และ 2560) ได้ส รุ ป ความคิ ด เห็ น ที่ ส อดคล้อ งกั น ว่า บั ณ ฑิ ต ขาดทั ก ษะ
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะศัพท์เฉพาะของสาขาวิชา
มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยได้ต ระหนัก ถึ งปั ญ หาดังกล่ าวจึ งมุ่ งเน้น การปรั บ ปรุ งนโยบายและแผนพัฒ นา
ภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือ
ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู ้ที่เป็ นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และการเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน นอกจากนี้ คณะกรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ประกาศนโยบายการยกระดับ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบัน อุ ดมศึ กษาโดยมี น โยบายให้สถาบัน อุด มศึ กษาพิ จารณาจัด ให้นักศึ กษาทุ กคนทดสอบความรู ้
ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรื อที่เห็นสมควรจะนามาใช้วดั สมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages) หรื อมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณานาผลการทดสอบความรู ้ทางภาษาอังกฤษ บันทึกในใบรับรองผลการศึกษา หรื อจัดทาเป็ นประกาศนียบัตรให้ โดย
เริ่ มตั้งแต่ปี การศึ กษา 2559 เป็ นต้นไป(คณะกรรมการอุดมศึ กษา. 12 เมษายน 2559)จากนโยบายดังกล่าวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้กาหนดนโยบายการดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึ กษา
โดยกาหนดแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า TOEIC Pathway (2016-2019)และตั้งเป้ าไว้วา่ เมื่อนักศึกษา
สาเร็ จการศึกษาควรมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป เพื่อเป็ นดัชนีช้ ีวดั ตัวหนึ่งที่จะบอกว่าบัณฑิตมีความพร้อมด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แผนพัฒนาดังกล่าวได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยจัดการสอบโท
อิกจาลอง (Mock TOEIC) เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษในแต่ละระดับโดยการจัดสอบโทอิกจาลองคือการ
จัดสอบโทอิกเสมือนจริ งแต่ผสู ้ อบไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย กล่าวคือมหาวิทยาลัยจะจาลองสถานการณ์เหมือนการทาข้อสอบ
TOEIC จริ งที่สนามสอบ โดยจะมีขอ้ สอบจานวน 200 ข้อเท่ากับข้อสอบจริ ง มีการจับเวลา เทียบผลคะแนนกับตารางเทียบ
คะแนนที่ใช้ในการสอบโทอิกจริ ง (Score Conversion Table)และแจ้งคะแนนให้ผสู ้ อบทราบหลังจากทาข้อสอบเสร็ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปางโดยหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากลร่ วมกับแผนกภาษา
ตะวัน ตกได้ต อบสนองนโยบายดังกล่ าวโดยจัด แผนพัฒ นาภาษาอังกฤษให้กับ นักศึ กษาทั้ง 3 คณะประกอบด้วยคณะ
บริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จากความสาคัญของระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตที่กล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปางจาแนกตามคณะและสาขาวิชา
โดยใช้ข ้อสอบโทอิ ก จ าลองเพื่ อ เป็ นการเตรี ย มบัณ ฑิ ต ในรุ่ น ต่ อ ไปให้มี ค วามพร้ อ มทางด้านการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต
จะเป็ นข้อมูลการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิ ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลาปาง จาแนกตามคณะและสาขาวิชา

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ งส ารวจ คณะผูว้ ิจัย ใช้ข ้อ มู ล วิจัย ในลัก ษณะผสมระหว่างการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) กล่าวคือมีการใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ
มีการบรรยายสรุ ปผลการวิจยั ทั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ลาปาง คณะผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปางประจาปี การศึ กษา 2560 ประกอบด้วยบัณฑิตคณะบริ หารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ จ านวน 326 คน บั ณ ฑิ ตคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จ านวน 108 คน และบั ณ ฑิ ตคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร จานวน 203 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 637 คน
2. ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั นี้ เป็ นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปางแบบทดสอบที่ใช้
วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษคือ ข้อสอบโทอิกจาลอง จานวน 200 ข้อ โดยแบ่งเป็ นข้อสอบการฟัง จานวน 100
ข้อ และข้อสอบการอ่าน จานวน 100 ข้อ โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 สัปดาห์
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นงานวิ จัย คื อ ข้อ สอบโทอิ ก จ าลองจ านวน 200 ข้อ โดยน ามาจากต ารา Tactics for TOEIC:
Listening and Reading Packสานักพิมพ์ Oxford ใช้เวลาทดสอบทั้งสิ้น2 ชัว่ โมง ข้อสอบประกอบด้วย
1. ข้อสอบวัดระดับความเข้าใจจากการฟัง จานวน 100 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที
2. ข้อสอบวัดระดับความเข้าใจจากการอ่าน จานวน 100 ข้อ ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 15 นาที
คะแนนในแต่ละส่ วนจะเริ่ มจาก 5 คะแนน ถึง 495 คะแนนโดยแบ่งคะแนนการฟังเป็ น 5-495 คะแนน
และ การอ่าน 5-495 คะแนน คะแนนที่ได้โดยรวมสู งสุ ดคือ 990คะแนน คณะผูว้ จิ ยั จะนาคะแนนที่บณ
ั ฑิตสอบได้เทียบกับ
ตารางคิดคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยคะแนนที่สอบได้จะบ่งชี้ ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยอ้างอิงจาก
ระดับช่วงคะแนนสอบ (TOEIC Range) ของศูนย์โทอิกแห่งประเทศไทย
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลและวิจารณ์ผล
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ เพื่อศึกษาระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง จาแนกตามคณะและสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั นี้เป็ นบัณฑิตที่
จบการศึกษาในปี การศึกษา 2560 จานวน 637 คนเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั เป็ นแบบทดสอบโทอิกจาลอง จานวน 200 ข้อ
โดยแบ่ งเป็ นข้อ สอบวัด ระดับ ความเข้า ใจจากการฟั ง จ านวน 100 ข้อ และข้อ สอบวัด ระดับ ความเข้าใจจากการอ่ า น
จานวน 100 ข้อ
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
ตารางที่ 1. ผลการศึกษาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง

จากตารางที่ 1 สรุ ปได้วา่
1. บัณ ฑิ ต ร้ อ ยละ 26.22 มี ค ะแนนสอบอยู่ที่ ช่ว งระดับ คะแนน105-200หมายความว่าบัณ ฑิ ตมี ส มรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับที่สามารถใช้ทกั ษะการสื่ อสารเพื่อเอาตัวรอดได้เท่าที่จาเป็ น
2. บัณฑิ ตร้อยละ 70.80 มีคะแนนสอบอยู่ที่ช่วงระดับ คะแนน 205-345 หมายความว่าบัณ ฑิ ตมีสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดังนี้
2.1 ในด้านการสื่ อสารตัวต่อตัว สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารอย่างจากัด โดยสามารถสื่ อสารได้เฉพาะ
การสนทนาแบบต่อหน้า ในเรื่ องที่ไม่ซบั ซ้อน แต่มีความคุน้ เคย
2.2 สามารถอ่านได้ในระดับคาหรื อวลีส้ นั ๆ ไม่สามารถอ่านประโยคสมบูรณ์ได้
3. บัณ ฑิ ต ร้ อยละ 2.51 มี คะแนนสอบอยู่ที่ ช่ วงระดับ คะแนน 350-495 หมายความว่าบัณ ฑิ ต มี ส มรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษที่ สามารถสื่ อสารตัวต่อตัว สามารถฟั งเข้าใจประโยคคาถามและประโยคบอกเล่าพื้นฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ทางานได้
4. บัณ ฑิ ต ร้ อยละ 0.47 มี คะแนนสอบอยู่ที่ ช่ วงระดับ คะแนน 500-695 หมายความว่าบัณ ฑิ ต มี ส มรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดังนี้
4.1 ในการสื่ อ สารตัว ต่อ ตัว สามารถฟั งเข้าใจประโยคค าถามและประโยคบอกเล่ าพื้ น ฐานที่ ใช้ใ น
เหตุการณ์ปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน การติดต่องาน ธรรมเนียมปฏิบตั ิ การเดินทางและด้านความปลอดภัย
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4.2 สามารถอ่านจับใจความประโยคระดับพื้นฐานที่ เกี่ ยวกับชี วิตประจาวันในเหตุการณ์ปัจจุบนั การ
ทางานและหัวข้อเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าระดับคะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงระดับคะแนน 205-345
หมายความว่าบัณฑิตมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน (Elementary proficiency) กล่าวคือบัณฑิตมีทกั ษะ
การใช้ภาษาในการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่างจากัด โดยสามารถสื่ อสารได้ในเรื่ องพื้นฐานที่ ไม่ซับซ้อนและมีความคุน้ เคย
เท่านั้น นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังระบุวา่ มีบณ
ั ฑิตเพียง 3 คน หรื อร้อยละ 0.47 ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่
สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารทัว่ ๆไปที่ เกี่ ยวข้องกับการทางาน และการติดต่องานได้ จากผลการวิจยั จึ งแสดงให้เห็ นว่า
มาตรฐานความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษของบัณฑิตส่ วนใหญ่ยงั ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาหนด คือ 500 คะแนน
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ยงั สอดคล้องกับ กาญจนา ปราบพาล และประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ (2546) ที่ระบุวา่ บัณฑิตไทยโดย
เฉลี่ ยจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษอย่างเร่ งด่วน เพื่อให้มีความสามารถทันกับบัณฑิ ตจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน และทันกับการเป็ นประชาคมโลกที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ และข้อมูลกับบัณฑิตจากประเทศอื่นได้
ตารางที่ 2. ผลการเปรี ยบเที ยบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตหลักสู ตร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ลาปาง จาแนกตามคณะและสาขาวิชา
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จากตารางที่ 2 พบว่าในคณะบริ หารธุ รกิจและศิลปศาสตร์ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากลมี
คะแนนเฉลี่ยเป็ นอันดับที่1อยูท่ ี่ระดับ420.56 รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
การท่องเที่ ยวและการโรงแรมโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ ระดับ 255.63 และ 242.07 ตามลาดับ สาหรับคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์มีคะแนนเฉลี่ยเป็ นอันดับที่ 1โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ ระดับ 250.38
รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
245.23 และ 232.50 ตามลาดับ และในคณะวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็ นอันดับที่
1อยูท่ ี่ระดับ216.76 รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องกลและเทคโนโลยีอุตสาหการโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
211.86 และ 208.06 ตามลาดับ โดยภาพรวมจะเห็นได้วา่ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารสากล คณะบริ หารธุรกิจและ
ศิ ลปศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดที่ ระดับคะแนนที่ 4 คือ 500-700 แต่ก็มีบณ
ั ฑิ ตเพียง 3 คนเท่ านั้น ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า
บัณฑิตส่ วนใหญ่มีระดับคะแนนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด สะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็ น
เร่ งด่วนของมหาวิทยาลัยที่ จะต้องพัฒนาทักษะและความรู ้ภาษาอังกฤษให้กบั นักศึ กษา มิฉะนั้นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปางจะไม่สามารถเข้าสู่ประชาคมโลกที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้กบั เพื่อนร่ วมงานได้อย่าง
อย่างมีประสิ ทธิภาพในอนาคต

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาระดับความรู ้ภาษาอังกฤษโดยใช้ขอ้ สอบโทอิกจาลอง ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง สามารถสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ส่ วนใหญ่ร้อยละ 70.80 มีคะแนนสอบอยูท่ ี่ช่วงระดับ
คะแนน 205-345ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารอย่างจากัด โดยสามารถสื่ อสารได้เฉพาะการสนทนาแบบ
ต่อหน้า ในเรื่ องที่ไม่ซบั ซ้อน แต่มีความคุน้ เคย
2. บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล สังกัดคณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉลี่ย
สูงสุดอยูท่ ี่ระดับ 420.56 รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะบริ หารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มี คะแนนสอบเฉลี่ ยที ระดับ 255.63 และลาดับที่ 3 คื อบัณ ฑิ ตสาขาวิชาการท่ องเที่ ยวและโรงแรม สังกัดคณะ
บริ ห ารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์ มี คะแนนสอบเฉลี่ ยที่ ระดับ 242.07 ส่ วนบัณ ฑิ ตที่ มีคะแนนสอบเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉลี่ยที่ระดับ 222.5

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง และเพื่อเปรี ยบเที ยบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง จาแนกตามคณะและสาขาวิชาโดยใช้แบบทดสอบโทอิ กจาลองการ
ดาเนิ นการวิจยั มิอาจสาเร็ จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่ วมมือของคณาจารย์ในหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สากล และคณาจารย์ในแผนกภาษาตะวันตก คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าในการคุมสอบ
นักศึ กษาจานวนทั้งสิ้ น 637 คน จนงานวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้
คณะผู ้วิจัย ขอขอบคุ ณ เจ้าของเอกสารและงานวิจัย ทุ ก ท่ าน ที่ ค ณะผูว้ ิจัย ศึ ก ษาค้น คว้าได้น ามาอ้างอิ ง ในการท าวิจัย
จนกระทัง่ งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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สื่ อสั งคมออนไลน์ กบั การพัฒนาภาษาอังกฤษด้ วยตนเองของผู้เรี ยนในระดับอุดมศึกษา
Online Social Media for Developing Self-Directed English Learning of Higher Education Learners
พิมเนตร เทพปั ญญา1*
Phimnet Theppanya1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประเภทสื่ อสังคมออนไลน์ที่ผเู ้ รี ยนเลือกใช้พฒั นาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง2)
เพื่อศึ กษาขอบเขตเนื้ อหาจากสื่ อสังคมออนไลน์ที่ผูเ้ รี ยนใช้พฒั นาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และ 3) เพื่อศึ กษากลยุทธ์การ
พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
จานวน 298 คน โดยใช้แบบสอบถามสารวจเก็บข้อมูลทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสถิติเชิงปริ มาณ เพื่อหาค่าร้อยละ มาตรา
ส่วนประมาณค่าแบบ 3 และ 5 ระดับ สาหรับประเมินระดับความพอใจต่อเนื้อหาสื่ อสังคมออนไลน์และระดับภาษาอังกฤษ
และวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเชิงคุณภาพด้วยการบรรยาย
ผลการวิจยั
1) กลุ่มตัวอย่างนิ ยมเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์3 ประเภท ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) นิ ยมมากที่ สุด
ได้ แ ก่ Facebook ร้ อ ยละ 96 ประเภทมั ล ติ มี เดี ย (Multimedia) ได้ แ ก่ Youtube ร้ อ ยละ 84.21 และประเภทสื่ อที่ เป็ น
แหล่งข้อมูล (Data / Knowledge) ได้แก่ Google ร้อยละ 55.26 ตามลาดับ
2) ขอบเขตเนื้ อ หาของสื่ อ สั งคมออนไลน์ ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่างเลื อ ก คื อ เนื้ อ หาที่ ส นุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ส่ งเสริ ม
พัฒนาการเรี ยนรู ้ มีร้อยละ 76.32 มีค่าเฉลี่ยความพอใจ 2.2 อยูร่ ะดับดี เนื้อหาที่ใช้คาศัพท์และภาษาที่เข้าใจง่าย ร้อยละ 56.58
มีค่าเฉลี่ยความพอใจ 2 อยูร่ ะดับปานกลาง และเนื้ อหาที่สอดคล้องกับปั ญหา นาไปประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 53.95 มีค่าเฉลี่ย
ความพอใจ 2.2 อยูร่ ะดับดี
3) กลยุทธ์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้พฒั นาภาษาอังกฤษจากสื่ อสังคมออนไลน์ ส่ วนใหญ่เป็ นการเรี ยนรู ้ภาษาโดยอ้อม
(Implicit Learning) แบบวิธีอ ภิ ป ริ ชาน (Metacognitive Strategies) คื อ มี ทัก ษะการคิ ด วิเคราะห์ การวางแผน การเลื อ ก
การฝึ กฝน และการประเมิ น ผลซึ่ งทักษะเหล่านี้ สามารถสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ในทศวรรษที่ 21 รวมทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ
คาสาคัญ : สื่ อสังคมออนไลน์, พัฒนาภาษาอังกฤษ, เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง, ผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษา
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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
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บทนา
แผนพัฒ นาการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การฉบับ ที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2555)
มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการศึกษา โดยมีเป้ าหมายในการ
พัฒนาเยาวชน ให้เป็ นผูร้ ักในการเรี ยนรู ้ รู ้วิธีการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้และมีการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต เพื่อให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก โดยเฉพาะแหล่งการเรี ยนรู ้บนพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการที่ แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ดังนั้นในยุคของการสื่ อสารข้ามพรมแดนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ก้าวหน้าอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ผ่านระบบเครื อ ข่ายอิ น เตอร์ เน็ ต ก่ อ ให้เกิ ด สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ผ่ านสื่ อออนไลน์ ต่างๆ
มากมาย อาทิ สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) อีเมล์ (E-mail) วีดีโอ (VDO clip) หรื อ สื่ อประสมเป็ นต้นโดยเฉพาะสื่ อ
สังคมออนไลน์ ที่มีหลากหลายประเภท อันมีลกั ษณะเฉพาะตัว เช่น ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) ที่แสดงถึงความ
เป็ นตัวตนบนสังคมออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นร่ วมกันระหว่างผูใ้ ช้ (เช่น Facebook, Instragram, Twitter, My Space)
สื่ อสังคมออนไลน์เหล่านี้ สามารถเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูใ้ ช้งานอื่นๆ ทั้งที่รู้จกั และไม่รู้จกั กันมากขึ้น
สร้างปฏิสมั พันธ์กนั ในสังคมเป็ นวงกว้าง มีการกระจายข่าวสารหรื อข้อมูลไปอย่างรวดเร็ ว ฉะนั้น สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ออนไลน์ทางอินเทอร์เนตในรู ปแบบต่างๆ จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากผูเ้ รี ยนสามารถใช้เป็ นแหล่ง เรี ยนรู ้
ค้นคว้าหาข้อมูลที่ตนเองสนใจ อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
หรื อผูท้ ี่สนใจได้
อย่างไรก็ตาม ภาษาที่ ปรากฏในเนื้ อหาของสื่ อออนไลน์ ต่างๆ ที่ ใช้สื่อสารระหว่างผูใ้ ห้สารกับผูร้ ั บสารนั้น มี
บทบาทสาคัญ และภาษากลางสากลที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย บนหน้าเว็บไซต์ หรื อสื่ อออนไลน์ คือ ภาษาอังกฤษ ถึงแม้บาง
ประเทศจะใช้ภาษาแม่ของประเทศตนเองในหน้าเว็บไซด์หลัก แต่ยงั มีภาษาอังกฤษให้เลือกใช้เช่นกัน ดังนั้น บุคคลใดที่ มี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษดี ย่อมส่ งผลต่อบุคคลนั้นได้เปรี ยบในการรับข้อมูลและเลือกใช้ประโยชน์จากข่าวสาร
ออนไลน์จากทัว่ โลก ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในหลายๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย ว วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ นต้น แม้แ ต่ ใ นกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น(ASEAN Economic
Community: AEC) ที่ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในสมาชิกของประชาคม ได้กาหนดภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางหลัก (Lingua
Franca) ส าหรั บการสื่ อสารระหว่างประเทศสมาชิ กในเขตภู มิภ าคเอเชี ยตะวัน เฉี ยงใต้ส่ งผลให้บ ทบาทภาษาอังกฤษมี
ความจาเป็ นในการใช้สื่อสารมากขึ้น เห็นได้วา่ ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญในการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารไปทัว่ โลก
กระทรวงศึ กษาธิ การได้กาหนดให้นักศึ กษาไทยควรต้องมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล แต่มี
ผลการวิจยั ที่ได้ศึกษาถึงผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (Test of English as a Foreign Language: TOEFL) ของนักศึกษา
ไทยระดับปริ ญญาตรี พบว่า ระดับภาษาอังกฤษของนักศึ กษามีระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล คือต่ากว่า 500 คะแนน
(กาญจนา ปราบพาล และประกายแก้ว โอภานนท์ อ มตะ, 2545) ขณะเดี ย วกัน Education First (EF) สถาบั น สอน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ช้ นั นาจากประเทศอังกฤษได้จดั อันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนประเทศต่างๆ
80 แห่งทัว่ โลกประจาปี 2560ประเทศไทยได้อนั ดับที่ 53ซึ่งอยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน รองจากประเทศอื่นในทวีป
เอเชียจากข้อมูลข้างต้น เห็นได้วา่ ภาพรวมของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในประเทศไทยยังอยูใ่ นระดับ
ต่ากว่าเกณฑ์
จากปั ญหาระดับทักษะภาษาอังกฤษที่ผเู ้ รี ยนไทยอยูร่ ะดับไม่สูง และเห็นได้วา่ ประโยชน์ของข้อมูลจากสื่ อสังคม
ออนไลน์มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั โดยที่ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกรับข้อมูลที่ตนต้องการนามาเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ ตนเองต้องการ
พัฒนาได้ดว้ ยตนเองเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนั้นได้เป็ นผูเ้ รี ยนตลอดชีวิตภายใต้เทคโนโลยีที่พฒั นาไปอย่างไม่สิ้นสุ ด ซึ่ งในการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-directed Learning) นั้นเป็ นการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆรอบตัวที่นอกเหนื อจากห้องเรี ยน
ด้วยความอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง ตามความชอบและความสามารถที่ตนเองมีศกั ยภาพและขวนขวายเรี ยนรู ้พฒั นาอย่างไม่มี
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ขี ด จ ากัด ด้วยตนเองนั่น คื อ ผูเ้ รี ย นสามารถบอกได้ว่าสิ่ ง ที่ ต นจะเรี ยนคื อ อะไร โดยประเมิ น ความต้อ งการของตนเอง
(Assessing Needs) ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย (Setting goals) ก าหนดสิ่ ง ที่ ต ้อ งการเรี ย นรู ้ (Specifying learning content) ด้ว ย
เทคนิ ค กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ของตนเอง และมีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อหาความเปลี่ยนแปลงจากการเรี ยนรู ้
มากน้อยเพียงใด สิ่ งที่เป็ นตัวกาหนดศักยภาพการเรี ยนด้วยตนเอง คือ ความสามารถและความตั้งใจของบุคคลนั้นคือ ผูเ้ รี ยน
มีทางเลือกเกี่ยวกับทิศทางที่ตอ้ งการ แต่สิ่งที่ตอ้ งมีควบคู่ไปด้วยคือ ความรับผิดชอบ และการยอมรับต่อผลที่จะตามมาจาก
การกระทาของตนเอง
จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผูเ้ รี ยนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จัดว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
ทางอ้อม (Implicit Learning)นอกเหนื อจากชั้นเรี ยนที่ มีรูปแบบการเรี ยนของแต่ละคนตามความชอบและถนัด (Learning
Styles) สาหรับการเลือกใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศการเรี ยนทางอ้อมประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 1) กลยุทธ์อภิปริ
ชาน (Metacognitive Strategies) คือ กลยุทธ์ในการวางแผน เฝ้าติดตามและประเมินผลการเรี ยนภาษานั้นๆ 2) กลยุทธ์ทาง
อารมณ์ (Affective Strategies)คือ กลยุทธ์ที่ผเู ้ รี ยนภาษาใช้ในการควบคุมอารมณ์ ทัศนคติเกี่ยวกับภาษานั้นๆ และ3) กลยุทธ์
ทางสังคม (Social Strategies) คือ กลยุทธ์ที่ผูเ้ รี ยนภาษาใช้ในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ต่อผูเ้ รี ยนคนอื่ นๆที่ เรี ยนภาษา
นั้นๆ
จากการศึ กษาค้นคว้า ผูว้ ิจยั เชื่ อว่า การพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนย่อมส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้
วิจารณญาณ(Critical Thinking) ในการเลือกข้อมูลจากสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างชาญฉลาด ในขณะเดียวกัน เสริ มการ
พัฒ นาเยาวชนของประเทศไทยสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิต (Autonomous Learner) ได้อย่างยัง่ ยืน และสื่ อ สังคม
ออนไลน์ทุกประเภทเสมือนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้จริ งอย่างสร้างสรรค์ เป็ นทางเลือกที่ สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงทาการศึ กษาว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์สาหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง จะเป็ นข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทราบถึงการเรี ย นรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษาสาหรับพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสื่ อสังคมออนไลน์นอกเหนื อจากการเรี ยนในห้องเรี ยนเพื่อทราบถึงสื่ อสังคมออนไลน์อะไรบ้างที่ผเู ้ รี ยน
เลือก ขอบข่ายเนื้อหาที่เลือกเรี ยน และกลวิธีในการเลือกใช้ประโยชน์จากเนื้ อหา ที่จะส่งเสริ มผูเ้ รี ยนไทยในอนาคตมีทกั ษะ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นาไปสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืนได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประเภทสื่ อสังคมออนไลน์ที่ผเู ้ รี ยนเลือกใช้พฒั นาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
2. เพื่อศึกษาขอบเขตเนื้อหาจากสื่ อสังคมออนไลน์ที่ผเู ้ รี ยนใช้พฒั นาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
3.เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
สมมติฐานของการวิจยั
นักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่ ลาปาง มี การเลือกใช้เนื้ อหาจากสื่ อสังคมออนไลน์ใน
รู ปแบบต่างๆ ตามความชอบ หรื อถนัดของตนเอง ในการพัฒนาเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อันจะสนับสนุนให้นกั ศึกษา
มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีความรู ้เท่าทันต่อกระแสโลก
กรอบแนวคิดการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเนื้ อหาของการวิจยั เรื่ อง สื่ อสังคมออนไลน์กบั การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนใน
ระดับอุดมศึกษาดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ที่เรี ยนในภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 1,170 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรชั้นสู งและปริ ญญาตรี ทุกคณะ ทุกหลักสู ตร
จานวน 298 คน โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) หาจานวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการทั้งหมด
n=
N
1 + Ne2
n คือ จานวนหรื อขนาดตัวอย่าง
N คือ จานวนหรื อขนาดของประชากรทั้งหมด
e คือ ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (ใช้ค่า 0.05)
หลังจากนั้น ทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้การสุ่มตามระดับชั้นต่างไม่เป็ น
สัดส่ วนตามจานวนของประชากรในแต่ละคณะ ที่ได้จาแนกเป็ น 3 คณะในพื้นที่ลาปาง ซึ่ งผูว้ ิจยั เป็ นผูก้ าหนดสัดส่ วนของ
กลุ่ม ตัวอย่างในแต่ละคณะและชั้น ปี เองโดยคละจานวนตามความเหมาะสมในบริ บ ทของพื้ น ที่ ดังข้อ มูลที่ ป รากฏใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
รวม
(คน)
คณะ
ร้อยละ
(คน)
ปวส.
ป.ตรี
บริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์
34
168
202
67.79
วิศวกรรมศาสตร์
21
20
41
13.76
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
21
34
55
18.46
รวม
76
222
298
100

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

423

2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)ผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปางซึ่ ง
ประกอบด้วยคาถามในรู ปแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ดแบ่งออกเป็ น3ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจคาตอบ (Checklist)
ส่วนที่ 2 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคิร์ท (Likert) โดยผูว้ จิ ยั กาหนดค่าน้ าหนักของคะแนนเป็ น 3 และ 5 ระดับ
ส่ ว นที่ 3 สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นการเรี ยนรู ้ ภ าษาอัง กฤษด้ว ยตนเอง เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ( OpenendedQuestions) เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ
คุณภาพของแบบสอบถามชุดนี้ มีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและมีค่าความสอดคล้องIOC อยูร่ ะหว่างข้อคาถามที่
มีค่า IOC ระหว่าง 0.66–1.00
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ผูว้ ิจยั ได้ขอความอนุ เคราะห์ร่วมมือจากอาจารย์ผูส้ อนภาษาอังกฤษของแต่ละกลุ่มนักศึ กษาตัวอย่าง สาหรับ
เก็บข้อมูลแบบสอบถาม
3.2 ผูว้ จิ ยั อธิบายชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และรู ปแบบของคาถามในแบบสอบถาม
3.3 เมื่ อได้รับ แบบสอบถามคื น ผูว้ ิจัยดาเนิ น การตรวจสอบความถู กต้องสมบู รณ์ ข องการตอบแบบสอบถาม
นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปจัดทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้วธิ ีการทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ดงั นี้
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ
4.2 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อย
ละ มาตราส่ วนประมาณค่าแบบ 3 และ 5 ระดับสาหรับประเมินระดับความพอใจเนื้ อหาจากสื่ อสังคมออนไลน์และระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลสื่ อสังคมออนไลน์ในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง รวมถึงข้อเสนอแนะโดยใช้การบรรยาย (Descriptive)

ผลการวิจัย
จากการศึ กษาเรื่ องสื่ อสังคมออนไลน์กบั การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึ กษาสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่างประกอบด้ว ย3 คณะคื อ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 298 คนจาแนกเป็ นร้อยละตามคณะวิชา
ตามลาดับคือ 67.79 18.46 และ 13.76 โดยแบ่งระดับการศึ กษา2 ระดับ คือ ประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง และปริ ญญาตรี ร้อยละ
25.50 และ 74.50จานวนกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ น เพศหญิ งร้อยละ 61.07 และเพศชายร้อยละ38.93 มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี
ร้อยละ 51.68 และระหว่าง 21– 25 ปี ร้อยละ 48.32 ตามลาดับ ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

424

ตารางที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ

คณะ

บริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์

67.79

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

18.46

วิศวกรรมศาสตร์

13.76

ปวส.

25.50

ปตรี .

74.50

หญิง

61.07

ชาย

38.93

ระหว่าง 15 – ปี 20

51.68

ระหว่าง 21– ปี 25

48.32

ระดับการศึกษา

เพศ

อายุ

สาหรับความสนใจในกิ จกรรมภาษาอังกฤษของนักศึ กษา เรี ยงตามลาดับ ดังนี้ ลาดับที่ 1 ฟั งเพลงภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 84.21 ลาดับที่ 2หนัง/ละครภาษาอังกฤษ ร้อยละ 75 ลาดับที่ 3 ดู MV/เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ ร้อยละ 72.37 ลาดับที่ 4
เล่นเกมออนไลน์ ร้อยละ 63.16 และลาดับที่ 5ดู เกมโชว์ต่างประเทศที่ ใช้ภาษาอังกฤษ ร้ อยละ 46.05ดังข้อมู ลที่ ป รากฏ
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3ลาดับความสนใจในกิจกรรมภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ความสนใจในกิจกรรมภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ร้อยละ
1.ฟังเพลงภาษาอังกฤษ

84.21

2.หนังละครภาษาอังกฤษ/

75.00

3. ดู MV/เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ

72.37

4. เล่นเกมออนไลน์

63.16

5. ดูเกมโชว์ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

46.05
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2. ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จากการประเมินปั ญหาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยตนเองก่อนเรี ยน
ด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึ กษามี ปั ญ หาด้านทักษะการฟั งมากที่ สุด โดยมี ระดับ เฉลี่ ย 3.22อยู่ระดับ ปานกลาง
รองลงมาคือ ปั ญหาด้านคาศัพท์/วลี และด้านการเขียน โดยมีระดับเฉลี่ย 2.99 และ 3.04อยูร่ ะดับปานกลางตามลาดับ
สาหรับการประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษหลังการเรี ยนด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาด้วยตนเองพบว่า
นักศึกษาประเมินทักษะภาษาของตนเองส่ วนใหญ่คงอยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีระดับทักษะการฟัง เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.30
ระดับความรู ้คาศัพท์/วลี ลดลงเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.91 และระดับทักษะการเขียน คงเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.04ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่4
ตารางที่ 4 การประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรี ยนด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
การประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษ
การฟัง

การพูด

การอ่าน

การเขียน

ความรู ้
คาศัพท์ วลี /

การสื่ อสารกับ
ชาวต่างชาติ

ค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยน

3.22

3.05

3.03

3.04

2.99

3.11

ค่าเฉลี่ยหลังเรี ยน

3.30

3.17

3.32

3.04

2.91

2.89

3. สื่ อสังคมออนไลน์ในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
จากข้อมูล พบว่าสื่ อสังคมออนไลน์ที่นักศึ กษารู ้จกั มากที่ สุดอันดับแรกคือ Facebookร้อยละ 94.74 รองลงมาคือ
Lineและ Youtubeร้ อ ยละ 90.79 และ 89.47 ตามล าดับ และสื่ อ สังคมออนไลน์ ที่ นัก ศึ ก ษานิ ย มเลื อ กใช้กัน มากที่ สุ ด คื อ
Facebookร้อยละ 96.05 รองลงมาคือ Youtubeร้อยละ 84.21 และ Googleร้อยละ 55.26 ตามลาดับ
ความถี่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ทุกวัน ร้อยละ 93.42 ระยะเวลาใช้ต่อเนื่องส่วนใหญ่มากกว่า 3 ชัว่ โมง
ร้อยละ 46.05 ช่วงเวลาที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็ นช่วงเย็นค่า ร้อยละ 78.95
นอกจากนี้ พบว่า นักศึ กษามี ความพึงพอใจต่อการเลื อกใช้เนื้ อหาจากสื่ อสังคมออนไลน์สนับ สนุ น การเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษในด้านเพิ่มทักษะการฟั งร้ อยละ 100มี ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ 3.62ระดับดี เพิ่มทักษะการพูด ร้อยละ 94.7มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.28ระดับปานกลางและเพิ่มทักษะการอ่านและเพิ่มพูนคาศัพท์/วลี ร้อยละ90.8มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ 3.33และ3.22 ระดับปานกลางตามลาดับ ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสื่ อสังคมออนไลน์กบั การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสื่ อสังคมออนไลน์
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
กับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพิ่มทักษะฟัง

100

3.62

มาก

เพิ่มทักษะพูด

94.7

3.28

ปานกลาง

เพิ่มทักษะอ่าน

90.8

3.33

ปานกลาง

เพิ่มพูนคาศัพท์ วลี /

90.8

3.22

ปานกลาง
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เพิ่มทักษะเขียน

60.5

2.91

ปานกลาง

ฝึ กการออกเสี ยงของศัพท์

36.8

3.39

ปานกลาง

การประยุกต์ใช้ไวยากรณ์

9.2

3.43

มาก

เข้าใจการสื่ อสารและวัฒนธรรม

5.3

3.50

มาก

สาหรับเหตุผลในการเลือกเรี ยนภาษาอังกฤษด้วยสื่ อสังคมออนไลน์นกั ศึกษาคิดเห็นว่า โดยภาพรวมเนื้ อหาในสื่ อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ มีความน่ าสนใจโดยมีเหตุผล 3 ลาดับแรกคือ 1) มีเนื้ อหานาเสนอได้สนุ กสนาน เพลิดเพลิน ท้าทาย
ความสามารถ ส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ 2)ใช้คาศัพท์และภาษาที่ เข้าใจง่าย และ3) เนื้ อหาสาระสอดคล้องกับปั ญหาของ
ตนเอง นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เหตุผลในการเลือกเรี ยนด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
เหตุผล
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
เนื้อหานาเสนอได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน

76.32

2.21

ดี

56.58

2.00

ดี

53.95

2.22

ปานกลาง

มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยสามารถเชื่อมโยงสื่ อต่างๆ

44.74

1.82

ปานกลาง

มีภาพ แผนภูมิที่สวยงาม

26.32

1.75

ปานกลาง

มีการใช้เสี ยงสื่ อสารชัดเจน

22.37

1.65

ปานกลาง

มีแบบทดสอบกิจกรรมให้ปฏิบตั ิ

13.16

1.90

ปานกลาง

ผูเ้ รี ยนสามารถทราบผลการเรี ยนรู ้ได้ทุกขั้นตอน

3.95

1.00

ควรปรับปรุ ง

ใช้คาศัพท์และภาษาที่เข้าใจง่าย
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับปั ญหาของตนเอง
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4. แนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่ อสังคมออนไลน์
จากผลการสารวจ พบว่า ในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นักศึ กษาโดยส่ วนใหญ่มีกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง ที่มีข้ นั ตอนคล้ายกัน ดังนี้ คือขั้นตอนแรก นักศึกษาทาการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของตนเองก่อนเรี ยนด้วยสื่ อ
สังคมออนไลน์ ลาดับที่สอง นักศึกษาตั้งเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์จากทักษะภาษาอังกฤษที่ตอ้ งการพัฒนา ลาดับต่อมา ทา
การค้นหาสื่ อสังคมออนไลน์ที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ แล้วเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับความต้องการเรี ยนหรื อพัฒนาทักษะ
ของตนเองให้ดีข้ ึน ทาการศึ กษาเรี ยนรู ้ทกั ษะภาษาอังกฤษที่ ตอ้ งการด้วยตนเอง หลังเรี ยนเสร็ จมีการฝึ กปฏิ บตั ิตามความ
สะดวกหรื อเวลาที่จดั สรรไว้หากมีปัญหาในการเรี ยนรู ้ หาข้อมูลจากสื่ ออื่นๆ เป็ นเครื่ องมือช่วยต่อไปและสุ ดท้ายนักศึกษา
ทาการประเมินทักษะภาษาอังกฤษหลังเรี ยนจากสื่ อสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ นัก ศึ กษาได้เพิ่ ม เติ ม ส่ วนของข้อคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ เนื้ อ หาหรื อ คลังความรู ้ ที่ ไ ด้เรี ยนรู ้ จากสื่ อ สังคม
ออนไลน์ ดังนี้ เนื้ อหาในสื่ อ สังคมออนไลน์ มีส่ ว นส่ งเสริ มในการเรี ยนรู ้ สามารถช่ วยพัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาให้เพิม่ มากขึ้น ร้อยละ 61.84รวมถึงประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ 90.79 อาทิ
หาข้อมูลอื่นๆ ใช้ติดต่อสื่ อสาร ค้นคว้าเรี ยนวิชาอื่นๆ เป็ นต้นและนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองจากสื่ อสังคมออนไลน์ต่อไป ร้อยละ 76.32 แต่นกั ศึกษาบางส่วนยังไม่แน่ใจกับการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจาก
สื่ อสังคมออนไลน์ต่อไป ร้อยละ 22.37

อภิปรายผลการวิจัย
1. ประเภทสื่ อ สังคมออนไลน์ ที่ นักศึ กษาเลื อ กน ามาเรี ยนด้วยตนเองเพื่ อ พัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของตน
สอดคล้องกับแนวคิดการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่ อโดยมีข้ นั ตอนการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่ อที่Duncan (2002) เสนอไว้คือ
การเปิ ดรั บ สื่ อ (Exposure) ค วาม รู ้ ค วาม เข้ า ใจใน เนื้ อห า (Knowledge) การยอมรั บ (Acceptance) ค วาม พึ งใจ
(Preference)ความเชื่อมัน่ (Conviction) และการจดจา(Retention)จากขั้นตอนการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์
นาไปสู่การนาไปปฏิบตั ิใช้ นัน่ คือ นักศึกษาได้นาประโยชน์หรื อความรู ้ภาษาอังกฤษที่ได้เรี ยนจากสื่ อสังคมออนไลน์ทาการ
ฝึ กปฏิ บัติเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดังที่ ตนเองต้องการให้ดีมากขึ้ น เห็ น ได้จากผลการวิจัยที่ นักศึ กษา เปิ ดรั บและ
เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทแหล่งข้อมูล (Data / Knowledge) นั่นคือ Google เป็ นเวบไซด์ที่รวบรวมแหล่งข้อมูล
ความรู ้อนั มหาศาล ในเรื่ องต่างๆ ทัว่ โลกไว้เหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ซึ่ งนักศึกษาสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆ และ
เลือกใช้ประโยชน์ตามที่ ตอ้ งการ นัน่ คือ นักศึกษาใช้Google เป็ นช่องทางค้นหาแหล่งข้อมูลออนไลน์ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ ตนเองต้องการ เมื่อพบแหล่งข้อมูลที่ ตอ้ งการ จึ งทาการเลือกใช้ประโยชน์จากแหล่งของสื่ อออนไลน์ตาม
ความเหมาะสมกับการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ตนชอบ และทาการศึกษา ฝึ กฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ยังสอดรับกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้ทางสังคม หรื อ ทฤษฎี ปัญญาสังคม (Social Learning Theory) ที่ เน้น
หลักการเรี ยนรู ้ ด้วยวิธี การสังเกตการกระท าของผูอ้ ื่ นแล้วพยายามเลี ยนแบบพฤติ กรรมนั้น เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ เกิ ดขึ้ น ใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ นักศึ กษาสามารถฝึ ก หรื อเลี ยนแบบการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้จากกลุ่มเพื่อนต่างชาติ ที่ใช้
ภาษาอังกฤษสื่ อสารเสมือนเป็ นเจ้าของภาษา หรื อจากสื่ อที่เชื่อมโยงภาพและเสี ยง ที่เป็ นวีดีโอนาเสนอ หนัง เพลง หรื อการ
สอนภาษา ดังนั้น นักศึกษาสามารถนาการเรี ยนรู ้จากตัวแบบในสังคมที่ เกิดขึ้นทางอ้อมในระหว่างการเรี ยนด้วยสื่ อสังคม
ออนไลน์ โดยการฝึ กฝนพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ดังจะเห็ นได้จากผลการวิจยั คื อ ประเภทของสื่ อสังคม
ออนไลน์ ที่ นักศึ กษานิ ยมเลื อกมากที่ สุด เป็ นแบบชุ ม ชนออนไลน์ (Community) ในการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ คื อ
Facebook ที่มีการใช้งานเพื่อสื่ อสารในเครื อข่ายสมาชิก หรื อเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนที่เป็ นชาวต่างชาติ หรื อกลุ่มเรี ยนรู ้ภาษา
สามารถตอบโต้ได้ฉบั พลันกับสมาชิกในกลุ่ม โดยให้ความเห็นว่า ข้อมูลที่นาเสนอเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ มีการอัพเดทข้อมูล
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ใหม่ๆ ให้สมาชิ กนักศึ กษาที่เป็ นเพื่อนกับกลุ่มนั้นๆ ได้ศึกษา หรื อแลกเปลี่ยนความรู ้เสมอ ที่นิยมรองลงมา เป็ นสื่ อสังคม
ออนไลน์ ประเภทมัลติมีเดีย (Multimedia) คือ Youtube เป็ นสื่ อประสมระหว่างเนื้ อหากับความบันเทิง มีท้ งั ภาพเคลื่อนไหว
และเสี ยง เพื่อการเรี ยนรู ้ได้อย่างสนุ ก ไม่เบื่ อ นักศึ กษาให้เหตุผลว่า เนื้ อหานาเสนอสนุ ก ส่ งเสริ มพัฒ นาการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคโนโลยีที่เชื่ อมโยงภาพและเสี ยง โดยนักศึ กษาสามารถเลือกสื่ อเรี ยนเป็ นแบบต้นฉบับภาษาอังกฤษได้เลย ทั้งดูหนัง
ฟังเพลง หรื อแม้กระทัง่ การเรี ยนรู ้ภาษาจากเจ้าของภาษาเอง
2. ขอบเขตเนื้อหาจากสื่ อสังคมออนไลน์ที่นกั ศึกษาใช้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สอดรับกับแนวคิดการเปิ ดรับสื่ อและการ
เลือกสื่ อที่ ใช้พฤติกรรมการเลือกสรรหรื อการกลัน่ กรองเนื้ อหาจากสื่ อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ และความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละบุคคลดังที่ วิไลพรจิตต์จุฬานนท์(2543)ได้ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
จากเว็บไซต์การศึ กษาของนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ เข้าร่ วมโครงการคอมพิวเตอร์ เพื่อโรงเรี ยนไทย ได้สรุ ปไว้ว่าส่ วนใหญ่
คนเรามีแนวโน้มในการเลือกรับสารที่มีต่อเนื้ อหาสอดคล้องกับทัศนคติและความสนใจที่ตนมีอยูแ่ ละจะเกิดความพึงพอใจ
ต่อสิ่ งที่ เลื อก เช่ นเดี ยวกับ ที่ นักศึ กษากลุ่มตัวอย่างเลื อกใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆตามความสนใจและท าการ
เลือกสรรเนื้ อหาที่ ตนเองชอบจากสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อนามาใช้ในการเรี ยนรู ้พฒั นาทักษะภาษาอังกฤษที่ ตนเองมีปัญหา
สอดรับกับความสนใจและรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของตนเองหลังจากนั้นจึงนาสิ่ งที่ได้เรี ยนมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
จากข้อมูลวิจยั ที่ ทาการศึ กษา เห็ นได้ว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่มกั เลือกเรี ยนภาษาอังกฤษจากเนื้ อหาที่ นาเสนอได้
สนุ กสนาน ท้าทายความสามารถ ส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ สื่ อสารด้วยคาศัพท์และภาษาที่ เข้าใจง่ายและมีเนื้ อหาสาระที่
สอดคล้องกับปั ญหาของตนเอง นาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้ การเลือกเรี ยนจากเนื้ อหาของสื่ อสังคมออนไลน์
แสดงให้เห็ นว่า นักศึ กษากลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเรี ยนรู ้ตามความถนัดของตนเอง จึ งทาการเลือกสรรเนื้ อหาที่ ตนเอง
สนใจและพอใจในการเรี ยนกับสื่ อสังคมออนไลน์ที่ตนเลือก และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะที่ ตนเอง
ต้อ งการให้ ดี ม ากขึ้ น เช่ น นั ก ศึ ก ษาต้อ งการพัฒ นาทัก ษะการฟั ง ภาษาอัง กฤษ โดยเลื อ กดู ห นั ง ที่ พ ากย์เสี ย งเจ้าของ
ภาษาต้นฉบับ เพราะชอบการมองเห็ น และได้ยินไปพร้อมๆ กัน หรื ออาจชอบการได้ยินอย่างเดี ยว จึงเลือกฟั งเพลงอย่าง
เดี ยวในการพัฒนาทักษะการได้ยินภาษาอังกฤษ นักศึ กษาบางคนถนัดปฏิ บตั ิ ทาการเลือกการสนทนาในห้องสนทนากับ
เพื่ อนชาวต่ างประเทศที่ เป็ นเจ้าของหรื อใช้ภาษาอังกฤษ ในกลุ่ มชุ ม ชนออนไลน์ เพื่ อ พัฒ นาทักษะการพูดสื่ อ สาร เช่ น
Facetime, Skype เป็ นต้น เป็ นการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน(Learning Styles) โดยสามารถแยกตามความ
ถนัดและความชอบของผูเ้ รี ยนโดยมีการเรี ยนรู ้ 4 แบบคือเรี ยนรู ้จากการมอง (Visual) เรี ยนรู ้จากการฟัง (Aural) เรี ยนรู ้จาก
การอ่านเขียน(Read/Write) และเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Kinesthetic)
3. กลยุทธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษาจากสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั พบว่า
นักศึกษามีกระบวนการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากสื่ อสังคมออนไลน์ดว้ ยตนเอง มีรูปแบบดังนี้ คือ นักศึ กษาประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยน มีการตั้งเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ มีการเลือกการเรี ยนรู ้จากสื่ อสังคมออนไลน์ตามความสนใจ
ของตนเองและท าการฝึ กปฏิ บัติ ทักษะที่ ต ้องการพัฒ นาด้วยตนเองจากสื่ อ สังคมออนไลน์ จากกระบวนการเรี ยนขอ ง
นักศึกษาลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาใช้ทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ตั้งแต่
การประเมินทักษะของตนเอง และนามาสู่ การเลือกสื่ อตามความต้องการและตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามที่ตนเองชอบหรื อ
ถนัด ช่วยส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ ดังเช่น Kommer (อ้างใน ศุภโชค คิดเหมาะ : online) กล่าวไว้วา่ สื่ อโซเชียล เป็ น
สื่ อที่ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทาให้ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นี้ เป็ น
ทักษะที่ จาเป็ นสาหรั บ การเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากต้องใช้การคิ ดในการวางแผน การเลื อกใช้ป ระโยชน์ การ
ประเมินผล การแก้ไขปั ญหา สาหรับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ดังนั้น การเรี ยนรู ้จากสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนอกห้องเรี ยน เข้าข่ายลักษณะการเรี ยนแบบ
อ้อม (Implicit Learning) เป็ นการเรี ยนตามประสบการณ์ที่พบเจอจากสื่ อสังคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ ซึ่ งนักศึกษาได้มีการ
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ใช้วิจารณญาณ(Critical Thinking) ในกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ตั้งแต่การประเมินตนเอง กาหนดเป้ าหมาย การเลือก
สื่ อ สังคมออนไลน์ ในการเรี ยน การฝึ กปฏิ บัติ และการแก้ปั ญ หา ตามทฤษฎี อ ภิ ปั ญ ญาหรื อ อภิ ป ริ ชาน (Metacognitive
Theory)ถือเป็ นหลักการความรู ้ความเข้าใจที่ได้จากกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเองโดยที่ผเู ้ รี ยนเลือกใช้เทคนิ ควิธีในการ
จัดการการเรี ยนรู ้ตรวจสอบความรู ้ที่ได้รับและประเมินการเรี ยนรู ้ให้สอดรับกับเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ โดยมีปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
ปั ญญาอันเกิดจากความรู ้คือการรู ้จกั ตัวของผูเ้ รี ยนการนาความรู ้มาปฏิบตั ิและโอกาสที่จะนาความรู ้ไปใช้ต่อจากหลักการนี้
แสดงให้ เห็ น ถึ งกระบวนการเลื อ กเนื้ อ หาต่ างๆ ในสื่ อ สังคมออนไลน์ ของนักศึ ก ษากลุ่ ม ตัวอย่างที่ ท าประเมิ น ปั ญ หา
ภาษาอังกฤษของตนเอง และทาการเลือกเทคนิควิธีการเรี ยนของตนเองในการเรี ยนด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ นา
สิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ ม าลองฝึ กปฏิ บัติ และน าไปใช้ สามารถประเมิ น ทัก ษะของตนเองหลังเรี ยน แสดงให้เห็ น ว่านัก ศึ กษามี
กระบวนการเรี ยนแบบอภิปัญญาตรงจุดนี้ เป็ นทักษะหนึ่ งที่ ส่งเสริ มให้นักศึ กษาสามารถเป็ นผูท้ ี่ เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ได้ดว้ ย
ตนเอง (Autonomous Learner) ต่อไปในอนาคตสอดคล้องกับทักษะการเรี ยนรู ้ในทศวรรษที่ 21 และสนับสนุ นให้เป็ น
ผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวติ
4. จากการประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเองหลังเรี ยนด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ นักศึกษาให้
ระดับ ทักษะภาษาอังกฤษของตน ยังคงอยู่ในระดับ ปานกลางเป็ นส่ วนใหญ่ จากการประเมิ น นี้ วิเคราะห์ ส าเหตุ ได้ว่า
ภาษาอังกฤษเป็ นทักษะที่ ตอ้ งมีการใช้สื่อสารจริ งทุกๆ วัน เพื่อฝึ กการใช้ภาษา และนาไปใช้ได้ดว้ ยตนเอง เมื่อมีการใช้ผิด
ซ้ าๆ ผูใ้ ช้ภ าษาย่อมเรี ยนรู ้ ขอ้ ผิ ดพลาด และสามารถแก้จุดที่ ผิดพลาดได้ทันที ท าให้เกิ ด การเรี ยนรู ้ ทางอ้อ ม จดจา และ
ปรับแก้การใช้ภาษาให้ถูกต้องได้ดีข้ ึน แต่ในสภาพแวดล้อมจริ ง ชีวิตประจาวันของนักศึกษา มีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษ
สื่ อสารในสถานการณ์จริ งน้อย นอกจากนี้ การเลือกเรี ยนตามความชอบ เนื้อหาที่เลือก นักศึกษามักเน้นความบันเทิงมากกว่า
วิชาการ ทาให้มีการเรี ยนรู ้ ที่ไม่ต้ งั ใจอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรพิไล เติมสิ นสวัสดิ์(2555) ที่
ทาการศึ กษาเรื่ องพฤติกรรมและความเห็ นของนักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในด้านการใช้สารสนเทศทาง
อินเตอร์ เน็ตเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ สรุ ปผลว่า นักศึ กษามีพฤติกรรมในด้านการใช้สารสนเทศทางอินเตอร์ เน็ตเพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับน้อยทุกด้าน และกลุ่มนักศึกษานิยมกิจกรรมที่เป็ นกิจกรรมบันเทิง โดยเฉพาะการดูหนังฟังเพลง ที่
ง่ายกว่าการฝึ กอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น สองประเด็นนี้ อาจเป็ นสาเหตุประการสาคัญ ทาให้ทกั ษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามีความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ชา้ นักศึกษาอาจต้องใช้เวลานานในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชาการด้วยตนเอง และไม่มี
โอกาสนาทักษะที่ได้เรี ยนมาฝึ กใช้อย่างจริ งจังในชีวติ ประจาวัน ดังนั้น ในกรณี การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อสังคมออนไลน์
ที่หลากหลายประเภท นักศึ กษาต้องมีความตั้งใจศึกษาเรี ยนรู ้ในส่ วนทักษะที่ ตนเองต้องการอย่างแท้จริ ง ถามผูร้ ู ้เมื่อมีขอ้
สงสัย และต้องนาสิ่ งที่เรี ยน มาฝึ กใช้สื่อสารอย่างจริ งจังให้บ่อยมากขึ้น กระบวนการเรี ยนที่วางแผนที่ดีจะทาให้นักศึกษา
เรี ยนรู ้พร้อมกับฝึ กปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ย่อมส่งผลให้นกั ศึกษามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองดีข้ ึนแน่นอน

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1.ประเภทสื่ อสังคมออนไลน์ที่นักศึ กษาเลือกใช้กนั มากคือสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทชุมชนออนไลน์ประเภท
มัลติมีเดียและประเภทแหล่งข้อมูลเช่นFacebook, Youtube, Google ตามลาดับ
2.ขอบเขตของเนื้ อหาที่ ป รากฏในสื่ อ สังคมออนไลน์ เป็ นเหตุ ผลส าคัญ ต่ อนัก ศึ ก ษาในการเลื อกใช้สื่ อสังคม
ออนไลน์ในการเรี ยนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้แก่ 1) เนื้ อหามีความสนุกสนานท้าทายความสามารถส่ งเสริ ม
พัฒ นาการเรี ยนรู ้ 2) มี การใช้ค าศัพ ท์และภาษาที่ เข้าใจง่ ายและมี ส าระที่ ส อดคล้อ งกับ ปั ญ หาของตนเองและ 3) น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
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3.นักศึ กษาใช้กลยุท ธ์ การเรี ยนแบบอภิ ปั ญ ญาหรื อ อภิ ป ริ ชานโดยมี กระบวนการวิเคราะห์ ปั ญ หาของตนเอง
ตั้งเป้ าหมาย เลือกเนื้ อหาที่ตรงกับเป้ าหมายอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปั ญหาภาษาอังกฤษของตนเองเสมือนเป็ นการ
เรี ยนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางมีการฝึ กปฏิ บตั ิ หลังเรี ยนและมีการประเมินหลังเรี ยนเช่ นกันโดยที่ รูปแบบการเรี ยนของ
นักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามรู ปแบบหรื อความถนัดของนักศึกษาเองบางคนอาจชอบการเรี ยนรู ้จากการมองบาง
คนอาจชอบเรี ยนรู ้จากการฟังบางคนอาจเรี ยนรู ้จากการอ่านเขียนบางคนอาจชอบเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิหรื อบางคนอาจชอบ
เรี ยนรู ้แบบผสมผสานกัน
4.จากกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาแสดงให้
เห็นถึงการมีคุณสมบัติเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองในอนาคตที่สามารถศึกษาค้นคว้าการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆได้ตลอดชีวิตรวมถึง
ทักษะการเรี ยนที่สอดคล้องกับทักษะการเรี ยนรู ้ในทศวรรษที่ 21 ไม่วา่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแก้ปัญหาทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ทกั ษะด้านการสื่ อสารสารสนเทศและรู ้เท่าทันสื่ อทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารและทักษะการเรี ยนรู ้เป็ นต้นซึ่ งทักษะเหล่านี้เป็ นทักษะที่จาเป็ น
ของนักศึกษาในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆและพร้อมเข้าสู่สงั คมแห่งการเรี ยนตลอดชีวติ ในอนาคตต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากสื่ อสังคมออนไลน์ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับยุคสมัยที่ มีเทคโนโลยีการ
สื่ อสารที่กา้ วหน้า นักศึกษาสามารถเรี ยนรู ้เพิ่มเติมในด้านที่ตนเองสนใจ จากความรู ้นอกห้องเรี ยนที่คน้ หาได้จากสื่ อสังคม
ออนไลน์ และในอนาคต หากนักศึกษามีทกั ษะภาษาอังกฤษที่ พฒั นาดีมาก ส่ งผลให้นกั ศึกษามีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้ตลอดชี วิตจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีข้ นั สู ง ที่ เนื้ อหาวิชาใหม่ๆ อาจไม่มีตาม
สถานที่เรี ยนในประเทศของตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น หลักสู ตรออนไลน์ที่กาลังนิ ยมเปิ ดสอนในปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศดังๆอาทิเช่น หลักสูตรFree Online Course on Innovation ManagementของมหาวิทยาลัยErasmusหลักสูตร Free
Online Course on Energy, the Environment and our FutureของมหาวิทยาลัยPennsylvaniaหลักสู ตรFree Onlineเหล่านี้ เป็ น
หลักสูตรปรับใหม่ ทันสมัยต่อสถานการณ์ ผูเ้ รี ยนทัว่ โลกที่สนใจสามารถสมัครเรี ยนได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เนต
2. ในการศึกษาการเรี ยนรู ้จากสื่ อสังคมออนไลน์ครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรี ยบเที ยบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยสื่ อสังคมออนไลน์กบั การเรี ยนในห้องเรี ยนปกติ เพื่อดูผลการพัฒนาว่ามีประสิ ทธิภาพจริ งหรื อไม่
3. หากการเรี ยนด้วยตนเองจากสื่ อออนไลน์มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ควรมีการจัดทาโครงการนาร่ องแนว
ทางการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อสังคมออนไลน์ และขยายเผยแพร่ แก่กลุ่มผูท้ ี่สนใจ หรื อ หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ ต้องการ
พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ดว้ ยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สาเร็ จได้ด้วยการสนับสนุ นทุนวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปี 2559 ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณในการสนับสนุนครั้งนี้
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ สถานการณ์จาลองและเกม
A Study of Simulation and Games to Manage Learning and Teaching
พิศมัย หาญมงคลพิพฒั น์1*
Pitsamai Hanmongkolpipat1*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาความคิดเห็ นของนิ สิตที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เกมจาลอง
สถานการณ์ “วารี พินาศ” กลุ่มตัวอย่างคื อ นิ สิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ น
ปี การศึ ก ษา 2560 หมู่ เรี ย น 704 จ านวน 50 คน เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ว ยเกมจ าลอง
สถานการณ์ “วารี พิ น าศ” ในหั วข้อ “เอกลักษณ์ แ ละอัตลักษณ์ ของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ” วัน ที่ 1 กัน ยายน 2560
และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ นของนิ สิ ตต่ อ การจั ด กิ จกรรมการเรี ยนการสอน ผ่ า นระบบ LMS ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า นิ สิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บอร์ ดเกมเป็ นสื่ อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
ในระดับมากที่สุด โดยนิ สิตมีความเห็นว่า บอร์ ดเกมมีรูปแบบที่ น่าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม. นิ สิตเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่าง
สนุกสนาน ไม่รู้สึกเบื่อในการเรี ยนรู ้ กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริ มให้นิสิตมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในห้องเรี ยน ช่วยฝึ กนิสิต
ในเรื่ องการทางานเป็ นที ม ผูน้ าและผูต้ าม บอร์ ดเกมสอดคล้องกับหัวข้ออัตลักษณ์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
กิจกรรมนี้ช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยายได้
คาสาคัญ : นิสิตปริ ญญาตรี , การเรี ยนการสอน, สถานการณ์จาลองและเกม
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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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บทนา
การสร้างบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ตามที่ มหาวิทยาลัย
กาหนด คือ มีจิตสานึ กด้านคุณธรรมที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นชีวิต มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู ้รอบและ
เท่าทันความเป็ นไปในกระแสโลก และรู ้จกั สามัคคี ได้ดาเนิ นการผ่านการจัดการเรี ยนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
โดยมุ่งเน้นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ รวมถึงการบูรณาการสาขาวิชาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของสาขาวิชา
ต่างๆ แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยูด่ ีของคนในชาติ และนาไปสู่
การพัฒนาบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่ สานึ กดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ และ
สามัคคี(สานักทะเบียนและประมวลผล, 2559) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จึงประกาศให้นิสิตชั้นปี ที่
1 ทุกคนทุกหลักสูตรที่ปรับปรุ งหรื อหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป เรี ยนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน
วิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดิน เป็ นรายวิชาใหม่ จานวน 2 หน่ วยกิต หมวดศึ กษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อยูใ่ นกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ คือ เพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจและมีจิตสานึ กที่ดีในความเป็ นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบทบาทต่อสังคมไทย
และสังคมโลกในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่ งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยูด่ ี
ของชาติ” อย่างลึกซึ้ ง นอกจากนี้ ยงั มุ่งเสริ มสร้างและพัฒนานิ สิตให้เป็ นคนเก่ง คนดี มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้และการทางาน
ตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่ งความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เค้าโครง
รายวิชาประกอบด้วย ศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ นกับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง สังคมไทยและวัฒนธรรมการเกษตร ประวัติและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเรี ยนรู ้สู่เป้ าหมาย
และโครงการกิ จกรรมตามประเด็นความสนใจภายใต้ศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ นเพื่อส่ งเสริ มความกิ นดี อยูด่ ี ของสังคมไทย การ
จัดการเรี ยนการสอนใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้วยการบรรยาย การทากิจกรรม การทางานเดี่ยว/งานกลุ่ม
การอภิ ป ราย การเรี ย นการสอนแบบให้ ค วามร่ วมมื อ โดยให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง/กลุ่ ม การท าการบ้าน การ
ยกตัวอย่างสาธิ ตและเสนอประเด็นปั ญหาเพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าข้อมูล การรายงานหน้าชั้น
การเรี ย นรู ้ ผ่ านอิ น เทอร์ เน็ ต และระบบ eduFarm ใช้รู ป แบบการประเมิ น ผลระหว่า งการเรี ย นตลอดเวลา (Formative
Assessment) โดยไม่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค มีคณะกรรมการบริ หารรายวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ นของวิทยาเขต
กาแพงแสนรับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอน อุปกรณ์/สื่ อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนประกอบด้วย สไลด์
วีดิทัศน์ บอร์ ดเกม สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ เอกสารประกอบการบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการสอน (สานักทะเบี ยนและ
ประมวลผล, 2560)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ เกม คือ เกมการศึกษา เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ เป็ นเกมที่มีลกั ษณะการเล่นเพื่อการเรี ยนรู ้ “Play to learning” มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในขณะ
หรื อหลังจากการเล่นเกม เรี ยนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (สุชาติ, 2555)
ทิศนา แขมมณี (2560) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้เกม เป็ นกระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วยให้นกั ศึกษาเกิดการ
เรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้นกั ศึกษาเล่นเกมตามกติกา และนาเนื้ อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการ
เล่น วิธีการเล่น และผลของการเล่นเกมของนักศึ กษามาใช้ในการสรุ ปการเรี ยนรู ้โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้
เรี ยนรู ้เรื่ องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยนักศึกษาเป็ นผูเ้ ล่นเอง ทาให้ได้ประสบการณ์ตรง เป็ นวิธีที่
เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมสูง
เกมการศึกษามี 3 ประเภท คือ
1. เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมการสื่ อสาร เกมการตอบคาถาม เป็ นต้น
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2. เกมแบบแข่งขัน มี ผูแ้ พ้ ผูช้ นะ เกมส่ วนใหญ่ จะเป็ นเกมแบบนี้ เพราะการแข่งขัน ช่ วยให้การเล่นเพิ่ มความ
สนุกสนาน
3. เกมจาลองสถานการณ์ เป็ นเกมที่จาลองความเป็ นจริ ง สถานการณ์จริ ง เกมแบบนี้มี 2 ลักษณะ คือ
1) การจาลองความเป็ นจริ งลงมาเล่นในกระดานหรื อบอร์ ด เช่น เกมเศรษฐี เกมมลภาวะ เกมแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง เป็ นต้น
2) การจาลองสถานการณ์และบทบาทให้เหมือนความเป็ นจริ ง โดยผูเ้ ล่นจะต้องลงไปเล่นจริ ง
การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ น สื่ อการสอนบอร์ ดเกมหนึ่ งที่ คณะกรรมการบริ หารรายวิชา
ศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ นเลือกใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน คือ เกมจาลองสถานการณ์ ชื่อ “วารี พินาศ” เป็ นเกมน้ าใจช่วยน้ า
ท่วม ซึ่ งเป็ นสื่ อการสอนที่นามาใช้เป็ นครั้งแรกในรายวิชานี้ โดยนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนหัวข้อ “เอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 ผูว้ ิจยั ได้รับมอบหมายให้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในหัวข้อดังกล่าว กับนิ สิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน จึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบเกมจาลองสถานการณ์ ในรายวิชาศาสตร์
แห่ งแผ่นดิน เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานและเป็ นแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้จดั การเรี ยนการสอนในรู ปแบบเกมจาลอง
สถานการณ์ กับรายวิชาอื่นๆ ที่ผวู ้ จิ ยั ได้รับมอบหมาย เป็ นการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 1 เกมวารี พินาศ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึ กษาความคิดเห็ นของนิ สิตที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเกม“วารี พินาศ” วิชาศาสตร์ แห่ ง
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คื อ นิ สิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาศาสตร์ แห่ ง
แผ่นดิน (รหัสวิชา 01999111) ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 จานวน 2,982 คน
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ าง คื อ นิ สิ ต ส าข าเท ค โน โ ล ยี ส ารส น เท ศ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ าส ต ร์ แ ล ะวิ ท ยาศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดิน (รหัสวิชา 01999111) หมู่ 704
ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 จานวน 50 คน ซึ่งเป็ นหมู่เรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั ได้รับมอบหมายให้จดั การเรี ยนการสอน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองเชิงปฏิบตั ิการ คือ เกมจาลองสถานการณ์ “วารี พินาศ” และคลิปวิดีโอวิธีการเล่น
เกม “วารี พินาศ”
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการปฏิ บัติ คื อ ระบบบริ ห ารการเรี ย นการสอน (Learning
Management System: LMS) ชื่อ“eduFarm ฟาร์ ม (เรี ยน)รู ้ มก.” (http://lms.ku.ac.th) และแบบสารวจความคิดเห็นของนิ สิต
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเกม“วารี พินาศ” เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วย มากที่สุด
5
เห็นด้วย มาก
4
เห็นด้วย ปานกลาง
3
เห็นด้วย น้อย
2
เห็นด้วย น้อยที่สุด
1
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล ก าร จั ด กิ จ ก รรม ก ารเรี ยน ก ารส อ น หั วข้ อ “เอ ก ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ด้วยเกมจาลองสถานการณ์ “วารี พินาศ” กับนิ สิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ น (รหัสวิชา
01999111) หมู่ 704 ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 ในชัว่ โมงการเรี ยนการสอนครั้งที่ 5 วันที่ 1 กันยายน 2560 และเก็บรวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็นของนิ สิตต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเกมจาลองสถานการณ์ “วารี พินาศ” ผ่านระบบ LMS
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อ“eduFarm ฟาร์ม (เรี ยน)รู ้ มก.” ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 24 กันยายน 2560

การวิเคราะห์ ข้อมูล

สถิ ติ ที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean: x ) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
การแปลผลระดับความคิดเห็ นของนิ สิตต่อเกมจาลองสถานการณ์ “วารี พินาศ” 5 ระดับ คือ เห็ นด้วยมากที่ สุด
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่ สุด จะใช้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นโดยใช้สูตรการ
คานวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (วิชิต, 2550) ดังนี้
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คะแนนสู งสุ ด−คะแนนต่าสุ ด
จานวนระดับ
5−1
5

= 0.8

เกณฑ์ประเมิน
= ระดับคะแนน + 0.80
โดยแบ่งเป็ นช่วงคะแนนดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วย ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง เห็นด้วย ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง เห็นด้วย ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง เห็นด้วย ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง เห็นด้วย ในระดับน้อยที่สุด
3. ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
3.1 ศึ กษาคู่มือการจัดการเรี ยนการสอนวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ น ภาคต้น ปี การศึ กษา 2560 และเข้าร่ วมสัมมนา
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนทุก
หมู่เรี ยนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 ดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 คณาจารย์ที่รับผิดชอบการสอนครั้งที่ 4 ก่อนจบการเรี ยนการสอนจะมอบหมายให้นิสิตศึ กษาคลิ ป
วิดีโอหัวข้อ “เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ในระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่ อ “eduFarm ฟาร์ ม (เรี ยน)รู ้ มก.” เพื่อทากิจกรรมในการเรี ยนการสอนครั้งที่ 5 ด้วยเกมจาลองสถานการณ์ “วารี พินาศ”
โดยมีจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เพื่อให้ 1) นิ สิตเรี ยนรู ้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งสร้างศาสตร์ แห่ งแผ่นดิน
เพื่อความกินดีอยูด่ ีของชาติ 2) นิสิตเรี ยนรู ้อตั ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสานึกดี มุ่งมัน่
สร้างสรรค์ และสามัคคี
เอกลักษณ์ เป็ นคุณลักษณะที่ โดดเด่ นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือมุ่งสร้างศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ น
เพื่ อ ความกิ น ดี อ ยู่ดี ของชาติ อัน หมายถึ งความหลากหลายของสาขาวิช าที่ บู รณาการการเกษตร ธรรมชาติ และมนุ ษ ย์
สร้างความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ความเข้มแข็งของสังคม ความสมดุลของสิ่ งแวดล้อม และความมัน่ คงด้านอาหาร
ความมัน่ คงด้านอาหาร
อัตลักษณ์ หมายถึงคุณสมบัติที่เป็ นตัวตนของบุคคล ซึ่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กาหนดลักษณะ
ของคนเกษตรไว้ดังนี้ ส านึ กดี ( Integrity) มุ่ งมั่น ( Determination) สร้ างสรรค์ ( Knowledge Creation) สามัค คี (Unity)
ย่อให้จาง่ายๆ ว่า IDKU
3.2.2 ผู ้ ส อ น เปิ ด ค ลิ ป วิ ดี โอ (https://www.youtube.com/watch?v=URJv8Qt726U) ใช้ เ วลา 12 น าที
เพื่ออธิบายวิธีการเล่นเกมวารี พินาศ เป็ นเกมน้ าใจช่วยป้ องกันไม่ให้น้ าท่วมบ้านตนเองและพื้นที่ส่วนรวม นิ สิตเล่นเกมวารี
พินาศ ใช้เวลา 50 นาที
เกมจาลองสถานการณ์ “วารี พินาศ” เป็ นเกมที่จาลองความเป็ นจริ งลงมาเล่นในกระดานหรื อบอร์ ด จานวนผู ้
เล่นที่ เหมาะสมคือ 5-8 คน โดยจาลองกระดานเป็ นเมืองที่ นิสิตอาศัยอยู่ มีคลองตรงกลางแยกเมืองเป็ นสองฝั่ ง(ซ้าย/ขวา)
และกาลังจะโดนน้ าท่ วม แบ่ งผูเ้ ล่น(นิ สิ ต)เป็ น 2 กลุ่ม ให้นิ สิตเลื อกฝั่ งที่ อาศัย เลื อกบทบาทตนเอง โดยพ่อค้า-แม่คา้ มี
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สัดส่ วนเยอะที่สุด (เช่น 4 คน) ผูป้ กครองมีสัดส่ วนกลางๆ (เช่น 3 คน) และผูป้ ่ วยมีสัดส่ วนน้อยที่สุด (เช่น 1 คน) แจกเงิน
ให้ผเู ้ ล่นคนละ 5,000 บาท ผูเ้ ล่นเลือกวางการ์ ดบ้านของตนเองในโซนสี เขียว เหลือง หรื อน้ าตาล ผูน้ าเกม(ผูเ้ ล่น 1 คน) หยิบ
การ์ดสถานที่สาคัญ (ตลาด/ โรงเรี ยน/โรงพยาบาล) สุ่มวางลงบนพื้นที่ในกระดาน(จานวนสถานที่สาคัญ ควรมีมากกว่าหรื อ
เท่ากับจานวนผูเ้ ล่น) ภารกิจของผูเ้ ล่น(นิ สิต) คือ 1) ต้องให้บา้ นที่อาศัยของตนเองรอดจากการถูกน้ าท่วม 2) ต้องปกป้ อง
สถานที่สาคัญในเมืองนี้ วิธีป้องกันบ้านและสถานที่สาคัญ คือ ให้นากระสอบทราย (ซึ่งจะเปิ ดให้ประมูลในแต่ละรอบๆ ละ
1 ครั้ง) มาวางล้อมรอบสถานที่แห่งนั้นให้ครบ 4 ด้าน หากสถานที่สาคัญใดถูกน้ าท่วม ผูเ้ ล่นทุกคนจะต้องจ่ายเงินในจานวน
ที่ต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั บทบาทของแต่ละคน ดังนี้
บทบาท
พ่อค้า
ผูป้ กครอง
ผูป้ ่ วย

ตลาด
1000
500
500

สถานที่สาคัญ
โรงเรี ยน
1000
2000
1000

โรงพยาบาล
1500
1500
3000

เริ่มเกม
1. ผูเ้ ล่นคนแรกทอยลูกเต๋ าบอกจานวนแผ่นน้ าที่จะท่วม และแสดงลูกศร (ซ้าย/ขวา) บอกถึงฝั่งของน้ าที่
จะท่วม วาง “การ์ ดน้ าท่วม” ลงบนกระดาน ตามจานวนแต้มและฝั่ งที่ ปรากฏ โดยน้ าจะท่วมจากแนวระนาบเดียวกันก่อน
(โซนสี เขียว) ซึ่งอยูต่ ิดคลอง เมื่อท่วมครบแล้วค่อยไล่ระดับขึ้นด้านบนไปที่โซนสี เหลือง และโซนสี น้ าตาล ตามลาดับ
2. ให้ ผู ้เล่ น คนแรกหยิบ “การ์ ด สถานการณ์ ” ใบที่ อ ยู่บ นสุ ด และอ่ านให้ ทุ ก คนได้ฟั ง เพื่ อ ด าเนิ น
สถานการณ์ไปตามข้อความบนการ์ดที่หยิบได้
3. ผูเ้ ล่นคนถัดไปทอยลูกเต๋ า และดาเนินเกมจนครบเกม
ครบรอบ
1. แจกเงินให้ผเู ้ ล่นทุกคนที่ยงั รอดจากน้ าท่วมมาได้ (โซนสี เขียว 1,500 บาท/ เหลือง 1,000 บาท/ น้ าตาล
500 บาท)
2. เปิ ดประมูลกระสอบทราย 3 ชิ้น ใครประมูลด้วยเงินสู งสุ ด จะได้รับกระสอบทรายไป (เริ่ มต้นที่ 500
บาท) โดยจะเลือกวางกระสอบทรายทันที หรื อเก็บไว้ใช้ภายหลังก็ได้ (ประมูลรอบละครั้งเดียว)
3. เริ่ มทอยลูกเต๋ าในรอบถัดไป
จบเกม
1. ตรวจสอบสถานะผูเ้ ล่น ใครรอด-ไม่รอดบ้าง แต่ละคนเหลือเงินเท่าไร และสถานที่ไหนรอด-ไม่รอด
บ้าง
2. ประกาศผลผูช้ นะ “ผูท้ ี่รอดจากน้ าท่วม และเหลือเงินเยอะที่สุด”
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเกมจาลองสถานการณ์ “วารี
พินาศ” ผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อ“eduFarm ฟาร์ม (เรี ยน)รู ้ มก.”
3.4 วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล
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ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของนิสิตต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้ วยเกมจาลองสถานการณ์ “วารีพนิ าศ”
นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดงความ
คิดเห็ นต่อกิจกรรมบอร์ ดเกม “วารี พินาศ” ผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 ของนิสิตที่ลงทะเบียนในหมู่เรี ยน 704 สรุ ปความคิดเป็ นของนิสิตได้ดงั นี้
นิ สิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บอร์ ดเกมเป็ นสื่ อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ ในระดับมาก
ที่สุด โดยนิ สิตมีความเห็ นด้วยในระดับมากที่สุดเรื่ อง บอร์ ดเกมมีรูปแบบที่ น่าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม. นิ สิตเกิ ดการ
เรี ยนรู ้อย่างสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบื่อในการเรี ยนรู ้ กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่ งเสริ มให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนในห้องเรี ยน
ช่วยฝึ กนิ สิตในเรื่ องการทางานเป็ นทีม ผูน้ าและผูต้ าม นิ สิตได้รับความรู ้เรื่ องอัตลักษณ์ของนิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บอร์ ดเกมสอดคล้องกับหัวข้ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . การแข่งขันและร่ วมมือในการทากิจกรรมทาให้
เกิดการเรี ยนรู ้ บอร์ ดเกมทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของนิ สิตบอร์ ดเกมเป็ นเทคนิ คที่ช่วยกระตุน้ ความสนใจใน
การเรี ยนรู ้ของนิสิต และกิจกรรมนี้ช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยายได้
นิสิตมีความเห็นด้วยในระดับมากเรื่ อง นิสิตสามารถวิเคราะห์ IDKU ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้หลังจากการ
ทากิ จกรรมบอร์ ดเกม เมื่อทากิ จกรรมจบนิ สิตสามารถสรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จากการเล่นบอร์ ดเกมในเรื่ องอัตลักษณ์ นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ นิสิตเกิดทักษะการคิดที่หลากหลายรู ปแบบในระหว่างการทากิจกรรมบอร์ดเกม บอร์ดเกมมีมี
ขั้น ตอนในการเล่ น ต่ อ การเข้าใจได้ง่าย กิ จ กรรมบอร์ ด เกมช่ วยส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งอัต ลัก ษณ์ ข องนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าใจได้ง่าย และใช้ระยะเวลาเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนรู ้ในหัวข้อดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ยของระดับ ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ต่ อ การจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนด้วยเกมจ าลองสถานการณ์
“วารี พินาศ”
x
รายการ
SD
ความหมาย
1. นิสิตได้รับความรู ้เรื่ องอัตลักษณ์ของนิสิต
4.24
0.68
มากที่สุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นิสิตเกิดการเรี ยนรู ้ อย่างสนุกสนานไม่รู้สึกเบื่อในการเรี ยนรู ้
4.32
0.68
มากที่สุด
3. กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริ มให้นิสิตมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนใน
4.40
0.63
มากที่สุด
ห้องเรี ยน
4. กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยฝึ กนิสิตในเรื่ องการทางานเป็ นทีม ผูน้ า
4.20
0.69
มากที่สุด
และผูต้ าม
5. กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้เรื่ องอัต
4.02
0.71
มาก
ลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าใจได้ง่าย
6. บอร์ดเกมมีรูปแบบที่น่าสนใจ อุปกรณ์สีสนั สวยงาม
4.34
0.71
มากที่สุด
7. บอร์ดเกมสอดคล้องกับหัวข้ออัตลักษณ์นิสิต
4.30
0.70
มากที่สุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. บอร์ดเกมมีมีข้นั ตอนในการเล่นต่อการเข้าใจได้ง่าย
4.08
0.77
มาก
9. ใช้ระยะเวลาเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนรู ้ในหัวข้อดังกล่าว
4.06
0.68
มาก
10. บอร์ดเกมทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของนิสิต
4.24
0.71
มากที่สุด
11. กิจกรรมนี้เป็ นการช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยายได้
4.24
0.68
มากที่สุด
12. การแข่งขันและร่ วมมือในการทากิจกรรมทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
4.28
0.63
มากที่สุด
13. บอร์ดเกมเป็ นเทคนิคที่ช่วยกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ของ
4.22
0.64
มากที่สุด
นิสิต
14. เมื่อทากิจกรรมจบ นิสิตสามารถสรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จากการ
เล่นบอร์ดเกมในเรื่ องอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.14
0.66
มาก
ได้
15. นิสิตเกิดทักษะการคิดที่หลากหลายรู ปแบบในระหว่างการทา
4.12
0.68
มาก
กิจกรรมบอร์ดเกม
16. นิสิตสามารถวิเคราะห์ IDKU ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้
4.14
0.69
มาก
หลังจากการทากิจกรรมบอร์ดเกม
17. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บอร์ด
4.22
0.70
มากที่สุด
เกมเป็ นสื่ อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
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2. ความคิดเห็นของนิสิตต่ อ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยบอร์ ดเกม “วารี พินาศ” สามารถพัฒ นาทักษะ
ด้ าน ใดได้ อกี
นิ สิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิ ลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 74 ของ
นิสิตที่ลงทะเบียนในหมู่เรี ยน 704 ได้เข้าแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิ ด ผ่านระบบ LMS โดยนิสิตส่วนใหญ่
มี ค วามคิ ด เห็ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ว่า การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ว ยเกมจ าลองสถานการณ์ “วารี พิ น าศ”
นอกเหนื อจากการสร้างความเข้าใจเรื่ องอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนาทักษะการทางานร่ วมกันแล้ว
นิสิตยังสามารถพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ได้อีก คือ
ด้ านการคิดวิเคราะห์ เพราะขณะที่เล่นเกมต้องมีการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เพื่อที่จะปกป้ องไม่ให้น้ าท่วมบ้าน
ตัวเองและจะช่วยกันอย่างไรที่จะปกป้ องสถานที่สาคัญต่างๆ ไม่ให้โดนน้ าท่วม จะประมูลกระสอบทรายยังไง งบมีแค่ไหน
ควรกั้นกระสอบทรายตรงไหนบ้าง จะต้องแก้ไขปั ญหาและสถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และนิสิตมีความเห็นว่า
การใช้ความคิดและการวางแผนในการเล่นเกมสามารถนามาปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ด้ านความสามัคคี เพราะต้องทางานร่ วมกันเป็ นที ม การยอมรั บฟั งความเห็ น ของคนอื่ น และการคิ ดอย่าง
รอบคอบก่ อ นจะช่ วยกัน ประมู ล และซื้ อ กระสอบทรายกั้น บ้านตัวเองและกั้น สถานที่ ส าคัญ ต่ างๆ (ตลาด/ โรงเรี ย น/
โรงพยาบาล) เพื่อปกป้ องไม่ให้สถานที่สาคัญต่างๆ ซึ่งเป็ นพื้นที่ส่วนรวมถูกน้ าท่วม นอกจากนี้ ได้สร้างความสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างคนในแต่ละฝั่ง และได้ความสนุกสนานจากการเล่นเกมด้วย
ด้ านความมีน้าใจและเสียสละเพื่อส่ วนร่ วม เพราะมีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันของคนทั้งสองฝั่ง เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้บา้ นหรื อสถานที่สาคัญถูกน้ าท่วม หรื อถ้าจะเกิดน้ าท่วมก็ช่วยกันแบ่งปั นกระสอบทรายที่ตนเองมีอยู่ นอกจากนี้นิสิต
ยังมีความเห็ นว่า ถ้าเป็ นชี วิตจริ งสถานที่ สาคัญต่างๆ มีความสาคัญอย่างมาก จึงควรช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อป้ องกัน
สถานที่ที่เป็ นส่วนรวมของคนในสังคมไม่ให้เกิดปั ญหาต่างๆ

สรุ ปและอภิปรายผล
การน าบ อร์ ด เกม “วารี พิ น าศ ” เป็ น สื่ อช่ วยใน การจั ด การเรี ยน การสอน หั วข้ อ “อั ต ลั ก ษ ณ์ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” พบว่า นิ สิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด โดยนิ สิตมีความเห็ นว่า บอร์ ดเกมมีรูปแบบที่
น่ าสนใจ อุป กรณ์ สีสันสวยงาม. นิ สิ ตเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างสนุ กสนาน ไม่รู้สึกเบื่ อในการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมบอร์ ดเกมช่ วย
ส่ งเสริ มให้นิ สิ ตมี ป ฏิ สัมพัน ธ์กับ เพื่ อนในห้อ งเรี ยน ช่ วยฝึ กนิ สิต ในเรื่ อ งการท างานเป็ นที ม ผูน้ าและผูต้ าม บอร์ ด เกม
“วารี พินาศ” สอดคล้องกับหัวข้ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมนี้ ช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยาย
ได้ บอร์ ดเกม “วารี พินาศ” จึงเป็ นสื่ อการสอนหนึ่ งที่มีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้หวั ข้อ “อัตลักษณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการการสอนในปี การศึกษาต่อไปได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิ ลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ที่สนับสนุนทุนในการวิจยั
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ผลการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์ ต่างประเทศของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรียนซินจง อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน
The Effect of Learning English Via Watching Foreign Soundtrack Movie of Mattayomsuksa
1 Students at Sinjong School in Nan Province
นันทา เติมสมบัติถาวร1* และ ปิ ยธดา ดวงแก้ว2
Nanta Toemsombatthaworn1* and Piyatida Duangkaew2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่1จากโรงเรี ยนซิ นจง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ปี การศึกษา
2560 จานวน 45 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และใช้แผนจัดการเรี ยนรู ้ภาพยนตร์ ตา่ งประเทศเป็ นสื่ อการสอน และ
ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ด้านคาศัพท์หลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน และด้านการฟั งหลังเรี ยนได้คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรี ยนเช่นกัน
คาสาคัญ : ผลการเรี ยนรู ้ ภาพยนตร์ต่างประเทศ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
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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.
Keywords : Effect of learning, Foreign Soundtrack Movie, Mattayom Students
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บทนา
ปั จจุ บนั ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ มีความสาคัญและจาเป็ นในการติ ดต่อสื่ อสารกับคนทั่วโลก มีความสาคัญต่อ
การศึกษาในทุกระดับ และประเทศไทยยังได้เข้าร่ วมกลุ่มประชาคมอาเซี ยนทาให้เกิดการประกอบอาชีพ การติดต่อค้าขาย
อย่างเสรี จึงจาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร ในปั จจุบนั นี้คนเรามีวธิ ี การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษได้หลายๆด้านนอกจาก
การเข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนแล้ว การเรี ยนรู ้เพิ่มเติมด้วยตัวเองผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพลง เว็บไซต์ออนไลน์ทาง
อิ น เตอร์ เน็ ต รวมไปถึ ง ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศที่ เข้า มามี บ ทบาทเป็ นอย่า งมาก เพราะเป็ นการเสริ ม สร้ า งความรู ้
ภาษาต่างประเทศทั้งด้านสาเนี ยง โครงสร้างประโยค คาศัพท์ต่างๆหรื อวลีที่ตอ้ งใช้อย่างถูกต้อง แต่คนส่ วนใหญ่ก็มกั จะ
สงสัยตลอดว่าการดู ภาพยนตร์ ต่างประเทศนั้น จะช่ วยให้เราเก่ งภาษาอังกฤษขึ้ น ได้จริ งหรื อไม่ เพราะการดู ภ าพยนตร์
ส่ วนมากก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรื อแค่ดูพร้อมกับอ่านคาแปลด้านล่างก็สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คน
ส่ วนใหญ่ทากันมาตลอดจึ งทาให้ทกั ษะทางภาษาอังกฤษไม่มีการพัฒนา ดังนั้นเมื่อภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่ เข้ามามีบทบาทที่
ส าคัญ ในการใช้ชี วิต ประจาวัน ของคนเรามากขึ้ น และสามารถท าให้ เรี ย นรู ้ ภ าษอังกฤษด้ว ยตัวเองง่ ายขึ้ น ภาพยนตร์
ต่างประเทศนอกจากความบันเทิงแล้วถ้าดูภาพยนตร์อย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษได้มากและรวดเร็ วขึ้น
เยาวชนสมัยนี้ นิยมดูภาพยนตร์ต่างประเทศมากขึ้น เพราะจะได้อรรถรสมากกว่าการดูภาพยนตร์ที่มีการบรรยาย
เสี ยงแทนเสี ยงจริ งหรื อที่เรี ยกว่าการดูหนังพากย์และการดูภาพยนตร์ต่างประเทศนอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังมีประโยชน์
ในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเพราะบทสนทนาต่างๆที่สร้างขึ้นให้เหมือนกับสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน ได้เรี ยนรู ้คาศัพท์
ใหม่เพิ่มและเมื่อชานาญแล้วก็จะเริ่ มเข้าใจความหมายแฝงในบทสนทนานั้นได้ดว้ ย ซึ่ งภาพยนตร์ ต่างประเทศส่ วนใหญ่
มักจะแทรกแนวความคิด อุดมคติ สาระหรื อข้อคิดต่างๆไว้ในเรื่ องด้วย ภาพยนตร์จึงเป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ประสบความสาเร็ จในการฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเนื่ องจากภาพยนตร์ ต่างประเทศใช้วธิ ี การดูภาพยนตร์พร้อมกับ
ฟังภาษาอังกฤษช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกภาษาด้วยตัวเองและทาให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจการเน้นเสี ยง การออกเสี ยงสู ง-ต่า การเชื่อม
เสี ยงและสาเนียงทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาและช่วยให้การเรี ยนภาษาเป็ นไปอย่างธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งถ้าอ่านบท
แปลเป็ นภาษาอังกฤษไปด้วยจะช่วยให้เราได้ทราบลักษณะการออกเสี ยง สาเนี ยงของแต่ละคนหรื อประโยคต่างๆการดู
ภาพยนตร์ ฟังภาษาอังกฤษและอ่านซับอังกฤษนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง ถ้าฟังไม่ทนั ก็สามารถย้อนกลับไปดูฉากเดิมซ้ าได้
อีกด้วย และเมื่อหัดฟั งหรื อดูซ้ าๆบ่อยๆเราจะเดาความหมายของคาศัพท์ใหม่หลายๆคาได้เองโดยดูจากฉากในภาพยนตร์
พร้อมทั้งจะคุน้ กับสาเนี ยงของเจ้าของภาษานั้นมากขึ้น (ชิทชล, 2556) การดูภาพยนตร์เป็ นการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษที่ทา
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้เร็ วที่สุดเพราะการดูภาพยนตร์ เราจะได้เห็นทั้งรู ปภาพ ประโยค ที่อยูบ่ นหน้าจอแล้วยังเป็ นการฝึ กทักษะ
ด้านการอ่านจากประโยคที่ ข้ ึนมาด้วย และยังช่วยฝึ กทักษะด้านการฟังที่ทาให้เราสามารถเลียนแบบเสี ยงหรื อสาเนี ยงจาก
เจ้าของภาษาได้
ดังนั้น จากเหตุ ผลที่ กล่าวมา ผูว้ ิจัยได้เลื อ กทาวิจัยนี้ เพื่ อศึ ก ษาผลการเรี ยนรู ้ภ าษาอังกฤษจากการดู ภ าพยนตร์
ต่างประเทศของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพราะเป็ นวัยที่พร้อมจะรับการพัฒนา เห็ นว่าภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่หาดูได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ ว ช่วยลดค่าใช้จ่าย และใกล้ตวั มาก ทั้งจากอินเตอร์ เน็ตและจากแผ่นดี วีดีสาเร็ จรู ป ซึ่ งการดูภาพยนตร์
ต่างประเทศเป็ นการฝึ กดูโดยประกอบกับเรื่ องราวตามเนื้ อเรื่ องไปด้วย ถ้าฝึ กฟั งและดูเป็ นประจา จะสามารถจาและเข้าใจ
ความหมายของคา วลี หรื อ ประโยคต่างๆ อีกทั้งยังสามารถกลับไปดูซ้ าเรื่ องราวเดิ มๆหรื อฉากที่ ดูไม่ทันได้หลายๆรอบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นหรื อสามารถหยุดดูฉากที่ไม่เข้าใจเพื่อดูคาอธิ บาย ดูประโยคที่ฟังจากในฉากนั้นไม่ทนั ได้ จาก
การดูภาพยนตร์ ซ้ าๆหลายๆรอบนั้นทาให้ได้ยิน ได้เห็ นประโยค คา ในฉากบ่อยจนกลายเป็ นการจา และจะส่ งผลต่อการ
เรี ยนรู ้ได้มากขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนซินจง อาเภอเมือง จังหวัด น่าน
กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนซินจง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน จานวน 45 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แผนการสอนโดยใช้ภาพยนตร์จานวน 1 แผน
2. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. การสร้างแผนการสอน
ในขั้นตอนการสร้างแผนการสอน เพื่อศึ กษาผลการเรี ยนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ มีข้ นั ตอนในการสร้าง
ดังนี้
1.1 ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างแผนการสอนและสื่ อกาสอนจากหนังสื อ ตาราและงานวิจยั
1.2 สร้างแผนการสอนเพื่อทดสอบผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศ
โดยกาหนดสาระส าคัญของแผนการสอนกาหนดวัตถุประสงค์และเนื้ อหาสาคัญ ของแผนการสอน
กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสร้างแบบทดสอบดาเนิ นการสร้าง
แผนการสอนและนาเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นาแผนการสอนมาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ นาแผนการสอนที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
2. สร้างแบบทดสอบ
2.1 ศึกษาหนังสื อและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
2.2 สร้างแบบทดสอบในการเรี ยนรู ้คาศัพท์และการฟังก่อนและหลังดูภาพยนตร์
2.3 นาแบบทดสอบให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ
2.4 นาแบบทดสอบไปปรับปรุ งแก้ไขและนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. อธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรี ยนการสอน การประเมินผลให้แก
กลุ่มเป้ าหมายได้รับทราบ
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. ดาเนินการสอนกลุ่มเป้ าหมายตามแผนการสอนสัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง จานวน 4 สัปดาห์
4. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
5. นาคะแนนจากการทาแบบทดสอบของนักเรี ยนไปวิเคราะห์และประเมินผล
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการทดลอง
การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ได้แ บ่ ง การน าเสนอผลการวิจัย ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย เป็ นการน าเสนอผลการ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนทั้งความรู ้ดา้ นคาศัพท์และด้านทักษะการฟังจาก
การชมภาพยนตร์ต่างประเทศ
ตารางที่ 1 ผลการการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนด้านคาศัพท์จากการชมภาพยนตร์
การทดสอบ
จานวนนักเรี ยน
คะแนนเต็ม
x̄
S.D
ก่อนเรี ยน

45

30

1.2

0.5

หลังเรี ยน

45

30

11.4

4.9

จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบความรู ้ด้านคาศัพท์ท้ งั หมด 30 คะแนน จานวน 45 คน ท าแบบทดสอบจาก
ภาพยนตร์ ก่อนเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 1.2 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.5 และหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ ย 11.4 และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 4.9 มี คะแนนเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 10.2 จึ งสรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู ้ คาศัพ ท์ของนักเรี ยนเพิ่มขึ้ น หลังจากชม
ภาพยนตร์
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนด้านทักษะการฟังจากการชมภาพยนตร์
การทดสอบ

จานวนนักเรี ยน

คะแนนเต็ม

x̄

S.D

ก่อนเรี ยน

45

10

1.8

0.6

หลังเรี ยน

45

10

6.7

1.1

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบความรู ้ดา้ นทักษะการฟังทั้งหมด 10 คะแนน จานวน 45 คน ทาแบบทดสอบจาก
การชมภาพยนตร์ ต่างประเทศก่อนเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 1.8 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6 และหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย
6.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1 มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จึงสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนมีทกั ษะที่ดีข้ ึนหลังจากชมภาพยนตร์
วิจารณ์ ผล
จากผลคะแนนของแบบทดสอบก่ อ นเรี ยนและหลังเรี ย นของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนซิ น จง
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน จานวน 45 คน จากการชมภาพยนตร์ เรื่ อง maleficent จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบความรู ้
ด้านคาศัพท์หลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 11.4 แสดงว่านักเรี ยนมีความรู ้ดา้ นคาศัพท์เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ ธิ ดารัตน์ เหลือง
ไตรรั ตน์ (2554) ได้ศึ กษาเกี่ ยวกับ การใช้ภ าพยนตร์ ป ระกอบตัวอักษรบรรยายเพื่อเปรี ยบเที ยบการเรี ยนรู ้ คาศัพ ท์และ
ความสามารถด้านการฟั งเพื่อความเข้าใจของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พที่ 2 แสดงให้เห็ นว่าคะแนนจากการ
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เรี ยนรู ้คาศัพท์ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน มีค่าเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้น จึงสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ดา้ นคาศัพท์ของนักเรี ยนเพิ่มขึ้น
หลังจากได้รับการสอนโดยใช้ภาพยนตร์ และคะแนนด้ านการฟั งของนักเรี ยนหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ ย 6.7 แสดงว่า
นักเรี ยนมีทกั ษะการฟั งที่ดี ข้ ึนหลังจากชมภาพยนตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับ ชญานิ ษฐ์ เงินวงค์นัย (2558) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ
การใช้ภาพยนตร์ต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 การ
วิจยั ครั้งนี้เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้จดั ทา
แบบทดสอบก่ อนและหลังเรี ยนแล้วนามาเปรี ยบเที ยบผลคะแนน จากการวิเคราะห์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทักษะการฟั งของ
นักศึ กษาหลังจากชมภาพยนตร์ สูงกว่าก่อนชมภาพยนตร์ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วันชนะ บุญชม (2555) ได้
ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ การอ่ า นภาษาอัง กฤษต่ อ การเรี ย น โดยใช้ภ าพยนตร์ อ อนไลน์ ของนั ก ศึ ก ษาสาขาภาษาอัง กฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาภาคปกติที่ลงเรี ยนวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 35 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน ผลการวิจยั
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากใช้สื่อวีดีทศั น์มาช่วยสอน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมีการเรี ยนรู ้คาศัพท์และความสามารถด้านการฟังดีข้ ึนหลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์
เป็ นตัวช่วยในการเรี ยนการสอน ที่นอกเหนื อจากความบันเทิงของภาพยนตร์ แล้วยังสามารถช่วยให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษของตนเองได้โดยใช้สื่อภาพยนตร์เป็ นตัวช่วยที่สามารถเรี ยนรู ้ได้ตนเองและสามารถเรี ยนได้ตลอดเวลา

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากการชมภาพยนตร์ต่างประเทศของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนซิ
นจง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพยนตร์ เรื่ อง maleficent มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้านคาศัพท์
และทักษะการฟั งของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนซิ นจง อาเภอเมื อง จังหวัดน่ าน จากตารางที่ 1 พบว่า การ
ทดสอบความรู ้ดา้ นคาศัพท์ท้ งั หมด 30 คะแนน จานวน 45 คน ทาแบบทดสอบจากภาพยนตร์ ก่อนเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 1.2
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 และหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 11.4 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.9 มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10.2 จึ งสรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู ้คาศัพท์ของนักเรี ยนเพิ่มขึ้นหลังจากชมภาพยนตร์ จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบ
ความรู ้ดา้ นทักษะการฟังทั้งหมด 10 คะแนน จานวน 45 คน ทาแบบทดสอบจากการชมภาพยนตร์ ต่างประเทศก่อนเรี ยนได้
คะแนนเฉลี่ย 1.8 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6 และหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 6.7 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1 มีคะแนน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จึงสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนมีทกั ษะที่ดีข้ ึนหลังจากชมภาพยนตร์

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัย ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน ที่ ให้ การสนับ สนุ น ทุ น วิจัย และขอบคุ ณ
ผูอ้ านวยการ คณะครู นักเรี ยนโรงเรี ยนซิ นจง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่ให้ใช้สถานที่และอนุญาตให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมใน
การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ในครั้งนี้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมิเดีย Rosetta Stone
สาหรับการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
Rosetta Stone Multimedia Computer Program
for Developing English Listening Skill of Students in Higher Education
นงนุช ตั้งใจเจริ ญทรัพย์1*
Nongnoot Tangjaijaroensap1*

บทคัดย่อ
โครงการวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรี ยบเที ยบทักษะการฟั งภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรี ยนการสอน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 2) เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่
มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย Rosetta Stone รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบการฟั ง
ภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone โดยใช้ประชากรเป็ น
นักศึ กษาในมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง จานวน 300 คน ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด ในภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 วิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ค วามถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ม ัลติ มี เดี ย Rosetta Stone นักศึ กษามี ทักษะด้านการฟั ง
ภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 คือ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone มาช่วยเสริ มในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมีผลต่อการพัฒนาทักษะการ
ฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา และระดับเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียในการช่วยสอนทักษะ
การฟั งภาษาอังกฤษในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ ยของระดับ เจตคติ อยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.47 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 คือ เจตคติของนักศึกษามีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คาสาคัญ : การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย 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
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บทนา
ในสังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะภาษานอกจาก จะเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาค้น คว้าหาข้อ มูล แล้ว ยังเป็ นเครื่ องมื อในการติ ดต่ อสื่ อสาร สร้ างสัมพัน ธภาพที่ ดี ระหว่างผูค้ น
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากเป็ น ภาษาสากลที่ใช้สื่อความหมาย
ไปเกือบทัว่ โลก ซึ่ ง เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภและคณะ (2549) กล่าวว่า ยุค เทคโนโลยีการสื่ อสารและการคมนาคมที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ ว ทาให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึ งองค์ ความรู ้ การสร้ างความร่ วมมื อระหว่างกันและกันจะ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่อบุคคลมีความสามารถใน การใช้ภาษาสากลหรื อภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่ อสาร
ได้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2555) กล่าวว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่ งหมายความ
ว่า ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียน จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อย่างไรก็ตามการที่จะใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารให้มี
ประสิ ทธิภาพนั้นจาเป็ นต้องอาศัยทักษะการใช้ภาษา 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการฟังเป็ น
ทักษะที่ ใช้มากกว่าทักษะอื่นๆ และเป็ นทักษะแรกที่ ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร (สุ มิตรา อังวัฒนกุล 2535: 73) นอกจากนี้ พร
พิมล ริ ยาย และธนางกูร ขาศรี (2555) ได้กล่าวว่า ทักษะการฟั งเป็ นทักษะที่ สาคัญที่ สุด ที่จะนาไปสู่ ทกั ษะขั้นต่อๆไป คือ
การพูด การอ่านและการเขียน การฟั งแยกออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับเริ่ มต้นจะเน้นในการฟั งเสี ยงให้นักเรี ยนจาเสี ยงได้
และสามารถออกเสี ยงได้ถูกต้องรู ้ จักสังเกตและจับ ได้ว่าเสี ยงต่างๆ มี ค วามแตกต่ างกัน อย่างไร ระดับ ที่ 2 เป็ นการฟั ง
ประโยคและเรื่ องราวเพื่อความเข้าใจการฝึ กทักษะการฟั งจึ งประกอบไปด้วย การฟั งเสี ยงพยางค์ คาศัพท์ประโยค การ
สนทนา และฟั งเรื่ องราวได้เข้าใจเป็ นขั้นสุ ดท้าย การฟั งประกอบด้วยทักษะย่อยหลายทักษะอาทิ ฟั ง เพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
(Listening for specific information) ฟั งเพื่อจับใจความสาคัญ (Listening for main idea)ฟังเพื่อเข้าใจรายละเอียด(Listening
for detail) เดาความหมายจากบริ บทและทานายสิ่ งที่จะเกิดต่อไป (โซเฟี ย โลนนู จอร์เจีย และพาฟลอส พาฟโลว์ แปลโดย จิ
ราภรณ์ โกธรรม. 2550 : 61) ความสามารถในการฟั งภาษาอังกฤษ ผูฟ้ ั งต้องมีความสามารถในการใช้ ทักษะต่างๆ ได้แก่
ทักษะการรับรู ้ (Perceptive skills) เป็ นความสามารถในการจาแนกเสี ยงต่างๆ และสามารถ จดจาคาศัพท์ที่ฟังได้ ทักษะการ
วิเคราะห์ (Analysis skills) เป็ นความสามารถในการจาแนกหน่วยทางไวยากรณ์ และสามารถจาแนกหน่ วยทางภาษาที่ ควร
ใช้ได้ และทักษะการสังเคราะห์ (Synthesis skills)
ในปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายมุ่งเน้น และสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารสารกล คณะบริ หาธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซึ่ งรับผิดชอบการเรี ยนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในสาขาฯ และหมวด
ศึกษาทัว่ ไป จึ งมุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึ กษา โดยมีการปรับปรุ ง และพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
และนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย (Rosetta Stone Program) มาช่วยเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษทุกวิชาทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน เนื่ องจากนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 300 คนและผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษมาอย่าง
น้อย จานวน 2 รายวิชาแล้ว ผูว้ ิจัยจึ งท าการศึ กษาการพัฒ นาทักษะการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึ กษา โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย Rosetta Stone ตลอดจนศึ กษาด้านเจตคติของนักศึ กษาที่ มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการฟังภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
Rosetta Stone ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. เพื่ อ ศึ กษาเจตคติ ข องนั ก ศึ กษ าที่ มี ต่ อ การเรี ยน การสอน โดยใช้ โ ป รแกรมคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย
Rosetta Stone
สมมติฐานการวิจยั
1. ทักษะการฟังภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone
มาช่วยเสริ มในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
2. เจตคติของนักศึ กษามี ผลต่อการพัฒนาทักษะการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึ กษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง จานวน 300 คน
ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด ในภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 ซึ่ งมี การสอนโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลั ติมิเดีย Rosetta Stone และเข้ารับการทดสอบก่อน-หลังการเรี ยน ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน
2560
2 .เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1. แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ โดยเลือกเนื้ อหาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย (Rosetta Stone Program)
จานวน 1 ฉบับ มี 50 ข้อ 50 คะแนน โดยคุ ณ ภาพของแบบทดสอบชุ ด นี้ มี ค่ าความเที่ ยงตรงตามเนื้ อ หาและมี ค่ าความ
สอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.66
2. แบบวัดเจตคติของนักศึ กษาที่ มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย ในการช่วยสอนทักษะการฟั งภาษาอังกฤษ
จานวน 1 ฉบับ มี 9 ข้อ โดยคุณ ภาพของแบบวัดเจตคติ ของนักศึ กษาชุดนี้ มีค่าความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหาและมี ค่าความ
สอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.66
3. ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone เป็ นบทเรี ยนภาษาอังกฤษที่ใช้สาหรับการเรี ยนด้วยตนเองและการ
เรี ยนโดยมีอาจารย์สอน บทเรี ยนในโปรแกรมสามารถบันทึกการสอนอย่างละเอียดโดยเฉพาะการทากิจกรรมต่างๆ ครบทั้ง
4 ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีหลักไวยากรณ์ที่เขียนสั้นๆ เข้าใจง่าย ที่ใช้ได้จริ งในชีวติ ประจาวัน โดย
บทเรี ยนเริ่ มจากระดับง่ายไปสู่ระดับยาก ประกอบด้วย 5 ระดับหลัก (level) ซึ่งจะแบ่งย่อยในแต่ละระดับเป็ น 4 บทเรี ยนย่อย
(Course Contents) ดังนี้
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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. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ได้นดั หมายกลุ่มประชากรและกาหนดให้ทาแบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ (pre-test) โดยใช้เวลาในการ
ทาแบบทดสอบ 30 นาที และดาเนิ นการวิจยั โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสอนกลุ่มประชากรทั้งหมดด้วยตนเอง จานวน 30 ชัว่ โมง
เป็ นเวลา 10 สัป ดาห์ หลังจากนั้นมอบหมายให้นักศึ กษาเข้าไปศึ กษา ด้วยตนเองจากโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ มลั ติ มีเดี ย
นอกเหนื อจากเวลาเรี ยนภายในระยะเวลา 3 เดื อน โดยกาหนดให้นักศึ กษาเลือกแบบทดสอบการฟั งจานวน 2 จาก 3 บท
สนทนา หลังจากครบกาหนด 3 เดือน ผูว้ จิ ยั จะเข้า (log in)โปรแกรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการฟัง และความถี่ในการ
เข้าใช้งานตัวโปรแกรมและให้คะแนนลงในแบบประเมิน
2. นัดหมายเพื่อท าข้อสอบหลังเรี ยน (post-test) นอกจากนี้ ยงั ให้นัก ศึ กษาท าแบบวัดเจตคติ ของนัก ศึ กษาที่ มีต่ อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษด้วย
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้จะประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยแยกวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
1. แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการิ เคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
2. แบบวัดเจตคติ ของนักศึ กษาที่ มีต่อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ มลั ติ มีเดี ย Rosetta Stone ในการช่ วยสอนทักษะการฟั ง
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกาหนดระดับเจตคติโดยการให้คะแนนดังนี้
ข้อคาถามที่เป็ นเชิงบวก
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้คะแนน 1 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 3 คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน 4 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้คะแนน 5 คะแนน
ข้อคาถามที่เป็ นเชิงลบ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้คะแนน 5 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 3 คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน 2 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้คะแนน 1 คะแนน
เกณฑ์ การแปลผล
ค่าเฉลี่ ยคะแนนการวัดเจตคติ ของนักศึ กษาที่ มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดี ย Rosetta Stone ในการช่วยสอน
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ มีดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง นักศึกษามีเจตคติในระดับไม่ดีอย่างยิง่
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง นักศึกษามีเจตคติในระดับไม่ดี
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง นักศึกษามีเจตคติในระดับเป็ นกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง นักศึกษามีเจตคติในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง นักศึกษามีเจตคติในระดับดีอย่างยิง่

ผลและวิจารณ์ผล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก่อนและ
หลังการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone และเพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย Rosetta Stone โดยใช้แบบทดสอบการฟั งภาษาอังกฤษ โดยเลือก
เนื้ อหาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย (Rosetta Stone Program) จานวน 1 ฉบับ มี 50 ข้อ 50 คะแนนและแบบวัดเจต
คติของนักศึกษาที่ มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสอบถาม
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยศึกษาจากเจตคติของนักศึกษาที่ มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดี ย
ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด
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ในภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 จานวน 300 คน และผ่านการเรี ยนรายวิช าภาษาอังกฤษมาอย่างน้อย จานวน 2
รายวิชา ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลัง (posttest) ด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
การทดสอบด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
n
Mean
SD
ก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

300

15.68

2.88

หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

300

23.33

5.20

ผลต่าง (ก่อน-หลัง)

7.65

จากตารางที่ 1 เมื่ อ ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการทดสอบด้านทัก ษะการฟั ง
ภาษาอังกฤษ ก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone และหลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
Rosetta Stone จะเห็นว่า หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีทกั ษะด้านการฟั งภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย โดยมีผลต่างเท่ากับ 7.65

25
20
15
10
5
0

ก่อนการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย

หลังการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย

Mean

15.68

23.33

SD

2.88

5.2

ภาพที่ 1 ภาพแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลัง (posttest) ด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta
Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
รายการ
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับเจตคติ
ค่าเฉลี่ย (𝑋̅)
มาตรฐาน (S.D.)
1. มีความสุขที่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta
4.58
0.54
ดีอย่างยิง่
Stone ในการเรี ยนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
2. เรี ยนทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone แล้วสนุก

4.65

0.62

ดีอย่างยิง่

3. เรี ยนทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone แล้วใช้ประโยชน์ได้จริ ง
4. เรี ยนทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone แล้วทาให้กล้าพูดกับ
ชาวต่างชาติมากขึ้น
5. ทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย Rosetta Stone ควรเรี ยนแค่ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ก็
พอแล้ว
6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone แล้ว
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษมีพฒั นาการที่ดีมากขึ้น
7. รู ้สึกเครี ยดทุกครั้งเมื่อนึกถึงการเรี ยนทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta
Stone
8. โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเป็ นโปรแกรมที่ใช้งานยาก
9. เรี ยนทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone แล้วเกิดความสับสน

4.30

0.45

ดี

4.25

0.40

ดี

4.35

0.49

ดี

4.78

0.63

ดีอย่างยิง่

4.92

0.75

ดีอย่างยิง่

4.25
4.18

0.40
0.20

ดี
ดี

สรุ ป

4.47

0.49

ดี

จากตารางที่ 2 ระดับเจตคติของนักศึกษาที่ มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย Rosetta Stone ในการช่วยสอน
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ พบว่า ค่าเฉลี่ยของเจตคติของนักศึกษาอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47

สรุ ปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาก่อนและหลังการเรี ยน
การสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติ มิเดี ย Rosetta Stone จะเห็ นว่า หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดี ย
Rosetta Stone มี ทัก ษะด้า นการฟั ง ภาษาอัง กฤษมากกว่า ก่ อ นการใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มิ เดี ย Rosetta Stone
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อที่ 1 คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone มาช่วยเสริ มในการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษมีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ลาปาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมเสริ มทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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มัล ติ มี เดี ย และการใช้เทคโนโลยีเพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น อาศัย กระบวนการทางปั ญ ญา (Intellectual Skills)
คือกระบวนการที่มีองค์ประกอบสาคัญ ด้านการรับรู ้สิ่งเร้า (Stimulus) การจาแนกสิ่ งเร้าจัดกลุ่มเป็ นความคิดรวบยอด หรื อ
Concept การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็ นกฎเกณฑ์หรื อหลักการ (Rule) ด้วยวิธีอุปนัย (Inductive) การนากฎเกณฑ์หรื อ
หลัก การไปประยุก ต์ใ ช้ด้ว ยวิ ธีนิ ร นั ย (Deductive) และการสรุ ป เป็ นองค์ค วามรู ้ ใ หม่ (Generalization) ดัง นั้ น การใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนภาษาในประเทศไทยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า ดังนั้นจึงมีลกั ษณะของ
บทเรี ยน ซ่อมเสริ มและเกม เพื่อการศึกษาซึงจูงใจผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี (อารยา เนียมลอยอ้างในศรี สกูล จิรรัตน์สกุล, 2548)
2. จากการศึกษาเรื่ องเจตคติของนักศึกษาที่ มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย Rosetta
Stoneในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ พบว่าค่าเฉลี่ยของเจตคติของนักศึกษาอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.47 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อที่ 2 คือเจตคติของนักศึกษามีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
เจตคติ มี องค์ป ระกอบ 3 ด้าน คื อ องค์ป ระกอบด้านปั ญ ญา องค์ป ระกอบด้านความรู ้ สึก และองค์ด้านพฤติ กรรม ซึ่ ง
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กนั เพราะเมื่อมีความรู ้ ความคิด หรื อความเชื่อแล้วจะทาให้เกิดความรู ้สึก เกิดอารมณ์
จึงส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมในที่สุด (สุชา จันทน์เอม, 2541, หน้า 242)

อภิปรายผล
เมื่อนาผลการศึ กษาการเปรี ยบเที ยบทักษะการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึ กษาในระดับอุดมศึ กษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ก่อนและหลังการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone
และเจตคติ ข องนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ม ัล ติ มี เดี ย Rosetta Stone มาพิ จ ารณา
ประกอบกับทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
จากผลการศึกษาเพื่อเปรี ยบเที ยบทักษะการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึ กษาในระดับอุดมศึ กษา ก่อนและหลังการ
เรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone พบว่า คะแนนการทดสอบหลังการเรี ยนมากกว่าก่อน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone มีผลต่างก่อน-หลัง เท่ากับ 7.65 เนื่องจากนักศึกษาให้ความสนใจและ
ให้ค วามส าคัญ กับ การเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ มลั ติ มี เดี ย Rosetta Stone นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ ยัง
สามารถดาวน์โหลดเป็ นแอพพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ Byrne (อ้างใน สุ ภทั รา อักษรานุ เคราะห์ ,
2530, หน้า 20) ได้กล่าวไว้วา่ การสอนภาษาอังกฤษในปั จจุบนั ได้เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ การ
ฟัง-พูดจึงมีบทบาทสาคัญในการเรี ยนการสอน การฝึ กความเข้าใจในการฟั งมีความสาคัญพอๆกับการฝึ กความสามารถใน
การพูด ดังนั้นจึงควรพัฒนาทักษะทั้งสองไปพร้อมๆกัน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก่อนและ
หลังการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone และเพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรี ย นการสอนโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ม ัล ติ มี เดี ย Rosetta Stone ผู ้วิจัย ขอขอบคุ ณ ผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ใ ห้ ค าแนะน า
และอาจารย์เบ็ญ ญา อิน วรรณ์ ที่ กรุ ณาเป็ นวิทยากรในการอบรม รวมไปถึ งที มงานคณะวิจยั ที่ ให้ความร่ วมมื ออันเป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจยั นี้ และนักศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปางที่ ลงทะเบี ยน
เรี ยนวิช าภาษาอังกฤษในภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 จ านวน 300 คน ที่ เสี ยสละเวลาในการให้ ข ้อ มู ล ที่ เป็ น
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ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์สรุ ปผล ตลอดจนนามาประกอบการ
จัดทาข้อเสนอแนะต่างๆ ในการศึกษาวิจยั นี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาให้งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
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การจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ ปัญหา
ในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน
The Use of STEM Education to Enhance Problem Solving Skills
in Physics 1 at Rajamangala University of Technology Lanna Nan
ศินุพล พิมพ์พก1*
Sinupol Pimpok1*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาใน
รายวิชาฟิ สิ กส์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 จากสาขาพืชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์
1 ภาคเรี ยนที่ 2/2560 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบประเมินโครงงาน
และแบบประเมินทักษะในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า ผลคะแนนการประเมินโครงงานของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับสูง และมีทกั ษะในการแก้ปัญหา
อยูใ่ นระดับ พอใช้ โดยกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความสามารถด้านการเชื่อมโยงความรู ้ทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิสูงที่สุด
คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา, ทักษะในการแก้ปัญหา, การใช้โครงงานเป็ นฐาน

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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สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน 55000
1
Department of Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Nan, 59 Moo 13,
Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ Sinupolpimpok@gmail.com
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บทนา
สังคมในโลกยุคปั จจุบนั มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่ งเปลี่ ยนแปลงและมี การพัฒ นาเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการติ ดต่ อสื่ อสารที่ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
สะดวก ความรู ้มีอยูอ่ ย่างไม่จากัดทุกที่ สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลาทาให้การเรี ยนรู ้ของคนรุ่ นใหม่น้ นั ต้องมีความพร้อมและ
ทักษะที่จาเป็ นในการเรี ยนรู ้ของศตวรรษที่ 21 การศึกษาวิทยาศาสตร์ นบั เป็ นปั จจัยลาดับต้น ๆ ที่ควรได้รับการพัฒนาและ
จากการศึกษาพบว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา รวมทั้งการ
สื่ อ สารและการท างานเป็ นที ม ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าจัด การเรี ยนรู ้ ใ ห้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สุ พรรณี , 2557) ดังนั้นการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ เกิดทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถทาได้โดยจัดให้ผเู ้ รี ยน
ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมมากที่สุดและได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ผูส้ อนจึงเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน (รพีพรรณ และนวลศรี , 2557 )
วิชาฟิ สิ กส์เป็ นวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานที่สาคัญวิชาหนึ่ งในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเกษตรศาสตร์ วิชาฟิ สิ กส์ เป็ นวิชาที่ ศึกษาเกี่ ยวกับความจริ งที่ เกิ ดขึ้ นใน
ธรรมชาติ เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เ กิดขึ้น โดยต้องอาศัยการคิดหาเหตุผลและค้นคว้าเพื่ออธิ บายลักษณะที่ เป็ น
เหตุผลทางกายภาพของวัตถุ และมุ่งหวังให้สามารถนาไปต่อยอดทางความคิดเป็ นเป็ นการประยุกต์ความรู ้เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ในแต่ละสาขาในอนาคตได้ แต่ในสภาพปั จจุบนั จะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผลการศึกษาของผูเ้ รี ยน
รายวิชาฟิ สิ กส์เกิดขึ้น จากการศึกษาการวิจยั และประสบการณ์ของผูว้ ิจยั ที่สอนรายวิชานี้ มากกว่า 10 ปี พบว่าปั จจัยหนึ่ งที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนของผูเ้ รี ยน คือ ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิ บัติ ในการสอนวิชาฟิ สิ กส์
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งเป็ นลักษณะที่ ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้มากที่สุด
และสามารถทาให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกว่าสิ่ งที่ เรี ยนไม่ใช่เรื่ องไกลตัว ให้การเรี ยนรู ้เกิ ดขึ้ นที่ ตวั ผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสร้างและหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผูอ้ ื่น มิใช่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างโดดเดี่ยว (ประมวล ,2541) และผูเ้ รี ยนไม่
สามารถนาความรู ้ในวิชาฟิ สิ กส์ไปเชื่อมโยงแก้ไขปั ญหาในชีวิตประจาวันได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ขาดความกระตือรื อร้นใน
การเรี ยน อาจเป็ นเพราะผูส้ อนเน้นการสอนแบบบรรยาย ทาให้ผเู ้ รี ยนเน้นท่องจาและแก้ปัญหาโจทย์มากเกินไป เรี ยนไม่
สนุ ก เข้าใจเนื้ อหาได้ยากและเกิ ดเจตคติไม่ดีต่อรายวิชาฟิ สิ กส์ จากการศึ กษารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของผูว้ ิจยั
พบว่า สะเต็มศึ กษา คื อ แนวทางการจัดการศึ กษาที่ บูรณาการความรู ้ ใน 4 สหวิท ยาการ ได้แก่ วิท ยาศาสตร์ วิศวกรรม
เทคโนโลยี และคณิ ตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู ้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริ ง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรื อผลผลิต
ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ และการทางาน ช่วยผูเ้ รี ยนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริ ง
และการทางาน การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษาเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจากทฤษฎีหรื อ กฎทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ แต่เป็ นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรื อกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิ บตั ิให้เห็นจริ งควบคู่กบั การ
พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้น
ไปใช้หรื อบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มมีลกั ษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็ นการ
สอนที่เน้นการ บูรณาการ (2) ช่วยผูส้ ร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้ อหาวิชาทั้ง 4 กับชี วิตประจาวันและการทาอาชี พ (3)
เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผูเ้ รี ยน (5) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่ สอดคล้องกับเนื้ อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา คือ ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนรักและเห็นคุณค่าของการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ และเห็ นว่าวิชาเหล่านั้น
เป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน
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ดังนั้นเมื่ อผูว้ ิจยั เป็ นอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 ที่ เป็ นรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชี พสาหรั บ
นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 จะประกอบด้วยภาคบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่ งการจัดการ
เรี ยนการสอนมีจุดประสงค์ที่สาคัญคือให้ผเู ้ รี ยนฝึ กและทาความเข้าใจกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จาเป็ นต่อการศึกษา
ค้นคว้าหรื อแก้ปัญหาเชิ งปฏิ บัติ ฝึ กทั้งด้านความคิ ดและด้านลงมือปฏิ บัติจริ ง โดยฝึ กเชื่ อมโยงความรู ้ ภาคทฤษฎี เข้ากับ
สถานการณ์จริ ง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษามาใช้ในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 ที่จดั ให้กบั นักศึกษาจาก
สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และได้ศึกษาผล
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานในการจัดการสอนแบบสะเต็ม

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน โดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน
2. ขั้นตอนการทาวิจยั
2.1 การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน ที่ ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษาในระดับการบูรณาการแบบข้าม
สาขาวิชา โดยการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั ศึกษาเชื่อมโยงความรู ้และทักษะที่เรี ยนรู ้จากวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์กบั ชีวติ จริ ง โดยประยุกต์ความรู ้และทักษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งในชุมชนหรื อสังคม
และสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตัวเอง ผูส้ อนกาหนดกรอบของปั ญหากว้างๆ ให้นกั ศึกษาและให้นกั ศึกษาระบุปัญหา
ที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการแก้ปัญหาเอง โดยกาหนดกรอบของปั ญหาดังนี้
(1) ปั ญหาหรื อคาถามที่นกั ศึกษาสนใจ
(2) กาหนดหลักฐานของการดาเนินการของตนเองในแต่ละขั้น
(3) ความรู ้เดิมของนักศึกษา ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( Project-based activities)
2.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จากสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 ภาคเรี ยนที่ 2/2560
จานวน 25 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมิน
ทักษะในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
2.3 นิยามของ STEM ในการศึกษาครั้งนี้กาหนดดังนี้
S (Science) หมายถึ ง ความรู ้ ด้านวิท ยาศาสตร์ ที่ นักศึ กษาได้รั บ ความรู ้ จากรายวิช าหรื อ โดยอาศัย
กระบวนการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)
T (Technology) หมายถึง กระบวนการทางานที่ มีการประยุกต์ศาสตร์ สาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง มาใช้ใน
การแก้ปัญหา ปรับปรุ งแก้ไขหรื อพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ หรื อความจาเป็ นของมนุษย์ โดยใช้ความรู ้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
E (Engineering) หมายถึง การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรื อสร้างสิ่ งต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกต่อ
มนุ ษ ย์ โดยอาศัยความรู ้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุ กต์ใช้ส ร้ างสรรค์ชิ้ น
งานนั้น ๆ
M (Mathematics) หมายถึง การคานวณ ที่นามาใช้การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรื อชิ้นงาน
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2.4 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( Project-based activities)
ระยะเวลา 15 สัปดาห์
สัปดาห์ ที่ 1-3 ผูว้ จิ ยั ได้อธิ บายและเสริ มสร้างกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้นกั ศึกษาโดยผ่านกิจกรรมต่าง
ๆ เช่น กิจกรรมสะพานรักราชมงคลล้านนา กิจกรรมเวลาแห่ งความสุ ข กิจกรรมกระป๋ องอัศจรรย์ กิจกรรมสมดุลแห่ งหยิน
หยาง เป็ นต้น

ภาพที่ 1 กิจกรรมเสริ มสร้างกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
สั ป ดาห์ ที่ 4-5 ผูว้ ิจัยอธิ บ ายกิ จกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( Project-based activities) ให้กับ กลุ่ ม ตัวอย่าง และกาหนดการ
รายงานความก้าวหน้าของการท าโครงงานจ านวน 5 ครั้ งเพื่ อ รั บ ฟั งข้อเสนอแนะ ในการปรั บ ปรุ งและแก้ไ ขชิ้ น งาน
โดยก าหนดให้ ส ร้ างชิ้ น งานที่ ใช้ค วามรู ้ ด้านฟิ สิ ก ส์ แ ละเชื่ อ มโยงกับ ความรู ้ ด้านการเกษตร และร่ ว มกัน กับ นัก ศึ ก ษา
กาหนดให้บนั ทึกประชุมเป็ นหลักฐานของการดาเนินการของกลุ่มในแต่ละขั้น
สัปดาห์ ที่ 7 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 พร้อมกับส่งบันทึกการประชุมการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทางาน
และประชุมกลุ่มตัวอย่างนาเสนอจะทาโครงงาน เรื่ องต่าง ๆที่สนใจของแต่ละกลุ่ม
สัปดาห์ ที่ 8 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 พร้อมกับส่งบันทึกการประชุมการวางแผนงาน การสื บค้นข้อมูล
การออกแบบชิ้นงาน
สัปดาห์ ที่ 11 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 พร้อมกับส่งบันทึกการประชุมการจัดทาชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
สัปดาห์ ที่ 14 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 พร้อมกับส่งบันทึกการประชุมการจัดทาชิ้นงานที่เสร็ จสมบูรณ์
และแก้ไขตามข้อแนะนา พร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์
สัปดาห์ ที่ 15 กลุ่มตัวอย่างนาเสนอโครงงาน ในรู ปแบบนิทรรศการ
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ภาพที่ 2 การนาเสนอโครงงานในรู ปแบบนิทรรศการตามแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
2.5 เครื่ องมือที่ใช้ทาการวิจยั ประกอบด้วย
2.5.1 รายงานบันทึกการประชุมกลุ่มของนักศึกษา
2.5.2 แบบประเมิ น การออกแบบและสร้ างชิ้ น งาน มี รายการประเมิ น ประกอบด้วย การใช้ห ลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ ทางวิศวกรรม ความสาเร็ จของงาน ประสิ ทธิ ภาพของชุด
อุปกรณ์ การวางแผนและการทางานร่ วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์
2.5.3 แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นการประเมินหลังเรี ยนโดยจัดทาโครงงานเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหา เรื่ อง การประยุกต์ใช้ความรู ้ทางฟิ สิ กส์เพื่อการเกษตร กลุ่มละ 1 โครงงาน โดยการวัดผลใช้แบบประเมินโครงงาน
โดยผ่านผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึ กษาโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) คะแนน 15
คะแนน
2.6 สถิติที่ใช้ในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
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ผลและวิจารณ์ผล
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหา
ประเด็นประเมิน
คะแนนตามเกณฑ์
ระบุปัญหา
1.71
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา
1.86
เลือกแนวทางการแก้ปัญหา
1.57
เชื่อมโยงความรู ้ทฤษฎีสู่การ
2
ประยุกต์ใช้
การนาเสนอ
1.86
1.80
เฉลี่ย X

( )

ร้อยละ
57.14
61.90
52.38
66.66

ระดับคุณภาพ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

61.90
60

พอใช้
พอใช้

จากตารางที่ 1 นักศึกษามีทกั ษะความสามารถในการแก้ปัญหา อยูใ่ นระดับพอใช้ (X = 60% ) ถ้าพิจารณาเป็ นราย
ด้านจากค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถมากที่ สุดไปน้อยที่ สุดได้ดงั นี้ นักศึ กษามีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้
ทฤษฎี ท างฟิ สิ กส์ ไปสู่ ก ารประยุก ต์ใช้ในด้านการเกษตรอยู่สู งที่ สุ ด (X = 66.66% ) รองลงมาคื อการเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาและการนาเสนอตามลาดับ (X = 61.90% )
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( Project-based activities) พบว่า
1) การออกแบบและสร้างโครงงาน กลุ่มตัวอย่างดาเนิ นการตามนิยามสะเต็มศึกษาดังนี้ ทบทวนความรู ้วชิ าฟิ สิ กส์
ที่ เกี่ ยวข้อง (S=Science) การเคลื่อนที่ แนวราบ การเคลื่อนที่ ในแนวดิ่ ง กฎการเคลื่อนที่ งานพลังงาน กลศาสตร์ ของไหล
ไฟฟ้ าเบื้ องต้น พลังงานทดแทน การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตที่ เกี่ ยวข้อง (T=Technology) ในการออกแบบชิ้นงาน
การเลือกใช้วสั ดุที่มาประกอบชิ้นงาน (E=Engineering) โดยการคานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (M=Mathematics)
2) ผลประเมินการออกแบบและสร้างชิ้นงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
1. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในทา
โครงงานของกลุ่มตัวเอง
2.มีความเข้าใจที่ถูกต้องในภาพรวม
3. สามารถทางานสาเร็ จภายในเวลาที่กาหนด และเป็ นไปตามเงื่อนไข
4. มีการออกแบบวิธีการทดสอบประสิ ทธิภาพโครงงานและปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา
5.มีการวางแผนและการทางานร่ วมกัน มีการประชุมเพื่อการวางแผนการทางาน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6. มี การอภิ ปรายและลงข้อสรุ ป ร่ วมกัน ในประเด็น ปั ญ หาที่ พบและทุ กคนมี ส่วนร่ วมในกระบวนการทางาน
ออกแบบและพัฒนาโครงงานของกลุ่มตัวเอง

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่านที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 ภาคเรี ยนที่ 2/2560 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่
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ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินทักษะในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่ อง การประยุกต์ใช้ความรู ้ทางฟิ สิ กส์เพื่อการเกษตร ของนักศึ กษาที่ จดั การ
เรี ยนรู ้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา โดยใช้โครงงานเป็ นฐานภาพรวมพบว่านักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาอยูใ่ น
ระดับพอใช้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษามีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้ทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้เป็ นลาดับที่
1 และความสามารถในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาเป็ นลาดับสุดท้าย
2. การนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาในระดับการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ น
ฐาน ( Project-based activities) โดยการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ให้นักศึ กษาเชื่ อมโยงความรู ้และทักษะที่ เรี ยนรู ้ จากวิท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ กบั ชีวิตจริ ง โดยประยุกต์ความรู ้และทักษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จริ ง และสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตัวเอง และศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบ สะเต็มศึกษา ที่สอดคล้องกับ นิยาม
ของ STEM ในการศึกษา คือ S (Science) พบในส่ วนการทบทวนความรู ้และนาหลักการด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ ส่ วนของ
T(Technology) คือ การสื บค้นข้อมูลในเรื่ องที่ สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู ้หลายๆ แหล่ง ส่ วนของ E (Engineering ) ด้านวิ
ศกรรมศาสตร์ พบในส่วนการสร้างสรรค์ออกแบบโครงงานของแต่ละกลุ่ม โดยอาศัยความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และกระบวนการทางเทคโนโลยีมาประยุกต์และ M(Mathematics) พบในส่วนการคานวณในการสร้างสรรค์ส่วนต่าง ๆของ
โครงงานของแต่ละกลุ่ม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ให้การสนับสนุนผูว้ จิ ยั ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรม
โครงงานเป็ นฐาน ( Project-based activities) และขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน ที่ ให้ความร่ วมมื ออย่างดี ยิ่ง ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ดิสครีตของคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
Guidelines for Quality Development in Learning and Teaching Arrangements of Discrete
Mathematics for Faculty of Industrial Education, RMUTP
อัมภาภรณ์ พีรวณิ ชกุล1*
Umpaporn Peerawanichkul1*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อหาแนวทางการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์
ดิ สครี ตของคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ใช้ขอ้ มูลการประเมิ น คุ ณ ภาพการเรี ยนการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสตรี ต ปี การศึกษา 2556-2560 จานวน 76
คน เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า ในปี การศึกษา 2556-2560 นักศึกษาประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสค
รี ต ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.51, S.D. = 0.72) ส่ วนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรี ยน การสอน พบว่า ผูส้ อน
ควรให้ขอ้ มูลและแนะนาแหล่งค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนศึกษาความรู ้เพิ่มเติม มีการปรับปรุ งสื่ อการสอนให้ทนั สมัย
พัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยสอนให้นกั ศึกษาสามารถนาไปทบทวนนอกห้องเรี ยนได้ และส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีการ
ฝึ กปฏิบตั ิเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ : การพัฒนาคุณภาพ; การจัดการเรี ยนการสอน; คณิ ตศาสตร์ดีสตรี ต

1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร 10300
1
Department of computer engineering, Faculty of industrial education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Vachira
Phayaban, Dusit, Bangkok, District, Province 10300, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : umpaporn.p@rmutp.ac.th
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

469

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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บทนา
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
เป็ นระบบ มี แบบแผน สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หาหรื อสถานการณ์ ได้อ ย่างถี่ ถว้ น รอบ คอบ ช่ วยให้คาดการณ์ วางแผน
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาศาสตร์อื่นๆ
คณิ ตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
(ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) อีกทั้งคณิ ตศาสตร์ ยงั ถูกจัดว่าเป็ นศาสตร์สัมบูรณ์ ที่ไม่จาไม่เป็ นต้องมีการอ้างถึงจากโลกภายนอก
ซึ่งนักคณิ ตศาสตร์กาหนดและพิจารณาโครงสร้างบางประเภท สาหรับใช้ในคณิ ตศาสตร์เองโดยเฉพาะ เนื่องจากโครงสร้าง
อาจทาให้สามารถอธิบายสาขาย่อย ๆ หลาย ๆ สาขาได้ในภาพรวม หรื อเป็ นประโยชน์ในการคานวณพื้นฐาน
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดีสคริ ต เป็ นรายวิชาที่ มีความสาคัญกับการเรี ยนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากเป็ นพื้ น
ฐานความรู ้เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของ ตัวดาเนิ นการทาง
ตรรกศาสตร์ และต้องมีการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของหลักการคานวณทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การเรี ยนการสอนต้องมีการ
พัฒนาความคิดของผูเ้ รี ยนทาให้ผูเ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี เหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ไ ด้อ ย่า งถี่ ถ ้ว น รอบ คอบ ช่ ว ยให้ ค าดการณ์ วางแผน ตัด สิ น ใจ แก้ปั ญ หา และน าไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง
การพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ที่ ก าหนดไว้ในหลัก สู ต รการศึ ก ษานั้น
นอกจากจะขึ้นอยูก่ บั ตัวผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาแล้ว ยังมีปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น คื อ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนจาเป็ นต้องศึ กษาและพัฒนาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ให้
เหมาะสมกับเนื้ อหาและผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะเนื้ อหาที่ผเู ้ รี ยนส่ วนใหญ่เข้าใจยาก ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้าน
การสื่ อสาร การสื บเสาะและเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งข้อสมมติฐาน การให้เหตุผล การเลื อกใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการ
แก้ปัญหา และยังเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวิชาการด้านอื่นๆ ด้วย
ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมนั้นเป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้สูงสุด เนื่องจากการมีส่วนร่ วมสามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้น ความ
กระฉับกระเฉง และความตื่นตัวในการเรี ยนรู ้รวมถึงความรู ้สึกรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเอง และความสามารถในการ
เรี ยนรู ้แบบนาตนหากผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ข้ นั การวางแผนการ
เรี ยนรู ้ ขั้นทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ และขั้นประเมินผลการเรี ยนรู ้
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดีสครี ตมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนเข้าใจเรี ยนได้ง่ายขึ้ น
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดิสครี ต โดยศึกษาจากการ
เรี ยนการสอนที่ผา่ นมา เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและตรงตามความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนทางด้านคณิ ตศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสครี ตของคณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัย คื อ นักศึ กษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิ ตของคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน 254 คน
กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ดิสตรี ต ปี การศึกษา 2556-2560 จานวน 76 คน โดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสครี ต
ของสานักส่ งเสริ มงานวิชาการและงานทะเบี ยน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สานักงานส่ งเสริ มงาน
วิชาการและงานทะเบียน, 2560) จานวน 12 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์
ดีสครี ต เป็ นลักษณะแบบปลายเปิ ด จานวน 4 ข้อ
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
2. กาหนดประเด็นการประเมิ นให้ครอบคลุมกับองค์ประกอบการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3. สร้างแบบสอบถามเกี่ ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดีสครี ต เป็ นลักษณะเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด จ านวน 4 ข้อ ประกอบไปด้ว ย เนื้ อ หาที่ ใช้ส อน กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื่ อ การสอน และการวัด และ
ประเมินผล
4. นาแบบประเมิ น และแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ น ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้อ ง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยูร่ ะหว่าง 0.671.00 แสดงให้เห็นว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
5. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาไปทดลองกับกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและภาษาที่ใช้ และทาการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
95%
6. นาแบบประเมินและแบบสอบถามการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดีสครี ตที่สมบูรณ์แล้วไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป และนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล
ผูว้ ิจัยได้ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ รวบรวมจากแบบประเมิ นการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดิสครี ตทาง
Online ระหว่างปี การศึกษา 2556-2560 นามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติ ดังนี้
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1. นาข้อมูลมาคานวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) โดย
กาหนดลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
5
ดีมาก
4
ดี
3
พอใช้
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
2. นาข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์การเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดิสครี ตของนักศึ กษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิ วเตอร์ คณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาเที ย บกับ เกณฑ์ก ารแปลผล
ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับสภาพปั ญหา
4.51 – 5.00
ดีมาก
3.51 – 4.50
ดี
2.51 – 3.50
พอใช้
1.00 – 2.50
ต้องปรับปรุ ง
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ผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์ แ นวทางการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การเรี ยนการสอนรายวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ดิ ส ครี ตของ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า

4.87

4.79

4.51

4.51
4.44

ปี การศึกษา 2556

ปี การศึกษา 2557

ปี การศึกษา 2558

ปี การศึกษา 2559

ปี การศึกษา 2560

ภาพที่ 1 ผลการประเมินการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสครี ต ปี การศึกษา 2556-2560
จากภาพที่ 1 ผลการประเมินการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสครี ต ปี การศึกษา 2556-2560 พบว่า นักศึกษา
ที่เรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดิสครี ต มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน
รายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทุกปี การศึกษา และเมื่อพิจารณาถึงแบบสอบถามการเรี ยนการสอนรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ดีสครี ตเพื่อนามาเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน ทั้ง 4 ด้าน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดีสครี ต
รายละเอียด
จานวน (ความถี่)
1. เนื้อหาที่ใช้สอน
ควรให้ขอ้ มูลและแนะนาแหล่งค้นคว้าหาความรู ้
45
เนื้อหามีความหลายหลาย
34
มีแบบฝึ กหัดและเฉลยเพิ่มเติม
31
2. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีการฝึ กปฏิบตั ิเพิม่ มากขึ้น
23
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดีสครี ต (ต่อ)
รายละเอียด
เน้นกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
มีการจัดกิจกรรมที่ร่วมกลุ่มกันทางานเพิ่มมากขึ้น
3. สื่ อการสอน
มีการปรับปรุ งสื่ อการสอนให้ทนั สมัย
พัฒนาสื่ อการสอนแบบ Online
มีใบงานและแบบฝึ กหัดให้หดั ปฏิบตั ิ
4. การวัดและประเมินผล
มีการวัดผลตามสภาพจริ ง
เมื่อทาการวัดผลควรแจ้งผลการทดสอบให้กบั นักศึกษาได้รับทราบ
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จานวน (ความถี่)
13
10
20
10
4
5
3

จากตารางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดีสคริ ต พบว่า ผูส้ อนควรให้ขอ้ มูลและ
แนะน าแหล่ งค้น คว้าหาความรู ้ เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ยนศึ ก ษาความรู ้ เพิ่ ม เติ ม มี การปรั บ ปรุ งสื่ อ การสอนให้ ทัน สมัย พัฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยสอนให้นกั ศึกษาสามารถนาไปทบทวนนอกห้องเรี ยนได้ และส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีการฝึ กปฏิบตั ิ
เพิม่ มากขึ้น

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนที่ผา่ นมาผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมาก
และผูเ้ รี ยนต้องการให้ผสู ้ อนปรับปรุ งวิธีการสอน สื่ อการสอน และกิจกรรมการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ วรรณา
จุย้ ทอง (2558) กล่าวไว้ว่า เทคนิ คการสอนครู สอนคณิ ตศาสตร์ ที่ดี ต้องมี การนาเข้าสู่ บทเรี ยน ตั้งคาถาม ใช้วาจากริ ยา
ท่าทางสื่ อความหมาย และเน้นการใช้สื่อการสอน กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนการคิดของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ บรรจง พลขันธ์ และคณะ (2555) ที่ได้ทาการวิจยั แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย
อาชี พวาปี ปทุ ม พบว่า สถานศึ กษาควรจัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเน้นการปฏิ บตั ิ จริ ง จัดหลักสู ตรที่
หลากหลายสอดคล้อ งกับ ศัก ยภาพของผู ้เรี ย น ครู ผู ้ส อนควรจัด ท าแผนการสอนที่ เน้ น การบู ร ณาการหลัก การทาง
วิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์ในหน่วยการเรี ยนด้วย ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดีสคริ ตที่มี
ประสิ ทธิภาพสามารถส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบนั้น ผูส้ อนควรเน้นการจัดการเรี ยนการสอนที่ฝึก
ให้คิดวิเคราะห์ มีการนาสื่ อการสอนที่ทนั สมัยทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ตลอดเวลา เช่น Google Classroom, E-learning
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผูส้ อนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการสื บเสาะให้ผเู ้ รี ยนได้มีการแก้ไขปั ญหา มี
การตั้งข้อสมมติฐาน การให้เหตุผล และการเลือกใช้วธิ ีการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และมีการเปรี ยบเทียบวิธีการสอนที่
แตกต่างกันเพื่อให้ได้วธิ ีการสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ
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การพัฒนาคู่มือและการเรียนรู้ คาศัพท์ ภาษาอังกฤษจากเกม
Overwatch The Guidebook Development and Studying of English Vocabulary toward Overwatch
Game
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้างคู่มือสาหรับการเล่นเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย สาหรับผูเ้ ล่นเกมและผู ้
ที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้คาศัพท์เพิ่มเติมภายในเกม และ เพื่อประเมินความรู ้ดา้ น คาศัพท์และประเมินความพึงพอใจจากการใช้คู่มือ
เกม Overwatch ฉบับภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ เล่นเกม Overwatch จานวน 20 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ ไ ด้ม าแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิจัย ประกอบด้ว ย คู่ มื อ เกม Overwatch ฉบับ
ภาษาไทย แบบทดสอบก่อนและหลังการอ่าน คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย การสร้ างคู่ มื อ เกม Overwatch ฉบับ ภาษาไทย ได้รวบรวมค าศัพ ท์ที่ ใช้ภายในเกมมาจัด เรี ย งตาม
หลักการใช้พจนานุกรมเพื่อให้ง่ายต่อการเปิ ดค้นหา และยังมีการแบ่งประโยคที่ใช้ภายในเกมออกเป็ นช่วงๆ ตามการใช้งาน
เพื่อให้สะดวกต่อการนาไปใช้ในการสนทนาและยังมีการแทรกข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครภายในเกมอีกด้วย
ผลจากแบบทดสอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการ ทดสอบคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากการอ่านคู่มือ
เกม Overwatch ฉบับภาษาไทย โดย คะแนนเฉลี่ ยก่ อนการอ่านคู่มืออยู่ที่ 5 คะแนน และหลังการอ่านคู่มือเฉลี่ ยอยู่ที่ 10
คะแนน ผลจาก แบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.22 ซึ่ง ถือว่า
อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : การพัฒนา, คาศัพท์ภาษาอังกฤษ, 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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บทนา
ปั จจุบันสื่ อออนไลน์มีบทบาทเข้ามามี บทบาทกับสังคมเป็ นอย่างมากทั้งในเรื่ องการทางาน และการดารงชี วิต
เยาวชนก็เป็ นกลุ่มหนึ่ งที่ใช้สื่อประเภทนี้ ซึ่ งสื่ อออนไลน์น้ นั สามารถเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ ว ทาให้เยาวชนได้พบกับสื่ อ
ออนไลน์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เฟสบุ๊คส์ ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม เพลง คลิปวิดีโอ และเกม เป็ นต้น ซึ่งโลกออนไลน์ทา
ให้สื่อเหล่านี้ แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ ว จากปากต่อปาก จากการแชร์ ต่อๆ กันทาให้เกิดเป็ นกระแสขึ้นมา ในบางครั้งสื่ อ
ออนไลน์ที่เยาวชนได้รับมานั้นอาจจะมาจากภาษาต่างประเทศ บางครั้งสื่ อที่ได้รับอาจจะอ่านไม่ออกเลย หรื ออ่านออกบ้าง
ไม่ออกบ้างแต่สื่อเหล่านี้ ก็ช่วยให้เยาวชนได้พฒ
ั นาคาศัพท์หรื อความรู ้ ดา้ นภาษาของประเทศนั้นๆ เกมก็ถือเป็ นอีกสื่ อ
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ยุคสมัยก่อน การจะเล่นเกมออนไลน์ได้ตวั เกมต้องมีการสร้างเซิ ฟเวอร์ ในประเทศไทยหรื อค่ายต่างๆ ในประเทศ
ไทย ไปซื้ อลิขสิ ทธิ์ ของแต่ละเกมมาแล้วนามาแปลเป็ นภาษาไทย ตัวอย่างภาษาต้นฉบับที่นามาแปลได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
หรื อ ภาษาอัง กฤษ เป็ นต้น ประเทศเหล่ า นี้ มัก จะผลิ ต เกมที่ มี คุ ณ ภาพออกมา มากมายให้ ผู ้ค นได้เล่ น และจับ จอง
เกม Overwatch ถือเป็ นหนึ่ งในเกมที่ผลิตจากคนอเมริ กา ที่ มีตน้ ฉบับเกมเป็ นภาษาอังกฤษ เกม Overwatch นั้นถือเป็ นเกม
ออนไลน์แนว FPS-MMORPG ที่ได้รับความนิ ยมมากที่ สุดในโลก และได้รับการโหวตให้ เป็ น Game of The Year ปี 2016
ซึ่ งตัวเกมนั้นเป็ นระบบที่ให้ผเู ้ ล่นจาก หลายๆชาติเข้ามารวมตัวกัน ตัวเซิ ร์ฟเวอร์ จะแบ่งออกเป็ น 3 เซิ ร์ฟเวอร์ ดว้ ยกันดังนี้
เซิร์ฟเวอร์ อเมริ กา ยุโรป และเอเซี ย ตัวเกมนั้นรองรับภาษาได้หลากหลายเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษา
เกาหลี เป็ นต้น แต่ยกเว้นภาษาไทยที่ตวั เกมยังไม่มีระบบรองรับ ซึ่งในบางครั้ง เป็ นปั ญหาสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเล่นเกมนี้ ส่วน
ใหญ่ปัญหาจะเกิดจากการแปลคาอธิบาย วิธีการเล่นหรื อคาเตือนที่ เป็ นภาษาอังกฤษไม่ออกหรื อบางคนไม่สนใจเพราะคิด
ว่าไม่ใช่ภาษาไทย เลยไม่จาเป็ นที่จะต้องอ่าน แต่ หารู ้ไม่วา่ การสอนเกี่ยวกับตัวเกมนั้นมีประโยชน์มากๆ สาหรับผูท้ ี่เล่นเกม
แนวนี้ เป็ นครั้ งแรก นอกจากปั ญ หาที่ เกี่ ยวกับ การอ่ านคาอธิ บ ายแล้ว ยังมี ปั ญ หาเกี่ ยวกับ การสื่ อ สารด้วย เนื่ องจากเกม
Overwatch เป็ นเกมที่ สามารถรวมผูเ้ ล่น จากหลายประเทศทาให้การใช้ภาษาไม่ใช่ มีแค่ภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นส่ วนมาก การเล่นเกมแนว MMO (Massive Multiplayer Online หมายถึงเกมที่ ตอ้ งเล่น ร่ วมกับผูเ้ ล่นอื่ น
จานวนมากกว่า 1 คน) นั้นจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการสนทนากับเพื่อนร่ วมทีมเพื่อนาไปสู่ ชยั ชนะ บางครั้งที่เราพบเจอผูเ้ ล่น
ไทยแต่ไม่มีการสนทนาร่ วมกับที มเลยอาจจะเป็ นเพราะ เหตุผลที่ วา่ ฟังไม่ออกหรื ออ่านข้อความที่ เป็ นภาษาอังกฤษไม่ได้
ทั้งๆ ที่ ส่วนใหญ่ คาศัพท์ที่ใช้น้ นั จะ เป็ นคาศัพท์พ้ืนฐานง่ายๆ ก็ตาม ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาและพัฒนาคู่มือเกม
Overwatch ฉบับแปลภาษาไทยเพื่ อให้ผู ้ ที่ นิยมเล่นเกมออนไลน์ได้มีความรู ้เกี่ ยวกับคาศัพท์เพิ่มเติมหรื อเพิ่มความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบและ คาศัพท์ภายในเกม Overwatch เพิ่มมากขึ้นและสามารถนาคาศัพท์เหล่านั้นมาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยสาหรับผูเ้ ล่นเกมและผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนรู ้คาศัพท์เพิ่มเติมภายในเกม
2. เพื่อประเมินความรู ้ดา้ นคาศัพท์และประเมินความพึงพอใจจากการใช้คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร คือ ผูท้ ี่นิยมเล่นเกมออนไลน์ ตามร้านเกมออนไลน์ในเขต อ.เมือง น่าน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูท้ ี่เล่นเกม Overwatch จานวน 20 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. คู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลภาษาไทย
2. แบบฝึ กหัดก่อนและหลังการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับ คาศัพท์
ภายในเกม Overwatch
3. แบบสอบถามเรื่ องความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย
โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ Level
ในเกม Overwatch
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคู่มือและศึกษาคาศัพท์ภายในเกม Overwatch เป็ น
ถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรู ปแบบของ Likert’s scale มี จานวนทั้งหมด 10 ข้อ โดยมีการ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาคู่มือ
การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื่ องมือ
2. สร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลภาษาไทยโดยแปลจากเนื้อหาภาษาอังกฤษในเกม
3.จัดทาร่ างแบบสอบถามและแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ภายในเกมเพื่อเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
แก้ไข แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2560
2.แจกแบบทดสอบก่ อนอ่านคู่มือเกมฉบับภาษาไทยให้กลุ่มตัวอย่างโดยให้เวลาทาแบบทดสอบ 15
นาที และเก็บแบบทดสอบคืน
3.แจกคู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลเป็ นภาษาไทยให้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยให้เวลากลุ่มตัวอย่างศึ กษา
คู่มือเป็ นเวลา 2 อาทิตย์
4.น าแบบทดสอบหลัง อ่ า นคู่ มื อ เกมแจกให้ กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งอี ก ครั้ งโดยให้ เวลาเท่ า กัน กับ การท า
แบบทดสอบก่อนอ่านคู่มือ
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5.หลังจากนั้นดาเนิ นการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกและเก็บคืนด้วย
ตนเอง โดยให้เวลาในการทาแบบสอบถาม 20 นาที
6. เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปรผล ตามเกณฑ์ของเบสท์
และคาห์น ซึ่งมีค่าคะแนนดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.00
หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.00
หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.00
หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง น้อยที่สุด
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์จากข้อเสนอแนะของแบบสอบถาม และนาเสนอเชิงบรรยาย

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิจยั
การดาเนิ นงานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาคู่มือและศึ กษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกม Overwatch มี จุดมุ่งหมาย เพื่อ
สร้างคู่มือสาหรับการเล่นเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยสาหรับผูเ้ ล่นเกมและผูท้ ี่ ต้องการเรี ยนรู ้คาศัพท์เพิ่มเติมภายในเกม
และ เพื่อประเมินความรู ้ดา้ นคาศัพท์และประเมินความพึง พอใจจากการใช้คู่มือสาหรับการเล่นเกม Overwatch โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นแบบเจาะจงคือ ผูท้ ี่เล่นเกม Overwatch online จานวน 20 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามโดย
หาค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผูว้ ิ จัย ได้น าเสนอ
ผลการวิจยั ดังนี้
1. คะแนนก่อนและหลังการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลภาษาไทย
2. ความพึงพอใจต่อคู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลภาษาไทย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนก่อนและหลังอ่านคู่มือเกม (n=20)
การทดสอบ
ค่าเฉลี่ย
S.D
ก่อนอ่านคู่มือ
5.30
1.30
หลังอ่านคู่มือ
10
0.00
จากตารางที่ 1 พบว่าจากการทาแบบฝึ กหัดก่อนและหลังการอ่าน “คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย”ปรากฏว่า
กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน ท าแบบฝึ กหัดก่ อนการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบับ ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่ 5.30
คะแนน และทาแบบฝึ กหัดหลังการอ่าน คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10 คะแนน
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับ Level ในเกม Overwatch
ระดับ Level
จานวน (คน)
ร้อยละ
Level 1-50
10
50.00
Level มากกว่า 51 ขึ้นไป
10
50.00
รวม
20
100.00
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จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ระดับ Level 1-50 จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 และระดับ Level มากกว่า
51 ขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อ “คู่มือ เกม Overwatch ฉบับภาษาไทย”
รายการ
ค่ าเฉลีย่
S.D
ระดับ
1. รู ปแบบคู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน และขนาด รู ปเล่มมีความเหมาะสม
4.15
0.37
มาก
2. ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
4.15
0.49
มาก
3. คู่มือมีความสะดวกในการพกพาและใช้งานง่าย
4.20
0.52
มาก
4. มีความเหมาะสมในการจัดรู ปแบบของคาศัพท์และคาแปล
4.15
0.59
มาก
5.ท่ านได้รับความรู ้ จากคู่มือและสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ในการเพิ่ ม
4.15
0.75
มาก
ประสิ ทธิภาพในการเล่นเกมได้
6.เนื้อหาของคู่มือตรงต่อความต้องการของท่าน
4.45
0.69
มาก
7.ท่านมีความรู ้เพิม่ เติมด้านคาศัพท์ที่ใช้ในเกม Overwatch
4.25
0.72
มาก
8.ท่านสามารถนาคาศัพท์และประโยคสนทนาไป ใช้ในเกมได้
4.30
0.57
มาก
9.มีคาศัพท์และประโยคมีเพียงพอต่อการ นาไปใช้ในการเล่นเกม
4.25
0.72
มาก
10.ท่านสามารถนาคาศัพท์และประโยคที่ใช้ในการสนทนาในคู่มือไปปรับ
4.1
0.55
มาก
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
รวม
4.22
0.60
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่าผูเ้ ล่นเกมมีความพึงพอใจต่อ “คู่มือ เกม Overwatch ฉบับ ภาษาไทย”โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ (1) เนื้ อหาของคู่มือตรงต่อความต้องการของผู ้
เล่นเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมา คื อ (2) ผูเ้ ล่นเกมสามารถนาคาศัพท์และประโยคสนทนาไปใช้ในเกมได้ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ (3) มีความรู ้เพิ่มเติมด้านคาศัพท์ที่ใช้ในเกม Overwatch และ มีคาศัพท์และประโยค
เพียงพอต่อการนาไปใช้ในการเล่นเกม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25

วิจารณ์ผล
จากการวิจยั เรื่ องการพัฒนาคู่มือและศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกม Overwatch ผูว้ ิจยั ได้นาผลการวิจยั มาวิจารณ์
ผลได้ดงั นี้
1. ด้านการพัฒนาคู่มือและศึ กษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยได้รับการพัฒนาให้อยู่ใน
ระดับที่ เหมาะสมในองค์ประกอบคู่มือด้านเนื้ อหาและความถูกต้องของเนื้ อหา รู ปแบบเล่ม รู ปภาพและสี สันประกอบใน
เล่ม ทั้งนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้ส ร้างคู่มือด้วยการพัฒ นามากจากแนวทางของปรี ชา ช้างขวัญ ยืน (2556) ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 4
ขั้นตอนได้แก่ ขั้นแรกคือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เนื้ อหา คาศัพท์ภาษาอังกฤษภายในเกม Overwatch และรวบรวมคาศัพท์ที่ใช้
ภายในเกมดังกล่าวมาจัดเรี ยงตามรู ปแบบภายในเกมและเรี ยงคาศัพท์ตามหลักการใช้พจนานุ กรม เพื่อให้ง่ายต่อการเปิ ด
ค้นหา นอกจากนี้ ยงั มีการแบ่งประโยคที่ใช้ภายในเกมออกเป็ นช่วงๆเพื่อให้ สะดวกต่อการนาไปใช้ในการสนทนาและยังมี
การแทรกเนื้ อหาข้อมูลและรายละเอียดตัวละครภายในเกม เมื่อสร้างคู่มือเสร็ จแล้วผูว้ ิจยั ได้นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้ อหาและ ส่ วนประกอบของคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยเพื่อนาข้อเสนอแนะและข้อบกพร่ องมา
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คู่มือมีความสมบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

482

อย่างไรก็ตามในระหว่างการสร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย ผูว้ จิ ยั ได้พบอุปสรรค บางประการเช่น การ
เปลี่ยนแปลงของคาศัพท์ภาษาอังกฤษภายในเกม เนื่องจากเกมมีการอัพเดทแพทซ์เรื่ อยๆทาให้คาศัพท์ที่พบภายในเกมบางคา
ถูกเปลี่ยนแปลงไปถึงแม้ตวั เกมจะมีการอัพเดทแต่ผวู ้ จิ ยั ได้คดั เลือกคาศัพท์ที่ถึงแม้เกมอัพเดทก็จะไม่เปลี่ยนแปลงและนาลง
มาใส่ในคู่มือเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาความหมาย
2. ด้านผูเ้ ล่นเกม Overwatch หลังจากได้นาคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยไปศึ กษา ทาให้ผูเ้ ล่นดังกล่าวมี
ความรู ้ ด้านค าศัพ ท์ แ ละประโยคภาษาอังกฤษภายในเกมเพิ่ ม มากขึ้ น โดยวัด จากการท าแบบฝึ กหั ด จ านวน 10 ข้อ ซึ่ ง
แบบฝึ กหัดจะแบ่งออกเป็ นสองช่วงได้แก่ แบบฝึ กหัดก่อนการศึกษาคู่มือ และแบบฝึ กหัดหลังการศึกษา คู่มือผลปรากฏว่า
คะแนนหลังจากการอ่านคู่มือมีคะแนนมากกว่าก่อนการอ่านคู่มือ ซึ่ งนับได้วา่ คู่มือนี้ มีประโยชน์ต่อผูเ้ ล่นเกม Overwatch
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตรลดา วิวฒั น์เจริ ญวงศ์ (2554) ที่ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา ในรายวิชา ACT314 การบัญชีบริ หาร สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม ซึ่ งได้ผล สรุ ปว่า คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนมากกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนซึ่งเป็ นพัฒนาการ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา ซึ่งหมายความว่านักศึกษามีพฒั นาการทางด้านการเรี ยนที่ดีข้ ึน
3.ด้านความพึงพอใจต่อคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยซึ่ งในภาพรวมผูเ้ ล่นเกมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งจะเห็นได้วา่ เนื้ อหาของคู่มือตรงต่อความต้องการของผูเ้ ล่นเกม นอกจากนี้ผเู ้ ล่นเกมสามารถนาคาศัพท์และประโยค
สนทนาไปใช้ในเกมได้ นอกจากนี้ ผเู ้ ล่นเกมยังได้รับความรู ้เพิ่มเติมด้านคาศัพท์ที่ใช้ในเกม Overwatch และ มีคาศัพท์และ
ประโยคเพียงพอต่อการนาไปใช้ในการเล่นเกม
ทั้งนี้ เนื่ องจากคู่มือประกอบด้วย รู ปภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาซึ่ งสอดคล้องกับ บุญเกื้อ ครหาเวช (2542) ที่
กล่าวไว้วา่ คู่มือที่ ดีจะต้องคานึ งถึงภาษาที่ ชดั เจนและเข้าใจง่าย ควรออกแบบคู่มือ ให้สวยงามน่ าหยิบอ่าน มีรูปภาพ หรื อ
การ์ ตูนประกอบ เพื่อให้น่าสนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ นี ถัง (2556) ที่ ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องการสร้างคู่มือคาราชาศัพท์ไทย
สาหรับคนจีนที่เรี ยนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยั พบว่า คู่มือคาราชาศัพท์ไทย ได้รับความพึงพอใจต่อ
คนจีนที่เรี ยนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในระดับมาก ซึ่งได้รับความพึงพอใจในหัวข้อของเนื้อหาของคู่มือตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้งานกับความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

สรุ ปผลการวิจัย
ผูท้ ี่จะสามารถเรี ยนรู ้ภาษาได้ดีมกั เริ่ มจากสิ่ งที่ชอบและใกล้ตวั ก่อน ดังนั้นการเล่นเกมออนไลน์ซ่ ึ งเกมส่วนใหญ่
ไม่ได้มีภาษาไทยมารองรับ และการที่ ผูเ้ ล่นจะเข้าใจตัวเกม จึ งจาเป็ นต้องไปฝึ กฝนภาษานั้น ๆ ก่อนถึงจะเข้าใจตัวเกมได้
ซึ่งแน่นอนว่า การที่ผเู ้ ล่นได้ศึกษาและเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่อยากรู ้จริ งๆ มันจะทาให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรี ยนรู ้ได้เร็ วกว่า
การที่ตอ้ งไปนัง่ เรี ยนหนังสื อในห้องเรี ยน และอีกอย่างคือภาษาไม่ใช่สิ่งที่เรี ยนแล้วจะสามารถเรี ยนรู ้ได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
แต่กลับต้องอาศัยเวลาและการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเกมก็เป็ นไอเทมชิ้นหนึ่ งที่ ทาให้ผูเ้ ล่นสามารถเรี ยนรู ้ภาษาได้อย่าง
เพลิดเพลิน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่
สนับสนุนงบประมาณการวิจยั ประจาปี 2560 ทาให้รายงานการวิจยั ฉบับนี้สาเร็จเป็ นฉบับสมบูรณ์
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การพัฒนาเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
The Development of a Website in Communicative English for Coping with ASEAN Community of
Undergraduates of Rajamangala University of Technology
ภันรัชสา จารุ จินดา1*
Punrachasa Jarujinda1*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผเู ้ ข้าใช้เว็บไซต์ และ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล 9 แห่ ง จานวน 450
คน ดาเนิ นการวิจยั โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) และใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(2) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ด้านเทคโนโลยีการศึ ก ษา (3) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ด้า นเนื้ อ หา
ภาษาอังกฤษ (4) แบบสอบถามด้านความพึงพอใจและปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษาอยูใ่ นระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 (2) คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนื้ อหาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 (3) ความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และ (4) ปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49
คาสาคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร, การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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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
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บทนา
ปั จจุ บัน โลกมี การเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในทุ กด้าน เช่ น เศรษฐกิ จ สังคม วัฒ นธรรม เทคโนโลยี และ
การศึ กษา สื บเนื่ องมาจากวิวฒั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูค้ นสามารถติอต่อสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่าง
รวดเร็ วผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (social media) โดยใช้อินเตอร์ เน็ต (Internet) เป็ นเครื่ องมือ ประเทศไทยก็เช่นกัน สานักงาน
สถิติแห่ งชาติ (2556: ออนไลน์) รายงานว่า ในปี พ.ศ.2556 ประชากรทุกภาคเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตได้ 71.97% และประชากร
เฉพาะในเขตกรุ งเทพฯ เข้าถึงอินเตอร์ เน็ตได้ 91.87% จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็ นว่าการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตของคนไทยมี
อัตราสูงและมีแนวโน้มในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็ นภาษาต่างประเทศที่มีความสาคัญสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เนื่องจาก (1) นักศึกษา
ต้อ งใช้ภาษาอัง กฤษในการศึ กษาค้น คว้าข้อ มู ล จากต ารา หนัง สื อ และสื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต ปั จ จุ บัน การเข้ าถึ งข้อ มู ล ทาง
อินเตอร์ เน็ตเป็ นเรื่ องง่าย แต่การทาความเข้าใจในข้อมูลนั้นยังเป็ นปั ญหา เนื่ องจากข่าวสารข้อมูลส่ วนใหญ่ในอินเตอร์เน็ต
เป็ นภาษาอังกฤษ การหาความรู ้จากสื่ ออินเตอร์ เน็ตจะราบรื่ นและประสบความสาเร็ จหรื อไม่น้ นั ส่ วนหนึ่ งมาจากการที่
ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี (2) นักศึกษามีความจาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเตรี ยมพร้อม
สาหรั บ การเข้าสู่ งานในอนาคต งานเกื อ บทุ ก ประเภทต้องการผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
(English Literacy) ดังนั้นผูท้ ี่ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสู งจะมี โอกาสที่ ดีกว่า (3) นักศึ กษามี ความจาเป็ นต้องใช้
ภาษาอัง กฤษในการศึ ก ษาต่ อ ในระดับ สู ง ขึ้ น ทั้ง ในและต่ างประเทศ (4) ภาษาอังกฤษมี ค วามจ าเป็ นในการด ารงชี พ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (2555: 15) ได้ระบุ ไว้ในแผนพัฒ นาการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555-2559
ว่า อุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษและภาษาในอาเซี ยน เพื่อให้คนไทยสามารถสื่ อสาร
กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการดารงชีวติ และทางานในระดับนานาชาติ
จากการศึกษาพบว่า คนไทยยังไม่ประสบผลสาเร็ จด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ETS Global B.V. (2559: online) เผ ยว่ า ผ ล ค ะแน น ส อ บ TOEIC (Test of English for International Communication)
ประจาปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย 496 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน อยูใ่ นอันดับที่ 44 จากทั้งหมด 49
ประเทศ เป็ นการสะท้อนให้เห็ น ข้อเท็จจริ งด้านทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของคนไทย ทั้งนี้ ทุกมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ ง ก็กาลังเผชิญกับปั ญหาด้านนี้ เช่นกัน การแก้ไขปั ญหาจึ งควรได้รับความร่ วมมือ
จากทุกภาคส่วน
การเรี ยนภาษาอังกฤษที่ประสบความสาเร็ จนั้นต้องอาศัยปั จจัยหลายประการ เช่น ครู ผสู ้ อน สภาพแวดล้อม และ
สิ่ งสาคัญ ได้แก่ ผูเ้ รี ยน ซึ่ งมีส่วนทาให้การเรี ยนประสบความสาเร็ จสู ง ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ (2554: 16) กล่าวว่า การศึกษา
คือ การสร้างให้ผเู ้ รี ยนทุ่มเทอย่างสุ ดกาลัง จนสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ สอดคล้องกับ คริ สโตเฟอร์ ไรท์ (2549:
128-129) ได้กล่าวว่า ถ้าผูเ้ รี ยนต้องการรอบรู ้ในวิชาภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ ต้องเรี ยนอย่างต่อเนื่ องทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนที่ดีตอ้ งสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถเรี ยนรู ้และฝึ กฝนด้วยตนเองได้ ดังนั้นอาจพอสรุ ปได้วา่
การเรี ยนภาษาอังกฤษให้ประสบความสาเร็ จนั้น ผูเ้ รี ยนควรปรับทัศนคติและบทบาทในการเรี ยนรู ้ใหม่ จากการเป็ นผูเ้ รี ยน
แบบพึ่งพา (passive learners) มาเป็ นผูเ้ รี ยนแบบเชิ งรุ ก (active learners) ควรหมั่นศึ กษาเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองเพิ่มเติ ม และ
ความสามารถเลือกใช้สื่อการเรี ยนต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะสื่ อทางอินเตอร์ เน็ต ซึ่งมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย และเป็ นเครื่ องมือ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี
เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในปั จจุบนั ส่ วนมากมีลกั ษณะคือ (1) การวางแผนและการวางระบบยัง
ไม่ดีพอ เนื่ องจากผูพ้ ฒั นามักจะพัฒนาเนื้ อหาไปเรื่ อย ๆ เท่าที่มีเวลา (2) บรรจุเฉพาะเนื้ อหา (plain texts) ขาดสื่ อมัลติมีเดี ย
โดยเฉพาะสื่ อเสี ยง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนทักษะด้านการฟังและการออกเสี ยง (3) เว็บไซต์บางส่ วนมีการเช่าพื้นที่ การใช้งาน
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หรื อสร้างโดยใช้เว็บไซต์สาเร็ จรู ปที่ให้บริ การพื้นที่ฟรี จึงมีการติดตั้งเว็บแบนเนอร์ (web banners) และโฆษณาจากเจ้าของ
พื้ น ที่ ไว้บ นหน้าเว็บ ไซต์ค่ อ นข้างมาก ท าให้ ผู ้เรี ย นขาดสมาธิ แ ละขาดความต่ อ เนื่ อ งในการเรี ย นรู ้ (4) เว็บ ไซต์ส อน
ภาษาอังกฤษที่ ดีและมีคุณภาพนั้นส่ วนมากเป็ นเว็บไซต์เชิงพาณิ ชย์ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเรี ยน ทาให้ผูเ้ รี ยนบางส่ วนขาด
โอกาสในการเข้าถึง
จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจและมุ่งมัน่ พัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขึ้นโดย (1) วางระบบ
และแผนการพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานวิชาการ มีผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ (2) ศึกษาจุดบกพร่ องของเว็บไซต์อื่นเพื่อ
ปิ ดจุดบกพร่ องเหล่านั้น (3) ติดตั้งอยูบ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ที่ มี
มาตรฐาน ไม่มีเว็บแบนเนอร์ และโฆษณารบกวนสมาธิ ผูเ้ รี ยน (4) เป็ นเว็บไซต์เพื่อการศึ กษาที่ เปิ ดให้บริ การฟรี ทุ กคน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีขอ้ จากัด
1. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้าใช้เว็บไซต์
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้าใช้เว็บไซต์
2. กรอบแนวคิด
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1. ตัวแปรต้น คือ
1.1 รู ปแบบของการพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ สื่ อภาพและเสี ยง การออกแบบเว็บไซต์ ความสะดวกใน
การใช้งาน องค์ประกอบภายในเว็บไซต์ การปฎิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้
1.2 เนื้อหาของบทเรี ยน ได้แก่ ด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ด้านวัตถุประสงค์และส่วนนาของ
บทเรี ยน ด้านการใช้ภาษา ด้านเนื้อหาของบทเรี ยน ด้านแบบฝึ กหัดประจาบทเรี ยน ด้านการออกแบบระบบเรี ยน
1.3 สภาพของผูเ้ รี ยน ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานศึกษา
2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อเว็บไซต์
2.2 ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อเนื้อหา ภาษาอังกฤษ
2.3 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ และด้านปั จจัยที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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 รู ปแบบของการพัฒนาเว็บไซต์
- สื่ อภาพและเสี ยง
- การออกแบบเว็บไซต์
- ความสะดวกในการใช้งาน
- องค์ประกอบภายในเว็บไซต์
- การปฎิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้
 เนื้อหาของบทเรี ยน
- ด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
- ด้านวัตถุประสงค์และส่ วนนาของบทเรี ยน
- ด้านการใช้ภาษา
- ด้านเนื้อหาของบทเรี ยน
- ด้านแบบฝึ กหัดประจาบทเรี ยน
- ด้านการออกแบบระบบเรี ยน
 สภาพของผูเ้ รี ยน
- อายุ
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- สถานศึกษา
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ตัวแปรตาม

 ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อเว็บไซต์
 ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ
 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อเว็บไซต์
- ด้านความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์
- ด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง

3. การทบทวนวรรณกรรม
3.1 เว็บไซต์
ปิ ยวิท เจนกิ จจาไพบู ลย์ (2540: 41) กล่าวว่า เว็บ ไซต์เป็ นแหล่งรวมเว็บเพจเรื่ องเดี ยวกัน จานวนมาก และ
สามารถทางานเพิ่มเติมได้ไม่มีวนั สิ้นสุ ด แต่ละเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงกันภายใน และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้
ผูอ้ ่านสามารถอ่านได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
ดวงพร เกี๋ ยงคา (2560: 22) กล่าวไว้ว่า เว็บ ไซต์ คื อ ที่ เก็บรวบรวมข้อมูลต่ าง ๆ ที่ เผยแพร่ บนอิ น เตอร์ เน็ ต
ให้ผูใ้ ช้ทั่วโลกเข้าไปอ่านได้ เว็บไซต์มีหลายประเภท เช่น เว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์หน่ วยงาน เว็บไซต์ขององค์กร หรื อ
บริ ษทั เอกชนที่ดาเนินงานทางด้านธุรกิจ เป็ นต้น
ดังนั้น เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งรวมข้อมูลในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ที่ นาเสนอในอินเตอร์ เน็ต ในรู ปแบบของเว็บ
เพจจานวนมากที่เชื่อมโยงถึงกัน เว็บไซต์มีหลายประเภท ขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ของแต่ละเว็บไซต์
3.2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
บาร์ ท (Bartz. 1989: 81-82) กล่ า วว่า การพู ด ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารเป็ นการสื่ อ สารที่ ผู ้พู ด ต้อ งมี
คุณสมบัติสาคัญ 2 ประการ ได้แก่ มีความคล่องแคล่ว (fluency) ในการพูด โดยสามารถพูดได้อย่างต่อเนื่ อง เป็ นธรรมชาติ
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และมีความเข้าใจ (comprehensibility) ในสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสาร โดยสามารถสื่ อสารในสิ่ งที่ ตนเองต้องการให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
ตรงตามจุดประสงค์
บราวน์ (Brown. 2000: 246-247) ได้กล่าวว่า การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารนั้น บุคคลต้องประกอบไป
ด้วยความสามารถในด้านกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษา ความสัมพันธ์ของข้อความ ความสามารถด้านภาษาศาสตร์ สังคม และ
ความสามารถด้านกลวิธีในการสื่ อสาร
สามารถสรุ ปได้วา่ การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ได้แก่ ความสารมารถที่แสดงออกให้เห็นได้วา่ ผูพ้ ูดมี
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา มีความเข้าใจในการสื่ อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
3.3 การเรียนรู้ ด้วยตนเอง
โนลส์ (Knowles. 1975) กล่ า วว่ า การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ บุ ค คลริ เริ่ มในการศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง
ตั้งจุดมุ่งหมายในการเรี ยน เลือกวิธีการเรี ยนรู ้ ดาเนินกระบวนการเรี ยนรู ้ และประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
เสาวณี ย ์ สิ กขาบัณฑิต (2525: 3) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นการจัดการศึกษาที่ผเู ้ รี ยนสามารถกระทาได้
ด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจ และความพร้อม โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่าง
อิสระ
กิดานันท์ มลิทอง (2536: 164) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ดว้ นตนเองว่า เป็ นการจัดการศึกษาที่คานึ งถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความต้องการ และความสามารถ ส่ งเสริ มให้บุคคลได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่สนใจ ตามวิธีการ
และสื่ อการเรี ยนที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ ิดริ เริ่ มด้วยตนเอง ตามความต้องการ และความสนใจ
ของตนเอง ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้ เป็ นผูต้ ้ งั จุดประสงค์ ออกแบบวิธีการและกระบวนการเรี ยนรู ้ ไปจนถึ งประเมิ น
ความรู ้ดว้ ยตนเองเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ผูเ้ รี ยนสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในด้านต่าง ๆ ได้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ นักศึ ก ษาระดับ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 2 ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 24,271 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ผูเ้ ข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) และใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ที่ประชากรมีจานวนแน่นอน (Finite Population) Yamane (1973.) ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ ม
ตัวอย่างร้อยละ 5 (e = 0.05)
โดยใช้สูตรคือ
n = N
1+Ne2
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

490

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = กลุ่มประชากร
e = คือความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในรู ปของสัดส่วน
จากการคานวณตามสู ตรข้างต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้มีจานวนไม่ต่ากว่า 394 คน และเพื่อป้ องกัน
การความผิดพลาด ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน รวมทั้งสิ้น 450 คน
1.3 เนื้อหาในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของอาจารย์ผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ ง หัวข้อได้แก่ 1. Greeting
People 2. Clarification 3. Advice 4. Talking about People 5. Going Places 6. Phone Call
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น
2.1 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษา
2.3 แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจและปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
แบบประเมินที่ใช้ มีข้ นั ตอนการสร้างดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์จากเอกสารและงานวิจยั
(2) สร้ างแบบประเมิ น คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ ด้านเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา เป็ นแบบประเมิ น ส าหรั บ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรู ปแบบของ likert (บุญชม ศรี สะอาด. 2545: 99-100)
ซึ่งมีให้เลือกเพียงคาตอบเดียว โดยกาหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพดี
ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพพอใช้
ระดับ 2 หมายถึง ต้องปรับปรุ งแก้ไข
ระดับ 1 หมายถึง ไม่มีคุณภาพ
การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2546: 162)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง คุณภาพดี
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุ งแก้ไข
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ไม่มีคุณภาพ
เกณฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนด คือ ค่าเฉลี่ยที่ได้ตอ้ งมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
(3) นาแบบประเมิ นคุ ณภาพด้านเทคโนโลยีการศึ กษาไปให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ตรวจสอบความเหมาะสม
นาไปหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาและค่าความเชื่อมัน่ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้งาน
เมื่อ
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3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
3.1 การวิเคราะห์ ความเที่ ยงตรงด้านเนื้ อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อง ความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของเนื้ อหาของเครื่ องมือ ตรวจสอบและให้คาแนะนาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เพื่อนาไปปรับปรุ ง
แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง
3.2 การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) นาแบบสอบถามที่ผา่ นการปรับปรุ งตามคาแนะนาของ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ไปหาค่าความเชื่อมัน่ โดยนาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อ
หาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอฟฟ่ าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) พบว่า แบบประเมิน
คุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึ กษามีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.89 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้ อหาภาษาอังกฤษมีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94 และแบบประเมินความพึงพอใจและปั จจัยเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
1. ส่งแบบประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน ทาการ
ประเมินเว็บไซต์และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
2. ส่งแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้ อหาภาษาอังกฤษ ให้ยงั ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษ จานวน 3 คน ทาการ
ประเมินเนื้อหาภาษาอังกฤษและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
3. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึ กษา ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 9 แห่ง เข้าใช้บริ การเว็บไซต์และประเมินแบบประเมินความพึงพอใจและปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษา
1. คุณภาพของเว็บไซต์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ผลการประเมินพบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.77)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับคุณภาพ ดีมาก เรี ยงลาดับได้ดงั นี้คือ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษา
คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษา
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับ
1. ด้านโปรแกรม
4.93
0.12
ดีมาก
2. ด้านการใช้งาน
4.93
0.12
ดีมาก
3. ด้านสื่ อภาพและเสี ยง
4.73
0.39
ดีมาก
4. ด้านการออกแบบ
4.67
0.46
ดีมาก
5. ด้านตัวอักษรและการใช้สี
4.67
0.35
ดีมาก
6. ด้านเนื้อหา
4.67
0.35
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.77
0.30
ดีมาก
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2. คุณภาพของเว็บไซต์ ด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินพบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนื้ อหาภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูใ่ นระดับ ดี มาก (ค่าเฉลี่ย 4.78)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับคุณภาพดีมาก เรี ยงลาดับได้ดงั นี้คือ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับ
1. ด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
4.93
0.12
ดีมาก
2. ด้านวัตถุประสงค์และส่วนนาบทเรี ยน
4.84
0.19
ดีมาก
3. ด้านการใช้ภาษา
4.87
0.23
ดีมาก
4. ด้านเนื้อหาของบทเรี ยน
4.76
0.25
ดีมาก
5. ด้านแบบฝึ กหัดประจาบทเรี ยน
4.67
0.23
ดีมาก
6. ด้านการออกแบบระบบการเรี ยน
4.60
0.58
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.78
0.27
ดีมาก
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ ข้ าใช้ บริการเว็บไซต์
ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจผูใ้ ช้เว็บไซต์โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.47) เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจมาก เรี ยงลาดับได้ดงั นี้คือ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูท้ ี่เข้าใช้เว็บไซต์
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับ
1. ด้านสื่ อภาพและสื่ อเสี ยง
4.46
0.67
พึงพอใจมาก
2. ด้านการออกแบบเว็บไซต์
4.45
0.66
พึงพอใจมาก
3. ด้านเนื้อหา
4.42
0.68
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.44
0.67
พึงพอใจมาก
4. ปัจจัยทีเ่ อื้อต่ อการเรียนรู้ ด้วยตนเองของผู้ใช้ เว็บไซต์
ผลการประเมิ นพบว่า เว็บ ไซต์มี ปัจจัยที่ เอื้ อ ต่อการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.49) เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทุกด้านมีระดับมาก เรี ยงลาดับได้ดงั นี้คือ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูใ้ ช้เว็บไซต์
ปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับ
1. ด้านการปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้
4.50
0.62
มาก
2. ด้านการใช้งานเว็บไซต์
4.47
0.66
มาก
3. ด้านองค์ประกอบภายในเว็บไซต์
4.49
0.65
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.49
0.64
มาก
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2. อภิปรายผล
จากการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้คือ
1. เว็บไซต์มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึ กษาอยู่ในระดับดี มาก (ค่าเฉลี่ย 4.77) ซึ่ งณัฐกร สงคราม (2557.) ได้
กล่าวว่า การสร้างสื่ อมัลติ มีเดี ยประกอบเว็บไซต์ตอ้ งผ่านการวิเคราะห์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องเป็ นอย่างดี ต้องคัดเลื อก
เนื้ อ หาที่ ต รงกับ ความต้อ งการในการเรี ย น ออกแบบวิธีก ารน าเสนอให้ เหมาะสมกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย แล้วจึ งสร้ างเป็ น
โปรแกรมมัลติมีเดียที่ตกแต่งอย่างเหมาะสม สวยงาม ดึงดูดใจให้อยากเรี ยน
2. เว็บไซต์ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพด้านเนื้ อหาภาษาอังกฤษระดับอยูใ่ นดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.78) ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ เนื่ องจากมีการนาเสนอเนื้ อหาภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร (The Communicative
Approach) ซึ่ งเน้นการเรี ยนรู ้ภาษาเพื่อ ให้ผเู ้ รี ยนใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิและ
น าไปใช้ไ ด้จ ริ ง โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ขั้น ตอน (1) การน าเสนอเนื้ อ หา (Presentation) ได้แ ก่ การน าเสนอค าศัพ ท์ ใ หม่
โครงสร้ างของภาษา และสานวนภาษาที่ ใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ (2) การฝึ กปฏิ บัติ (Practice) ได้แก่ การฝึ กปฏิ บัติตาม
สถานการณ์จริ ง เช่น การฝึ กฟัง และการฝึ กพูด (3) การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Production) เป็ นการฝึ กการถ่ายโอนความรู ้
ที่เรี ยนมาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ ง หรื อสถานการณ์จาลอง ซึ่ งสอดคล้องกับ แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558: 135) ที่
ได้กล่าวไว้วา่ การนาเสนอเนื้ อหาและการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารนี้ มีขอ้ ดีคือ เป็ นการมุ่งให้
ผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์จริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสฝึ กฝนทักษะการใช้ภาษา ผูเ้ รี ยนมีความ
กล้าในการใช้ภาษา และมีประสบการณ์ทางภาษาอย่างแท้จริ ง
3. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) โดยเฉพาะในด้านของสื่ อภาพและ
เสี ยง สอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2543: 275) ที่ได้กล่าวไว้วา่ สื่ อมัลติมีเดียมีประโยชน์ต่อการศึกษาในด้านการดึงดูด
ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ ส่วนด้านปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองของผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.49) ทั้งในด้านการใช้งานเว็บ ไซต์ การมี ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผูใ้ ช้ และ
องค์ประกอบภายในเว็บไซต์ เหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสะดวกและพึงพอใจในการเรี ยน ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยน

สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจยั
1. คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77
2. คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนื้อหาภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78
3. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44
4. ปั จจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4
2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ควรเพิ่มสื่ อมัลติมีเดียประเภทสื่ อวิดีโอ และสื่ อแอนิเมชัน่
2. ควรเพิ่มสื่ อประเภทอินโฟกราฟิ ก (infographic) เพื่อสร้างความน่าสนใจ และช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย
และรวดเร็ วขึ้น
3. ควรเพิ่มรู ปแบบของแบบฝึ กหัดให้มีความหลากหลายยิง่ ขึ้น
4. ควรเพิ่มกิจกรรมประเภทเกม เพื่อเป็ นการดึงดูดใจให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นบทเรี ยนได้นานขึ้น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

494

2.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่ อไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีดงั นี้คือ
ควรจัด ท าเนื้ อ หารายวิ ช าภาษาอังกฤษรายวิช าอื่ น เพิ่ ม เติ ม เช่ น ภาษาอัง กฤษพื้ น ฐาน ภาษาอัง กฤษเทคนิ ค
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรี ยมสอบ TOEIC ฯลฯ เพื่อมุ่งเน้นด้านการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง การศึ กษาตลอดชี วิต และเป็ นการ
เสริ ม สร้ างให้ผูเ้ รี ยนมี ทักษะในการเข้าถึ งเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมใหม่ ๆ ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ซึ่ งเป็ นยุค
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และนวัตกรรม (Innovation) เพื่อให้คนไทยสามารถคิดวิเคราะห์เองได้

กิตติกรรมประกาศ
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คณาจารย์และนักศึ กษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ ง และผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทุ กท่ าน ที่ ช่วยให้งานวิจัย
สาเร็ จด้วยดี
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ผลการใช้ ชุดการเรี ยนรู้ กจิ กรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างทักษะชี วติ อย่ างพอเพียงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนวิเชี ยรมาตุ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
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 ธัญรส1*
Payom Tanyaros 1*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ ทาการพัฒนาชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง กลุ่มประชากร
ที่ ศึกษาเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวิเชี ยรมาตุ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ปี การศึ กษา 2559 จานวน 379 คน
ดาเนิ นการทดลองตามแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลัง ( one group-pretest-posttest design) เครื่ องมือที่ ใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวที่ได้พฒั นาขึ้น ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามวัดความรู ้ความ
เข้าใจทักษะชี วิตอย่างพอเพียง แบบทดสอบทักษะชี วิตอย่างพอเพียง วิเคราะห์ ข อ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ ย ( X ) ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ( S. D. ) และทดสอบทัก ษะชี วิตอย่างพอเพี ยง ก่ อนและหลัง การใช้ชุด การเรี ยนรู ้ กิจกรรมแนะแนวโดยใช้
t-test ผลการวิจยั สรุ ป ดังนี้
1. ผลการหาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง
มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 84.05/87.70
2. เปรี ยบเทียบระดับคะแนนทักษะชีวติ อย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คะแนนของ
แบบทดสอบทักษะชีวิตอย่างพอเพียง ก่อนและหลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะชีวิตอย่าง
พอเพียงสูงขึ้น หลังการใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะชีวติ อย่างพอเพียงของนักเรี ยนที่ใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวสูงขึ้นหลังใช้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
คาสาคัญ : ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว,ทักษะชีวติ อย่างพอเพียง

1
1

โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ. ตาบลโคกหล่อ. อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Wichein Matu School, Muang District, Trang Province, 92000. Thailan
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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 grouppretest-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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บทนา
“การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เน้นที่การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในทุกระดับน้อม
นาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นหลักใจหรื อหลักคิ ด หลักการท างานและหลักปฏิ บัติในชี วิตประจาวัน
จนกระทัง่ มี อุปนิ สัย “อยู่อย่างพอเพียง” เพื่อให้สามารถรักษาสมดุ ลในการดาเนิ นชี วิต และพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมีสติ ตลอดจนใช้ปัญญาความรู ้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต” พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
22 ธันวาคม 2542 (คานาย อภิปรัชญาสกุล.2558) ทักษะชีวติ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ความรู ้สึกนึ กคิด ให้รู้จกั สร้างสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล จัดการปั ญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทนั การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่ น ป้ องกันตนเองในภาวะคับขันและจัดการกับชี วิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม ความสามารถในหารใช้ทกั ษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง การทางานและการอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่ งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ในปี พ.ศ. 2557 ที่ระบุวา่ วิกฤติการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนที่สงั คมไทยกาลังวิตกกังวลประกอบด้วย 1) การใช้ความรุ นแรง
ในการตัดสิ นปั ญหาระหว่างเด็กกับเด็กและผูใ้ หญ่กบั เด็ก ส่งผลให้มีผใู ้ ช้ความรุ นแรงและผูถ้ ูกใช้ความรุ นแรง การล้อเลียน
การกลัน่ แกล้ง การทาร้ายร่ างกาย การยกเพื่อนเข่นฆ่าด้วยความคึกคะนอง 2) การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่สร้างสรรค์และ
หมกมุ่นอยู่กับการใช้สื่อที่ ไม่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น โพสต์ภาพลามกอนาจาร ใช้คาพูดที่ ไม่เหมาะสม
ได้แก่ ด่ าทอ หมิ่ น ประมาท ให้ร้ายผูอ้ ื่ น และเป็ นเครื่ อ งมื อในการสื่ อสารเชิ ญ ชวนให้เข้าร่ วมกิ จกรรมที่ ไม่ส ร้างสรรค์
3)การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีเพศสัมพันธ์แบบใจเร็ วด่วนได้ง่ายๆ และไม่ปลอดภัยทาให้เป็ นคุณแม่วยั ใส เป็ นผูต้ ิด
เชื้ อโรคทางเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 4) การใช้สารเสพติดให้โทษ โดยเริ่ มจากการสู บบุหรี่ ดื่ มเบี่ ยร์ ไวน์
เหล้า และใช้สารเสพติดที่มีโทษต่อร่ างกายร้ายแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ ตกเป็ นเหยือ่ ของผูค้ า้ เป็ นเครื่ องมือในการแพร่ ระบาด เป็ น
ห่ วงโซ่ ความเลวร้ายของวงจรการค้ายาเสพติ ด 5)การใช้มอเตอร์ ไซค์ประลอง ประชันความเร็ วบนท้องถนน ทาให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุและสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูค้ นในสังคม 6) มีภาวะจิตเวช จิตใจ อารมณ์ไม่เป็ นปกติ ซึ มเศร้า เครี ยด นาไปสู่
การพยายามฆ่าตัวตาย
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็ นยุทธศาสตร์ ที่ช้ ี นาทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่ วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่ วมกันกาหนดเป็ น
วิสยั ทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่ งกาหนดไว้วา่ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีมิตรไมตรี บนวิถีแห่ งความพอเพียง ยึดมัน่ ใน
วัฒนธรรม ประชาธิ ปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริ การสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทวั่ ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมัน่ คง อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและอาทรซึ่ งกันและกัน ระบบการผลิตเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีความมัน่ คง
ทางด้านอาหารและพลังงา อยูบ่ นฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ ึงตนเองและแข่งขันในเวทีโลก สามารถอยูใ่ นประชาคมภูมิภาคและ
โลกได้อย่างมี ศักดิ์ ศรี ” และการพัฒ นาคุ ณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรี ยนรู ้ตลอดชี วิต มี ทั กษะและการดารงชี วิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข็มแข็ง สามารถปรับตัวรู ้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (2554 : 10) กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้กาหนดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561 โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ
ซึ่ งทักษะชี วิตเป็ นจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะที่เด็กและเยาวชน จาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาและเสริ มสร้างทักษะ
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ชีวิตอย่างรอบด้าน เป็ นภูมิคุม้ กันพื้นฐานที่ จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเผชิญกับปั ญหาและความท้าทายในการดารงชี วิตได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (กระทรวงศึกษาธิ การ.2551 : บทนา) ซึ่ งการพัฒนาและเสริ มสร้างทักษะชี วิตตามจุดเน้น การพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนในการจัดกิจกรรมพัฒนาและเสริ มสร้างทักษะชีวิตให้กบั ผูเ้ รี ยน ทั้งการสอนโดยตรงและการบูรณาการการ
เรี ยนการสอนในหลักสู ตร 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้ผูเ้ รี ยนมีและใช้ทกั ษะชีวิตสามารถเผชิ ญ
ปั ญหาต่างๆ รอบตัวได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย รู ้จกั ตัดสิ นใจและแก้ไขสถานการณ์ให้อยูร่ อดปลอดภัยจากปั ญหาต่าง ๆ
และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4)
โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนประจาจังหวัด ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ จัดการเรี ยน
การสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีนกั เรี ยนกาลังศึ กษาอยู่ จานวน 2,816 คน
นักเรี ยนอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นทาให้เกิดปั ญหาต่างๆ เช่น การหนี เรี ยน การทะเลาะวิวาท เรื่ องชูส้ าว ไม่ส่งงาน ติดเกม ไม่ต้ งั ใจ
เรี ยน มีผลการเรี ยน 0 ร มส และ มผ ฯลฯ ได้สารวจจากแบบสอบถามคาถามปลายเปิ ดกับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น พบว่า เกิ ดจากการชักชวนของเพื่อนนักเรี ยนด้วยกัน คิดเป็ นร้อยละ 48.91 พฤติกรรม
เลียนแบบ คิดเป็ นร้อยละ 26.45 ขาดความมัน่ ใจในตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 16.45 ไม่มีเป้ าหมายในอนาคต คิดเป็ นร้อยละ
6.12 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 2.07 และให้นักเรี ย นกลุ่มดังกล่าวทาแบบทดสอบทักษะชี วิต เพื่อวัดทักษะชี วิต พบว่า
ระดับ คะแนนทักษะชี วิต ตามเกณฑ์ อยู่ในระดับต่ า จึ งมี ความจาเป็ นต้องมี การปลูกฝั งและเสริ มสร้ างทักษะชี วิตอย่าง
พอเพียง ให้แก่นักเรี ยนที่ มีทกั ษะชีวิตอยูใ่ นระดับต่ าได้มีการพัฒนาเป็ นบุคคลที่ มีคุณภาพและให้สามารถดารงชีวิตอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างพัฒนาหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวิตอย่างพอเพียง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ยบระดับ คะแนนทักษะชี วิต อย่างพอเพี ย งของนัก เรี ยนกลุ่ ม ตัวอย่างตามเกณฑ์ค ะแนนของ
แบบทดสอบทักษะชีวติ อย่างพอเพียง ก่อนและหลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว
3. เพื่ อศึ กษาความรู ้ความเข้าใจทักษะชี วิตอย่างพอเพียงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ ใช้ชุด การเรี ยนรู ้
กิจกรรมแนะแนว
ความสาคัญของการวิจยั
1. เสริ มสร้างและพัฒนาทักษะชีวติ อย่างพอเพียงให้แก่นกั เรี ยน
2. ได้นวัตกรรมชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวที่มีคุณภาพสาหรับใช้เสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอพียง
3. ครู แนะแนว ครู ผสู ้ อน ผูบ้ ริ หาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องและบุคคลทัว่ ไปที่สนใจสามารถนาชุดการเรี ยนรู ้
กิจกรรมแนะแนวไปใช้เสริ มสร้างและพัฒนาทักษะชีวติ อย่างพอเพียงให้แก่นกั เรี ยน เยาวชน บุคคลที่สนใจ
4. เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างและพัฒนาทักษะชีวติ ของผูเ้ รี ยน ในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ อาเภอเมือง
ตรั ง จัง หวัด ตรั ง มี จ านวน 10 ห้ อ งเรี ยน จ านวน 379 คน กลุ่ ม ตัว อย่าง เป็ นนัก เรี ยนระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง
( Purposive Sampling ) คัดเลื อกนักเรี ยนที่ มีพ ฤติกรรมการหนี เรี ยน การทะเลาะวิวาท เรื่ องชู ้สาว ไม่ส่งงาน ติ ดเกม
ไม่ต้ งั ใจเรี ยน มีผลการเรี ยน 0 ร มส และ มผ และให้นกั เรี ยนกลุ่มดังกล่าวทาแบบทดสอบทักษะชีวิต เพื่อวัดทักษะชีวิต
พบว่า ระดับคะแนนทักษะชีวิต ตามเกณฑ์ อยูใ่ นระดับต่า จานวน 42 คน เป็ น นักเรี ยนชาย จานวน 19 คน และนักเรี ยน
หญิง จานวน 23 คน โดยสมัครใจเข้าร่ วมการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
เครื่ องมือของการดาเนินการวิจยั
ประกอบด้วย ชุ ดการเรี ยนรู ้ กิจกรรมแนะแนวเพื่ อเสริ ม สร้ างทัก ษะชี วิตอย่างพอเพี ยง จานวน 4 ชุ ด รวม 16
กิจกรรม แบบสอบถามความสอดคล้องของชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว แบบสอบถามวัดความรู ้ ความเข้าใจทักษะ
ชีวติ อย่างพอเพียง แบบทดสอบทักษะชีวติ อย่างพอเพียง
วิธีรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
1. การสร้างชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียงประเมินผลได้
ค่า ICO โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ หาประสิทธิภาพโดยทดสอบทางสถิติ เกณฑ์มาตรฐาน E1/ E2 = 80/80
2. ประเมินผลทดสอบทักษะชีวติ และความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะชีวติ อย่างพอเพียง ก่อนนาชุด
การเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มอย่าง จานวน 16 กิจกรรม
3. ประเมินผลก่อน-หลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว แต่ละชุด
4. ประเมินผลทักษะชีวติ อย่างพอเพียง และความรู ้ความเข้าใจ หลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สรุ ป รายงานผล
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS Window 10 ในการหาค่า
1) ค่าเฉลี่ย ( X )
2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) ค่า t – test
4) ค่าความเชื่อมัน่ ของของเครื่ องมือ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
กรอบแนวคิดการวิจยั
วิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน
สารวจสภาพปัญหาของการจัด
การเรียนการสอนและพฤติกรรมของ
ผู้เรียน
ศึกษาเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
1. หลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
2. หลักสู ตรสถานศึกษา
3. แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วข้ องกับ
การพัฒนาการเรียนรู้
4. แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วข้ องกับชุดการเรี ยนรู้
5. เนื้อหาสาระกิจกรรมแนะแนว
6. งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

การจัดทาชุดการเรียนรู้ กจิ กรรมแนะแนว
1. ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและ
หลักสู ตรสถานศึกษา
2. กาหนดรูปแบบการเรียนรู้ ให้ สัมพันธ์ สอดคล้ องกับองค์
ความรู้ของกิจกรรมแนะแนวเสริมสร้ างทักษะชีวติ อย่าง
พอเพียง
3. กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ ของชุ ดการ
เรียนรู้กจิ กรรมแนะแนว
4. จัดทาเนื้อหา ใบความรู้ ใบกิจกรรม

คุณภาพและหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
1. ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1
2. ทดลองใช้ ครั้งที่ 1 นักเรียน 9 คน ปรับปรุ ง
3. ทดลองใช้ ครั้งที่ 2 นักเรียน 18 คน ปรับปรุง
4. ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2

ใช้ ชุดการเรียนรู้ กจิ กรรมแนะแนว
แผนการทดลอง One group Pretest – Posttest
นักเรียนกลุ่มตัวอย่ าง 42 คน

นาไปใช้ กบั นักเรียนในระชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ของสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
จังหวัดกระบี่ตรัง

สรุ ป รายงาน

ผลและวิจารณ์ผล
ตารางที่ 1 แสดงการหาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง
กลุ่มตัวอย่าง
N
คะแนนเต็ม
E1/ E2
X
คะแนนระหว่างใช้ชุดกิจกรรม
42
40
33.62
84.05/87.70
คะแนนหลังใช้ชุดกิจกรรม
42
40
35.03
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คะแนนเฉลีย่
150
100

83.25

107.7

50

คะแนนเฉลี่ย

0

จากตารางที่ 1 การหาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง
โดยใช้คะแนนระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน ของนักเรี ยนที่ใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว พบว่า ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 84.05/87.70
ตารางที่ 2 แสดงเปรี ยบเทียบคะแนนก่อน – หลัง ของนักเรี ยนที่ใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างทักษะ
ชีวติ อย่างพอเพียง
กลุ่มตัวอย่าง
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
X
ก่อนใช้ชุดกิจกรรม
42
190
83.25
7.83
-10.372**
หลังใช้ชุดกิจกรรม
42
190
107.70
8.48
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 การทดลองใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวโดยการเปรี ยบเที ยบระดับคะแนนก่อน – หลัง
ของนักเรี ยนที่ ใช้ชุดการเรี ยนรู ้ กิจกรรมแนะแนวเพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะชี วิต อย่างพอเพี ยง จากแบบทดสอบทักษะชี วิต
พบว่า ระดับคะแนนทักษะชีวติ หลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว มีระดับสูงขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 แสดงเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านความรู ้ความเข้าใจ จากคะแนนก่อน – หลัง ของนักเรี ยนที่ใช้ชุด
การเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง โดยรวม
กลุ่มตัวอย่าง
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
X
ก่อนใช้ชุดกิจกรรม
42
40
31.12
1.36
-10.499**
หลังใช้ชุดกิจกรรม
42
40
35.08
1.24
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คะแนนเฉลีย่
36

35.08

34
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คะแนนเฉลี่ย
30
28
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ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบคะแนนก่อน – หลัง ของนักเรี ยนที่ใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง โดยรวม พบว่า ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านความรู ้ความเข้าใจทักษะชีวติ
อย่างพอเพียง หลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว มีระดับสูงขึ้น มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการวิจัย สรุ ป ได้ว่า ชุ ด การเรี ยนรู ้ กิจ กรรมแนะแนวมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ความเชื่ อ มัน่ จากการประเมิ น ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและจากการทดลองใช้กบั นักเรี ยนมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 84.05/87.70 สอดคล้องกับ
โคล์และชาลล์ (Cole & Chan,1994) ได้เสนอหลักการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงความรู ้เดิมอาจทาในรู ป
ผังความคิด เพื่อตรวจสอบความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมของตนเอง จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาโดยใช้ความคิดของตนเอง
เกิ ดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนประเมินผลงานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามวัตถุประสงค์การเรี ยน ประเมินถึงความก้าวหน้าของ
ตนเองเป็ นการสร้างความท้าทายผูเ้ รี ยน การนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจากการวัดคะแนน ก่อน-หลัง ของความรู ้ ความ
เข้าใจ สูงขึ้น และการวัดระดับทักษะชีวิตอย่างพอเพียงคะแนน ก่อน-หลัง ใช้ชุดการเรี ยนกิจกรรมแนะแนว มีระดับคะแนน
ทักษะชี วิตอย่างพอเพียงสู งขึ้น มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พจนา ทรัพย์สมาน (2550) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ หมายถึง การที่ผเู ้ รี ยนใช้กระบวน
การเรี ยนรู ้สร้างความรู ้ของตนเองจากความคิดและปฏิบตั ิจริ ง เพื่อวิเคราะห์ความสาคัญจาเป็ นของสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ วางแผน
กาหนดขอบเขตวิธีการเรี ยนรู ้ ลงมือเรี ยนรู ้ประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งมีความสุ ขและภาคภูมิใจในตนเองสอดคล้องกับความเชื่อที่วา่ ทุกคนมี
ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ย่อมส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2559 )
ให้ความสาคัญของทักษะชีวิต (Life Skills) เป็ นความสามารถของบุคคลในการจัดการชีวิตด้านต่างๆ ทั้งการครองชีวิตและ
การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การพัฒนาการคิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และการเตรี ยมชี วิตด้านการงานอาชีพ การมีความสามารถ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ อันส่งผลถึงคุณภาพของบุคคล เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะชีวติ อย่างพอเพียงเกิดขึ้นกับนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยนสามารถใช้ทกั ษะชีวิต
อย่างพอเพียงที่ เหมาะสมกับตนเอง นาความรู ้ ความเข้าใจและประสบการณ์ไปปรับปรุ งพัฒนาตนเอง ในการดาเนิ นชีวิต
ภายในโรงเรี ยนและสังคมภายนอกได้ต่อไป การเกิ ดการเรี ยนรู ้จากชุ ดการเรี ยนรู ้ กิจกรรมแนะแนวเป็ น นวัตกรรมทาง
การศึกษาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อและเครื่ องมือการสอนของครู แนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้
ให้แก่ ผูเ้ รี ยนในเรื่ อ งของทักษะชี วิต เป็ นสิ่ งจาเป็ นส าหรั บเด็ก นักเรี ยน เยาวชน ที่ จะต้องมี การพัฒ นาให้มี คุณ ภาพนั้น
สอดคล้องกับ สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2560) ที่กล่าวถึงครู กบั การพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้จะต้องมีความรู ้เรื่ องทฤษฏีการเรี ยนการสอนมีเทคนิ ค การใช้และผลิตสื่ อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรี ยนรู ้แบบ
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกๆ ด้าน ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน คณะผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนโรงเรี ยนวิเชียรมาตุ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่าน
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การพัฒนาชุ ดการสอนด้ วยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานด้ วย SIADA Model
สาหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้ า
Development of SIADA Problem-Based Instructional Model
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for Electrical Engineering Mathematics
วิทฤทธิ์ โคตรมณี 1*
Wittarit Khotmanee1*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุดการสอนด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานด้วย SIADA Model สาหรับรายวิชาคณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชุดการสอนที่สร้างขึ้น มีท้ งั หมด 3 หน่วย
เรี ยน ประกอบด้วย แผนการสอน ใบเนื้ อหา สื่ อโปรแกรมนาเสนอ PowerPoint สื่ อโปรแกรมจาลองฟั งก์ชัน GUI ของ
MATLAB แบบทดสอบหลังหน่ วยเรี ยน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยเลือกแบบเจาะจง 13 คน ผลการวิจยั พบว่า ชุดการสอนที่ พฒั นาขึ้นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับ 78.12/77.61 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานที่ ก าหนด 75/75 ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อชุดการสอน ที่พฒั นาขึ้น มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : ชุดการสอน, การเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานด้วย SIADA Model, คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า
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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

บทนา
พระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
นั้น ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, 2542)
จากการศึกษาและสารวจสภาพปั ญหาอย่างต่อเนื่ อง พบว่า เนื้ อหาทางด้านวิศวกรรมส่ วนใหญ่มีการคานวณทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการคานวณมาก ทาให้ผูเ้ รี ยนขาดความเชื่ อมัน่ ในการเรี ยนรู ้ ในเนื้ อหาใหม่ ๆ
สื่ อประกอบการเรี ยนการสอนส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลายและมีจานวนน้อยที่ไม่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อน
ส่วนมากใช้วธิ ี การสอนเป็ นแบบบรรยายทาให้ผเู ้ รี ยนไม่มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(กัญญวิทย์, 2558) ดังนั้นผูส้ อนควรจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ให้ผูเ้ รี ยนรู ้จักการปฏิ บัติให้ทาได้ คิ ดเป็ น ท าเป็ น สร้ างความรู ้ด้วยตัวเอง และให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จักการทางานเป็ นกลุ่ม มี การ
ปฏิสมั พันธ์กบั สังคม อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
หลักสู ตรทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมได้บรรจุ รายวิชาคณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้ า เพื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของอนุกรมฟูเรี ยร์ ของฟั งก์ชนั คู่และฟังก์ชนั คี่ อนุ กรมฟูเรี ยร์ ของฟังก์ชนั ที่มีคาบเท่ากับ 2L ผล
การแปลงลาปลาซทรานฟอร์ ม ลาปลาซทรานฟอร์ มกลับ และการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า ดังนั้นลักษณะ
รายวิชาดังกล่าวจึ งมุ่งเน้น ถึ ง การคานวณ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งาน ซึ่ งพบว่าในการคานวณและวิเคราะห์
ดังกล่าวนั้น มีข้ นั ตอนและการคานวณที่ ซับซ้อน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนไม่สามารถมองเห็ นพฤติกรรมที่ เกิ ดจากกระบวนการ
คานวณได้ ดังนั้นการใช้โปรแกรมจาลองเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนการสอนจึงมีบทบาทสาคัญเป็ นอย่าง
มากเพื่อที่จะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น (วิทฤทธิ์, 2560)
จากความเป็ นมาและความสาคัญ ของปั ญ หา เป็ นแนวทางให้ ผูว้ ิจัยสนใจที่ จะสร้ างชุ ด การสอนที่ เหมาะสม
เพื่อนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย คู่มือครู โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint
โปรแกรมจาลองฟั งก์ชนั GUI ของ MATLAB โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่ เน้นปั ญหาเป็ นฐาน ที่ มีชื่อว่า เซี ยด้า
(SIADA Model) ซึ่ งประกอบด้ ว ย 5 ขั้น ตอนคื อ 1. ขั้น การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเอง (S : Self-study) 2. ขั้น การให้ ค วามรู ้
(I : Information) 3. ขั้นการนาไปใช้งาน (A : Application) 4. ขั้นการอภิ ปรายผล (D : Discussion) 5. ขั้นการประเมิ นผล
(A : Assessment) ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย และสามารถเข้าใจกระบวนการคานวณได้อย่างเป็ นระบบ
ตลอดจนส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างและทดสอบประสิ ทธิภาพของชุดการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ SIADA Model
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อชุดการสอนที่พฒั นาขึ้น
ขอบเขตของการวิจยั
การพัฒนาชุดการสอน เรื่ อง การประยุกต์ใช้งานคณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย
1. หัวข้อที่ใช้ทาวิจยั ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า มีดงั นี้
1) อนุกรมฟูเรี ยร์
2) การแปลงลาปลาซ
3) การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ชุดการสอน เรื่ อง การประยุกต์ใช้งานคณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรี ยนการสอน
2) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3) ใบเนื้อหา ในหัวข้อต่อไปนี้
3.1) อนุกรมฟูเรี ยร์ 3.2) การแปลงลาปลาซ
3.3) การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5) แบบประเมินกิจกรรมตามรู ปแบบ SIADA Model
3. สื่ อการสอน เรื่ อง การประยุกต์ใช้งานคณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย
1) กระดานไวท์บอร์ด
2) โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint
3) โปรแกรมจาลองฟังก์ชนั GUI ของ MATLAB
4) เอกสาร และตาราอ้างอิง ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ

ภาพที่ 1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ SIADA model
4. รู ปแบบการเรี ยนการสอน SIADA Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคื อ 1. ขั้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (S : Selfstudy) 2. ขั้ นการให้ ค วามรู ้ (I : Information) 3. ขั้น การน าไปใช้ ง าน (A : Application) 4. ขั้ นการอภิ ป รายผล (D :
Discussion) 5. ขั้นการประเมินผล (A : Assessment) แสดงดังภาพที่ 1

วิธีดาเนินการวิจัย
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คะแนนของระดับความต้ องการ

ขั้นที่ 1 : ศึกษาสภาพปั ญหาในการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้แบบสอบถามกับผูเ้ รี ยน
จานวน 100 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ ง ทัว่ ประเทศ พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความต้องการให้มีการพัฒนาใน
ด้านสื่ อการสอนอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.58) ด้านรู ปแบบการสอนอยูใ่ นระดับมาก(X̅ = 4.20) ด้านเนื้ อหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̅ = 3.32) และด้านแบบทดสอบอยูใ่ นระดับน้อย (X̅ = 2.37) แสดงดังภาพที่ 2
5.0

4.58

4.20
3.32

4.0

2.37

3.0
2.0
1.0
0.0
ด้ านสื่ อการสอน

ด้ านรูปแบบการสอน

ด้ านเนื้อหา

ด้ านแบบทดสอบ

ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ขั้นที่ 2 : ศึกษาและวิเคราะห์คาอธิ บายรายวิชาคณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า จากหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554 เพื่อกาหนดหัวข้อในการเรี ยน
การสอนได้จานวน 7 หัวข้อ แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รายละเอียดการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาคณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า
ขั้นที่ 3 : สร้างชุดการสอนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นาเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ และนาไปใช้กบั กลุ่ม
ทดลองเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนรู ้และชุดการสอน แสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ขั้นที่ 4 : เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อปรับปรุ งและแก้ไข
ขั้นที่ 5 : นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ใน
ลาดับ ต่ อไป โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ นักศึ กษาปริ ญ ญาตรี ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในราย วิช าคณิ ต ศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้ า ในหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ จานวน 13 คน
โดยเลือกแบบเจาะจงตามสภาพจริ ง

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 6 : นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ขั้นที่ 7 : สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
.
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ภาพที่ 6 กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ SIADA model

ผลและวิจารณ์ผลการวิจยั
ผลที่นาเสนอในบทความวิจยั นี้ เป็ นการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอนที่พฒั นาขึ้น ตามรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบ SIADA Model นามาทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 13 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือนักศึกษาหลักสูตร
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีผลเป็ นดังนี้
1. การวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลังหน่วยเรี ยน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังจากผูเ้ รี ยนเรี ยนเสร็ จ
ในหน่วยเรี ยนนั้นๆ ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังหน่วยเรี ยน โดยการนาคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนในแต่ละ
หน่วยเรี ยน นามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย จากนั้นคิดเป็ นค่าร้อยละ ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลังหน่วยเรี ยน
รายการ
จานวนผูเ้ รี ยน
คะแนนเต็ม
ผลรวมของคะแนน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
หน่วยเรี ยนที่ 1
13
15
139
10.69
71.28
หน่วยเรี ยนที่ 2
13
15
156
12.00
80.00
หน่วยเรี ยนที่ 3
13
15
162
12.46
83.08
รวม
13
45
457
35.15
78.12
จากตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังหน่ วยเรี ยน จากผูเ้ รี ยนจานวน 13 คน โดยในแต่ละหน่ วยเรี ยน
ข้อสอบเป็ นแบบปรนัย จานวน 15 ข้อ รวมคะแนนสอบหลังหน่วยเรี ยนทั้งหมด 45 คะแนน ผลรวมของคะแนนที่ผเู ้ รี ยนทา
ข้อสอบได้ท้ งั หมด 457 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 35.15 คิดเป็ นร้อยละ 78.12 โดยค่าคะแนนสอบที่มีค่าสูงสุดคือหน่วย 3
2. การวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังจากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนจบทั้ง
3 หน่วยเรี ยน นาคะแนนจากการทาแบบทดสอบหาค่าเฉลี่ย และคิดค่าร้อยละ ซึ่งผลวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
รายการ
จานวนผูเ้ รี ยน คะแนนเต็ม ผลรวมของคะแนน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
13
45
454
34.92
77.61
จากตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากผูเ้ รี ยนจานวน 13 คน โดยในข้อสอบ
เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลื อก จานวน 45 ข้อ คะแนนเต็ม 45 คะแนน ผลรวมของคะแนนสอบที่ ผูเ้ รี ยนทาได้ท้ งั หมด 454
คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 34.92 คิดเป็ นร้อยละ 77.61
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนการสอน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ข้อที่
ข้อคาถาม

(X )

S.D.

แปลผล
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ข้อที่
1.
2.
3.
4.

ข้อคาถาม
ด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ด้านใบเนื้อหา
ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
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S.D.
แปลผล
4.25
0.86
มาก
4.12
0.78
มาก
4.18
0.81
มาก
4.06
0.72
มาก
รวมเฉลี่ย
4.15
0.79
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนและชุดการสอน มีระดับความ พึงพอใจ
มาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79
(X )

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุดการสอนด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้
ปั ญ หาเป็ นฐานด้วย SIADA Model สาหรั บ รายวิชาคณิ ต ศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้ า เรื่ อ งการประยุกต์ใช้งานคณิ ตศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งผลการหาประสิ ทธิภาพของชุดการสอน และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อชุด การสอน พบว่า
1. ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอน มีประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ 78.12/77.61 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนด
75/75
2. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อชุดการสอนที่พฒั นาขึ้น มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79
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Application of Project-Based Learning for Electrical Engineering Students in
Vocational Education Classroom
เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด1*
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บทคัดย่อ
ในบทความนี้ ได้นาเสนอการเรี ยนการสอนแบบทดลองสาหรับแผงวงจรไฟฟ้า เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจได้ง่าย
ผ่านทางแบบฝึ กปฏิ บัติตามกฎหมายของโอห์ ม ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของทฤษฎี วงจรไฟฟ้ า และนาเสนอสื่ อการสอนในการ
ทดลองที่ สามารถใช้งานได้ทัน ที ในสถานศึ กษา โดยน าเสนอกระบวนการผลิ ต และแผนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม เป็ นหลักสู ตรการผลิตวัสดุการเรี ยนการสอนแบบทดลอง ตามหลักสู ตรการศึ กษา เพื่อ
ดาเนิ นการอย่างสมบูรณ์จึงจาเป็ นต้องปรับปรุ งทั้งเนื้ อหาหลักสู ตรและชัว่ โมงการสอนเพื่อให้นักเรี ยนได้รับความรู ้ดา้ น
ไฟฟ้ ามากขึ้น ดังนั้นจะต้องมีเนื้ อหาหลักสู ตรและเนื้ อหาการเรี ยนการสอนที่ มีการพัฒนาแนวคิดเพื่อให้นักเรี ยนสามารถ
เข้าใจเนื้ อหาของหลักสู ตรวิศวกรรมไฟฟ้ าได้อ ย่างเพี ยงพอ ในอนาคตจะสามารถพัฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ แม้แต่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาสามารถเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายและจับกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นผ่านการแบบฝึ กหัดทาง
ปฏิบตั ิ
คาสาคัญ : วัสดุช่วยสอน, วงจรไฟฟ้า, แบบฝึ กหัดปฏิบตั ิ
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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

บทนา
การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรที่ ตอ้ งใช้ทกั ษะทางวิชาชี พที่ จะสามารถดาเนิ นการอย่างสมบูรณ์สาหรับ
สถานศึ กษาสายปฏิ บตั ิ ศตวรรษที่ 21 ได้มีการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่จะนาไปสู่ การใช้เทคโนโลยีให้เกิ ดประโยชน์ ลด
เวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้ ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และเลขคณิ ตมากยิ่งขึ้น สาหรับการเรี ยนการสอนด้านสาขาไฟฟ้ าที่ ตอ้ ง
อาศัยทักษะทางอาชี พ ซึ่ งเนื้ อหาหลักสู ตรของไฟฟ้ าก็เปลี่ ยนไปตามเทคโนโลยี นอกจากนี้ เนื้ อหาหลักสู ตรไฟฟ้ าและ
เครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอนได้รวมเป็ นหนึ่ งเดียวในด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ โดยแนวคิดที่จะให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 มีเป้ าหมาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่คุณลักษณะที่สามารถนาไปใช้สาหรับการดารงชีวติ ผูเ้ รี ยนจะต้อง
สามารถนาความรู ้หลักบูรณาการกับทักษะเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยที่ผสู ้ อนเป็ นผูอ้ อกแบบการเรี ยนรู ้
และอานวยความสะดวก (Facilitator) ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการลงมือทาด้วยตัวเอง โดยที่ผสู ้ อนทาการกระตุน้ ผูเ้ รี ยน
ด้วยคาถามหรื อโจทย์ เป็ นการสร้างแรงบัลดาลใจและเสริ มแรงทางบวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยน นาไปสู ้การสร้างลักษณะ
นิ สั ยกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ยน หั วข้อ หรื อ เนื้ อ หาที่ จะน ามาเป็ นโจทย์ก ารเรี ย นรู ้ ส ามารถรวบรวมจากแหล่ งต่ างๆ หรื อ
ประสบการณ์ใกล้ตวั หาข้อโต้แย้งหรื อสนับสนุนสมมติฐานสร้างเป็ นกระบวนการคิด การเรี ยนรู ้เช่นนี้ เรี ยกว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน หรื อ Project-Based Learning (PBL)
ลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรในศตวรรษที่ 21 จะเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นคุณลักษณะเชิ งวิพากษ์
(Critical Attributes) ยึดโครงงานเป็ นฐาน (Project-Based) เชื่อมโยงสภาพแวดล้อมรอบตัวผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการ
สร้างความร่ วมมือ (Collaboration) ทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
คือการบูรณาการความรู ้ การพัฒนาความสามารถทางความคิด และการปฏิบตั ิ โดยเชื่อมโยงกับความรู ้และประสบการณ์ที่มี
อยู่ เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชี พ ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี ในการการคิดเชิ ง
วิพากษ์ในปั ญหาที่ซบั ซ้อน การฝึ กปฏิบตั ิอาชีพ การนาเสนองานหรื อผลงานและการใช้เทคโนโลยี
สาหรับงานวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ อาศัยการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
(Project-Based Learning) สาหรับสาขาไฟฟ้าที่ อาศัยความรู ้และทักษะวิชาชีพที่ เรี ยนมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาหรื อตอบโจทย์ที่ผูเ้ รี ยนค้นคว้าด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง โดยคานึ งถึงการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ด้าน
ความรู ้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) สาหรับงานประยุกต์ที่
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เกี่ ยวกับไฟฟ้ าซึ่ งต้องอาศัยความรู ้ความสามารถเกี่ ยวกับศาสตร์ ทางไฟฟ้ าและงานด้านวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อวางแผนผลิตวัสดุการเรี ยนการสอนจริ งและสามารถพัฒนาไปสู่ นวัตกรรมที่นามาใช้งานได้ในชีวิตประจาวัน
ต่อไป
แนวความคิด ทฤษีทเี่ กีย่ วข้ อง
การจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) มีจุดมุ่งหมายสู งสุ ดใน
ด้านความรู ้ ที่ มุ่งเน้น ทักษะการเรี ยนรู ้ ข้ นั สร้ างสรรค์ (Create) ซึ่ งในปั จจุบันการเรี ยนการสอนที่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
นาไปใช้ในอนาคตได้น้ นั จะเป็ นการพัฒนาวิธีการสอนที่มีความยืดหยุน่ มีการกระตุน้ และจูงใจให้ผเู ้ รี ยนสร้างกระบวนการ
คิดอย่างเป็ นระบบทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
(จิราภรณ์ ปกรณ์ http://www.vcharkarn.com/varticle/60454, 2014)
ความสามารถของผูเ้ รี ยนกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ได้วเิ คราะห์ความสามารถที่
ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาและได้มุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้เป็ นมนุษย์จะต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้ง 3 ด้าน เพราะจะใช้เป็ น
แนวทางและเป้ าหมายในการก าหนดจุ่ ด มุ่งหมายการศึ ก ษา ตลอดจนการกาหนดรู ป แบบและแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จะต้องอาศัยความเข้าใจระดับความสามารถ ในการเรี ยนการสอนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การประเมินผลการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(ดร.ตรี คม พรมมาบุญ http://plc.tk21.in/archives/1938, 2017)
ระดับการเรียนรู้ กบั การจาแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 3 ด้ าน
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1.พุทธิ พิ สัย (Cognitive Domain) เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดจากพฤติ กรรมด้านสมองเกี่ ยวข้องกับสติ ปัญ ญา ความรู ้
ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งเป็ นความสามารถทางสติปัญญา
พฤติกรรมทางพุทธิพิสยั แบ่งเป็ น 6 ระดับ ได้แก่
1.1 จา (Remember) เป็ นความสามารถในการจดจาเก็บรักษาประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู ้ไว้และระลึกถึง
สิ่ งนั้นได้เมื่อต้องการ
1.2 เข้าใจ (Understand) เป็ นความสามารถในการจับใจความสาคัญของสื่ อ และสามารถแสดงออกมาในรู ปของ
การแปลความ การตีความ การคาดคะเน การขยายความ หรื อ การกระทาอื่น ๆ
1.3 น าความรู ้ ไปใช้ (Apply) เป็ นขั้น ที่ ผูเ้ รี ย นสามารถน าความรู ้ ป ระสบการณ์ ไ ปใช้ในการแก้ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ซ่ ึงจะต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจจึงจะสามารถนาไปใช้ได้
1.4 วิเคราะห์ (Analyze) เป็ นความสามารถในการคิ ด หรื อ การแยกแยะเรื่ องราวสิ่ งต่าง ๆ ออกเป็ นส่ วนย่อ ย
เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญได้ และมองเห็ นความสัมพันธ์ของส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกัน ความสามารถในการ
วิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน
1.5 ประเมินค่า (Evaluate) เป็ นความสามารถในการตัดสิ น ตีราคา หรื อ สรุ ปเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ ออกมา
ในรู ปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่ งอาจเป็ นไปตามเนื้ อหาสาระในเรื่ องนั้น ๆ หรื ออาจ
เป็ นกฎเกณฑ์ที่สงั คมยอมรับ
1.6 สร้างสรรค์ (Create) เป็ นความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วยรู ปแบบใหม่ ๆ ที่มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล หรื อทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นต้นแบบ
2. จิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมทางด้านจิ ตใจ เช่น ค่านิ ยม ความรู ้สึก ความซาบซึ้ ง ทัศนคติ
ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด ด้านจิตพิสยั จะประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ
5 ระดับ ได้แก่
2.1 การรับรู ้ เป็ นกระบวนการที่ ผูเ้ รี ยนเลื อกที่ จะให้ความสนใจต่อข่าวสารใดข่าวสารหนึ่ ง เลือกที่ จะรับรู ้และ
ตี ค วามหมายของข่ าวสาร โดยการใช้ป ระสบการณ์ เดิ ม ที่ มี อยู่ข องแต่ ล ะบุ ค คล ตลอดจนความเชื่ อ
ทัศนคติแรงจูงใจในขณะนั้น และหลังจากเลือกตีความข่าวสารแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเลือกที่จะจดจาข่าวสาร
บางอย่างไว้ในความทรงจาของตน
2.2 การตอบสนอง เป็ นการกระทาที่แสดงออกมาในรู ปของความเต็มใจ ยินยอมและพอใจต่อสิ่ งเร้านั้นซึ่งเป็ นการ
ตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว
2.3 การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่เป็ นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ หรื อปฏิบตั ิ
ตามในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง จนกลายเป็ นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่ งนั้น
2.4 การจัดระบบ การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิ ยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ ถ้าเข้ากันได้กบั วิถีการ
ดาเนิ นชี วิตผูบ้ ริ โภคหรื อเข้ากันได้กับค่านิ ยมเดิ มก็จะมี การยึดถื อต่อไป แต่ถา้ ค่านิ ยมใหม่ขดั กัน กับ
ค่านิยมเดิมอาจเกิดการไม่ยอมรับ หรื ออาจรับค่านิยมใหมแล้วเลิกค่านิยมเดิมไป
2.5 บุคลิกภาพ การนาค่านิยมที่ยดึ ถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็ นนิ สยั ประจาตัว ให้ประพฤติปฏิบตั ิแต่สิ่งที่ถูกต้องดี
งาม พฤติกรรมด้านนี้ จะเกี่ ยวกับความรู ้สึกและจิ ตใจ ซึ่ งจะเริ่ มจากการได้รับรู ้จากสิ่ งแวดล้อม แล้วจึ ง
เกิดปฏิ กิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็ นความรู ้สึกด้านต่าง ๆ จนกลายเป็ นค่านิ ยม และยังพัฒนาต่อไปเป็ น
ความคิด อุดมคติ ซึ่ งจะเป็ นควบคุมทิ ศทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยแต่ละคนจะรู ้ดีรู้ชวั่ อย่างไรนั้น
ก็เป็ นผลของพฤติกรรมด้านนี้
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3.ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมซึ่ งแสดงให้เห็ นถึงความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
คล่องแคล่ว เป็ นการแสดงออกมาได้โดยตรง โดยมีเวลาและคุณ ภาพของงานเป็ นตัวชี้ ระดับของทักษะ พฤติ กรรม ด้าน
ทักษะพิสยั ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้
3.1 การรับรู ้
3.2 การลงมือปฏิบตั ิกระทาตามแบบได้
3.3 การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิ บตั ิได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งอาศัยเครื่ องชี้ แนะเมื่อได้กระทาซ้ า
แล้วก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบตั ิ
3.4 การกระทาอย่างต่อเนื่ อง หลังจากตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง และจะกระทาตามรู ปแบบนั้น
อย่างต่อเนื่ อง จนปฏิบตั ิงานที่ยงุ่ ยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้องคล่องแคล่วซึ่ งต้องอาศัยการฝึ กฝน
และกระทาอย่างสม่าเสมอ
3.5 การกระทาได้อย่างเป็ นธรรมชาติ สามารถปฏิบตั ิได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติเป็ นไปอย่างธรรมชาติ
เนื้ อหาหลักสู ตรและเนื้ อหาการเรี ยนการสอนที่ มีการพัฒนาแนวคิ ดเพื่อให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจเนื้ อหาของ
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3. Bloom’s taxonomies of learning domains.
(Clark, D. http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html, 2015)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ 3 ด้ าน โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning) ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากาลัง
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ทางการเรี ยนด้านความรู ้ (Cognitive Domain) ด้าน
ทักษะ (Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain)
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วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นนักศึ ก ษาสาขาช่ างไฟฟ้ าก าลัง ระดับประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ระบบ
ทวิศึกษา โรงเรี ยนกงไกรลาศวิทยา-วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 20 คน

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ปแบบโครงงานเป็ นฐาน.
รู ปแบบการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ภาพที่ 4 โดยดาเนิ นการวิจยั ตามวงจรการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการ (Kemmis & Mc Taggart, 1982 อ้างถึงใน Marit Aas, 2014) 4 ขั้น คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบตั ิการ (Act)
ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect) ในแต่ละขั้นดาเนินงาน แสดงในภาพที่ 5

รู ปภาพ 5 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ หรื อ action research
(Carr and Kemmis 1986)
พื้นฐานของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต คือ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ในและจากการกระทา การสะท้อนที่สาคัญเป็ น
ส่ ว นส าคัญ ในการเรี ยนรู ้ น้ ี มี ห ลายรู ป แบบส าหรั บ การเรี ยนรู ้ ป ระเภทนี้ เช่ น วัฏจักรการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ข อง
Deming-cycle : Plan, Do, Check, Act หรื อ Kolb (Concrete experience, ประสบการณ์ ที่เป็ นรู ปธรรม การสังเกตและการ
สะท้อนความคิดการทดสอบ) รู ปแบบที่รู้จกั กันและการนาไปใช้ใน บริ ษทั เชลล์ (Juch, 1983)
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ภาพที่ 6 Juch’s circle for action oriented learning
(Tom J. van Weert, 2006,)
วัฏจักรสาหรับการกระทาที่มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ แสดงในภาพที่ 6
ขั้นที่ 1 วางแผนการดาเนิ นงาน (Plan ) เกี่ยวกับทาโครงงาน โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาหรื อหัวข้อที่
จะทาโครงงาน วางแผน รวมถึงกาหนดกรอบการบันทึก การสังเกตและบันทึกผลการปฏิบตั ิงาน ที่มีผล
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
ขั้นที่ 2 ปฏิบตั ิการ (Do) เป็ นขั้นตอนการลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้ขอ้ มูลที่ทาการศึกษามาประกอบการทดลอง รวมถึง
การสร้างชิ้นงานเพื่อนาไปทดลองบันทึกผล
ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Check) เป็ นขั้นตอนการทดสอบและบันทึกผลการทาโครงงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลการศึกษา
ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect) เป็ นขั้นตอนการเขียนรายงานผลโครงงาน การนาเสนอผลการทาโครงงาน
ต่อชั้นเรี ยน ตลอดจนการสะท้อนผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ และอาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงงาน
กระบวนการพัฒ นาคุ ณ ภาพตามวงจรเดมมิ่ ง (Deming Cycle) ซึ่ งประกอบด้ว ย 4 ขั้น ตอน คื อ การวางแผน (Plan : P)
การปฏิ บัติ ต ามแผน (Do : D) การตรวจสอบผลการปฏิ บัติ (Check : C) และการปรั บ ปรุ งแก้ไ ข (Action : A) ในการ
ดาเนินการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2) แบบประเมินผลโครงงาน เพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการรวบรวม เรี ยบเรี ยง จากแบบบันทึกของผูเ้ รี ยน แบบบันทึ กของ
คณะผูว้ จิ ยั แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2) ข้อ มู ล เชิ งปริ ม าณ วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยหาค่ าสถิ ติ พ้ื น ฐาน เช่ น ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และค่าร้อยละ(Percentage)
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง การเสนอเทคนิคการประดิษฐ์อุปกรณ์ทดลองสาหรับห้องปฏิบตั ิการทางไฟฟ้า นักศึกษาสาขาช่าง
ไฟฟ้ากาลัง ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ระบบทวิศึกษา โรงเรี ยนกงไกรลาศวิทยา-วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 20 คน โดยการจัดกลุ่ม 4 คน 5 กลุ่ม ในภาพที่ 6 เปรี ยบเทียบการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ด้านความรู ้
(Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) โดยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน หรื อ Project-Based Learn (PBL)

ภาพที่ 7 ผลการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy)
จากภาพที่ 7 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ที่แบ่ง
ตามกลุ่ม โครงงาน เมื่อนาผลการประเมินมาวิเคราะห์โดยรวมของกลุ่มผูเ้ รี ยนทั้งหมด โดยทาการวิเคราะห์การพัฒนาผลการ
เรี ยนด้านความรู ้หรื อพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) แสดงให้เห็นในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ผลการเรี ยนด้านความรู ้หรื อพุทธิพิสยั (Cognitive Domain)
สรุ ปได้วา่ ผลการเรี ยนด้านความรู ้หรื อพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) ของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในเรื่ องความจา
ความเข้าใจ และการนาไปใช้ ในการนาสิ่ งที่เรี ยนมาใช้ได้ แต่มีส่วนมากที่ยงั ไม่ถึงระดับสร้างสรรค์ชิ้นงาน
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ภาพที่ 9 ผลการเรี ยนด้านเจตคติ (Affective Domain)
และในภาพที่ 9 แสดงผลการเรี ยนด้านเจตคติ (Affective Domain) ที่ สามารถบ่งชี้ ได้ว่าผูเ้ รี ยนมีความสนใจและ
ตอบสนองต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดนใช้โครงงานเป็ นฐาน แต่ยงั ขาดระบบการจัดการและบุคลิกภาพความเป็ นช่างที่
ต้องอาศัยการสังเกตุและการใช้การคิดวิเคราะห์

ภาพที่ 10 ผลการเรี ยนด้านทักษะ (Psychomotor Domain)
จากภาพที่ 10 แสดงผลการเรี ยนด้านทักษะ (Psychomotor Domain) บ่งชี้ได้วา่ ผูเ้ รี ยนสามารถรับรู ้ ลอกเลียนแบบ
และยังสามารถปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการทาโครงงาน ต้องอาศัยความรู ้ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงาน
จึงเป็ นการทบทวนความรู ้อีกทางหนึ่ง เพียงแต่ผเู ้ รี ยนยังไม่สามารถปฏบัติได้อย่างเป็ นอัตโนมัติ เนื่องจากการทบทวนข้อมูล
หรื อความรู ้ที่มียงั ไม่ถึงขั้นของการวิเคราะห์ ส่งผลต่อการปฏิบตั ิที่ไม่ต่อเนื่องกันในการสร้างสรรค์ผลงาน
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ภาพที่ 11 ผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (PBL) ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม
(Bloom´s Taxonomy)
จากการวิจยั กลุ่มผูเ้ รี ยน สามารถแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แสดงในภาพที่ 11 ผลการ
จัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้โ ครงงานเป็ นฐาน (PBL) ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องบลู ม (Bloom´s Taxonomy) ท าให้ เห็ น ถึ ง
ความสามารถทางด้านทักษะ ที่นักศึ กษามีความสนใจในงานปฏิ บตั ิ ที่ ทาให้ส่งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน แต่ในด้านจิตพิสัย
ผูเ้ รี ยนยังขาดความเข้าใจต่อการรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนาตนเอง ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาไปสู ้
บุคลิคภาพของความเป็ นช่างไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ภาพที่ 12 การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (PBL)

ภาพที่ 13 ตัวอย่างผลงานสื่ อการเรี ยนการสอนที่ผเู ้ รี ยนพัฒนาจากโครงงาน
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อภิปรายผลการวิจัย
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ Project Based Learning ของนักศึ กษาระดับชั้น ปวช. สาขาช่างไฟฟ้ าในการ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนสาหรับห้องปฏิบตั ิการทางไฟฟ้า ภาพที่ 12 เกิดขึ้นจากนักศึกษาเห็นถึงอุปสรรคในการเรี ยนที่ยงั
ขาดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจได้ง่ายผ่านทางแบบฝึ กปฏิ บัติตามกฎหมายของโอห์ ม ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของ
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า และนาเสนอสื่ อการสอนในการทดลองที่สามารถใช้งานได้ทนั ทีในสถานศึกษา โดยนาเสนอกระบวนการ
ผลิตและแผนการสอน ภาพที่ 13 โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม เป็ นหลักสู ตรการผลิตวัสดุการเรี ยน
การสอนแบบทดลอง ตามหลักสู ตรการศึกษา เพื่อดาเนิ นการอย่างสมบูรณ์จึงจาเป็ นต้องปรับปรุ งทั้งเนื้ อหาหลักสู ตรและ
ชัว่ โมงการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ดา้ นไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้นจะต้องมีเนื้อหาหลักสู ตรและเนื้ อหาการเรี ยนการสอน
ที่ มีการพัฒนาแนวคิดเพื่อให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจเนื้ อหาของหลักสู ตรวิศวกรรมไฟฟ้ าได้อย่างเพียงพอและยังสามารถ
ประยุกต์ความรู ้ ทักษะและเจนคติ โดยใช้การส้รางผลงาน นั้นก็คือโครงงาน มาพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการศึ กษาจากชิ้นงาน การทางาน ความรู ้ที่นามาใช้ และการนาเสนอผลงานต่อเพื่อร่ วมชั้น ทาให้เกิ ดบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ อีกทั้งผูส้ อนสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดนวัตกรรม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขสถานการณ์หรื อปั ญหาที่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ที่มุ่งเน้น
ทักษะการเรี ยนรู ้ข้ นั สร้างสรรค์ (Create) ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองไปได้ในระดับหนึ่ ง แต่ยงั สามารถพัฒนาไปให้ถึง
ขั้นบนสุ ดของการสร้างวรรค์ผลงาน โดยพัฒนาวิธีการสอนที่ จูงใจให้ผูเ้ รี ยนสร้างกระบวนการคิ ดอย่างเป็ นระบบ ตาม
ลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรในศตวรรษที่ 21 ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการสร้างความร่ วมมือในทางานเป็ น
ทีมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การพัฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ อาศัยการเรี ยนรู ้แบบบู รณาการโดยใช้โครงงานเป็ นฐานห รื อ Project-Based
Learning สาหรับสาขาไฟฟ้าที่คานึ งถึงการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ด้านความรู ้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor
Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) สาหรับงานประยุกต์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อวางแผนผลิต
วัสดุการเรี ยนการสอนจริ งและสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรม
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สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม จานวน 191 คน โดยการ
เลือกแบบสะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า นักศึ กษามีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึ กษาทางสาขา
วิชาชี พ ภาพรวมมีสภาพปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.68, S.D. = 1.05) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหา
มากที่สุดได้แก่ สภาพปั ญหาด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ( x = 2.77, S.D. = 0.98) รองลงมาได้แก่ สภาพปั ญหาด้านกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ( x = 2.67, S.D. = 1.19) สภาพปั ญหาด้านเนื้ อหาวิชา ( x = 2.64, S.D. = 1.15) และสภาพปั ญหาด้าน
การวัดและประเมินผล ( x = 2.63, S.D. = 0.87) อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความต้องการของนักศึ กษาที่ มีต่อการจัดการ
เรี ยน การสอน พบว่า นักศึกษาต้องการให้มีนวัตกรรมสื่ อเทคโนโลยีช่วยสอน มีการฝึ กทักษะเพื่อทดลองการทางานได้จริ ง
อีกทั้งควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนเพิ่มมากขึ้น

1

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร 10300
1
Department of electronics engineering, Faculty of industrial education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Vachira
Phayaban, Dusit, Bangkok, District, Province 10300, Thailand
2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร 10300
2
Department of computer engineering, Faculty of industrial education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Vachira
Phayaban, Dusit, Bangkok, District, Province 10300, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : rungaroon.s@rmutp.ac.th
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

525

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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บทนา
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลที่ นามาประยุกต์ใช้ในการศึ กษา
ส่งผลให้การเรี ยนการสอนจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรี ยนรู ้ให้มีลกั ษณะและหรื อ
บรรยากาศที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ช่วยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้ได้ตามอัตรา
ความก้าวหน้าของตนเอง (ดุสิต ขาวเหลือง, 2549) จากการรายงานการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ในระดับอุดมศึ กษา พบว่า การ
เรี ยนรู ้ช่วยให้คนเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติ หรื อสามารถปรับสิ่ งแวดล้อมให้เข้ากับตนเองได้
อย่างเหมาะสม การเรี ยนรู ้จึงนับเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ ช่วยเพิ่มศักยภาพของมนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นทรัพยากรบุคคลของประเทศ ดังนั้น
การจัดการศึกษาของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้ 3 รู ปแบบ คือ การศึกษาแบบในระบบ แบบนอกระบบ และแบบตาม
อัธยาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับโอกาส สภาพปั ญหา และความต้องการของแต่ละบุคคล (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545 อ้าง
ถึงใน จงรัก สามารถ และคณะ, 2556)
ดังนั้นวงการศึกษาไทยจึงมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนและนานวัตกรรมรู ปแบบต่าง ๆ
มาช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาเวลา และศักยภาพของผูเ้ รี ยนในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งด้านพุท ธิ พิ สัย จิ ต พิ สัย และทัก ษะพิ สัย ซึ่ งท าให้ส อดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุ ดมศึ กษาที่ ได้
ดาเนิ นการปรั บปรุ งหลักสู ตรและจัด การเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒ นาบัณ ฑิ ตให้มีผลการเรี ยนรู ้ อย่างน้อย 5 ด้าน รวมทั้งมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ จึงจาเป็ นต้องพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้ มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒ นาบัณ ฑิ ตให้บรรลุผลการเรี ยนรู ้ ท้ งั 5 ด้าน ซึ่ งแต่ละด้าน มี ธรรมชาติ ที่แตกต่างกันและต้องอาศัย
กระบวนการเรี ยนรู ้และการสอนที่ต่างกัน (ทิศนา แขมมณี , 2553)
จากรายงานผลการสารวจความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบที่มีต่อนักศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์ อุต สาหกรรม พบว่า ยังขาดทักษะการลงมื อปฏิ บัติส่ งผลไม่ส ามารถปฏิ บัติงานที่ ได้รับ มอบหมายได้ และขาด
แก้ปัญหาและการตัดสิ นใจเฉพาะหน้าในการปฏิ บตั ิงาน (รุ่ งอรุ ณ พรเจริ ญ, 2559) ด้วยเหตุน้ ี ควรมีการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ทนั สมัย มีการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในเนื้ อหาวิชาเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย และ
เน้น Soft Skill สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านการผลิตครู อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ท้ งั 4 ด้าน คือ ความรู ้วชิ าชีพ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวติ และสังคม และทักษะการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อนาไปเป็ นแนวทางใน การพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนภาษา จี น และน าผลไปสู่ การแก้ไขปั ญ หาการจัดการเรี ยนการสอนของนัก ศึ กษาทางสาขาวิชาชี พ ซึ่ งช่ วยให้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง นาผลวิจยั ไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนและปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการ
สอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยน การสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมมติฐานการวิจยั

สภาพปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนของนัก ศึ ก ษาทางสาขาวิ ช าชี พ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมของสภาพปั ญ หาการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัย คื อ นักศึ กษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิ ตของคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน 254 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
ของคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ลงทะเบี ยนเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2560 จานวน 191 คน ทากาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี่ และมอร์ แกน และเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบตามความ
สะดวก
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั แก่ แบบสอบถามสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของ
นักศึ กษาทางสาขาวิชาชี พ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านเนื้อหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั มีดงั นี้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทางด้านวิชาชีพ
2. กาหนดประเด็นการประเมิ นให้ครอบคลุมกับองค์ประกอบการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3. สร้ างแบบสอบถามสภาพปั ญ หาการจัด การเรี ยนการสอน 4 ด้าน ซึ่ งประกอบด้ว ย ด้านเนื้ อ หาวิช า ด้าน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล เป็ นลักษณะเป็ น แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า
5 ระดับ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 3 ความต้องการการจัดการเรี ยนการสอน
4. นาแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 แสดงให้เห็นว่าข้อ
คาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
5. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาไปทดลองกับกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและภาษาที่ใช้ และทาการหาค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 82%
6. น าแบบสอบถามสภาพปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษาทางสาขาวิช าชี พ คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สมบูรณ์แล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป และนาข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปลผล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทาง
สาขาวิชาชีพ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกลับมา จานวน 154 ชุด จากทั้งหมด
191 ชุด คิดเป็ น 80.63% นามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติ ดังนี้
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1. น าข้อ มูลมาคานวณวิเคราะห์ หาค่าสถิ ติโดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ ย ( x ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
โดยกาหนดลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
สภาพปั ญหา
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
2. นาข้อมูลที่ ได้จาการวิเคราะห์ สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึ กษาทางสาขาวิชาชี พ คณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาเที ยบกับเกณฑ์การประเมิ น โดยใช้เกณฑ์สัม บู รณ์
(Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท์ (Best John W., 1981) ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับสภาพปั ญหา
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.50
น้อย
1.00 – 1.50
น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจยั พบว่า
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน (ความถี่)
ร้อยละ
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
55
35.71
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
42
27.27
3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
57
37.01
หลักสูตร
1. หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
135
87.66
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
19
12.34
รวม
154
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่า มี ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 154 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์
จานวน 57 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 37.01 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง จานวน 55 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.71 และสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27
เมื่อจาแนกแต่ละหลักสู ตร พบว่า หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.66
และหลักสูตรอุตสาหรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.34
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ตารางที่ 2 ระดับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านเนื้อหาวิชา
1. มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตร
2. มีความทันสมัยกับสภาพสังคมในปัจจุบนั
3. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
4. เนื้อหาที่สอนมีการเรี ยงลาดับความยากง่าย
5. มีการกาหนดเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
6. มีความหลากหลายในเนื้อหาที่สอน
7. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมไปกับเนื้อหาวิชา
8. เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถนาไปต่อยอดกับรายวิชาอื่นๆ ได้
9. เนื้อหามีความน่าสนใจทาให้เกิดการอยากเรี ยนรู ้
10. มีการส่งเสริ มความคิด วิเคราะห์ทาให้เกิดการแก้ปัญหา
รวม
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. มีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอนและ
เนื้อหาวิชา
2. กิจกรรมที่จดั มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3. มีการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
4. กิจกรรมมีการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม
5. มีการจัดกิจกรรมโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ มีการทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
6. กิจกรรมกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนให้เกิดการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม
7. มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรี ยน
8. การจัดกิจกรรมมีการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของ
ผูเ้ รี ยน
9. มีการจัดกิจกรรมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
รวม
ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
1. ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2. ประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
3. สื่ อ/เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย
4. มีความหลากหลายของสื่ อการเรี ยนการสอนที่นามาใช้จดั กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ( x )

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. )

แปลผล

2.55
2.41
1.97
1.97
2.61
2.79
2.54
2.96
3.43
3.13
2.64

1.37
1.29
1.13
0.87
0.87
0.89
0.86
0.89
1.15
1.12
1.15

ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.84

1.27

ปานกลาง

2.64
2.58

1.40
1.19

ปานกลาง
ปานกลาง

2.44
2.21

1.27
1.02

น้อย
น้อย

2.76
2.58
2.75

1.00
1.20
0.95

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.18
2.67

1.08
1.19

ปานกลาง
ปานกลาง

3.37
2.63
2.81

1.04
1.31
1.21

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.34

0.83

น้อย
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ตารางที่ 2 ระดับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ (ต่อ)
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
ค่าเฉลี่ย ( x )
มาตรฐาน ( S.D. )
5. ใช้สื่อการเรี ยนการสอนอย่างคุม้ ค่า
2.69
1.13
6. สื่ อการเรี ยนการสอนที่ใช้เหมาะสมกับกิจกรรม และ
เนื้อหาวิชา
2.70
0.85
7. สื่ อการเรี ยนการสอนส่งเสริ มให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
3.05
0.98
ได้ง่าย
8. สื่ อการเรี ยนการสอนที่ใช้มีการให้ฝึกปฏิบตั ิเหมาะสมกับ
2.79
0.97
เนื้อหาวิชาที่เรี ยน
รวม
2.77
0.98
ด้านการวัดและประเมินผล
1. มีการชี้แจงให้ทราบถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล
2.71
1.33
2. มีการแจ้งล่วงหน้าก่อนวัดและประเมินผลทุกครั้ง
2.34
1.28
3. การทดสอบมีความชัดเจน
2.43
1.13
4. มีการใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
2.40
0.92
5. มีการวัดและประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2.53
0.93
6. การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับความรู ้ที่ได้จากการ
3.11
1.01
เรี ยนการสอน
7. การวัดและประเมินผลคานึงถึงความสามารถของผูเ้ รี ยน
2.64
0.87
รวม
2.63
0.87
ภาพรวม
2.68
1.05
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แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขา
วิชาชี พ ภาพรวมมีสภาพปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.68, S.D. = 1.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ มี
ปั ญหามากที่ สุดได้แก่ สภาพปั ญหาด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ( x = 2.77, S.D. = 0.98) รองลงมาได้แก่ สภาพปั ญหาด้าน
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน ( x = 2.67, S.D. = 1.19) สภาพปั ญ หาด้านเนื้ อหาวิชา ( x = 2.64, S.D. = 1.15) และสภาพ
ปั ญหาด้านการวัดและประเมินผล ( x = 2.63, S.D. = 0.87)

สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มีสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า สื่ อการเรี ยน
การสอนเป็ นด้านที่มีสภาพปั ญหามากที่สุด และจากการสารวจพบว่าสื่ อการเรี ยนการสอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน และสื่ อ การเรี ย นการสอนไม่ มี ก ารส่ งเสริ ม ให้เกิ ดการคิ ด และแก้ปั ญ หาได้ง่ายจึ งท าให้ มี ปั ญ หามากที่ สุ ด ทั้งนี้
เนื่ องมาจากสื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นเครื่ องช่วยในการเรี ยนรู ้เพื่อช่วยให้การสอนและการเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น
สอดคล้องแนวคิดของปรี ยาภรณ์ เฮอร์ ริงตัน (2555) เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่ ประสบความสาเร็ จควรคานึ งถึง
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องค์ประกอบที่ สาคัญหนึ่ งคื อ สื่ อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์ การสอน (Teaching Materials) การเตรี ยมการ เพื่อนาเสนอ
เนื้ อหาแก่ ผูเ้ รี ยนเป็ นเรื่ องสาคัญ ที่ ตอ้ งมี การวางแผนและการเตรี ยมการว่าจะนาเสนอเนื้ อหาหรื อแนวคิ ดอย่างไรจึ งจะ
เหมาะสม สื่ อการเรี ยนการสอนและอุปกรณ์ ใดบ้าง ที่ สมควรนามาใช้ให้เหมาะสมกับวัย ระดับความสามารถและความ
สนใจสอดคล้อ งกับ เนื้ อ หา ตามวัต ถุป ระสงค์ข องหลักสู ต ร และสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของนัก ศึ ก ษาที่ ต ้อ งการ
นวัตกรรมสื่ อเทคโนโลยีช่วยสอน มีการฝึ กทักษะเพื่อทดลองการทางานได้จริ ง นอกจากนี้ผสู ้ อนต้องมีการจัดกิจกรรมที่เน้น
บทบาทและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยกระต้นให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมต่าง ๆ ถือว่าเป็ นการฝึ กฝนที่สาคัญ
เพราะจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในสิ่ งที่เรี ยน (ณัฐฐา สววิบูลย์, 2554)
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผูส้ อนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรมีการจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมที่เน้นบทบาท
ของผูเ้ รี ยนและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ซึ่งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และได้มีการฝึ กปฏิบตั ิทุกคน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน มีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม หรื อใช้วธิ ี
วิจยั เชิงปริ มาณผสานกับเชิงคุณภาพ และการศึกษาความสัมพันธ์การจัดการเรี ยนการสอนวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทางสาขาวิชาชีพอย่างเหมาะสม
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การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้ าน่ ารู้
Development of science learning achievement of Sixth
Grade Students Using STEM Education, Subject Electricity
ธีระศักดิ์ อินตัน1*
Teerasak Intan1*

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาค่าประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อ เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิท ยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ ระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จานวน 19 คน ซึ่ งได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม เครื่ องมือ ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ 2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education)
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test) พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 88.21/87.37 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 2) นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์หลังเรี ยน ( X , S.D.) (17.47, 1.22) สูงกว่าก่อนเรี ยน ( X , S.D.) (8.68, 0.67) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูใ่ นระดับดีมาก
ที่สุด ( X = 4.64)
คาสาคัญ : สะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, ความพึงพอใจ, ไฟฟ้า
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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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บทนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่งความรู ้ ทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รับ
การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่ จะมีความรู ้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุ ษย์สร้างสรรค์ข้ ึน เนื่ องจาก
ความรู ้วทิ ยาศาสตร์เป็ นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี ความรู ้วทิ ยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตที่ ดีอย่างเดี ยวเท่ านั้น แต่ยงั ช่ วยให้คนได้พฒ
ั นาวิธีการคิ ด ทั้งความคิ ดเป็ นเหตุเป็ นผล ความคิ ดสร้างสรรค์ การคิ ด
วิเคราะห์ และการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ ซึ่ งทักษะที่ สาคัญในการสื บเสาะและค้นคว้าหาความรู ้ มี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ประจักษ์พยานและข้อมูลหลากหลายที่ตรวจสอบได้ และที่สาคัญอย่างยิง่
ความรู ้วทิ ยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ (สถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558)
การเตรี ยมคนให้อยูใ่ นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้องเตรี ยมให้มีทกั ษะที่จาเป็ น
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็ นการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นให้คนมีปัญญาเพราะปั ญญาของ
คนในชาติ มีความสาคัญยิ่งกว่าทรัพยากรแร่ ธาตุ ซึ่ งทรัพ ยากรเหล่านี้ เคยมี ความสาคัญมากมาก่ อนในศตวรรษที่ ผ่านมา
การศึกษานี้ เน้นรู ปแบบชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ (learning community) เน้นการศึกษาผ่านปวงชน (education for all) เน้นการ
ร่ วมมือจากปวงชน (all for education) เป็ นการศึ กษาที่ เน้นการเรี ยนวิธีการเรี ยนรู ้ (learn how to learn) เน้นการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมื อและการเรี ยนรู ้แบบรวมพลัง (co-operative and collaborative learning) ดังนั้น จึ งจาเป็ นต้องจัดการศึ กษาอย่าง มี
มาตรฐาน คื อ ครู ตอ้ งสามารถจัด การเรี ยนการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การจัด การเรี ยนการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลางคือการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนใช้ปัญญาในการสร้างความรู ้และผลผลิตด้วยตนเองที่มีค่าต่อสังคม การให้
ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ผลดีมากยิง่ ขึ้นถ้าผูส้ อนใช้แนวคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งในการ
จัดการเรี ยนการสอนแสดงว่าผูส้ อนได้เห็ นประโยชน์อนั เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยนเพราะการที่ ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ได้น้ ัน
ผูเ้ รี ยนต้องใช้ทกั ษะการคิดและกระบวนการคิ ดเป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งถือว่าเป็ นขั้นตอนสาคัญในกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558 : 43-44)
ปั จจุบนั การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ พบปั ญหาด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ยงั ไม่
บรรลุเป้ าหมายที่พึงประสงค์ เนื่ องจากกระบวนการสอนไม่เน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาด้านการคิดวิเคราะห์ ขาดคุณลักษณะ
ช่างสงสัยและใฝ่ หาคาตอบ ยังเน้นการสอนหนังสื อมากกว่าสอนคน การเรี ยนการสอนไม่เชื่ อมโยงกับชี วิตจริ ง เน้นการ
ท่องจา ทาให้ตวั ผูเ้ รี ยนเองไม่สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริ ง ส่งผลให้คุณภาพผูเ้ รี ยนอ่อนด้อยลง และทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเบื่ อหน่ าย ไม่เล็งเห็ นถึงความสาคัญของการเรี ยนวิทยาศาสตร์ อีกต่อไป เพราะเห็ นว่าสิ่ งที่ เรี ยนไปกลับ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันไม่ได้ ผลกระทบที่ตามมาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก็จะต่าลง และมีแนวโน้มต่าลงเรื่ อยๆ ดังนั้น
ครู จึงจาเป็ นต้องหารู ปแบบวิธีการสอนที่เล็งเห็นว่าทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ หากผูเ้ รี ยนสามารถ
คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสิ่ งที่ครู สร้างสถานการณ์ข้ ึนมาก็จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นภาพและเกิดการคิดและปฏิบตั ิจริ งผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ และจะตระหนักถึงวิชาเรี ยนว่ามีความสาคัญเพราะเห็ นได้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ งๆ ของตัวผูเ้ รี ยนเอง ในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะดังกล่าว แนวทางหนึ่ งที่ใช้ในการจัดการศึกษาคือ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่ งเป็ นแนว
ทางการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ต่าง ๆ 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรม (Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics)
จากบริ บทของโรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยงั คงเน้นรู ปแบบ
การบรรยาย อันเนื่ องมาจากระยะเวลาการเรี ยนการสอนที่มีจานวนจากัดแต่เนื้ อหาหลักสู ตรที่ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยนมีจานวนมาก
ผูส้ อนจึ งต้อ งจัด การเรี ย นการสอน เพื่ อให้ ผูเ้ รี ยนได้รั บ เนื้ อ หาสาระวิช าตามที่ ห ลัก สู ต รได้ก าหนดไว้ จากการสังเกต
พฤติกรรมและการสัมภาษณ์นกั เรี ยน เกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่
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ยังไม่สามารถตอบโจทย์หรื อแก้ไขปั ญหาด้วยการนาความรู ้ที่ได้เรี ยนมาประยุกต์ใช้ได้เพราะเป้ าหมายของการศึกษาคือการ
ที่ เราสามารถน าความรู ้ แ ละทัก ษะกระบวนการในสิ่ งที่ เก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ ในช่ ว งที่ เรี ย นมาสามารถน าไปใช้ใ น
สถานการณ์ ได้จริ ง ๆ ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้กบั ชีวิตประจาวันได้ สามารถเผชิ ญสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ
และสามารถใช้ความรู ้ที่เรี ยนมา หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นได้ จากปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นความสาคัญของ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญของความรู ้ ทางด้านเนื้ อหาสาระวิทยาศาสตร์ ที่ผเู ้ รี ยนต้องการมุ่งหวัง
สาหรับการสอบอยูแ่ ล้วเรี ยนบูรณาการกับปั ญหาสถานการณ์จริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญของวิทยาศาสตร์ที่สามารถ
นาความรู ้มาใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครยะลา จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 38 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ที่เรี ยนรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้ น ฐาน ในปี การศึ ก ษา 2560 จ านวน 19 คน ซึ่ งได้ม าจากการสุ่ ม ตัว อย่า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling) โดย
กาหนดให้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย
2.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
2.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 จานวน 5 แผน ใช้เวลาในชัว่ โมงเรี ยนเป็ นเวลา 9 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่ โมง รวมเป็ น 18 ชัว่ โมง
2.1.2 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้
2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่
2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.70 ถึง 0.80 ค่าอานาจจาแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.47 และค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์โดยใช้สูตร K.R. 20 มีค่า 0.81
2.2.2 แบบวัดความพึงพอใจที่ มีต่อการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
แบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรื อเนื้อหา
(Index of Item-Objective Congruence หรื อ IOC) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดความพึง
พอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค มี
ค่า 0.95
3. การดาเนินการทดลอง/การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ทาการทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพแล้ว และบันทึกผลคะแนนการสอบไว้เป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
3.2 ดาเนิ นการทดลอง โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประกอบกับแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6สอนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา
2560 ใช้เวลาทั้งสิ้ น 9 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่ โมง จานวน 18 ชัว่ โมง และเก็บข้อมูลคะแนนระหว่างเรี ยนไว้ทุกแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
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3.3 หลังจากกิ จกรรมการสอนแล้วผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลัง
เรี ยนซึ่งเป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน
3.4 ตรวจคะแนนการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ นาคะแนนที่ ได้มาวิเคราะห์ ดว้ ย
วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
3.5 หลังจากกิจกรรมการสอนแล้วผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทาแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะ
เต็มศึ กษา (STEM Education) ที่ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว นาคะแนนที่ ได้มาวิเคราะห์ ดว้ ยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) โดยใช้ค่าประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
(E1/E2)
4.1 เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สะเต็มศึกษาโดยใช้สถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent group)
4.2 วิเคราะห์ ความพึงพอใจที่ มีต่อชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education) โดยคานวณหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) แล้วนามาแปลผล
5. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้แก่ ค่าประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ
ทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent group)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิ ทธิ ภาพและระดับประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เรื่ อง ไฟฟ้าน่ ารู ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรี ยนเทศบาล 1
(บ้านสะเตง)
ทดสอบระหว่างเรี ยน
ทดสอบหลังเรี ยน
จานวน
E1/E2
นักเรี ยน คะแนนเต็ม
S.D.
E1 คะแนนเต็ม
S.D.
E2
x̅
x̅
19
50
44.11 2.88 88.21
20
17.47
1.22
87.37 88.21/87.37
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าค่าประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ โดยการเปรี ยบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยนและคะแนนหลังเรี ยน (E1/E2)
ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ มีค่าเท่ากับ
88.21/87.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สะท้อนให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ มีประสิ ทธิภาพ
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ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบ สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรี ยน เทศบาล 1 (บ้านสะ
เตง)
คะแนน
จานวน
t-test
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
D
D2
นักเรี ยน
เต็ม
S.D.
S.D.
x̅
x̅
19
20
8.68
0.67
17.47
1.22
167
1497
30.1022*
* P> .05, df = 18
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์หลังเรี ยน สู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สะท้อนให้เห็นว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6/2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง)
ด้าน
การแปลผล
x̅
ด้านชุดกิจกรรม
4.74
มากที่สุด
ด้านกิจกรรมการเรี ยน
4.65
มากที่สุด
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
4.30
มาก
ภาพรวม
4.64
มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที่ 4 และ 5 แสดงให้เห็ นว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบ สะเต็มศึ กษา
(STEM Education) โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากที่สุด คือ 4.64 สะท้อนให้เห็นว่าผลการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ ารู ้ ประสบความสาเร็ จ สามารถทาให้นักเรี ยนชอบ
และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

สรุ ปผลการวิจัย
1. ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสะเต็ม ศึ กษา (STEM Education) มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยมี ค่าประสิ ทธิ ภ าพเท่ ากับ
88.21/87.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สะท้อนให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ได้ อาจ
เป็ นเพราะชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีรูปแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย มีลกั ษณะของการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้และการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
รู ้จกั คิดด้วยตนเอง รู ้จกั ค้นคว้าหาเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้ ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยใช้
ความรู ้และทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ มาช่วยแก้ปัญหา มีการสะท้อนความคิดจากประสบการณ์โดยตรงของ
นักเรี ยนและการบูรณาการกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งมีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการ จน
นาไปสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์สมมติที่ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดให้ในแต่ละกิจกรรม ด้วยเหตุผลและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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ดัง กล่ าวข้างต้น การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) จึ ง ท าให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนซึ่ งสอดคล้องบางส่ วนกับงานวิจยั ของ Scott (2012) ที่ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยนในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผลการศึ กษา
พบว่านักเรี ยนที่สมัครใจเข้าร่ วมห้องเรี ยน STEM มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าเด็กนักเรี ยนระดับเดียวกัน
แต่ไม่ได้เข้าร่ วม และนักเรี ยนกลุ่มที่ เข้าร่ วมนี้ ยงั ให้บอกอีกว่า หากพวกเขาได้รับโอกาสและการสนับ สนุ นส่ งเสริ มให้
สามารถเรี ยนรู ้ที่จะแก้ปัญหาที่ พบเจอในชีวิตและฝึ กงานจริ ง หรื อให้รับผิดชอบทาโครงงานขึ้นมาสักชิ้นเพื่อใช้ขอสาเร็ จ
การศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ และมัน่ ใจว่า
สามารถสาเร็ จการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแน่นอน จึงเป็ นการบ่งบอกว่านักเรี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อการการเรี ยนวิทยาศาสตร์
หรื อวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM และสอดคล้องกับงานวิจยั ณัฏชยานันต์ เกตุศรี ศกั ดา และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะ
เต็มศึ กษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จดั การ
เรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา เรื่ อง เสี ยงและการได้ยนิ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษากับปกติ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โดยสุ่ มแบบเจาะจง จากโรงเรี ยน 2 แห่ งๆ ละ 11 คน (หมู่บา้ นตัวอย่าง/
สะเต็มศึกษา บ้านท่าไผ่/ปกติ) อาเภอสามเงา จังหวัดตาก พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน สู งกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นัก เรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ชุด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แ บบสะเต็ม ศึ กษา (STEM Education) มี ความพึ งพอใจต่อ ชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education) อยู่ในระดับมากที่ สุด สะท้อนให้เห็ นว่า ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่ อง ไฟฟ้าน่ารู ้ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อการสอน
ได้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ได้ สอดคล้องบางส่วนกับ Dowey (2013) ที่ได้ศึกษาเจตคติ ความสนใจ
และการรับรู ้ความสามารถของตนเองต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนในหลักสูตร STEM พบว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ในหลักสูตร STEM มีเจตคติและความสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
จากเหตุ ผ ลดังกล่ าว จึ งเป็ นการสนับ สนุ น ผลการวิจัยที่ พ บว่า การจัด การเรี ยนรู ้ แ บบSTEM ท าให้ นักเรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และยังช่วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดได้เรี ยนรู ้กระบวนการ
แก้ปัญหาโดยอาศัยความรู ้ดา้ นต่างๆ มาบูรณาการเพื่อหาแนวทางหรื อวิธีการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งบางครั้งในบางสถานการณ์
ผูเ้ รี ยนบางคนอาจจะยังแก้ไขปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ที่ กาหนดได้ไม่ ดีเท่ าที่ ควร อาจเนื่ องด้วยเวลาที่ จากัด วัยวุฒิ และ
ประสบการณ์ แต่การที่ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงแหล่งสื บค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ วทันท่วงที ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องไม่
ติดขัด นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังพบอีกว่าภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education) ผูเ้ รี ยนบางส่ วนมี
ความกล้าแสดงออกในการเรี ยนมากขึ้น ผูเ้ รี ยนได้นาความรู ้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนไปบอกเล่าให้ผูป้ กครองฟั ง ทั้งยังนาเอา
ปั ญหาที่ พบในระหว่างการเรี ยนการสอนไปปรึ กษา ขอคาแนะนาจากผูป้ กครอง นามาสู่ การแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญา
พื้นบ้านและเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการสอนโดยใช้วิธีแบบสะเต็มศึกษานั้น
เน้นการบูรณาการ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้เสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเองและสามารถบูรณาการความรู ้จากแหล่งต่างๆรอบตัว
และการใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปั ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันได้
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ นายอาพล พลศร ผูอ้ านวยการสานักการศึ กษา เทศบาลนครยะลา นายไมตรี บัวจัน ทร์ รอง
ผูอ้ านวยการสถานศึ กษาโรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) บุ คลากร และนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
เทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดียงิ่ ในการเก็บข้อมูลการ
วิจยั ในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู จาแนกตามเพศ และสังกัดการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายของหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม จานวน 118 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอน ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ด้านสื่ อและอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน และด้านสถานที่ จดั การเรี ยนการสอน สถิ ติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA โดยทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี Sheffe’s test และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.31, S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านสถานที่จดั การ
เรี ยนการสอน ( x = 4.39, S.D. = 0.57) รองลงมาได้แก่ ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ( x = 4.34, S.D. = 0.56) ด้านหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน ( x = 4.33, S.D. = 0.57) และด้านสื่ อและอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ( x = 4.18, S.D. = 0.57) ส่ วนการ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และ
จาแนกตามสังกัดการทางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษา พบว่า ควรมีการใช้นวัตกรรม ใหม่ๆ บูรณาการการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต; วิชาชีพครู
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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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บทนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็ นหลักสูตรที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากสานักงานเลขาธิ การคุรุ
สภาก่อนจะเปิ ดการเรี ยนการสอนได้ในแต่ละปี การศึ กษา ดังนั้นการจัดการศึ กษาต้องมีคุณภาพสามารถสร้างบัณฑิ ตที่ มี
คุณภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพต้องได้รับการตรวจสอบจากการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมให้ความสาคัญ ต่อระบบประกันคุ ณภาพเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งหลักสู ตรของคณะมี การ
พัฒนาหลักสู ตรตามมาตรฐานความรู ้ มีสาระความรู ้ สมรรถนะและประสบการณ์ วิชาชี พ ของผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) อีกทั้งยังมีการกาหนดระบบประกัน
คุณ ภาพที่ ทาให้ห ลักสู ตรมี คุณ ภาพอย่างต่อเนื่ อง ประกอบด้วย 4 ประเด็น หลัก ได้แก่ การบริ หารหลัก สู ตร ทรั พยากร
ประกอบการเรี ยนการสอนการสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา และ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548)
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตระหนักถึงความสาคัญของระบบคุณภาพ ว่าเป็ นระบบที่ทาให้
การจัด การศึ ก ษาของหลัก สู ต รฯ เกิ ด การพัฒ นายิ่ง ขึ้ น รายละเอี ย ดหลัก สู ต ร (มคอ. 2) ได้มี ก าร าหนดตัว บ่ ง ชี้ ผ ลการ
ดาเนิ น การ (Key Indicator Performance) ข้อ 11 ของหมวดที่ 7 การประกัน คุ ณ ภาพหลักสู ต รให้ห ลักสู ตร ต่ าง ๆ ต้อ ง
ดาเนิ นการตวจสอบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายที่ มีต่อหลักสู ตรด้วย (หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู , 2557)
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชี พครู เพื่อนาผลมาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่ วยงานต่างๆ ให้มี
ความทันสมัยต่อเทคโนโลยีพร้อมทั้งพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบต่อหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชี พครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครจาแนกตามเพศ และสังกัดการทางาน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักศึ กษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ต สาขา
วิชาชีพครู เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายของหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จานวน 118
คน ทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ
วิจยั ดังนี้
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัยและเก็บ รวบรวมข้อ มู ลได้แ ก่ แบบสอบถามความพึ งพอใจของนักศึ กษาหลัก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชี พครู 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ด้านอาจารย์ผูส้ อน
ด้านสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน และด้านสถานที่จดั การเรี ยนการสอน แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป ได้แก่ เพศ และสังกัดการทางาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นแบบปลายเปิ ด
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
2.1 การหาค่าความเที่ ยงตรง โดยผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือแบบสอบถามให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน โดยพิจารณาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ผลการพิจารณาพบว่า ข้อคาถามมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่ งผ่านเกณฑ์
0.50 ขึ้นไป แสดงให้เห็ นว่าข้อคาถามเป็ นตัวแทนประเด็นข้อคาถาม และผูว้ ิจยั ได้ทาการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2 การหาความเชื่อมัน่ โดยนาเครื่ องมือไปทดลองใช้กบั นักศึกษาหลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และคานวณค่าความเชื่อมัน่ โดยสูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ด้วยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach Method) มีค่าเท่ากับ 0.95
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการชี้ แจงวัตถุประสงค์กบั กลุ่มตัวอย่าง และแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จากนั้น
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงภาคการเรี ยนที่ 1
ปี การศึ กษา 2560 เป็ นช่ วงที่ กลุ่มตัวอย่างเรี ยนภาคเรี ยนสุ ดท้าย โดยผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามจานวน 118 ชุด ให้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 101 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 85.59 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล พื้ น ฐานทั่ว ไป และระดับ ความพึ งพอใจ หาค่ าร้ อ ยละ ค่ าคะแนนเฉลี่ ย ความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรี ยบเที ยบข้อมูลโดยการทดสอบค่าที และวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว และเมื่อพบว่ามี ความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบรายคู่ โดยวิธีการ Scheffe’s Test สาหรับข้อเสนอแนะใช้การนาเสนอแบบพรรณาความ

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พบว่า
1. ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.45
และเพศหญิ งจานวน 45 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.55 สาหรั บสังกัดการทางาน พบว่า ส่ วนใหญ่ท างานในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.54 รองลงมาได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.64 และสานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน
19 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.81
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สาขาวิชา
เพศ
- ชาย
- หญิง
สังกัดการทางาน
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

547

จานวน (ความถี่)

ร้อยละ

56
45

55.45
44.55

36

35.64

- สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
19
18.81
ตามอัธยาศัย
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
46
45.54
2. ระดับความพึงพอใจที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อ
หลักสู ต รประกาศนี ยบัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิช าชี พ ครู ภ าพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.31, S.D. = 0.57) และ
เมื่ อ
พิ จ ารณารายด้านพบว่าด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ได้แ ก่ ด้า นสถานที่ จัด การเรี ย นการสอน ( x = 4.39, S.D. = 0.57)
รองลงมาได้แก่ ด้านอาจารย์ผูส้ อน ( x = 4.34, S.D. = 0.56) ด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ( x = 4.33, S.D. = 0.57)
และด้านสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ( x = 4.18, S.D. = 0.57)
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในภาพรวม
รายละเอียด
แปลผล
̅
𝒙
𝑺. 𝑫.
ด้านหลักสูตรการเรี ยนการสอน
4.33
0.57
มาก
ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
4.34
0.56
มาก
ด้านสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
4.18
0.58
มาก
ด้านสถานที่จดั การเรี ยนการสอน
4.39
0.57
มาก
รวม
4.31
0.57
มาก
3. ผลการเปรี ย บเที ยบความพึ งพอใจของนัก ศึ กษาที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รประกาศนี ยบัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิช าชี พ ครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาแนกตามเพศ พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ และจ าแนกตามสังกัด การท างาน โดยรวมแตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน จาแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รายละเอียด
t
P
𝑥̅
𝑆. 𝐷.
𝑥̅
𝑆. 𝐷.
ด้านหลักสูตรการเรี ยนการสอน
4.37
0.02
4.27
0.00
2.13
0.97
ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
4.36
0.01
4.32
0.01
1.78
0.10
ด้านสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
4.23
0.01
4.11
0.01
1.94
0.17
ด้านสถานที่จดั การเรี ยนการสอน
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 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชี พครู
จาแนกตามสังกัดการทางาน
รายละเอียด
แหล่งความแปรปรวน
Df
MS
F
P
ด้านหลักสูตรการเรี ยนการสอน
ระหว่างกลุ่ม
2
1.31
3.76
0.01*
ภายในกลุ่ม
98
0.35
รวม
100
ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
ระหว่างกลุ่ม
2
0.58
1.72
0.10
ภายในกลุ่ม
98
0.34
รวม
100
ด้านสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ระหว่างกลุ่ม
2
0.60
1.93
0.12
ภายในกลุ่ม
98
0.31
รวม
100
ด้านสถานที่จดั การเรี ยนการสอน
ระหว่างกลุ่ม
2
1.15
3.08
0.05*
ภายในกลุ่ม
98
0.37
รวม
100
รวม
ระหว่างกลุ่ม
2
0.07
4.80
0.01*
ภายในกลุ่ม
98
0.01
รวม
100
*P<0.05
เมื่อพบว่ามี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ จึ งทาการเปรี ยบเที ยบรายคู่โดยวิธี Sheffe’s Test พบว่า
ด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน และด้านสถานที่ จดั การเรี ยนการสอน ของสังกัดที่ ทางานอยูใ่ นสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย มี ความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พบว่า นักศึ กษามีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชี พครู ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจาก คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจัดการเรี ยนการสอนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 และมีการกากับติดตามด้วยระบบประกันคุ ณภาพที่ ทาให้หลักสู ตรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง สะท้อนให้เห็ นว่า
คณะมีการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทาให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ในเนื้ อหาวิชาและสิ่ งต่างๆ ที่
เรี ยนมาไปใช้ในการปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมบูรณ์ วัฒนะ (2558 : บทคัดย่อ) ที่ทา
การสารวจความพึ งพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อการจัดการศึ กษาของหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาศาสนศึ กษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของทะเนศ วงศ์
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นาม และทิพรัตน์ สิ ทธิวงศ์ (2560 : บทคัดย่อ) ที่ทาการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิ วเตอร์ ศึ กษา (5 ปี ) คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย นเรศวร ผลการวิจัยพบว่า นิ สิ ตมี ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ
หลักสู ตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อสถานที่ จดั การเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมากที่ สุด รองลงมาได้แก่ ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
และด้านสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า การพัฒนาหลักสูตรได้นามาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานใน
การออกแบบรายวิช าในหลัก สู ต รให้ ค รอบคลุ ม มาตรฐานวิช าชี พ ได้แ ก่ ความเป็ นครู ปรั ช ญาการศึ กษา ภาษาและ
วัฒนธรรม จิตวิทยาสาหรับครู หลักสูตร การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึ กษา การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ การประกันคุ ณภาพการศึ กษาคุ ณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) จึงทาให้ได้รับการรับรองจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภาให้
เปิ ดการจัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจต่ อ หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิช าชี พ ครู จ าแนกตามเพศ
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากนักศึ กษาที่ เข้าเรี ยนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือขอใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู จึงทาให้เพศ
ไม่มีผลต่อการเรี ยนการสอนของนักศึกษา สาหรับการจาแนกตามสังกัดการทางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมีบริ บทที่แตกต่างกัน จึงทาให้การจัดการศึ กษาคณะต้อง
คานึ งนักศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ เรณุมาศ มาอุ่น (2559 : 170) ที่ได้
กล่าวว่า หลักสู ตรในระดับอุดมศึกษามีลกั ษณะเฉพาะและแตกต่างจากหลักสู ตรการศึกษาในระดับอื่น โดยเป็ นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนและสร้างกาลังคน ที่ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาคน และวุฒิ
ภาวะของผูเ้ รี ยนอีกด้วย

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจยั
จากการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1.1 ความพึงพอใจต่อหลักสู ตรประกาศนี ย บัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอน 2) ด้านอาจารย์ผสู ้ อน 3) ด้านสื่ อ
และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน และ 4) ด้านสถานที่จดั การเรี ยนการสอน ซึ่งหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชี พ ครู มี สาระความรู ้ ตรงตามมาตรฐานวิชาชี พ ครู 11 มาตรฐาน จึ งท าให้ นักศึ กษาสามารถน าองค์ค วามรู ้ ที่ ได้ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน การปฏิบตั ิ งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จาแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และจาแนกตามสังกัด การทางาน โดยรวม
แตกต่างกัน ดังนั้นคณะควรมีการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้เหมาะสมสังกัดการทางานของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
2.1 ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สามารถนา
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒ นาหลักสู ตร และองค์ป ระกอบต่างๆ เพื่ อให้นักศึ กษาสามารถได้เรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเอง ตาม
เป้ าประสงค์ของคณะฯ และสังคม
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2.2 คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมควรมีการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อผูเ้ รี ยน พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้หลากหลายรู ปแบบ เพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ในทุกด้านเพิม่ มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั และนักศึกษา คณะ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มา ณ ที่น้ ี
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย
Factors Affecting the Decision to Study in Faculty of
Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya
ราตรี มีศกั ดิ์1 รัชรี ศรี สุวรรณ2 และ สุวรรณ พรมเขต2
Ratree Meesak1 Ratcharee srisuwan2 and Suwan Promkhet2

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมด้านการตลาด และระดับของข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกศึกษา
ต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วิชยั โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี ของคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วชิ ยั จานวน 229 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยรายงานค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่าโดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 69.1% เรี ยนในสาขา
สัตวศาสตร์ ร้อยละ 36.7 หลักสู ตร 4 ปี ร้อยละ 75.5 ผูป้ กครองประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัวร้อยละ 54.1 ภูมิลาเนาอยู่ใน
ภาคใต้ร้อยละ 89.5 จบการศึกษา ม.6 จากแผนวิทย์-คณิ ต ร้อยละ 34.1 ในอนาคตมีการวางแผนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 47.6 และสาเหตุการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ คือมีความสนใจพิเศษในสาขาทางด้านการเกษตร
มากที่ สุ ด ร้ อยละ 46.7 ผลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่อ การตัด สิ น ใจศึ กษาต่อ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ในคณะ
เกษตรศาสตร์ ของนักศึกษา พบว่าในภาพรวมด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือมีค่า 3.91 ส่วนด้านการให้บริ การ
และด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมากมีค่า3.75 และ 3.73 แต่ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสถาน
ที่ต้ งั และด้านราคา อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.42, 3.41, 3.31 และ 3.28 ตามลาดับ) ระดับของข้อมูลการตัดสิ นใจพบว่า
การตระหนักถึงความต้องการอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.69) แต่การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =
3.40) ในขณะที่ การประเมินทางเลือกในการศึกษาภาพรวม (𝑥̅ = 3.72) และพฤติกรรมหลังบริ การ (ความพึงพอใจในการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์)ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.65)
คาสาคัญ : ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ, การตัดสิ นใจศึกษาต่อ
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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 (𝑥̅ ) 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 MathematicsScience 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 (𝑥̅ = 3.42, 3.41, 3.31 and 3.28, respectively). The level of buying decision process showed that the need
recognition was high (𝑥̅ = 3.69). But, the overall information search was in the medium level (𝑥̅ = 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 (𝑥̅ = 3.72 and 3.65, respectively).
Keywords: Factors affecting the decision making, Decision to further study
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บทนา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั เป็ นอีกหนึ่ งคณะฯที่ ผลิตบัณฑิ ตด้านการเกษตร
เพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแนวโน้มมีความต้องบุคลากรทางด้านนี้ เพิ่มมากขึ้นใน
ปั จจุบนั แต่เนื่องจากปั จจุบนั มีมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาได้มีการเปิ ดหลักสูตรการเรี ยนการสอนด้านเกษตรเพิ่มมากขึ้น
ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นตัวเลือกให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาที่ ตอ้ งการศึ กษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใน
หลายๆด้าน เช่ น ค่ าเล่ าเรี ย น หลัก สู ต รที่ เปิ ดสอน และที่ ส าคัญ คื อ ชื่ อ เสี ยงของคณะหรื อ มหาวิท ยาลัย เป็ นที่ ย อมรั บ
ทาให้ทุ กคณะฯพยายามท าให้ผลงานของนักศึ กษาหรื อของอาจารย์โดดเด่ น เช่ น การเข้าร่ วมแข่ งขันทางด้านวิช าการ
โครงการนักศึกษา การได้รับรางวัล ผลงานวิจยั ของอาจารย์เป็ นที่ยอมรับ
ปั จจุบนั คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ได้รับความสนใจน้อยลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ในอดี ต ย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้ ปี 2556 จานวนนักศึ กษา 1,115 คน ปี 2557 จานวนนักศึ ก ษา 1,064 คน ปี 2558 จานวน
นักศึ กษา 976 คน ปี 2559 จานวนนักศึ กษา 923 คน ปี 2560 จานวนนักศึ กษา 902 คน ทาให้ส่งผลกระทบกับหลักสู ตร
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั มีนโยบายปิ ดหลักสู ตรที่ มีจานวนนักศึ กษาใหม่ไม่ครบ 15 คน ทาให้คณะ
เกษตรศาสตร์ ตอ้ งศึ กษากลยุทธ์ในการแนะแนวศึ กษาต่อ วิเคราะห์ถึงจุดเด่นของคณะฯ เมื่อทราบถึงจุดเด่นคณะฯจะได้
ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาได้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มนักเรี ยนที่มีความต้องการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาด้านเกษตร
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั นั้น โดยภาพรวมจะเป็ นการสารวจปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั โดยเลือกปั จจัยทางการตลาดและปั จจัยทางด้านบุคคลมาเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลที่วา่ เพราะเหตุใด
จึงตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วิชยั รวมทั้งอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการตัดสิ นเลือกเรี ยน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยปั จ จัยที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ กษาต่ อ ในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จะสามารถใช้เป็ นแนวทางประชาสัมพันธ์ แนะแนว ให้กบั นักเรี ยนนักศึ กษาที่
สนใจศึกษาต่อทางด้านเกษตรทาให้จานวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั มีจานวน
เพิ่มขึ้นในปี การศึกษา 2560

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วชิ ยั ชั้นปี ที่ 1 หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 หลักสูตรเทียบโอน ที่เลือกศึกษา
ต่อในปี การศึกษา 2559 จานวน 229 คน (ฝ่ ายวิชาการและวิจยั คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั , ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559.)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วิชยั ชั้นปี ที่ 1 หลักสู ตร 4 ปี และนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 หลักสู ตรเทียบโอน ที่
เลือกศึกษาต่อในปี การศึกษา 2559 จานวน 229 คน
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สาขาวิชา
จานวนนักศึกษา จานวนตัวอย่าง
หลักสูตร 4 ปี
สาขาพืชศาสตร์
43
43
สาขาสัตวศาสตร์
75
75
สาขาประมง
24
24
สาขาเกษตรกลวิธาน
13
13
สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร
31
31
สาขาเทคโนโลยีภูมิทศั น์
2
2
หลักสูตรเทียบโอน
สาขาพืชศาสตร์
15
15
สาขาสัตวศาสตร์
9
9
สาขาประมง
6
6
สาขาเกษตรกลวิธาน
11
11
รวม
229
229
ทีม่ า :(ฝ่ ายวิชาการและวิจยั คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั , ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559.
2. เครื่ องมือวิจยั และวิธีการสร้ างเครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมื อวิจัย คื อ แบบสอบถาม (questionnaire) ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น จาการเรี ยบเรี ยงเอกสารที่ เกี่ ยวกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับเรื่ องที่ทางานวิจยั โดยจาแนกแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ
หลักสู ตรที่เรี ยน อาชีพของผูป้ กครอง ภูมิลาเนา สายการเรี ยนที่จบมา การวางแผนในอนาคต จานวน 6 ข้อ โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจรายการ (checklist)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยที่ดา้ นการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิท ยาเขตนครศรี ธรรมราช โดยลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบลิเคิร์ท(Liker scale) ดังนี้
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปั จจัยด้านราคา
3. ปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั
4. ปั จจัยด้านส่งเสริ มการตลาด
5. ปั จจัยด้านการให้บริ การ
6. ปั จจัยบุคลากร
7. ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
8. ปั จจัยส่วนบุคคล
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีวธิ ีเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ ิจัยน าแบบสอบถามไปมอบให้กลุ่ม ตัวอย่าง เพื่ อ ขอความร่ วมมื อในการเก็บ ข้อ มูล พร้อ มเข้าเก็บข้อมู ล
นักศึ กษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และนามาหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยวิธีครอนบัค (Cronbach)
ที่ เรี ยกว่า “สัม ประสิ ทธิ์ แอลฟา” และจะต้องได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามอย่างน้อย 0.60 ขึ้ น ไป จึ งจะสามารถ
นามาใช้ในการทาวิจยั ได้ แบบสอบถามฉบับนี้มีค่าระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.972
2. ผูว้ จิ ยั ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั และวิธีการตอบแบบสอบถามแก่นกั ศึกษาที่ถูกคัดเลือกด้วยตัวเอง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิ งบรรยาย (Descriptive
Statistics)
1.1 การวิ เคราะห์ ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลโดยใช้ ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้ อ ยละ (Percentage)
แล้วนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั โดยใช้การหา
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (บุญธรรม กิจปรี ดา
บริ สุทธิ์ 2547 : 137-138) แล้วนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิบาย โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและให้
น้ าหนักคะแนนแต่ละระดับ โดยกาหนดความหมายของคะแนน เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
น้อยที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 1
น้อย
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 2
ปานกลาง
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 3
มาก
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 4
มากที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 5
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรี สะอาด 2535 : 25)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับมากที่สุด
1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วชิ ยั โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท
(บุ ญ ธรรม กิ จปรี ดา บริ สุ ท ธิ์ 2547 : 137-138) แล้วน าเสนอในรู ป แบบตารางประกอบค าอธิ บ าย โดยใช้ค่ าเฉลี่ ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและให้น้ าหนักคะแนนแต่ละระดับ โดยกาหนดความหมายของคะแนน เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
น้อยที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 1
น้อย
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 2
ปานกลาง
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 3
มาก
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 4
มากที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 5
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรี สะอาด 2535 : 25)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

556

เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับน้อยที่สุด
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับน้อย
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับปานกลาง
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับมาก
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับมากที่สุด

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ตอนที่ 1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
เพศ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 68.6 เปอร์เซ็นต์และเพศหญิงคิดเป็ นร้อย
ละ 30.1 เปอร์เซ็นต์
สาขา นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เรี ยนสาขาสัตวศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 36.7 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ
สาขาพืชศาสตร์ พัฒนาการเกษตร ประมง เกษตรกลวิธาร แลสาขาเทคโนโลยีภูมิทศั น์ คิดเป็ นร้อยละ 25.3 13.5 13.1 10.4
และ 0.8 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
หลักสู ตรที่เรี ยนนักศึ กษาที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี คิดเป็ นร้อยละ 75.5 เปอร์ เซ็นต์
และหลักสูตรเทียบโอน คิดเป็ นร้อนละ 24.4 เปอร์เซ็นต์
อาชี พผู้ปกครอง นักศึกษาที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีผูป้ กครองประกอบอาชีพธุ รกิ จส่ วนตัว ร้อยละ 54.1
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือรับจ้างทัว่ ไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 31.0 8.7 และ 5.7
ตามลาดับ
ภู มิลาเนา นักศึ กษาที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ภูมิ ลาเนาในเขตภาคใต้ คิ ดเป็ นร้อยละ 89.5 เปอร์ เซ็ น ต์
รองลงมา คื อ จังหวัดในเขตภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคตะวันออก คิด เป็ นร้อยละ 3.5 2.6 2.2 และ 2.2
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
แผนการเรียนทีจ่ บการศึกษามา นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษามาจากแผนวิทย์-คณิ ต คิดเป็ น
ร้อยละ 34.1 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ สายอาชีพ แผนศิลป์ คานวณ แผนศิลป์ สังคม แผนศิลป์ ภาษา คิดเป็ นร้อยละ 33.6 13.5
9.6 และ 9.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
การวางแผนในอนาคต นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนในอนาคต ทาธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ
47.6 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั เอกชน และรับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 38.4 9.6 และ
4.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
ตอนที่ 1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยด้ านการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์ ด้ าน ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีต่ ้งั การส่ งเสริม
การตลาด และการให้ บริการ
ด้ านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.73) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าหลักสู ตรที่ เรี ยนมี ความน่ าสนใจและเอื้อต่อการประกอบ
อาชี พในอนาคต มีค่า 𝑥̅ = 3.87 มากที่ สุด รองลงมา คือ เมื่อสาเร็ จการศึ กษาสามารถหางานทาได้ง่ายมีความได้เปรี ยบเมื่อ
สมัครงาน มีค่า 𝑥̅ = 3.80 ด้านความมีชื่ อเสี ยงและเป็ นที่ ยอมรับ มี ค่า 𝑥̅ = 3.72 และน้อยที่ สุด คือ กิ จกรรมหลากหลายที่
ส่งเสริ มศักยภาพและพัฒนาของผูเ้ รี ยน มีค่า 𝑥̅ = 3.52
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

557

ด้ านราคา นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.28) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สามารถผ่อนชาระค่าเล่าเรี ยนได้ มีค่า𝑥̅ = 3.21 มาก
ที่สุด รองลงมาคือการสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มีค่า𝑥̅ = 3.15 สามารถเบิกค่าเล่าเรี ยนได้ มีค่า𝑥̅ = 3.02
และน้อยที่สุดคือ ความเหมาะสมของค่าเล่าเรี ยน มีค่า𝑥̅ = 2.98
ด้ านสถานที่ต้งั นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.31) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าสะดวกในการเดินทางมีค่า𝑥̅ = 3.45 มากที่สุดรองลงมา
คืออยูใ่ กล้บา้ น/ที่ อยูอ่ าศัยมีค่า𝑥̅ = 3.35 สิ่ งอานวยความสะดวกสบายครบครันมีค่า𝑥̅ = 3.24 และน้อยที่สุดคือ พื้นที่ ภายใน
รอบๆมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยมีค่า𝑥̅ = 3.18
ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด นักศึ กษาที่ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัด
นครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.41) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รุ่ นพี่ศิษย์เก่าแนะนารุ่ งน้อง มีค่า
𝑥̅ = 3.58มากที่สุด รองลงมาคือ ได้รับคาแนะนาจากผูป้ กครอง ญาติพี่นอ้ ง หรื อคนในชุมชน มีค่า 𝑥̅ = 3.43 โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง มีค่า𝑥̅ = 3.37 และน้อยที่ สุดคือ การออกแนะแนวของคณะเกษตรศาสตร์ กบั โรงเรี ยนเดิมที่
จบมา มีค่า 𝑥̅ = 4.29
ด้ านการให้ บริ การ นักศึ กษาที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย จัง หวัด
นครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.75) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สามารถฝึ กปฎิบตั ิงานในพื้นที่จริ ง มีค่า
𝑥̅ = 3.92มากที่ สุด รองลงมาคือ อาจารย์มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิและคุณภาพ มีค่า 𝑥̅ = 3.76 ความพร้อมและความทันสมัย
ของห้องปฎิบตั ิการและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน มีค่า𝑥̅ = 3.66 และน้อยที่สุดคือ การให้คาแนะนาช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่
ระหว่างเรี ยน มีค่า 𝑥̅ = 3.64
ตอนที่ 1.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการตัดสินใจศึกษาต่ อในคณะเกษตรศาสตร์
การตระหนักถึงความต้ องการ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจศึกษา
ต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.69) เมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่า ความต้อ งการของตลาดแรงงาน มี ค่า𝑥̅ = 3.82มากที่ สุด รองลงมาคื อ เมื่ อ สาเร็ จ
การศึ กษาสามารถประกอบอาชีพได้ท้ งั ภาครัฐเอกชน และธุรกิจส่ วนตัว มีค่า 𝑥̅= 3.80 สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกมี
ความเหมาะสม มีค่า𝑥̅ = 3.69 และน้อยที่สุดคือ สถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ไกลจากบ้าน มีค่า 𝑥̅ = 3.46
การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร (สื่ อ) นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย จังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
(𝑥̅ = 3.40) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า ชื่ อ เสี ย งของศิ ษ ย์เก่ า และศิ ษ ย์ปั จ จุ บั น มี ค่ า 𝑥̅ = 3.57มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ อ อนไลน์ ข องคณะ แก่ websiteคณะ/facebook/line/สปอร์ ต วิ ท ยุ มี ค่ า 𝑥̅= 3.43 ครู แ นะแนวจาก
สถานศึกษาเดิมแนะนา มีค่า𝑥̅ = 3.36 และน้อยที่สุดคือ หน่วยงานต่างๆที่มีศิษย์เก่าทางานแนะนา มีค่า 𝑥̅ = 3.25
การประเมินทางเลือกในการศึกษาต่ อ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (𝑥̅ = 3.87) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การวางแผนอาชี พในอนาคต มีค่า𝑥̅ = 3.61มากที่ สุด รองลงมาคือ อุปกรณ์ การ
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เรี ยนการสอนมีความพร้อม ทันสมัย มีสภาพพร้อมใช้งาน มีคา่ 𝑥̅= 3.61 ภาวะการมีงานทาสูงกว่าคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย
เดียวกัน มีค่า𝑥̅ = 3.28 และน้อยที่สุดคือ ค่าเล่าเรี ยนน้อยกว่าคณะที่เปิ ดสอนทางด้านเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียง มีค่า 𝑥̅ = 3.25
การตัดสิ นใจเข้ าศึ กษาต่ อในคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.95) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความภูมิใจในการศึกษาต่อทางเกษตรศาสตร์ มีค่า𝑥̅ = 3.98มากที่สุด
รองลงมาคือ พื้นฐานการประกอบอาชีพของครอบครัว มีค่า 𝑥̅= 3.97 มีความตั้งใจเข้าเรี ยนทางด้านเกษตรศาสตร์ มีค่า𝑥̅ =
3.94 และน้อยที่สุดคือ เป้ าหมายในการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็ จการศึกษา มีค่า 𝑥̅ = 3.89
พฤติกรรมหลังบริการ (ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวชิ ัย)
นักศึกษาที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.65) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การ
ตัดสิ นใจเลือกครั้งนี้เป็ นการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง มีค่า𝑥̅ = 3.87มากที่สุด รองลงมาคือ แนะนาคนในครอบครัวให้เลือกศึกษาต่อ
ในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วิชยั มีค่า𝑥̅ =3.77 แนะนาเพื่อนให้เลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วิชยั มีค่า𝑥̅ =
3.63 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนมีค่า𝑥̅ = 3.60 ความพึงใจในการให้บริ การของบุคลากร
คณะเกษตรศาสตร์มีค่า𝑥̅ = 3.59 มีความพึงพอใจโดยรวมต่ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่มีความทันสมัย และใช้งานได้จริ งมี
ค่า𝑥̅ = 3.55 และน้อยที่สุดคือ มีความพอใจโดยรวมต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีค่า 𝑥̅ = 3.54

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั พบว่า ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวที่ดีให้แก่นิสิตหรื อผูส้ นใจศึกษาต่อนั้นมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ดัง นั้น จึ ง เสนอให้ ในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการศึกษาต่อในหลากหลายช่องทางมากขึ้น
โดยเฉพาะช่องทางที่เป็ นที่นิยม เช่น สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สิ่ งพิมพ์ ทั้งในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดต่าง ๆ ที่มีศูนย์
การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซด์พนั ธมิตรต่าง
ๆ
ในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ควรจัดทายุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์หลักหลักสู ตรและสาขาวิชาที่
เปิ ดสอนโดยเฉพาะในพื้นที่จงั หวัดในภาคใต้ เนื่องจากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัย และระยะทางจาก
บ้านถึงสถานศึกษา มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกศึกษาต่อ
การประชาสัม พัน ธ์ ในเรื่ องของสภาพแวดล้อ ม และสิ่ งอ านวยความสะดวกของมหาวิท ยาลัย ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดจนทุนการศึกษา เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญในการเลือกศึกษาต่อของนักเรี ยน ดังนั้นจึงควรมีการ
ระบุไว้ในสื่ อที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ชดั เจน
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ศิ ษย์เก่า และศิ ษย์ปัจจุบนั มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกศึ กษาต่อ ของนัก ศึ กษา ดังนั้น การประชาสัมพัน ธ์จึงควรมี การระบุ ถึงเรื่ องราว ความเป็ นมา และความส าเร็ จของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบนั ที่มีชื่อเสี ยง ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั นักเรี ยนในการเลือกศึกษาต่อ
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เกษตรศาสตร์ ที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม คณะผูว้ ิจยั จะนาผลการศึ กษาจากโครงการครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิ ด
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
Factors Affecting Students' Decision to Study at the Faculty of Science and Fisheries Technology,
Rajamangala University of Technology ,Srivijaya
จุรีรัตน์ คงอ่อนศรี 1*
Jureerat Kongonsri1*

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
ประมง และเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง จาแนกตามเพศ ชั้นปี หลักสูตร สาขาวิชา และพื้นฐานทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ที่ศึกษาใน
ปี การศึ ก ษา 2560 จ านวน 284 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยภายในที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประมง
อยู่ในระดับมากได้แก่ จุดมุ่งหมายของชี วิต จุดมุ่งหมายในอาชีพเมื่อสาเร็ จการศึ กษา ความรับผิดชอบ ทักษะและมีความ
เชี่ยวชาญ ความรู ้ความสนใจในสาขาวิชาที่เลือก มีประสบการณ์ ตามลาดับ และปั จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
เรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อน เนื้ อหาของหลักสู ตร การจัดการ
เรี ยนการสอนของหลักสูตร ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์และการแนะแนว แรงสนับสนุนจากเพื่อนและ
ผูป้ กครอง ตามลาดับ ผลการเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
ประมงเมื่อจาแนกตามเพศ ชั้นปี และพื้นฐานทางการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อจาแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ,ศึกษาต่อ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
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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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บทนา
หลัก สู ต รเป็ นสิ่ ง สาคัญ ของการจัด การเรี ย นการสอน เพราะเป็ นสิ่ ง ที่ กาหนดแนวทาง]การปฏิ บัติในการ
จัด การเรี ยนการสอนให้บ รรลุจุด มุ่ง หมายที่ กาหนดไว้หลักสู ต รที่ ดี ต อ้ งมี การพัฒ นาอยู่เ สมอ เพื่อให้มีเนื้ อหาสาระเท่า
ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่หลักสู ตรกาหนดไว้ ปั จจุบนั การปรับปรุ งหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุ งกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั และอนาคตในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการพัฒนาหลักสูตรในสถานการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารประมง มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรัง เป็ น
สถาบันอุดมศึ กษาที่ เปิ ดสอนหลักสู ตรที่ ทนั สมัยและผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพและเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดแรงงานและได้
ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท รวมจานวน 12 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
8 หลักสู ตร ได้แก่ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
การจัดการสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่น สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิ จสัตว์น้ า สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสู ตรปริ ญญาโท 4 หลักสูตร
ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า สาขาวิชาการจัดการชายฝั่ งแบบบู รณาการ แต่เนื่ องจากที่ ผ่านมา สถิ ติของนักศึ กษาเข้าใหม่ของคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง ระดับปริ ญญาตรี ได้ลดจานวนลงอย่างต่อเนื่ อง ในปี การศึ กษา 2558 มีนักศึ กษา
จานวน 171 คน ปี การศึกษา 2559 มีนกั ศึกษา จานวน 107 คน ปี การศึกษา 2560 มีนกั ศึกษา จานวน 104 คน ดังแผนภาพที่
1

แผนภาพที่ 1 แสดงข้อมูลนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560
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ปั จ จุ บัน มี ก ารแข่ ง ขัน ทางการศึ ก ษากัน อย่างรุ น แรง อัต ราการเกิ ด ลดลงส่ ง ผลให้ ป ระชากรลดลง
ตามล าดับ สภาพเศรษฐกิ จ ที่ ถ ดถอย ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักที่ ท าให้ จ านวนนักศึ กษามี จานวนลดลง จากความเป็ นมาและ
ความส าคัญ ของปั ญ หาดังกล่าว ผูว้ ิจัยจึ งสนใจศึ ก ษาปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกเรี ยนในคณะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการประมงของนักศึ กษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการรับนักศึ กษา เพื่อ ให้นักศึ กษามีจานวน
ปริ มาณที่ มากขึ้น และเป็ นแนวทางในการวางแผนสาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนใ น ค ณ ะ วิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ เท ค โ น โ ลยี ก าร ป ร ะ ม ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรั ง
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก าร
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรั ง

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ป ร ะ ช าก ร ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ป ร ะ ม ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรั ง ที่ ศึกษาในปี การศึ กษา 2560 จานวน 473 คน
กลุ่ ม ตัว อย่า ง ในการศึ ก ษาเป็ นนัก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารประมง มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ที่ ศึกษา ในปี การศึ กษา 2560 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ ทาโร่
ยามาเน่ (Yamane, 1983) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 จานวน 222 คน ซึ่งเมื่อผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล กับนักศึกษาที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างจริ งมีการเก็บตอบแบบสอบถาม 284 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมาตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ กษาค้น คว้าจากหนังสื อ เอกสาร สารนิ เทศรู ป แบบต่ างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อเป็ น
แนวทางในการสร้างเครื่ องมือ
2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบและขอบเขตการค้นคว้า โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปี
สาขาวิชาภูมิลาเนา รายได้รวมต่อเดือนของผูป้ กครอง พื้นฐานการศึกษา สถานศึกษา ผลการเรี ยน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกที่ส่งผลต่อการ
เลื อ กสาขาวิช าของนั ก ศึ ก ษา โดยองค์ป ระกอบภายใน ประกอบด้ว ย 7 ด้าน ได้แ ก่ ด้า นความสนใจด้านทัก ษะ
ด้านประสบการณ์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านค่านิยมทางการงาน ด้านจุดมุ่งหมายของชีวติ และด้านจุดมุ่งหมายในอาชีพ
เมื่อสาเร็ จการศึกษา ส่ วนองค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์และการแนะแนว
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนของสาขาวิชา ด้านเนื้ อหาหลักสู ตร ด้านอาจารย์ผูส้ อน และด้านแรงสนับสนุ นจากเพื่อนและ
ผูป้ กครองซึ่งแบบสอบถามเป็ นมาตรส่วน5ระดับ ความหมายดังนี้
5 หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
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2 หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอและความคิดเห็นเพิ่มเติม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายเปิ ด
3. นาแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ยวชายตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้ อหา ความเหมาะสมของภาษา
และนาไปปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน เพื่อทดสอบค่า
ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า (Alpha - Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbac, s Reliability
Coefficient) ได้ค่าเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.952 ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการปรับปรุ งแบบสอบถามก่อนนาไปใช้จริ ง
เกณฑ์ การแปลความหมายข้ อมูล Rating Scale
เกณฑ์เฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00
แปลความหมาย มากที่สุด
เกณฑ์เฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20
แปลความหมาย มาก
เกณฑ์เฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40
แปลความหมาย ปานกลาง
เกณฑ์เฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60
แปลความหมาย น้อย
เกณฑ์เฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80
แปลความหมาย น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั นักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนามาเก็บรวบรวม แบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้อง และนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด นาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมา
คานวณทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โดยใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descroptive Statistics) ได้แ ก่
ความถี่ (Frequency)ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard Deiviation) ส าหรั บ การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลทั่วไปและองค์ประกอบภายในและภายนอก ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสาขาวิชาของนักศึ กษา คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง และใช้สถิติเชิ งอนุ มาน
(Inferential Statistics) แบบทดสอบความต่าง (t-test) และ และการทดสอบความแปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA)
เพื่อเปรี ยบเที ยบเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงของ
นักศึกษา จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปส่วนบุคคล กาหนดการทดสอบที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ตาราง 1 ปัจจัยที่มีผลต่อตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
องค์ประกอบภายใน
องค์ประกอบภายใน
Mean
S.D.
แปลความ
1. ความรู ้ความสนใจในสาขาวิชาที่เลือก
3.61
0.87
มาก
2. มีทกั ษะและมีความเชี่ยวชาญ
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. จุดมุ่งหมายในอาชีพเมื่อสาเร็ จการศึกษา
3.92
1.00
มาก
องค์ประกอบภายในโดยภาพรวม
3.77
0.99
มาก
จากตาราง 1 พบว่าองค์ประกอบภายในของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยภาพรวมมี
ผลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 6 ด้านส่วนใหญ่ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่ จุดมุ่งหมายใน
ชีวติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยูใ่ นระดับมาก จุดมุ่งหมายในอาชีพเมื่อสาเร็ จการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อยูใ่ นระดับมาก
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.83 อยูใ่ นระดับมาก ความรู ้ความสนใจในสาขาวิชาที่เลือก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.61อยูใ่ น
ระดับมาก มีทกั ษะและมี ความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.54 อยูใ่ นระดับมาก และมีประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.52
อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ตาราง 2 ปัจจัยที่มีผลต่อตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
องค์ประกอบภายนอก
องค์ประกอบภายนอก
Mean
S.D.
ระดับ
1. การประชาสัมพันธ์และการแนะแนว
3.32
1.17
มาก
2. การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตร
3.73
0.99
มาก
3. เนื้อหาของหลักสูตร
3.76
0.91
มาก
4. อาจารย์ผสู ้ อน
4.10
0.92
มาก
5. แรงสนับสนุนจากเพื่อนและผูป้ กครอง
3.08
1.32
ปานกลาง
6. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.49
1.05
มาก
องค์ประกอบภายนอกโดยภาพรวม
3.58
1.06
มาก
จากตาราง 2 พบว่าองค์ประกอบภายนอก โดยภาพรวมมีผลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณาราย
ด้านทั้ง 6 ด้านส่วนใหญ่ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา เนื้อหา
ของหลักสู ตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 อยู่ในระดับมาก การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 อยูใ่ น
ระดับมาก ภาพลักษณ์ ข องมหาวิท ยาลัย มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.49 อยู่ในระดับมาก การประชาสัมพัน ธ์และการแนะแนวมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.32 อยูใ่ นระดับมาก และ แรงสนับสนุ นจากเพื่อนและผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.08 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ตามลาดับ
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ตาราง 3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงของนักศึกษา
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test
ปั จจัยส่วนบุคคล
S.D.
t
Sig.
x
เพศ
ชาย
3.70
.70
1.64
.22
หญิง
3.58
.58
หลักสูตร
4 ปี
3.60
.64
-3.00
.003*
เทียบโอน
4.04
.34
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 3 จากการวิเคราะห์ การตัดสิ น ใจเลือกตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
ประมง ของนักศึ กษา จาแนกตามข้อมูลทั่วไปส่ วนบุ ค คลด้านเพศและหลักสู ตร พบว่า นัก ศึ กษาเพศชาย กับ เพศหญิ ง
ไม่แตกต่างกัน และนักศึ กษาหลัก สู ตร 4 ปี กับหลักสู ตรเที ยบโอนมี การตัด สิ นใจเลื อกเรี ยนใน คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการประมง แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง ของนักศึ กษา
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยใช้ F-test
ปั จจัยส่วนบุคคล
S.D.
F
Sig.
x
ชั้นปี ที่ศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
3.71
.53
2.27
.06
ชั้นปี ที่ 2
3.72
.47
ชั้นปี ที่ 3
3.57
.58
ชั้นปี ที่ 4
3.49
.80
ค้างจบ
พื้นฐานการศึกษา
ม.6
3.61
.63
1.49
.22
ปวช.
3.59
.54
ปวส.
3.87
.77
สาขาวิชา

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่น
อุตสาหกรรมอาหาร
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ า
การจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม

3.58
3.43
3.99

.77
.47
.48

3.50
3.59
3.61

.54
.42
.62

3.74

.75

2.69

* หมายถึง มีความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ การตัดสิ น ใจเลื อกตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การ
ประมง ของนักศึกษา จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปส่ วนบุคคลด้านชั้นปี ที่ศึกษา พื้นฐานการศึกษา และสาขาวิชา พบว่า นักศึกษา
ที่ สังกัดสาขาวิชาแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง แตกต่างกัน ส่ วน
นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปี ที่แตกต่างกันและมีพ้นื ฐานการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมงไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลต่างค่าเฉลี่ยการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ของนักศึกษา จาแนกตาม
สาขาวิชา เป็ นรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)

การจัดการทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม

การจัดการประมงและธุรกิจ
สัตว์น้ า

อุตสาหกรรมอาหาร

การจัดการสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่น

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

การตัดสิ นใจเลือกเรี ยน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม

สาขาวิชา

สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/
-.41 -.56
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม
การจัดการสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่น
-.08
อุตสาหกรรมอาหาร
-.39
การจัดการประมงและธุรกิจ สัตว์
-.39
น้ า
การจัดการทรัพยากรและ
.30
สิ่ งแวดล้อม
จากตาราง 5 ผลการวิ เคราะห์ ผ ลต่ า งค่ าเฉลี่ ย การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นในคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การประมง ของนักศึกษา จาแนกตามสาขาวิชา เป็ นรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) พบว่า ปั จจัยที่ศึกษามี
ผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสาขา
เพาะเลี้ ยงสัต ว์น้ า .41 และน้อยกว่าสาขาวิท ยาศาสตร์ ท างทะเล .56 สาขาวิชาการจัด การสิ่ งแวดล้อ มท้อ งถิ่ น น้อ ยกว่า
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า .08 สาขาอุตสาหกรรมอาหารน้อยกว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
.39 สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ าน้อยกว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม .39 และ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม มากกว่าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล .30

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

568

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจัยสามารถสรุ ปผลโดยการแบ่ งข้อมูลออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการอภิปรายผล
การศึกษา ส่ วนที่สองเป็ นข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไปโดยสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
1. อภิปรายผลการศึกษา
1.1 ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นในคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การประมง องค์ประกอบภายในโดยรวมและรายด้าน (จุดมุ่งหมายในชี วิต จุดมุ่งหมายในอาชี พเมื่อสาเร็ จการศึกษา ความ
รับผิดชอบ มี ความรู ้ความสนใจในสาขาวิชาที่ เลือก มีทักษะและมีความเชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์ ) อยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจจะเนื่ องมาจากนักศึกษาที่ขา้ มามีความมัน่ ใจว่าเมื่อสาเร็ จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง แล้วสามารถมีงานทา ซึ่ งโครงสร้างการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรเน้นทักษะการปฏิบตั ิ
สามารถประกอบเป็ นอาชีพส่วนตัว หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทุกคน
คาดหวังเมื่อสาเร็ จการศึ กษาแล้วสามารถมีงานทา สามารถดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข นอกจากนี้ ยงั มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัจฉรา หอมจรรยา (2545) ศึกษาเรื่ องปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกอาชีพของ บัณฑิตใหม่ระดับ
ปริ ญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
บัณฑิตใหม่ ระดับปริ ญญาตรี ได้แก่ เกรดเฉลี่ย รายได้ต่อเดือนของครอบครัว ลักษณะองค์กรที่มุ่งหวังเข้าทางาน บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ ปั จจัยด้านค่าตอบแทนสวัสดิ การความมัน่ คงในงาน โอกาสในการแสดงความรู ้ ความสามารถ
โอกาสในการพัฒนาตนเอง และความมีชื่อเสี ยงของหน่วยงาน
1.2 ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นในคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การประมง องค์ประกอบภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน (อาจารย์ผูส้ อน เนื้ อหาของหลักสู ตรการจัดการ
เรี ยนการสอนของหลักสู ตร ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์และการแนะแนว อยูใ่ นระดับมาก และ แรง
สนับสนุ นจากเพื่อนและผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับปานกลาง ) ทั้งนี้ เนื่ องจาก คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มี
คณาจารย์ที่มีความรู ้ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงกับหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอน มีเทคนิ คการสอนที่หลากหลาย อีกทั้ง
อาจารย์ผสู ้ อนให้การแนะนาเอาใจใส่ต่อการเรี ยนการสอนของนักศึกษา นอกจากนี้ยงั มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กวิ
ยา เนาวประที ป (2553) ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อระดับ ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาโครงการปริ ญ ญาโททางการบัญ ชี คณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่ อ โครงการฯ ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นเวลาเรี ย น ปั จ จัย ด้า นการให้ เวลาและความเอาใจใส่ ข องอาจารย์ผู ้ส อน ปั จ จัย ด้า น
ความสามารถของ อาจารย์ผสู ้ อน ปั จจัยด้านการวัดและการประเมินผล ปั จจัยด้านกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ปั จจัย
ด้านแหล่งอานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย และปั จจัยด้านหลักสูตร
1.3 ผลการเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ มี ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นในคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การประมง พบว่า เมื่อจาแนกตามเพศ ชั้นปี และพื้นฐานทางการศึ กษา พบว่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อจาแนกตามสาขาวิชา
และหลักสู ตรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจจะเนื่ องมากจากสาขาวิชาที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจที่ แตกต่างกัน โดยเฉพาะนักศึ กษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมี
ปั จจัยที่ศึกษามีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกเรี ยนของนักศึกษามีนอ้ ยกว่าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และสาขาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ทั้งนี้เนื่องจากสาขานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็ นสาขาที่เปิ ดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เปิ ดรับนักศึกษา ในปี การศึกษา 2560 ยังไม่มีกระบวนการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนให้มีความหลากหลาย การมี เครื อข่ายทางการศึกษาและเครื อข่ายศิษย์เก่าที่เข้าสู่ สถานประกอบการยังมีนอ้ ย ประกอบ
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กับคุณสมบัติการรับนักศึกษามีเฉพาะมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ เท่านั้น เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็ นสาขาแรกที่เปิ ดรับนักศึกษาตั้งแต่ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง เป็ น
สาขาที่มีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั ของสังคมทัว่ ไป มีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนมายาวนาน มีเครื อข่ายศิษย์เก่าที่หลากหลาย
หน่ วยงาน ทาให้ปัจจัยเหล่านั้นมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนของนักศึ กษา ส่ วนของหลักสู ตรที่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มี ท้ งั หลักสู ตร 4 ปี และ
หลักสูตร เทียบโอนผลการเรี ยน หลักสู ตรเทียบโอนผลการเรี ยน มีปัจจัยที่มีผลต่อตัดสิ นใจเรี ยนเรี ยนมีมากกว่า หลักสูตร 4
ปี ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจาก นัก ศึ ก ษาที่ เข้ามาเรี ย นเป็ นนั ก ศึ ก ษาที่ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รชั้น สู ง ซึ่ งมี เป้ าหมาย
การเรี ยนที่ ต่อเนื่ องมาแล้วว่าสามารถเข้ามาศึ กษาสาขาวิชาไหนบ้าง ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
ประมงได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสู ตรกับสถาบันการศึ กษาที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ เปิ ดหลักสู ตรอยูแ่ ล้ว จึ งมีนักศึ กษาที่ มี
ต้องการต่อยอดเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาที่จบมา
2. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
จากผลของการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุ คลากรที่
เกี่ยวข้องได้นาไปปรับปรุ ง และการให้คาปรึ กษา แนะนากับนักศึกษา เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอน มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น ดังต่อไปนี้
2.1 สถานศึกษาควรมีการติดตาม นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วในด้านการประกอบอาชีพ หรื อการเข้า
สู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 สถานศึ กษาควรจัด การเรี ยนการสอนโดยค านึ ง ถึ งความรู ้ ไ ปใช้ในการประกอบอาชี พ เพื่ อ ให้
นักศึกษาพัฒนาตนเองไปสู่ความสาเร็ จในวิชาชีพที่เรี ยน หรื อนาไปใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม
2.3 สถานศึ กษาควรพัฒ นาอาจารย์ผูส้ อนให้มีความเป็ นเลิ ศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence)
ทาให้การสอนในสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2.4 สถานศึ กษาควรมี การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ จุดเด่นของสถาบันการศึ กษา อาทิ เช่น หลักสู ตรที่
จัดการเรี ยนการสอนที่สามารถประกอบอาชีพได้และเป็ นความต้องการของตลาดแรงงาน อาจารย์ผสู ้ อนมีความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ กับโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเพื่อเป็ นการเพิ่มยอดนักศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือและกรุ ณาจากบุคคลผูม้ ีพระคุณหลายท่าน ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ
ดร.สุ ดคนึ ง ณ ระนอง อาจารย์จนั ทรา อุย้ เอ้ง และอาจารย์วรรณกร พลพิชยั ที่ได้ให้ความรู ้ คาแนะนา คาปรึ กษา ตลอดจน
แก้ไขสิ่ งบกพร่ องต่างๆ ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง และผูว้ ิจยั ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ
นักศึ กษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง ที่ ได้สละเวลา ในการให้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถามเพื่ อให้
งานวิจยั ฉบับนี้ สมบูรณ์ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที่ ให้การสนับสนุ นงบประมาณในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

570

เอกสารอ้างอิง
กนกกาญจน์ ศรี สุรินทร์ ,กนิษฐา คูณมี และ ศุภชัย จันทร์งาม. 2556.ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี.
ณั ฐ พงศ์ สอนอาจ.2554. ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า มหาวิ ท ยาลัย ราชธานี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี .
ธนกฤต ยืนยงเดชา. 2554. ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกศึ กษาต่อระดับอุดมศึ กษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นอันดับหนึ่ งของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
ปั ทมา วิชิตะกุล. 2554. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ธัญบุรี.
พรรณเพ็ญ อุตตมะกุล , กันยิกา ชานิประศาสตร์ และ นวรัตน์ มานะ.2544 .ปั จจัยในการเลือกเรี ยนแพทย์ศาสตร์สงขลา
นคริ นทร์. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
พล เหลืองรังษี. 2542. ปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2546 สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสิ น ทร์ . ลิตา้ ลิ มาน , ปั ทมา ปาเนาะ , อัสมา เจะเว และอาฟี ฟี ลาเต๊ะ .2556.
ปั จจัย
เลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี.
ศิ ริ ชั ย เติ ม โชคเกษม. 2553. สื่ อและปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสน ใจใน การเลื อ กศึ กษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ประภาศรี ศรี ชยั .2558. ปั จจัยที่ มีผลต่อการอ่านของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

571

การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาชั้ นปี ที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณลักษณะทัว่ ไป คุณลักษณะด้านความรู ้ และคุณธรรมของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี ประจาปี การศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุ ริ นทร์ เป็ นวิ จัย เชิ ง ส ารวจ ใช้ IOC เป็ นเครื่ องมื อ ในการตรวจสอบ แบบสอบถามและชุ ด ทดสอบความรู ้
(Comprehensive Test) เพื่อใช้วดั คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นความรู ้ ประชากรเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี
ประจาปี การศึกษา 2556 จานวน 250 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 156 คน สถิติที่
ใช้ในการวิจยั เป็ นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั โดยสรุ ปมีดงั นี้ 1).คุณลักษณะทัว่ ไป ด้านความสุขในชีวติ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
3.90 2).คุณลักษณะด้านความรู ้ คะแนนเฉลี่ย 43.81 จาก 100 คะแนน มีคะแนนสูงสุดที่ 66 และต่าสุดที่ 25 ค่าเฉลี่ยจากการ
ทดสอบต่ากว่าครึ่ งหนึ่ง อันเป็ นเครื่ องบ่งชี้ให้เห็นว่าคุณลักษณะด้านความรู ้ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า 3). ด้าน
คุณธรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากคุณธรรมจริ ยธรรม ความซื่อสัตย์และประหยัด (𝑥̅ = 4.36), (S.D= .79)
รองลงมาได้แก่ การมีจิตสานึกในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม (𝑥̅ = 3.69), (S.D= .36) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม (𝑥̅ = 3.69), (S.D. = .55) ตามลาดับ
คาสาคัญ : การศึกษา, คุณลักษณะ, นักศึกษา
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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) Knowledgebased 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.

บทนา
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี สาน นโยบายที่ ชัดเจน ในการพัฒ นานักศึ กษาของมหาวิท ยาลัยให้เป็ น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ มีความรู ้ ความสามารถ มีหลักคิด และทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ มีคุณลักษณะ
พร้อมด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม มีความพร้อมที่ จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง พร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ ดีงาม และพร้อม
เผชิ ญกับสถานการณ์ ในอนาคตที่ เรี ยกว่า “เก่ง ดี และมีความสุ ข” อย่างมีคุณภาพสาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ วิทยาเขตสุ รินทร์ เป็ นสาขาวิชาหนึ่ งที่ ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก จากอันดับการเลือกศึกษาต่อ จะถูกเลือกเป็ น
อันหนึ่ งจากทั้งหมด 8 สาขาวิชาโดยมี 3 หลักสู ตรคือ หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหลักสู ตรระดับปริ ญญา
ตรี (เที ยบโอน)หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พันธกิ จสาคัญ ประการหนึ่ งของสาขาวิชาการบัญชี คือ จัดการศึ กษาเพื่อผลิ ต
บัณ ฑิ ตบัญ ชี ให้มีความรู ้ ความสามารถในการประกอบวิชาชี พ ได้อย่างมี ความรู ้คู่ คุณ ธรรม การศึ กษาคุ ณ ลักษณะของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ ส่งเสริ มให้สถาบันการศึกษาทุ กแห่ งในประเทศไทย ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู ้คู่
คุณธรรม การวิจยั ในครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านความรู ้ คุณลักษณะทัว่ ไปและคุณธรรมของนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาการบัญชีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งส ารวจ(Suervy Research คัด เลื อกนักศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห ลักสู ตร 4 ปี และ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรเที ยบโอน ประจาปี การศึ กษา 2556 จานวน 250 คน ได้กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากสู ตร
Yamane ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่าง 156 คน การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยหาค่ าความถี่ และร้ อ ยละ
ส่ ว นข้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ทั่ว ไป วิ เคราะห์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยใช้ชุ ด
แบบสอบถามและชุดทดสอบความรู ้ ทาการศึกษาคุณลักษณะที่พ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นความรู ้ ประกอบด้วย
- การมีความรู ้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการทาบัญชี การตรวจสอบบัญชี การภาษีอากร และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับนักวิชาชีพชั้นสูง
- การมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการจัดการและประกอบธุรกิจที่มีประสิ ทธิภาพ
- การมีความรู ้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านมาตรฐานการบัญชี
และทางธุรกิจ
2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทวั่ ไปและคุณธรรมประกอบด้วย
- การมีคุณธรรม จริ ยธรรม (ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและเจ
คติต่ออาชีพสุจริ ต ความอุตสาหะ ความมีเมตตากรุ ณา การประหยัด อดออม)
- การมีจิตสานึกในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม
- การมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- การมีจิตสานึกในความเป็ นไทย
- การมีจิตสานึ กที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
- การรู ้จกั พึ่งตนเอง และรู ้จกั ใฝ่ เรี ยนรู ้
- การมีจิตอาสา รู ้จกั ช่วยเหลือบุคลอื่นด้วยความเต็มใจ

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิจยั โดยสรุ ปมีดงั นี้ 1).คุณลักษณะทัว่ ไป ด้านความสุ ขในชีวติ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
3.90 ส่ วนใหญ่มีคุณภาพชี วิตที่ ดีพอสมควร ข้อค้นพบนี้ แสดงนัยที่ สอดคล้องกับข้อมูลด้านสุ ขภาพ และการเจ็บป่ วยของ
นักศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัว คิดเป็ นร้อยละ 97.8 2).คุณลักษณะด้านความรู ้ จาก
แบบทดสอบความรู ้ (Comprehensive Test) คะแนนเฉลี่ ย 43.81 จาก 100 คะแนน มี คะแนนสู งสุ ดที่ 66 และต่ าสุ ดที่ 25
ค่าเฉลี่ ยจากการทดสอบต่ ากว่าครึ่ งหนึ่ ง อันเป็ นเครื่ องบ่ งชี้ ให้เห็ นว่าคุ ณ ลักษณะด้านความรู ้ ของนักศึ กษาอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า 3). ด้านคุณธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากคุณธรรมจริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์และประหยัด
(𝑥̅ = 4.36), (S.D=.79) รองลงมาได้แ ก่ การมี จิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวม (𝑥̅ = 3.69), (S.D= .36) และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (𝑥̅ =3.69),(S.D.=.55) ตามลาดับนัน่ แสดงว่านักศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรมที่
พึงประสงค์อยูใ่ นระดับสูงหรื ออยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
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สรุ ปผลการวิจัย
คุณลักษณะด้านความรู ้ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า ซึ่งอาจจะมีสาเหตุสาคัญ เนื่องจากข้อทดสอบที่นามา
ทดสอบส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับวิชาทางด้านการบัญชีท้ งั ทฤษฎีพ้นื ฐานของการบัญชี หลักการบัญชี การตรวจสอบบัญชี
ซึ่ งนักศึ กษาได้เรี ยนรายวิชาเหล่านี้ มาแล้วตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1-3 จึ งเป็ นไปได้ที่จะเมื่อเวลาผ่านไปนักศึ กษาอาจจะลืมเนื้ อหา
เหล่านี้ สาเหตุอีกประการหนึ่ งทาคะแนนจากการทดสอบได้ไม่ค่อยดี นัก อาจจะเนื่ องจากความไม่ต้ งั ใจ และขาดความ
รอบคอบ และทาไม่เต็มที่ ในการทาแบบทดสอบความรู ้ (Comprehensive Test) ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบทดสอบโดยใช้เกณฑ์
การทดสอบเสมือนการสอบจริ ง แต่ก็ไม่ได้มีผลได้ผลเสี ยต่อนักศึกษาเหมือนการสอบจริ ง จึงมีความเป็ นไปได้ที่นกั ศึกษา
จานวนมากทาแบบทดสอบคลาดเคลื่อนไปจากศักยภาพที่แท้จริ งของนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม การที่นกั ศึกษาได้คะแนน
เฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ก็เป็ นเรื่ องที่น่าจะวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริ ง อย่างจริ งจัง และน่าที่จะได้หาทางพัฒนา
คุณลักษณะด้านความรู ้ของนักศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้น คุณลักษณะด้านคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ นั ปี
4 อยู่ในระดับ สู งเป็ นน่ าพอใจ นัก ศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี ร ะเบี ย บวินัย รู ้ จัก พึ่ งพาตนเอง มี ค วามเมตตากรุ ณ า
มีจิตสานึกที่ถูกต้องในระบบประชาธิปไตย รู ้จกั รักษาประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ส่วนด้านความสุขในชีวติ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสุขในชีวติ อยูใ่ นระดับมาก นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อสถานภาพของตน พึงพอใจต่อความเป็ นอยู่ ต่อสถาบันการศึ กษาในการจัดการเรี ยนการสอน และนักศึ กษามี สุขภาพ
ร่ างกายแข็งแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีคุณภาพชีวติ ที่ดีพอสมควร

กิตติกรรมประกาศ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึ กษาธิ การ. หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย จากัด, 2551.กลุ่มส่งเสริ มการเรี ยนการสอนและประเมินผล. การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์รับส่งสิ นค้าและ
พัสดุภณั ฑ์ (ร.ส.พ.). 2548.
การฝึ กอบรมการวัดและประเมินผล คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม. นนทบุรี : ม.ป.ท.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (ร่ าง)เอกสารประกอบหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แนวปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้. กรุ งเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2551. (อัดสาเนา)
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุ งเทพฯ :โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์ (รสพ.), 2548.
คู่มือนักศึกษาประจาปี การศึกษา 2561: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผูเ้ รี ยน. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
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ปัญหาและแนวทางแก้ ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน
Problems and Solutions of English Communication of Junior Guides, Mueang District, Nan
มินตรา ไชยชนะ1* สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ1 และ วิภาภรณ์ สารไชย1
Mintra Chaichana 1* Sorasak Chiewchan 1 and Wipaporn Sarnchai 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มมัคคุเทศก์เยาวชน โรงเรี ยนจุมปี วนิ ดาภรณ์ และโรงเรี ยน
ดรุ ณวิทยา จานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ปั ญ หาในด้านการฟั งภาษาอังกฤษของประชากร คื อปั ญ หาในการฟั งเพื่อจับใจความส าคัญ
รองลงมาคือปั ญหาการฟั งสาเนี ยงภาษาอังกฤษ และปั ญหาการฟั งประโยคภาษาอังกฤษที่ ซับซ้อนของนักท่ องเที่ ยวชาว
ต่างประเทศ
ปั ญหาในด้านการพูดภาษาอังกฤษของประชากรคือปั ญหาในการพูดเป็ นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์ รองลงมา
คือปั ญหาในการพูดสนทนาเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ ดีกบั ชาวต่างประเทศ และปั ญหาการออกเสี ยงคาศัพท์ แนวทางการ
แก้ไขปั ญหาพบว่า มัคคุเทศก์เยาวชนใช้ภาษามือและท่าทางช่วยในการสื่ อสารความหมายและพยายามพูดประโยคสั้นๆ
รองลงมาคือการพูดภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ และการตามเพื่อนมัคคุเทศก์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาช่วยในการ
สนทนา
คาสาคัญ : การสื่ อสาร, ภาษาอังกฤษ, มัคคุเทศก์เยาวชน

1

สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริ ห ารธุ รกิ จและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน 59 หมู่13 ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง
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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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บทนา
การท่ องเที่ ยวถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่ มีความสาคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิ จ เนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยเป็ นจานวนมาก ซึ่งหลายหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวที่มี
ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีความตื่นตัวในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว มี ก ารจัด ท าโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ เกี่ ย วกับ สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวในประเทศไทยให้ กับ นัก ท่ อ งเที่ ยวไทยและ
ชาวต่างชาติได้รับรู ้ (เอกลักษณ์ ทองเสมียน, 2550) การท่องเที่ยวทาให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราภายในประเทศ และ
เป็ นการดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศ ซึ่ งการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะทาให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิ จและ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
จังหวัดน่านเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ดอยภูคา อุทยานแห่ งชาติศรี น่าน วัดภูมินทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน หอศิลป์ ริ มน่าน ฯลฯ ทาให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวและ
เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ทั้งในเมืองและต่างอาเภอเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงมีความจาเป็ นเนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่คอยอานวย
ความสะดวกและจัดสรรข้อมูลให้แก่นกั ท่องเที่ยว ตลอดจนคอยชี้แนะ อธิบายสิ่ งต่างๆ ให้กบั นักท่องเที่ยวทราบ
ปั จจุบนั ชุมชนในท้องถิ่นมีมคั คุเทศก์เยาวชนที่ทาหน้าที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ของท้อ งถิ่ น สถานที่ ท่ องเที่ ยวและของที่ ระลึ กในท้องถิ่ นให้กับ นักท่ องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่ างประเทศ แต่ การใช้
ภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน ที่ไม่มีความชานาญในการใช้ภาษา หรื อสื่ อสารไม่ได้ ทาให้ยวุ มัคคุเทศก์ประสบปั ญหา
ในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ บางครั้งในการสื่ อสารของยุวมัคคุเทศก์อาจมีปัญหาในด้านการไม่มีความรู ้
ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่ งเมื่อต้องสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จึงทาให้เกิดความไม่เข้าใจทั้งสองฝ่ าย ทาให้เกิ ด
ความเข้าใจผิดเพราะเกิดจากยุวมัคคุเทศก์ไม่รู้ภาษาอังกฤษ หรื ออาจมีความรู ้ภาษาอังกฤษบ้าง แต่ไม่สามารถสื่ อสารได้ หรื อ
สามารถอ่าน และฟั งภาษาอังกฤษได้ แต่ออกเสี ยงผิด จึงทาให้นักท่องเที่ ยวชาวต่างประเทศที่ เกิดความเข้าใจผิด หรื อ ไม่
เข้าใจ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจในการศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอ
เมือง จังหวัดน่าน โดยศึกษาให้ทราบถึงสภาพปั ญหาปั จจุบนั ของการใช้ภาษาอังกฤษ และแนวทางในการแก้ไขการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ขอบเขตของการวิจยั

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มมัคคุเทศก์เยาวชนโรงเรี ยนจุมปี วนิ ดาภรณ์ และโรงเรี ยนดรุ ณ
วิทยา อาเภอเมือง จังหวัดน่าน จานวน 20 คน
2. ปั ญหาการสื่ อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง ปั ญหาในการฟั งและพูดภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
2. ทราบแนวทางการแก้ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ กลุ่มมัคคุ เทศก์เยาวชนโรงเรี ยนจุ มปี วนิ ดาภรณ์ และโรงเรี ยนดรุ ณ วิทยา
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน จานวน 20 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
โดยการศึ กษาค้นคว้าจากหนังสื อ วารสาร เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารภาษาอังกฤษ โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั เดินทางไปติดต่อโรงเรี ยนจุมปี วนิดาภรณ์ และโรงเรี ยนดรุ ณวิทยา เพื่อขอเข้าเก็บข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ฝากแบบสอบถามให้กบั มัคคุเทศก์เยาวชน
3. ผูว้ จิ ยั เดินทางไปเก็บแบบสอบถาม เพื่อนามารวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
จากการศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่ ง
สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดงั นี้
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ประชากรเป็ นหญิงจานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ด้านอายุพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 11-12 ปี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 รองลงมามีอายุ 9-10 ปี จานวน 7 คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.00 ศึ กษาอยูร่ ะดับชั้น ป.5-6 จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ ป.3-4 จานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 35.00 และประสบการณ์ ก ารเป็ นมัค คุ เทศก์เยาวชน 1-3 ปี จานวน 10 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.00 รองลงมามา
ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 1 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และลาดับสุดท้ายมีประสบการณ์ 4-6 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.0
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ตารางที่ 1 แสดงค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ปั ญ หาการฟั ง ภาษาอังกฤษของมัค คุ เทศก์เยาวชนอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดน่าน
𝐱̅
รายการ
S.D.
ระดับ
1. ปั ญหาการฟังภาษาอังกฤษทัว่ ไป
2.80 0.52 ปานกลาง
2. ปั ญหาการฟังคาศัพท์แสลงภาษาอังกฤษที่ชาวต่างประเทศใช้
2.75 0.64 ปานกลาง
3. ปั ญหาการฟังสาเนียงการออกเสี ยงภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศ
2.95 0.60 ปานกลาง
4. ปั ญหาการฟังประโยคภาษาอังกฤษที่ชาวต่างประเทศพูดแบบง่ายๆ
2.80 0.57 ปานกลาง
5. ปั ญหาการฟังประโยคภาษาอังกฤษที่ซบั ซ้อน
2.85 0.67 ปานกลาง
6. ปั ญหาในการฟังเพื่อจับใจความสาคัญ
3.10 0.85 ปานกลาง
7. ปั ญหาในการฟังคาถามของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับสถาน
2.75 0.97 ปานกลาง
ที่ท่องเที่ยวและข้อมูลของโรงแรม
2.86 0.38 ปานกลาง
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่าปั ญหาด้านการฟังภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.86) ปั ญหาที่ พบมากที่ สุดคื อปั ญหาในการฟั งเพื่อจับใจความสาคัญ (𝑥̅ = 3.10) รองลงมาคื อ
ปั ญหาการฟังสาเนียงการออกเสี ยงภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศ (𝑥̅ = 2.95) และลาดับสุดท้ายคือปั ญหาการฟังประโยค
ภาษาอังกฤษที่ชาวต่างประเทศพูดแบบซับซ้อน (𝑥̅ = 2.85)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั ญหาการพูดภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมือง
จังหวัดน่าน
̅
𝒙
รายการ
S.D.
ระดับ
1. ปั ญหาในการพูดภาษาอังกฤษแนะนาตนเอง กล่าวทักทายหรื อขอบคุณ
2.65
1.04 ปานกลาง
2. ปั ญหาในการพูดเป็ นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์
3.60
1.10
มาก
3. ปั ญหาการออกเสี ยงคาศัพท์
2.95
0.76 ปานกลาง
4. ปั ญหาในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
2.75
0.72 ปานกลาง
5. ปั ญหาในการให้ขอ้ มูลที่พกั หรื อโรงแรม
2.60
1.05 ปานกลาง
6. ปั ญหาเกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลเส้นทาง
2.90
0.91 ปานกลาง
7. ปั ญหาในการพูดสนทนาเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ชาวต่างประเทศ
3.05
1.00 ปานกลาง
2.93
0.45 ปานกลาง
รวม
จากตารางที่ 2 พบว่าปั ญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.93) ปั ญหาที่ พบมากที่ สุดคือปั ญหาในการพูดเป็ นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์ (𝑥̅ = 3.60)
รองลงมาคือปั ญหาในการพูดสนทนาเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ชาวต่างประเทศ (𝑥̅ = 3.05) และลาดับสุ ดท้ายคือปั ญหา
การออกเสี ยงคาศัพท์ (𝑥̅ = 2.95)
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน แนวทางแก้ไขปั ญ หาการสื่ อ สารภาษาอังกฤษมัคคุ เทศก์เยาวชน
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
̅
𝒙
รายการ
S.D.
ระดับ
1. ใช้ภาษามือและท่าทางช่วยในการสื่ อความหมาย
3.00 1.26
ปานกลาง
2. พยายามหลีกเลี่ยงการสนทนากับชาวต่างประเทศ
2.60 0.75
ปานกลาง
3. พูดภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ
2.65 0.67
ปานกลาง
4. พยายามพูดประโยคสั้นๆ
3.00 0.97
ปานกลาง
5. ให้ชาวต่างประเทศเขียนในสิ่ งที่ตอ้ งการ
2.40 1.10
ปานกลาง
6. เมื่อฟังไม่เข้าใจ ใช้การสังเกตท่าทางของชาวต่างประเทศเพื่อช่วยในการ
2.60 0.88
ปานกลาง
เดาความหมาย
7. ตามเพื่อนมัคคุเทศก์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาช่วยในการสนทนา
2.64 1.18
ปานกลาง
2.70 0.56
ปานกลาง
รวม
จากตาราง 3 แสดงให้เห็ นแนวทางแก้ไขปั ญ หาในการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมื อง
จังหวัด น่ าน ส่ วนใหญ่ คื อใช้ภ าษามื อ และท่ าทางช่ วยในการสื่ อ ความหมายและพยายามพูด ประโยคสั้น ๆ (𝑥̅ = 3.00)
รองลงมาคือพูดภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ (𝑥̅ = 2.65) ลาดับสุดท้ายคือตามเพื่อนมัคคุเทศก์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมา
ช่วยในการสนทนา (𝑥̅ = 2.64)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
พบว่ามี ปั ญ หาด้านการฟั ง และการพู ด ภาษาอังกฤษ ซึ่ ง ปั ญ หาในการฟั งภาษาอังกฤษ คื อ มัค คุ เทศก์เยาวชนไม่ เข้าใจ
ภาษาอังกฤษที่ชาวต่างประเทศพูด เนื่องจากสาเนี ยงการออกเสี ยงภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศแต่ละคน แต่ละประเทศ
ไม่เหมือนกัน ทาให้ฟังยากและจับใจความสาคัญไม่ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เยาวลักษณ์ ศรี วชิ ยั (2556) ที่ได้ศึกษา
ปั ญหาการสื่ อสารภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดน่ าน ผลการวิจยั พบว่าปั ญหาการ
สื่ อสารภาษาอังกฤษด้านการฟั งของพนักงานโรงแรมเทวราช อยู่ในระดับ มาก เป็ นเพราะฟั งส าเนี ยงนักท่ องเที่ ยวชาว
ต่างประเทศไม่เข้าใจ เพราะมีความหลากหลายของสาเนี ยง และนักท่องเที่ ยวชาวต่างประเทศพูดเร็ วทาให้ไม่สามารถจับ
ใจความสาคัญที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต้องการสื่ อได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chonprakay (2009) ที่ศึกษา
ปั ญหาการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ ผลการศึ กษาพบว่านักศึ กษามีปัญหาการฟั งในเรื่ องของเสี ยง การแยกประเด็นหลัก การจับใจความสาคัญ
และการสรุ ปใจความสาคัญจากเรื่ องที่ฟัง
ส่ วนปั ญ หาในการพูดภาษาอังกฤษของมัคคุ เทศก์เยาวชน พบว่ามี ปัญ หาในการพูดเป็ นประโยคที่ ได้ใจความ
สมบูรณ์ พูดสนทนาเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ ดีกบั ชาวต่างประเทศ และการออกเสี ยงคาศัพท์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณัฏฐ์นรี ฤทธิ รัตน์ และธัญภา ชิ ระมณี (2557) ที่ ได้ศึกษาปั ญ หาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาอังกฤษของ
นักศึกษาไทย พบว่านักศึกษาส่ วนมากมีความกังวลและมีความกลัวเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ และกลัวว่าผูอ้ ื่นจะไม่เข้าใจใน
สิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อ นอกจากนี้ยงั มีปัญหาคิดคาศัพท์ไม่ออก และไม่รู้จะใช้รูปแบบของกริ ยาใดในประโยค และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ลัดดาวัลย์ วรรณธนสุ ทธิ์ (2551) ได้ศึกษาระดับปั ญหาการพูดภาษาอังกฤษและเปรี ยบเทียบปั ญหาของการพูด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

The 10th Proceeding of Rajamangala University of Technology National Conference

581

ภาษาอัง กฤษ ระหว่างนัก เรี ย นที่ มี เพศต่ างกัน และผลการเรี ยนเฉลี่ ย ในรายวิช าภาษาอัง กฤษต่ างกัน ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนโพธิ์ ไทรพิทยาคารสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
กลัวการพูดผิดในระหว่างการพูดภาษาอังกฤษ ไม่กล้าสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษกับบุคคลอื่น อายที่จะพูดภาษาอังกฤษ และ
ไม่สามารถออกเสี ยงคาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ นักเรี ยนไม่สามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นงสมร พงษ์พานิช (2551) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาปั ญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื่ อสารด้วยวาจา
ของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ผลการวิจยั พบว่าปั ญหาการพูดภาอังกฤษในที่
ชุมชนของนิ สิตคือ การขาดความมัน่ ใจในตนเอง สื บเนื่ องมาจากมีความรู ้พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสาหรับ
การสื่ อสาร มีจานวนคาศัพท์นอ้ ย ขาดทักษะการใช้ภาษาในการสื่ อสารในสภาพจริ ง และการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การให้เหตุผลสนับสนุนความคิด วีระกานต์ ปั นชุน (2558) ได้ศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของ
คนจังหวัดน่านในทรรศนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมปั ญหาการสื่ อสารภาษาอังกฤษของ
คนจังหวัดน่ านอยูใ่ นระดับมาก ปั ญหาที่พบมากที่สุด สาหรับประชาชนทัว่ ไปคือปั ญหาการใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูด
ส่ วนเจ้าหน้าที่ ที่ รัฐไม่สามารถพูดประโยคที่ สมบูรณ์ได้ และผูท้ ี่ ให้บริ การด้านการท่องเที่ ยวมีปัญหาใช้คาศัพท์ได้แค่ใน
วงจากัด
สาหรับแนวทางแก้ไขปั ญหาการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ใช้
ภาษามือและท่าทางช่วยในการสื่ อความหมายและพยายามพูดประโยคสั้นๆ และตามเพื่อนมัคคุเทศก์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ดีมาช่วยในการสนทนา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ จิรางค์ ยศกันโท (2558) ที่ ได้ศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดน่านสาหรับแนวทางในการแก้ปัญหาของ
พนักงานโรงแรม คือขอความช่วยเหลือจากผูจ้ ดั การ และขอให้ชาวต่างชาติเขียนคาศัพท์ให้ และเยาวลักษณ์ ศรี วิชยั (2556)
ได้ศึกษาปั ญหาปั ญหาการสื่ อสารภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด พบว่าพนักงาน
โรงแรมเทวราช มีแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยพยายามพูดประโยคสั้นๆ ให้ได้ใจความ และฝึ กใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น หมัน่
ฝึ กการฟังและพูดบ่อยๆ โดยใช้สื่อที่อยูร่ อบตัว

สรุ ปผลการวิจัย
ศึ กษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื่ อสารภาษาอังกฤษของมัคคุ เทศก์เยาวชน อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน ทาให้
ทราบว่ามัคคุเทศก์เยาวชนมีปัญหาทั้งการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ เนื่ องจากขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่ อสาร มีประสบการณ์นอ้ ย ขาดความมัน่ ใจในตนเอง เนื่องมาจากมีความรู ้พ้นื ฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสาหรับ
การสื่ อสาร มีจานวนคาศัพท์น้อย ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลสนับสนุ นความคิด ปั ญหาเหล่านี้ ทาให้
มัคคุเทศก์เยาวชนไม่มีความมัน่ ใจในการสื่ อสาร การฝึ กฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างจริ งจัง ต่อเนื่องและสม่าเสมอจะช่วยให้
มัคคุเทศก์เยาวชนมีความมัน่ ใจและพัฒนาความสามารถทางด้านการสื่ อสารภาษาอังกฤษ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย ครั้ งนี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี คณะผู ้วิ จัย ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้า นนา
ที่สนับสนุนงบประมาณการวิจยั ประจาปี 2560 ทาให้รายงานการวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จเป็ นฉบับสมบูรณ์
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แนวทางการจั ดการการท่ องเที่ยวเชิ งวิถีชีวิตชุ มชนของเกาะสุ กร จั งหวัดตรั ง
Guidelines for Community-Based Tourism Management in Sukorn Island Trang Province
เจตนา อินยะรัตน์1* และ สุญาพร ส้อตระกูล2
Jettana Inyarat*1 and Suyaporn Sortrakul2

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ อง แนวทางการจัดการการท่องเที่ ยวเชิ งวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุ กร จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนเกาะสุ กร และศึกษาหาแนวทางการจัดการท่องเที่ ยวเชิงวิถีชีวิตในชุมชนของเกาะสุ กร จังหวัดตรัง
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิ ธี ก ารการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth
Interview) จากเทคนิ คการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ กลุ่มผูน้ าชุมชน จานวน 5 คน กลุ่มผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยว
จานวน
8 คน และกลุ่มตัวแทนของประชาชนท้องถิ่นที่มีการบริ การนักท่องเที่ยวบนเกาะสุ กร จานวน 15 คน ผล
การศึกษา ผูว้ ิจยั แบ่งการศึ กษาศักยภาพของเกาะสุ กรเป็ น 3 มิติ มิติลกั ษณะทางกายภาพ พื้นที่เกาะตั้งขนานกับแนวชายฝั่ ง
และห่ างจากชายฝั่งเพียง 3 กิโลเมตร มิติดา้ นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ภูเขา ทะเล ป่ าโกงกาง บ่อ
น้ าจืดกลางทะเล มิติดา้ นวัฒนธรรมเป็ นวิถีชีวติ ของชาวมุสลิม การประกอบอาชีพที่เป็ นเอกลักษณ์คือการทาประมง การทา
สวนยาง การทานาข้าวและปลูกแตงโมเป็ นพืชเศรษฐกิจ รวมถึงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาจักสานใบเตยปาหนัน การทาผ้า
บาติก ประเพณี การปล่อยควายสู่ ทะเล ซึ่ งจากศักยภาพของเกาะสุ กรส่ งผลให้มีแนวทางการจัดการท่องเที่ ยววิถีชุมชนที่ มี
กิจกรรมการท่องเที่ ยวตลอดทั้งปี โดยมีโปรแกรมท่องเที่ ยววิถีชีวิตชุมชนตามช่วงฤดูกาลที่ จะช่วยเป็ นอาชี พเสริ มให้กบั
เจ้าของพื้นที่ พัฒนา ดูแลทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวร่ วมกัน และสร้างกระบวนการการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ท่องเที่ยวอีกด้วย
คาสาคัญ : แนวทางการจัดการ, การท่องเที่ยววิถีชีวติ ชุนชน, เกาะสุกร, จังหวัดตรัง
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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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บทนา
การท่องเที่ยวถือเป็ นกลยุทธ์สาคัญของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
ที่ประสบความสาเร็ จในการทา
รายได้เข้าสู่ประเทศเป็ นอย่างมาก ซึ่งมีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็ วกว่าภาคผลิตและบริ การอื่น ๆ จากสถิติ
ปี 2555 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย คิดเป็ นจานวน 900,000 กว่าล้านบาท
ประมาณ 26.8 เปอร์เซ็นต์ และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ประมาณ 137,000 กว่าล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2557)
สถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2557 คาดว่ารายได้ทางการท่องเที่ยวจะเติบโตร้อยละ 13 และจานวนนักท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 7
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และจะสามารถเป็ นฐานให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้ าหมายรายได้ 2.2 ล้านล้านบาท ใน
ปี 2558 ซึ่งเป็ นผลมาจากประเทศไทยมีความได้เปรี ยบด้านการท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย กระจายอยูท่ ุกจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากวิถีชีวติ ชุมชนมีความได้เปรี ยบในส่วนของพื้นที่ที่สวยงาม วิถีชีวติ
ชุมชนที่น่าสนใจทาให้นกั ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสัมผัสธรรมชาติ พักผ่อน ทากิจกรรมนันทนาการและเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของ
ชุมชน
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ ซึ่งประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม มีจานวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด ตามลาดับ ประเทศเหล่านี้ให้ความสาคัญในการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับรู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด
เนื่องภาครัฐให้ความสาคัญและสนับสนุนนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยให้นกั ท่องเที่ยวเรี ยนรู ้ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ เพราะฉะนั้นแล้วสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน อาจเป็ นเพียงแค่อดีต ถ้าเรายังมีการท่องเที่ยวแบบมวล
รวม (Mass Tourism) ในสภาพพื้นที่ที่จากัด แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการแสวงหากาไรหรื อรายได้จากการ
ท่องเที่ยวมากกว่าสิ่ งอื่นใด
ก็อาจทาให้ความเสื่ อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็ นปัจจัยหลักที่จะทาให้การเดินทางของ
นักท่องเที่ยวลดลงเรื่ อย ๆ ในขณะเดียวกันการรองรับการขยายไปไม่ทนั ทาให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่ อมโทรมทั้งในส่วนของ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันก่อกาเนิดวิถีชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็ นส่วนสาคัญในการเสริ มคุณค่า
ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
จังหวัดตรังหรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองทับเที่ยง เป็ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยว หลาย
รู ปแบบความอุดมสมบูรณ์ของตรังยังรวมถึงผืนป่ า แหล่งน้ า และถ้ าน้อยใหญ่ ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ หาดทราย
ชายทะเล และหมู่เกาะ แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั โดยสัง่ สมเรื่ องราว
ทางประวัติศาสตร์ตกทอดไว้ในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดตรังยังมีชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งมีเรื่ องราวความ
เป็ นมาที่น่าสนใจ มีวถิ ีชีวติ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สื บทอด จัดการให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าอย่างยาวนานและยัง่ ยืนสื บไป นั้นก็คือ เกาะสุกร ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
เกาะสุกร หรื อที่เรี ยกกันว่า เกาะหมู เป็ นตาบลหนึ่งของอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตัวเกาะขนานกับแนวชายฝั่ง
และห่างจากฝั่งเพียง 3 กิโลเมตร สภาพตัวเกาะประกอบด้วยภูเขา สวนยางพารา ป่ าโกงกาง นาข้าว และทะเล ทาให้ชาวบ้าน
บน เกาะสุกร มีอาชีพประมง ทาสวนยาง และเกษตรกรรม นอกจากนี้ เมื่อหมดฤดูนาข้าวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ก็จะเห็นไร่ แตงโมพันธุ์หวานแดงอร่ อย ออกผลเต็มทัว่ ท้องทุ่ง เพราะเป็ นสิ นค้าขึ้นชื่อของ เกาะสุกร ชาวบ้านบน เกาะสุกร
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ทาให้บนเกาะไม่มีการเลี้ยงหมู เลี้ยงสุนขั
สาหรับที่มาของชื่อ เกาะสุกร นัน่ มีเรื่ องเล่า
หลากหลาย เช่น ในอดีตบนเกาะมีหมูป่าอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก จนกระทัง่ มีชาวประมงกลุ่มหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ได้
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยูบ่ นเกาะ จึงขับไล่หมูป่าออกไปจากเกาะ ชาวบ้านที่อาศัยอยูบ่ นชายฝั่งมองไปเห็นฝูงหมูป่ากาลังว่าย
น้ าอยู่ จึงเรี ยกเกาะนี้วา่
เกาะหมูหรื อเกาะสุกรนอกจากนี้บนเกาะยังมีการปั่ นจักรยานชมวิวทิวทัศน์และการดารงชีวติ ของ
ชาวบ้าน โดยเส้นทางจะผ่านภูเขา สวนยางพารา สวนมะม่วงหิ มพานต์ ป่ าโกงกาง ป่ าโปร่ ง ไร่ แตงโม ทุ่งนา ซึ่งเป็ นอีกสถานที่
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หนึ่งที่ควรไปสัมผัส เพราะจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศท้องทุ่งนาข้าวเขียวขจี พร้อม ๆ กับสูดความหอมของกลิ่นขวัญข้าวช่วง
ตั้งท้อง หรื อจะแวะเพลิดเพลินกับฝูงวัวควาย ฝูงนกเป็ ดน้ า นกกระยาง นกกวัก ปิ ดท้ายด้วยไปชมฝูงปูกา้ มดาบ ปูหลากสี ฝูง
นาก สัตว์ป่าชายเลนก็สามารถทาได้
ทั้งนี้ การสัมผัสชีวติ ของชาวสวนยางพารา ก็ไม่ควรพลาดไปชมการกรี ดยางในช่วงเช้ามืด และชมกรรมวิธีให้ได้
ซึ่งแผ่นยางที่สวยงาม รวมถึงไปเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของชาวบ้าน เช่น ร้านจาหน่ายผาบาติก เปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวเรี ยนรู ้และ
หัดวาดลายผ้าบาติกรวมทั้งกรรมวิธีการย้อมผ้า และจากข้อมูลดังกล่าวเกาะสุกรมีศกั ยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเป็ นอย่าง
มากอีกทั้งวิถีชุมชนที่เป็ นเอกลักษณ์ควรค่าแก่การศึกษาเรี ยนรู ้ ปัจจุบนั นักท่องเทียวบนเกาะสุกรมีจานวนเพิ่มขึ้น แต่หากไม่
มีการใช้องค์ความรู ้ในการจัดการวิถีชุมชนอย่างถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดความเสื่ อมโทรม ซึ่งผูท้ ี่จะได้รับผลกระทบเป็ นกลุ่ม
แรกคือ ประชาชนในพื้นที่และอาจส่งผลเสี ยอย่างรุ นแรงในระยะยาว
ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่า แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนจะยัง่ ยืน และดารงต่อไปได้น้ นั ต้องคานึงถึง แนวทางการจัดการที่ถูก
ต้องการดาเนินการพัฒนาปรับปรุ งกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ลดความเสื่ อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวให้นอ้ ยลงที่สุด เพื่อ
สร้างความสมดุลและยัง่ ยืนของวิถีชีวติ ชุมชน สร้างระบบภูมิคุม้ กัน ที่ความมีส่วนร่ วมกับผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย และเพื่อ
เร่ งรัดและสร้างศักยภาพ ในการหารายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะสุกรให้มีความพร้อมทั้งด้าน
คุณภาพ การแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ จึงได้ศึกษา “แนว
ทางการจัดการท่องเที่ยววิถีชีวติ ในชุมชนเกาะสุกร จังหวัดตรัง”

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษาศึกษาบริ บทพื้นที่เกาะสุ กรจังหวัดตรัง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทาง สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในต่อการพัฒนากิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยัง่ ยืนในจังหวัดตรัง โดยการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากทั้งชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานของ
รัฐบาล การวิจยั ครั้งนี้ จึงมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนากิ จกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยัง่ ยืน ในพื้นที่จงั หวัดตรัง โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากร
การศึ กษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ การวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้ าหมาย
ใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับประชากรทั้ง 3 กลุ่มหลักดังนี้
1. ผูน้ าชุมชน ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น กานัน และ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลในเขตเกาะสุกร
2. ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเกาะสุกร
3. เจ้าหน้าที่ จากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ความเข้าใจ และรับผิดชอบใน
การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
การสร้างเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) มีวธิ ีการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน การท่องเที่ยวทางทะเล การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ า จากเอกสาร รายงาน
การวิจยั บทความทางวิชาการ รวมทั้งหน่วยงานของราชการและเอกชนที่สามารถให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
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2. กาหนดข้อมูลและขอบเขตของเนื้อหา โดยนากรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์มาใช้เป็ นแนวทาง
3. สร้างแบบสัมภาษณ์ นาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาไปแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหา
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการสร้างแบบสัมภาษณ์
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิดและขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ซ่ ึ งการสร้างเครื่ องมือมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงาน
ดังนี้
1. การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) เป็ นการถามนอกจากจะให้ อธิ บายแล้วต้องถามถึ งเหตุ ผลด้วย ทั้งใน
ลักษณะทาไมและอย่างไร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลระดับลึก
2. อุปกรณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คื อ เครื่ องบันทึ กเสี ยง กล้องถ่ายภาพ ดิ นสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ
คอมพิวเตอร์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะมีการเก็บข้อมูลจากตัวแทนชุมชน
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยว และผูแ้ ทนจากหน่วยงานของภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุ ง ส่งเสริ ม
กิจกรรมท่องเที่ยว โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจ บริ บทพื้นที่ ความตระหนักถึงทรัพยากร
การท่องเที่ยว กับการมีส่วนร่ วมพัฒนาการท่องเที่ยว ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการการท่ องเที่ ยวเชิ งวิถีชีวิต
ชุ มชนของเกาะสุ กร
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กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั
แผนพัฒนา และนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยว

แนวคิด ทฤษฎี และบริ บทพื้นที่

องค์ประกอบการท่องเที่ยว
การมีส่วนร่ วม

สามเส้า
ข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ
วิเคราะห์ SWOT analysis
เสนอแนะแนวทาง
การท่องเที่ยวเชิงวิถชี ีวิตในชนบท

แนวทางการจั ด การการท่ องเที่ย วเชิ ง วิถีชี วิตชุ ม ชนของเกาะสุ ก ร

จั งหวัด ตรั ง

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
มิตทิ างกายภาพ
เกาะสุ กรเป็ นหนึ่ งในจานวน 10 ตาบลของอาเภอปะเหลี ยน จังหวัดตรัง มีพ้ื นที่ อยู่กลางทะเลระยะทางห่ างจาก
ชายฝั่ง 3 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทัว่ ไปเป็ นพื้นที่รูปเรี ยวยาว จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก พื้นที่ทางทิศตะวันออก
เป็ นพื้น ที่ ราบ ตอนกลางเกาะเป็ นภูเขาค่อนข้างสู ง ราบสลับกับ เนิ นเขามี ชายหาดเป็ นแนวยาวเลียบบริ เวณชายฝั่ ง ไม่มี
สะพานเชื่อมต่อระหว่างเกาะกับตาบลรอบนอก จึงต้องใช้เรื อเป็ นพาหนะในการเดินทาง มีชุมชนหนาแน่น การตั้งถิ่นฐาน
ของราษฎร บ้านเรื อนอยูก่ ระจัดกระจายไปตามแนวทางคมนาคมและแนวชายฝั่งทะเลเป็ นส่วนใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความหลากหลาย ลักษณะภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และ
ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยทัว่ ไปอากาศร้อน ลักษณะของดินเป็ น
ดิ นร่ วนปนทราย ลักษณะของแหล่งน้ าเป็ น ลาน้ า ลาคลอง ลาห้วย บึ ง หนอง สระน้ า บ่ อน้ าตื้น ประปาหมู่บ้าน
ธนาคารน้ า บ่อโยก (บ่อบาดาล) ลักษณะของไม้และป่ าไม้ เป็ นป่ าโกงกาง ป่ าโปร่ ง และป่ าชายเลน
มิตทิ างด้ านทรัพยากรการท่ องเทีย่ วทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมี ดังนี้
1. ชายหาด มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลาดลงไปในน้ าทะเล ปกคลุมไปด้วยทรายเม็ดละเอียดสี ขาว ได้แก่ หาดทรายทอง
หาดบ้านแหลม หาดบ้านทุ่ง หาดทรายยาว หาดหัวเขาตกน้ า หาดโหละใหญ่
2. ถ้า มีลกั ษณะเป็ นโพรงลึกเข้าไปในเนิ นเขา ได้แก่ ถ้ าตาเสา ถ้ าข้าหลวง ถ้ าค้างคาว ถ้ าหัวเขาตกน้ า ถ้ าหาด
ทรายยาว
3. บ่ อน้ามหัศจรรย์ (บ่อน้ าจื ด) บริ เวณใกล้ชายหาด ตั้งอยูห่ มู่ที่1 บ้านเสี ยมไหม เป็ นบ่อน้ าจืดที่ เกิ ดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ
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4. จุดชมวิว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเสี ยมไหม เป็ นจุดชมวิวหลักที่ เห็ นทัศนี ยภาพของเกาะสุ กร เช่น สันหลังมังกร
บริ เวณท่าเรื อและวิวทะเลในมุมสูงที่สวยงามเป็ นอย่างมาก
5. นาข้ าว ตั้งอยูห่ มูท่ ี่3 บ้านทุ่ง ซึ่งมีการทานาข้าวมากที่สุดในเกาะ
6. ไร่ แตงโม มี 2 จุด คือ แตงโมนา ตั้งอยูห่ มู่ที่3 บ้านทุ่ง และ แตงโมทะเล ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 บ้านแหลม ซึ่ งมีลกั ษณะ
เป็ นดินปนทรายตามแนวชายหาด และมีฝนฟ้าตกตลอดช่วงฤดูกาล จนเป็ นแหล่งผลิตแตงโมที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้
7. ป่ าโกงกาง (ป่ าสงวนแห่ งชาติ) ป่ าควนหาดทรายยาว หมู่ที่ 1 บ้านเสี ยมไหม ป่ าควนใต้ หมู่ที่4 บ้านหาดทราย
ทอง
8. แหลม ได้แก่ แหลมจีน หมูท่ ี่2 บ้านแหลม แหลมหัวหินใต้ หมูท่ ี่1 บ้านเสี ยมไหม
9. ควน เป็ นลักษณะของการทับถมกันของดิน ได้แก่ ควนหัวหินใต้ ควนหาดทรายยาว
10. การทาสวนยางพารา มีปรากฏอยูท่ ุกพื้นที่ของเกาะสุกรเป็ นการทาแบบดั้งเดิมคือ การทายางแผ่น
มิตดิ ้ านวัฒนธรรม
เกาะสุ กรเป็ นเกาะที่ มี วฒั นธรรมของท้อ งถิ่ น ซึ่ งบรรพบุ รุษ สร้ างสรรค์แ ละบ ารุ งรั ก ษาไว้ให้เป็ นสมบัติ ข อง
ลูกหลานได้ตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจ
โดยเฉพาะวิถีชีวิตของ ชาวมุสลิม การประกอบอาชีพที่เป็ นเอกลักษณ์ การประมง การทาสวนยาง การทา นาข้าว
และปลูกแตงโมเป็ น พืชเศรษฐกิจ รวมถึงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสาน กลุ่มผ้าบาติก นับเป็ นแหล่งชุมชนโบราณที่สาคัญ
แห่ งหนึ่ ง และยังมี แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม ที่น่าสนใจ อย่างพิธีกรรมขอชาวมุสลิม วัฒนธรรม
พื้นบ้านของผูค้ นในเกาะสุกร พอที่จะแบ่งแยกรายละเอียดของ วัฒนธรรมท้องถิ่นดังนี้
1. ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น คือ พิธีกรรมตามหลักการใช้ชีวติ โดยทัว่ ไปของชาวมุสลิมได้แก่พิธีกรรมการ
เกิด การอาบน้ า 7 เดือน คนท้อง การขึ้นเปล พิธีกรรมการแต่งงาน พิธีกรรมการตาย พิธีน้ าเรื อลงน้ า การลอยบาลาดบา
หลา การเข้าสุนตั การทา ตายาย ( โต๊ะหมอเถ้า ) การทา ขวัญข้าว วันออกบวช หรื อ วันฮารี รายอ (ลีอิดิลฟิ ตรี )
2. พิธีกรรมและประเพณีทสี่ ่ งผลต่ อการท่ องเทีย่ ว
2.1 ประเพณีปล่ อยควายเข้ านา
ประเพณี ปล่อยควายเข้านาเป็ นประเพณี ที่หาดูได้ยากนักในประเทศไทย ฤดูกาลปล่อยควายเข้านาของชาวบ้านบน
เกาะสุกรจะเริ่ มในช่วงเดือนเมษา – กรกฎาคม ของทุกปี หลังจากการเก็บแตงได้หมดไป เพื่อที่จะให้ควายได้เข้ามากินวัชพืช
ในสวนแตง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปุ๋ ยธรรมชาติให้กบั หน้าดินในการทานาครั้งต่อไป

ปล่ อยควายเข้ านา
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2. อาชีพ
อาชีพการทาประมง
ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็ นอันดับ 1 ของประชาชนบนเกาะ
สุกรอยูใ่ นพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแหลมหมู่ที่ 4 บ้านหาดทรายทองหมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ระยะเวลาใน
การทาประมงจะขึ้นอยูก่ บั มรสุมและสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการออกเรื อลักษณะของ
การทาประมงมีหลายลักษณะเช่นมีเรื อเป็ นของตัวเองเช่าเรื อคนอื่น
อาชีพทาสวนยางพารา
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา มีจานวน 93 ครัวเรื อน จานวนพื้นที่ของสวน
ยางพารามีท้ งั หมด 613 ไร่ หมู่บ้านที่ มีการทาสวนยางพารามากที่ สุดคือ หมู่ที่4 บ้านหาดทรายทอง การทาสวนยางพารา
ในช่วงเดือนมกราคม- พฤษภาคม บางช่วงอาจจะดูตามสภาพอากาศในแต่ละวัน การทาสวนยางพาราถือเป็ นอาชีพหลักของ
ชาวบ้าน และลักษณะการทาสวนยางพารา เป็ นลักษณะทัว่ ไปเหมือนกับที่ อื่นๆ เช่น ชาวบ้านต้องตื่นกรี ดยางตั้งแต่เช้ามืด
หลังจากนั้นหยุดรอช่วงให้น้ ายางไหลเต็มที่ แล้วทาการเก็บน้ ายาง ผลผลิตจากยางพาราชาวบ้านจะทากันในลักษณะของ
แผ่นยาง เพราะเป็ นการสะดวกในการจาหน่าย

สวนยางพารา

ยางแผ่น

อาชีพการปลูกข้ าว
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทานา มีจานวน 120 ครัวเรื อน จานวนพื้นที่ของสวนยางทานามีท้ งั หมด 360 ไร่ หมู่บา้ น
ที่มีการทานามากี่สุดคือ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ฤดูกาลของการทานาของชาวบ้านจะอยูใ่ นช่วงเดือนมิถุนายน-สิ งหาคม และช่วง
ระยะเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่เดื อน ตุลาคม- ธันวาคม ลักษณะการทานาของชาวบ้านจะเป็ นแบบนาดา มีลกั ษณะดังนี้ มีการไถ
หน้าดินโดยการใช้ควาย 2 ตัวเอาคันไถไว้ตรงกลางมี คนอยูด่ า้ นหลังจับคันไถและไล่ควายให้เดินไถ โดยเดินอีก 2-3 ก้าวไป
ทางซ้ายพอไถเสร็ จแล้วคราดและเกลี่ยดินไว้ประมาณ 10 วัน จึงนากล้ามาดาได้ ถึงเดือนเก็บเกี่ยวข้าวจะมีการจ้างเพื่อนบ้าน
มาเก็บเกี่ยวกัน โดยค่าแรงนับเป็ นเชอๆละ 3 บาท ปั จจุบนั ประมาณ 70 บาท โดยใช้เก็บเกี่ยวข้าว ซึ่ งเป็ นมีดสาหรับตัดรวง
ข้าว
นาข้าวที่เก็บมาสี ดว้ ยเครื่ องมือที่ทาด้วย
ไม้ไผ่มีลกั ษณะคล้ายโม่หินเรี ยกว่า “ ครกสี ขา้ ว ” แล้วนามาร่ อนในกระด้งมีการเก็บพันธุ์ขา้ วไว้ปลูกในปี ต่อไป
ส่วนใหญ่แล้วเป็ นพันธุ์ขา้ วที่มีในเกาะ เช่น พันธุ์ราชินี ราไว หอมมะลิ แกนจันทร์ นางเอก

นาข้ าว

การเก็บเกีย่ วข้ าว
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อาชีพปลูกแตงโม
ชาวบ้านที่ ประกอบอาชี พปลูกแตงโม มีจานวน 120 ครัวเรื อน จานวนพื้นที่ ของสวนแตงโมมี ท้ งั หมด 360 ไร่
หมู่บา้ นที่มีการปลูกแตงโมมากที่สุดคือ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ฤดูกาลของการปลูกแตงโมของชาวบ้านจะอยูใ่ นช่วงเดือนมกราคม
– มีนาคม ลักษณะของการปลูกแตงโมนาและแตงโมทะเล ก็จะเป็ นลักษณะการปลูกทัว่ ๆไป การใช้จอบพรวนดินแทนการ
ไถด้วยรถไถ จะมีลกั ษณะเป็ นร่ องนูนแนวยาว ใช้จอบขุดเป็ นหลุมเล็กๆ หลังจากนั้นก็ใช้ปุ๋ยคอกจากธรรมชาติจาก ขี้ควาย
ดินเผา ลูกปลา และขี้นกนางแอ่น พรวนให้เข้ากับดิน และใส่เมล็ดแตงโมได้เลย จานวน 3-4 เมล็ด
ปั จจุบนั พันธุ์ที่ปลูกคือ แตงโมลูกผสม
แตงโมปลู ก กัน มากที่ ริ ม ชายหาด แตงโมมี พ ัน ธุ์ ห ลายชนิ ด เช่ น พัน ธุ์ ลู ก ขาว กิ น รี จิ น ตรา จัม โบ้ หั ว ช้า ง
การจาหน่ายก็ขายในเมืองหรื อเร่ ขายเองกิโลละ 10 บาท

อาชีพทาสวนมะพร้ าว
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทาสวนมะพร้าว มีจานวน 20 ครัวเรื อน จานวนพื้นที่ของสวนมะพร้าวมีท้ งั หมด 80 ไร่
หมู่บ้านที่ มีการทาสวนมะพร้าวมากที่ สุดคือ หมู่ที่ 2 บ้านแหลม ฤดูกาลของมะพร้าวของชาวบ้านจะอยูใ่ นแต่ละช่วงตาม
สภาพอากาศที่ เหมาะสม ลักษณะของการปลูกสวนมะพร้าว ก็จะเป็ นลักษณะการปลูกทัว่ ๆไป มะพร้าวสมัยก่อนปลูกกัน
น้อย บ้านละ 1-2 ต้นและไม่ค่อยนิ ยม ปลูกเพราะไม่ค่อยมีราคา ปลูกกันมากก็ตอนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สมัยก่อนไม่ได้
ปลูกเพื่อขายแต่จะนาไป ทาน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลรวง วันละ 2-4 ก.ก. และนามาเคี่ยวเป็ นน้ ามันมะพร้าวใช้ในครัวเรื อน
และขายได้อีก ด้วย หลังจากนั้นก็เริ่ มปลูกกันมากขึ้นและเริ่ มมีราคาสูงอีกด้วย

สวนมะพร้ าว
อาชีพค้ าขาย
ในส่ วนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเกาะสุ กรได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญของอาชี พการเป็ นอยู่ของชาวบ้านบน
เกาะสุกรจึงได้จดั ตั้งกลุ่มต่างๆเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านโดยมีกลุ่มดังนี้ กลุ่มเครื่ องแกง กลุ่มทาขนม และ
กลุ่มเลี้ยงควาย ในแต่ละกลุ่มอาชีพก็จะมีชาวบ้านหลายอายุหลายรุ่ นที่เข้ามาจากกลุ่มทาอาชีพกันอีกครั้ง กลุ่มอาชีพเหล่านี้ยงั
เป็ นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของเกาะสุกรอีกด้วย
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กลุ่มทาขนม

3.ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นของชาวบ้ าน
3.1 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นของชาวบ้ าน
งานจักสาน การทาเสื่ อปาหนัน
การสานเสื่ อเตยปาหนันแล้วถือเป็ นการสานแบบดั้งเดิมแต่ปัจจุบนั เกาะสุกรมีงานจักสาน เตยปาหนันในรู ปแบบ
ต่างๆที่สร้างสรรค์และตอบสนองการใช้สอย ของชาวบ้านเพื่อให้งานจักสานมีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น เช่นหมวก กระเป๋ า
ตะกร้า และอื่นๆ

เสื่ อปาหนัน
การทาผ้าบาติก
งานผ้าบาติกถือเป็ นหัตถกรรมชนิ ดหนึ่ งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อความตอบสนองประโยชน์ต่างๆ ในการดารงชีวิต
คุณสมบัติพิเศษของงานผ้าบาติก คือ ความงดงาม และประโยชน์การใช้สอยต่างๆ ได้จากการสร้างขึ้นด้วยฝี มือที่ ประณี ต
จนได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและยังเป็ นของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยวที่แวะผ่านมาเยีย่ มเยือนเกาะสุกรอีกด้วย ลวดลายที่เป็ น
เอกลักษณ์ คือ ลายแตงโม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

The 10th Proceeding of Rajamangala University of Technology National Conference

593

การต่ อเรื อ
การต่อเรื อเป็ นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของคนในชุมชนเกาะสุกร การต่อเรื อในสมัยก่อนไม่ตอ้ งใช้ตะปู แต่ใช้ ลูกสักที่
ทาด้วยไม้ไผ้ตง เริ่ มจากการตั้งเฉี ยม(กระดูกงู) ให้ตรงแล้วขึ้นไม้กระดานแต่ละแผ่นเชื่อมต่อกันด้วยลูก สักแล้วตรึ งให้เป็ น
รู ปเรื อ ไม้กระดานดัดด้วยกันลนไฟ เมื่อขึ้นไม้กระดานได้ให้เป็ นรู ปเรื อได้แล้วจึงได้ใส่กง เรื อ แต่ปัจจุบนั ใช้ ตะปู ปั จจุบนั
การต่อเรื อเริ่ มเลือนหายไป

3.2 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นด้ านอาหาร
วัฒนธรรมการกินของชาวบ้านในเกาะสุกร เป็ นภาพสะท้อนถึงวิถีชีวติ การดาเนินชีวติ ทั้งยังเป็ นเครื่ องบ่งถึงระดับ
จิตใจ สภาพทางเศรษฐกิ จวิธีการจัดการ และภูมิธรรมของสังคม อาหารส่ วนใหญ่ของชาวบ้านในเกาะสุ กรจะเป็ นอาหาร
ทะเล เนื่ องจากสภาพพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล ชาวบ้านได้ใช้วิถีชีวติ ท้องถิ่นมาใช้ในการทาอาหารในรู ปแบบทัว่ ไป โดยใช้
อาหารทะเลมาผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ต้ม แกง ยา ผัด นึ่ง และทอด
นอกจากนี้ยงั มีอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นที่อาจหาดูได้ยากในปัจจุบนั รสชาติโดยทัว่ ไปไม่ค่อยผิดมากตามความแตกต่าง
กลับแต่ละครอบครัวเกาะสุ กรเป็ นเกาะหนึ่ งที่มีประเพณี และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินและการประกอบอาหารที่น่าสนใจ
และเก่าแก่มาช้านาน มีการประกอบอาหารบางอย่างที่ค่อนข้างพิถีพิถนั และบางอย่างก็เป็ นแบบง่ายๆรวดเร็ วเพื่อให้ทนั ต่อ
การดาเนินชีวติ ในแต่ละวัน
3.2.1 กลุ่มการทาขนม เช่ น
ขนมตาหยาบ ขนมแนหรา ขนมคล้ องใจ
3.2.2 กลุ่มกาทาเครื่ องแกง
กลุ่มการทาเครื่ องแกงถือเป็ นกลุ่มอาชีพเล็กๆของเกาะ
สุกร แต่มีความโดดเด่นทางรสชาติและกระบวนการทาที่ยงั คงดัง่ เดิมโดยใช้การตาด้วยมือของชาวบ้าน
2. แนวทางการจัดการท่ องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในชุ มชนของเกาะสุ กร จังหวัดตรัง พบว่ า เกาะ
สุ กรมีศกั ยภาพทางการจัดการใน 4 ด้าน โดยมีผลการวิจยั ดังนี้
1. ศักยภาพทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความดึงดูดใจต่อนักท่องเที่ยวสูง ได้แก่ ความ
อุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ความหลากหลายของกิ จกรรมการท่องเที่ ยว เช่น การนั่งเรื อชมสันหลัง
มังกร กิจกรรมทาผ้าบาติก จักสานเตยปาหนัน กลุ่มทาเครื่ องแกง ทาขนม ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน การทานา การปลูก
แตงโม ประเพณี การปล่อยควายทะเล
2. ศักยภาพทางด้านการบริ การ นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นชาวยุโรปเดินทางมาพักที่เกาะสุ กรเป็ นระยะเวลายาว
พร้อมทั้งร่ วมทากิจกรรมจิตอาสากับชุนชน นอกจากนี้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเริ่ มนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ
โดยเน้นการทากิจกรรมเรี ยนรู ้กบั ชุมชน โดยเฉลี่ยใช้เวลาในการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน เกาะสุ กรมีกลุ่มรถสามล้อบริ การจัด
นาเที่ยวรอบเกาะ แบบ (one day trip) วันละ 300 บาท และมีความพร้อมด้านที่พกั ที่หลากหลายทั้งแบบรี สอร์ท และมีความ
โดดเด่นด้านการให้บริ การโฮมสเตย์
3. ศักยภาพทางด้านการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว ปั จจุบนั เมื่อมีนกั ท่องเที่ยวเริ่ มสนใจเดินทางเข้ามาจึงได้มีการ
ให้บริ การที่พกั ในรู ปแบบรี สอร์ ท โฮมสเตย์ นอกจากนี้ ชุมชนได้มีการร่ วมกันหารื อและมีความสนใจการบริ หารจัดการ
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การท่ องเที่ ยวโดยชุมชน มีการเข้ารับอบรมโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด เช่นโครงการอบรมเจ้าบ้านที่ ดี ศึ กษาดูงานจาก
ชุมชนที่มีบริ บทใกล้เคียง
4. ศักยภาพทางด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน การดาเนิ นงานชุมชนเกาะสุ กรยังไม่มีรูปแบบกลุ่มการท่องเที่ยวที่
ชัดเจน ชุมชนเกาะสุกรเป็ นผูใ้ ห้บริ การกับนักท่องเที่ยวมุ่งเน้นด้านวิถีชีวติ ชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชน มีการสร้างการมี
ส่ วนร่ วมทางอ้อมในด้านการรองรับการท่องเที่ ยวในชุมชนในด้านการคงไว้ซ่ ึ งวิถีชีวิตและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของ
ชุมชน และการมีส่วนร่ วม ทางอ้อมของชาวบ้านในชุมชนเกาะสุกรที่มีการประกอบอาชีพอื่น

สรุ ปผลการวิจัย

ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ในครั้งนี้
1. ศักยภาพที่โดดเด่นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นเป็ นข้อ
ได้เปรี ยบของเกาะสุกร แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเปราะบางต่อการได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรมี
การวางแผนป้ องกัน หรื อลดผลกระทบจากการท่ องเที่ ยวรู ปแบบอื่ น อาทิ การจัดทาโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลาโดยเปิ ด
โอกาสให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ
2. กลุ่มการท่องเที่ยวบนเกาะสุ กรควรร่ วมกันกาหนดแนวทางในการรับนักท่องเที่ยวแบบบริ การเบ็ดเสร็ จ ณ จุด
เดียว (one stop service) โดยมีการกาหนดราคากลางของกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเครื อข่าย เช่น ราคาค่าที่พกั โฮมสเตย์
ราคากิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเพคเกจ ราคาบริ การอื่น ๆ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาครัฐควรมีส่วนในการรับผิดชอบ สนับสนุน ควบคุม ดูแลและบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ให้ขอ้ มูลข่าวสารในด้านนโยบายการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดอบรม
ให้ความรู ้ดา้ นภาษา การบริ การการท่องเที่ยว และการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยัง่ ยืน
2. ภาครัฐควรดาเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาจังหวัดให้ทวั่ ถึง
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3. ผูน้ าชุมชนควรกระตุน้ ให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดท่องเที่ยว และเปิ ดโอกาสให้องค์กรอิสระด้าน
การท่องเที่ยวได้เข้ามาเป็ นพี่เลี้ยงในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยัง่ ยืน
4. ภาครัฐ ผูป้ ระกอบการท่องเที่ ยวเอกชน ผูน้ าชุมชน และประชาชนท้องถิ่น ควรร่ วมกันอนุ รักษ์ รักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทางทะเล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับบริ บทของชุมชน
5. ผูท้ ี่ มีส่วนรับผิดชอบด้านการท่ องเที่ ยว ควรจัดทาแผนกลยุทธ์ดา้ นการท่องเที่ ยวร่ วมกัน เพื่อหาแนวทางการ
ปฏิบตั ิดา้ นการท่องเที่ ยวทางทะเลอย่างยัง่ ยืน และเป็ นที่ยอมรับของชุมชน เพื่อเสนอให้กบั หน่ วยงานภาครัฐระดับจังหวัด
ภูมิภาค
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
จากประสบการณ์ในการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปดังต่อไปนี้
1. ควรศึ กษาขี ดความสามารถในการรองรั บนักท่ องเที่ ยวบนเกาะสุ กร จังหวัดตรั ง หรื อ ศึ กษาการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน หรื อ ศึกษาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั งบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2560 เป็ นงานวิจยั ที่ เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุ กรจังหวัด
ตรังเพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐเป็ นอย่างมาก อัน
จะส่ งผล ให้พ้ืนที่เกาะสุ กรกลายเป็ นชุมชนที่มีเอกลักษณ์อตั ตาลักษณ์ที่โดดเด่นน่ าสนใจและกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ มี
ศักยภาพอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ขอขอบคุ ณคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัยที่ ได้ให้การ
สนับสนุ นรวมถึงประชาชนเจ้าหน้าที่ ของรัฐและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆประโยชน์อนั ใดที่
เกิดจากงานวิจยั นี้ยอ่ มเป็ นผลมาจากความกรุ ณาของทุกท่านผูว้ จิ ยั จึงได้ขอขอบคุณ มา ณ ในโอกาสนี้
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บทคัดย่อ
คุณธรรมจริ ยธรรมของแพทย์เป็ นสิ่ งที่ สังคมให้ความสาคัญ ดังนั้นวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จดั โครงการปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม สาหรับนักคึกษาแพทย์ ชั้นปี ที่ 1 ณ วัดป่ าบุ ญล้อม
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระวิปัสนาจารย์ให้ความรู ้เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิธรรม การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินหา
ความสัมพันธ์ของระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลักปฎิบตั ิธรรม ความถี่ในการประยุกต์ใช้ และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรม
การดาเนินชีวติ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษาแพทย์จานวน 118 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
และนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณา และหาความสัมพันธ์ดว้ ย Pearson's correlation ผลการศึ กษาพบว่า นักศึ กษามี
ระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.15 ± 0.21) ความถี่ในการประยุกต์ใช้
โดยเฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง และมีทศั นคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ตามแนวมรรค 8 อยูใ่ นเกณฑ์ดี ( = 3.65 ± 0.24)
เมื่ อน ามาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์พ บว่า ระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลัก การปฏิ บัติธรรม และการน าไปประยุกต์ใช้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ ทัศนคติเกี่ ยวกับพฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) กล่าวคือหากนักศึกษาแพทย์มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมเพิ่มขึ้น จะทาให้มีการประยุกต์ใช้
เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งหลักการตามแนวมรรค 8 นั้น เป็ นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม อันจะเป็ นรากฐานไปสู่การเป็ นแพทย์ที่
ดีในอนาคต
คาสาคัญ : คุณธรรมจริ ยธรรม, มรรค 8, ความรู ้, ประยุกต์ใช้, นักศึกษาแพทย์
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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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บทนา
การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึงถึงอันดับแรก ตาม
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (1) ในสมัยก่อนปั ญหาทางด้านจริ ยธรรมมีนอ้ ยมากโดยเฉพาะอาชีพ
แพทย์ ซึ่งเป็ นอาชีพที่ได้รับการยกย่องสูงในสังคม แต่ในปัจจุบนั การบริ การต่างๆทางการแพทย์กลายเป็ นธุรกิจอย่างหนึ่งใน
สังคม บางครั้งมุ่งหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมโดยไม่ได้คานึงถึงฐานะและจิตใจของผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ทาให้ความศรัทธาต่างๆที่มีต่อวิชาชีพแพทย์เริ่ มลดลง (6) คุณธรรมจริ ยธรรมของแพทย์เป็ นสิ่ งที่สงั คมให้
ความสาคัญและมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สาหรับในประเทศไทยแพทยสภาเป็ น
องค์กรวิชาชีพ ที่มีหน้าที่คอยกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของแพทย์ ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
และในส่วนของระบบการเรี ยนการสอนแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนั้นก็ถูกกากับด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาแพทยศาสตร์ ซึ่งได้ระบุวา่ คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นหนึ่งในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และจากศึกษาของ
กุหลาบ รัตนสัจธรรม (5) รมร แย้มประทุม และคณะ (7) ยังพบว่าประเด็นด้านคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นความต้องการมาก
ที่สุดของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และมีขอ้ เสนอแนะจากการศึกษาว่าความมีมนุษยธรรม เมตตาธรรม และการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์
รวม ควรปลูกฝังการเป็ นแพทย์ที่ดีในอนาคตตั้งแต่การเรี ยนขั้นพื้นฐาน
เนื่ อ งด้ว ยประเทศไทยเรามี พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ นศาสนาประจ าชาติ ซ่ ึ งมี ห ลัก ค าสอนเป็ นแนวปฏิ บั ติ ใ ห้
พุทธศาสนิ กชนทุกคน ไม่คิดชัว่ พูดชัว่ และทาชัว่ โดยหลักการปฏิบตั ิธรรมในรู ปแบบของไตรสิ กขา (ศีล-สมาธิ -ปั ญญา)
ซึ่ งก็คือการปฏิบตั ิตามมรรค 8 (9) อันประกอบด้วย หมวดศีล ได้แก่ สัมมาวาจา- การเจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ-การงาน
ชอบ สัมมาอาชีวะ-การเลี้ยงชีวิตชอบ หมวดสมาธิ ได้แก่ สัมมาวายามะ- ความพยายามชอบ สัมมาสติ-ความระลึกชอบ และ
สัมมาสมาธิ - ความตั้งมัน่ ชอบ หมวดปั ญญา ได้แก่ สัมมาทิฐิ-ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ-ความดาริ ชอบ การนา มรรค 8
มาเป็ นหลักธรรมในการดาเนิ นชีวิต ถือเป็ นวิถีดาเนิ นชีวิตที่ประเสริ ฐ เพื่อบรรลุเป้ าหมายแห่ งชี วิตที่ดีงามในมนุษย์ทุกคน
ทุกสาขาวิชาชีพ
จากการศึ กษาของอภิญญา มานะโรจน์ (4) รศ.ดร.สุ ทธิ วรรณ ตันติรจนาวงศ์ และรศ.ดร.ศศิ กาญจน์ ทวิสุวรรณ
(8) พบว่ากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม โดยปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาซึ่ งได้ผลสูงสุด ดังนั้นวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จดั โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม โดยบูรณาการกับรายวิชาการพัฒนา
ความเป็ นนักวิชาชีพเวชกรรม สาหรับนักคึกษาแพทย์ ชั้นปี ที่ 1 ขึ้น ณ วัดป่ าบุญล้อม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งมีกิจกรรมการ
ให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และฝึ กปฏิบตั ิธรรม อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปั ญญา ตามแนวทาง
แห่ งมรรค 8 โดยมีพระวิปัสนาจารย์เป็ นพระวิทยากร เพื่อเป็ นข้อมูลในการการสร้างบัณฑิ ตแพทย์มีคุณธรรมจริ ยธรรม
ต่อไป งานวิจยั นี้ ศึกษาผลของการพัฒ นาตนเองด้านคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนักศึ กษาแพทย์ที่ผ่านการเข้าร่ วมโครงการ
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อประเมินความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรม และการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรม
2. เพื่อประเมินทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของนักศึกษาแพทย์ ตามแนวมรรค 8
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ความเข้าใจในหลักปฎิบตั ิธรรมและความถี่ในการประยุกต์ความรู ้ใน
หลักปฎิบตั ิธรรม กับทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษา
แพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ ประเมินความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรม และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนิ นชีวติ ของ
นักศึกษาแพทย์ ตามแนวมรรค 8 ซึ่งแสดงถึงผลของการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาแพทย์ที่ผ่านการ
เข้าร่ วมโครงการ โดยมีเครื่ องมือเป็ นแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 4 ตอน ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของ
นักศึ กษา ได้แก่ เพศ รหัสแรกเข้า และ ผูแ้ นะนาหรื อกระตุน้ เตือนให้นักศึ กษาแพทย์ศึกษาปฏิ บตั ิธรรม หรื อทากิ จกรรม
เกี่ ยวกับการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ตอนที่ 2 ประเมินความรู ้ความเข้าใจในหลักการปฎิ บัติธรรมของ
นักศึกษาแพทย์ ตอนที่ 3 ประเมินในแง่ทศั นคติการดาเนิ นชีวิตตามแนวมรรค 8 ตามแนวคิดจากการศึกษา การดาเนิ นชีวิต
ตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่ น ของพ.ต.อ. สาราญ เพียนอก (2550) และ ตอนที่ 4 ประเมินความถี่การนาการปฎิ บตั ิธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในช่วง 1 เดือนนี้ โดยตอนที่ 2-4 จะให้นักศึ กษาแพทย์แสดงความคิดเห็ นที่สอดคล้องกับนักศึกษาได้ 5 ระดับ
น้อยที่ สุด = 1 คะแนน, น้อย = 2 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, มาก = 4 คะแนน, และมากที่ สุด = 5 คะแนน มี การ
ทดสอบเครื่ อ งมื อโดยการน าไปทดลองใช้กับ นักศึ กษาวิท ยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารสุ ขที่ ไม่ ใช่ นักศึ กษากลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน คานวณหาค่าความเชื่ อมั่น ด้วยวิธีสัมประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของ Cronbach ได้ค่ าความเชื่ อมั่น ของ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เท่ากับ 0.85 ตอนที่ 3 เท่ากับ 0.95 และตอนที่ 4 เท่ากับ 0.88 ตามลาดับ บันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยหาค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson correlation
coefficient) โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS

ผลและวิจารณ์ผล
นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจานวน 156 คน ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและให้ความรู ้
เกี่ ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อริ ยสัจ 4 สติปัฎฐาน 4 ไตรสรณคม อันประกอบด้วย ศี ล สมาธิ และปั ญญา ตาม
แนวทางแห่ งมรรค8 ในระหว่างที่นกั ศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1 โดยเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ณ วัดป่ า
บุญล้อม จังหวัดอุบลราชธานี มีนกั ศึกษาแพทย์ตอบแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรม จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 75.64 มีเพศชาย 43 คน และเพศหญิง 75 คน เป็ นนักศึกษาแพทย์ช้ นั ปี ที่ 5 รหัส 56 จานวน 16 คน นักศึกษาแพทย์ช้ นั ปี
ที่ 4 รหัส 57 จานวน 29 คน นักศึกษาแพทย์ช้ นั ปี ที่ 3 รหัส 58 จานวน 40 คน และนักศึกษาแพทย์ช้ นั ปี ที่ 2 รหัส 59 จานวน
33 คน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า นักศึกษาแพทย์มีระดับความรู ้ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมโดยเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับปานกลาง 3.15 ±0.21 คะแนน โดยมี ความรู ้ความเข้าใจในหลักการปฏิ บัติธรรมในเรื่ องการให้ทานมากที่ สุด 3.53
±1.05 คะแนน รองลงมาได้แก่ การรักษาศีล 3.25±1.05 คะแนน และต่าสุด คือ การฟังธรรมและสนทนาธรรม ค่าเฉลี่ย 2.92
±1.10 คะแนน ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมของนักศึกษาแพทย์
ผลการวิเคราะห์ความถี่ในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในหลักปฎิบตั ิธรรมในระยะ 1 เดือนนี้ พบว่า มีความถี่โดยเฉลี่ย
อยูใ่ นเกณฑ์ต่า 2.04 ± 0.78 คะแนน ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงกิ จกรรมหรื อหลักการปฏิ บัติธรรมที่ นักศึ กษาแพทย์นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมและจริ ยธรรมในระยะ 1 เดือนนี้
กล่าวคือนักศึกษานาหลักการปฏิบตั ิธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมเพียง 1-2 ครั้งในระยะ
1 เดือนนี้ และ ความถี่ในนาไปใช้ สูงสุดคือ การรักษาศีล 2.58 ±1.33 คะแนน รองลงมาคือ สวดมนต์ก่อนนอน หรื อในเวลา
อื่ น ๆ 2.44 ±1.47คะแนน ท าบุ ญ ตัก บาตร ให้ ท านหรื อ เสี ยสละประโยชน์ ส่ วนตนเพื่ อ ส่ วนรวม 2.25 ±1.09 คะแนน
ส่วนกิจกรรมที่นาไปปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ การเดินจงกรม 1.38 ±0.72 คะแนน
ทั้งนี้ พบว่านักศึกษาแพทย์มีทศั นคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนิ นชีวติ ตามแนวมรรค 8 โดยเฉลี่ยจัดอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.65 ±0.24 คะแนน ในด้านสั ม มาทิ ฐ ฐิ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด 3.95 ±0.24 คะแนน รองลงมาคื อ
สัมมากัมมันตะ คะแนนเฉลี่ย 3.90 ±0.35 คะแนน สัมมาอาชีวะ คะแนนเฉลี่ย 3.88 ±0.34 คะแนน โดยในด้านสัมมาสมาธิ
มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ 3.28 ±0.42 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนิ นชีวิตตามแนว มรรค 8 ของ
นักศึกษา (n=118)
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษา
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมมาทิฐฐิ-ความเข้าใจถูกต้อง
3.95±0.24
สัมมาสังกัปปะ-ความใฝ่ ใจถูกต้อง
3.55±0.33
สัมมาวาจา-การพูดจาถูกต้อง
3.59±0.18
สัมมากัมมันตะ-การกระทาถูกต้อง
3.90±0.35
สัมมาอาชีวะ-การดารงชีพถูกต้อง
3.88±0.34
สัมมาวายามะ- ความพากเพียรถูกต้อง
3.63±0.31
สัมมาสติ-การระลึกประจาใจถูกต้อง
3.44±0.11
สัมมาสมาธิ-การตั้งใจมัน่ ถูกต้อง
3.28±0.42
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม
3.65±0.24
เมื่ อน าไปวิเคราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ระหว่าง ความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิ บัติธรรม กับ ทัศนคติ เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตตามแนวมรรค 8 พบว่า ความรู ้ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศ นคติ เกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมการด าเนิ น ชี วิต ตามแนวมรรค 8 ของนัก ศึ กษา อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ (p< 0.01) โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติเกี่ ยวกับพฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตตามแนว มรรค 8 ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสัมมาทิ ฐฐิ สัมมาวาจา สัมมาอาชี วะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (p<
0.01) และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมมาสังกัปปะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู ้ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรม กับทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนิ น
ชีวติ ตามแนวมรรค 8
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจในหลักการ
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ rs
p-value
ปฏิบตั ิธรรมกับ
ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ตามแนว มรรค
0.502
<0.001**
8 โดยรวม
ด้านสัมมาทิฐฐิ
0.248
0.007**
ด้านสัมมาสังกัปปะ
0.232
0.012*
ด้านสัมมาวาจา
0.248
0.007**
ด้านสัมมากัมมันตะ
0.091
0.329
ด้านสัมมาอาชีวะ
0.435
<0.001**
ด้านสัมมาวายามะ
0.444
<0.001**
ด้านสัมมาสติ
0.468
<0.001**
ด้านสัมมาสมาธิ
0.626
<0.001**
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
นอกจากนั้นยังพบว่าความถี่ในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในหลักปฎิ บตั ิธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ทัศนคติ
เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมการด าเนิ น ชี วิตตามแนวมรรค 8 ในด้าน สัม มาสังกัป ปะ สัม มาวาจา สัม มาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ (p< 0.05) และระดับความรู ้ความเข้าใจในหลักการปฏิ บัติธรรมมี ความสัมพัน ธ์
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ทางบวกกับการนาไปประยุกใช้ในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p< 0.001)
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในหลักปฎิบตั ิธรรมกับ ท้ศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรม
การดาเนินชีวติ ตามแนวมรรค 8
ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการประยุกต์ใช้ความรู ้
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ rs
p-value
ในหลักปฎิบตั ิธรรมกับ
ท้ศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ตามแนวมรรค
8 ของนักศึกษา ในภาพรวม
0.295
<0.001**
สัมมาทิฐฐิ
0.081
0.385
สัมมาสังกัปปะ
0.193
0.037*
สัมมาวาจา
0.247
0.007**
สัมมากัมมันตะ
0.130
0.164
สัมมาอาชีวะ
0.179
0.053
สัมมาวายามะ
0.300
0.001**
สัมมาสติ
0.197
0.034*
สัมมาสมาธิ
0.387
<0.001**
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
ในการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม สาหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วัด
ป่ าบุญล้อม โดยมีพระวิปัสนาจารย์จากวัดป่ าบุญล้อมเป็ นพระวิทยากรนั้น ถือเป็ นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม โดยปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางศาสนาซึ่ งได้ผลสู งสุ ดตามการศึกษาของ รศ.ดร.สุ ทธิ วรรณ ตันติรจนาวงศ์ และรศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
(6) สามารถทาให้นกั ศึกษาแพทย์มีทศั นคติเกี่ ยวกับพฤติกรรมการดาเนิ นชีวิตตามแนวมรรค 8 ซึ่ งเป็ นตัวที่ สะท้อนถึงผล
ของการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรมอยูใ่ นเกณฑ์ดี แม้มีระดับความรู ้และความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมโดย
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง มีเพียงการให้ทานที่นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในระดับมาก และนักศึกษานาหลักการปฏิบตั ิ
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองด้านคุ ณธรรมเพียง 1-2 ครั้งในระยะ 1 เดื อน จากระดับความรู ้ ความเข้าใจใน
หลักการปฏิบตั ิธรรม และการนาไปประยุกใช้ในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดาเนิ นชีวิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึ กษา ซึ่ งสะท้อนถึงผลของการพัฒ นาตนเองด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (p≤0.05) ในการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม เพื่ อสร้ างบัณ ฑิ ตแพทย์ที่มีคุณ ธรรม
จริ ยธรรม การให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาศีล การเจริ ญสติ ฝึ กสมาธิ และการฟังธรรมและสนทนาธรรมให้แก่
นักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้น ร่ วมกับสนับสนุนให้นกั ศึกษาแพทย์มีการประยุกต์ความรู ้ในหลักปฎิบตั ิธรรมมากขึ้นจะส่ งผลดีต่อ
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึ กษาซึ่ งสะท้อนถึงผลของการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมเพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้นกั ศึกษาแพทย์เป็ นมนุษย์ที่พฒั นาตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรมเพิ่มขึ้น ในการเป็ นรากฐาน
ของการเป็ นแพทย์ที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ ไม่เพียงเฉพาะวิชาชีพแพทย์เท่านั้นที่จะสามารถนาหลัก มรรค 8 มาเป็ นหลักยึดใช้ใน
การดาเนิ นชีวิต แต่ทุกสาขาวิชาชีพก็สามารถนามาใช้ได้ดว้ ยเช่นกัน เพราะ การเดินทางตามหลัก มรรค 8 ถือเป็ นวิถีดาเนิ น
ชีวติ ที่ประเสริ ฐ ทาให้เกิดการบรรลุเป้ าหมายแห่งชีวติ ที่ดีงามในมนุษย์ทุกคน
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สรุ ปผลการวิจัย
นักศึ กษาแพทย์ผูท้ ี่ ได้ผ่านการเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาตนเองด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ณ วัดป่ าบุ ญล้อม จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อปลูกฝั งด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับ อริ ยสัจ 4
สติปัฎฐาน 4 ไตรสรณคม อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปั ญญา ตามแนวทางแห่ งมรรค 8 ในระหว่างที่นกั ศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่
1 ตอบแบบประเมิ นตนเองด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม จานวน 118 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 75.6 ของนักศึ กษาแพทย์ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการทั้งหมด ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามี ระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปาน
กลางค่าเฉลี่ ย 3.15 ± 0.21 คะแนน โดยมี ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการให้ท าน มี ค่าเฉลี่ยมากที่ สุด 3.53 ±1.05 คะแนน
รองลงมาได้แก่ การรักษาศีล 3.25 ± 1.05 คะแนน และต่าสุ ดคือการฟังธรรมและสนทนาธรรม ค่าเฉลี่ย 2.92 ± 1.10 คะแนน
มีทัศนคติ เกี่ ยวกับพฤติ กรรมการดาเนิ นชี วิตตามแนวมรรค 8 โดยเฉลี่ ย 3.65 ±0.24 คะแนน ซึ่ งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดในด้านสัมมาทิฐ ฐิ 3.95± 0.24 คะแนน รองลงมาคือ สัมมากัมมันตะ คะแนนเฉลี่ย 3.90± 0.35 คะแนน
สัมมาอาชีวะ คะแนนเฉลี่ย 3.88± 0.34 คะแนน และในด้านสัมมาสมาธิ มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ดคือ 3.28 ± 0.42 คะแนน และ
นัก ศึ กษาน าไปประยุก ต์ใช้ในการพัฒ นาตนเองด้านคุ ณ ธรรมโดยเฉลี่ ย อยู่ในเกณฑ์ต่ า 2.04 ± 0.78 คะแนน กล่าวคื อ
นักศึ กษานาหลักการปฏิ บัติธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองด้านคุ ณธรรมเพียง 1-2 ครั้ งในระยะ 1 เดื อน และ
ความถี่ในการนาไปใช้สูงสุดคือ การรักษาศีล 2.58 ± 1.33 คะแนน รองลงมาคือ สวดมนต์ก่อนนอน หรื อในเวลาอื่นๆ 2.44 ±
1.47 คะแนน ทาบุญ ตักบาตร ให้ทานหรื อเสี ยสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่ วนรวม 2.24 ± 1.47 คะแนน ในด้านการเดิ น
จงกรม เป็ นกิจกรรมที่ความถี่ในการปฎิบตั ินอ้ ยที่สุด 1.38 ± 0.72 คะแนน
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างการสนับสนุนทางสั งคมจากครอบครัว ทักษะทางสั งคมกับพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น ในตาบลไม้ ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
Correlations between Social Support from Family, Social Skill and Preventive Behavior on drug
among the youth in Maifad Subdidtrict, Sikao District, Trang Province
วรรณกร พลพิชยั 1* และ จันทรา อุย้ เอ้ง2
Wannakorn Ponpichai1* and Jantra Uieng2

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างการสนับ สนุ น ทางสังคมจากครอบครั วกับ
พฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติ ดของวัยรุ่ น 2) ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับ พฤติกรรมการ
ป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือวัยรุ่ นที่มีอายุระหว่าง 13 -18 ปี ในตาบลไม้ฝาด อาเภอ
สิ เกา จังหวัดตรัง จานวน 790 และสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 266 คน คัดเลือกตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิติ สถิติที่
ใช้คือค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ .05 ผลการศึกษาพบดังนี้ 1) การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครั วโดยรวม (r =.794**) มี ความสัม พัน ธ์กับ พฤติ กรรมการป้ อ งกัน ตนเองจากยาเสพติ ด ของวัยรุ่ น ใน
ระดับ สู ง เมื่ อ วิเคราะห์ เป็ นรายด้านพบว่าการสนับ สนุ น ด้านความคิ ด สติ ปั ญ ญา (r =.894**) และการสนับ สนุ น ด้าน
ทรัพยากร (r =.891**) มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง ส่วนการสนับสนุนด้านอารมณ์ (r =.922**) มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
มาก 2) ทักษะทางสังคมโดยรวม (r =.832**) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ นใน
ระดับสู ง เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านพบว่าทักษะด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร (r =.705**) ทักษะด้านการจัดการกับปั ญหา
(r =.735**) ทักษะด้านความสามารถในการสื่ อ สาร (r =.735**) ทักษะด้านการสอนตนเองหรื อ ตระหนั ก ต่ อ ตนเอง
(r =.754**) และทักษะด้านการรับการสนับสนุ นจากแหล่งกลุ่มทางสังคม (r =.828**) มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง ส่ วน
ทักษะด้านการแก้ปัญหา (r =.670**) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
คาสาคัญ : การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว, ทักษะทางสังคม, พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด
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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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บทนา
ยาเสพติดได้สร้างปั ญหาใหญ่และเป็ นภัยคุกคามกับประชากรโดยเฉพาะประชากรที่เป็ นเยาวชนและทาให้เกิดผล
เสี ยหายต่อระบบเศรษฐกิ จสังคมและความมัน่ คงของทุกประเทศในโลก ประเทศไทยก็ประสบปั ญหายาเสพติด เช่นกัน
โดยพบว่ามีการแพร่ ระบาดและเป็ นปั ญหาต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนของไทยตั้งแต่อดี ตมาจนถึงปั จจุบนั แม้รัฐบาลจะ
พยายามปราบปรามและป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างจริ งจังแค่ไหนหรื อมีบทลงโทษรุ นแรงต่อผูค้ า้ หรื อผูจ้ าหน่าย
อย่างไร แต่ปัญหายาเสพติดก็ยงั คงพบได้ทวั่ ไปในประเทศไทย ทั้งในเมืองและชนบทยังคงสร้างปั ญหาให้กบั เยาวชนไทย
ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยาเสพติดยังได้สร้างปั ญหาความรุ นแรงและความแตกแยกในระดับครอบครัวเยาวชนจานวนมากซึ่ ง
เป็ นกาลังสาคัญของชาติตอ้ งตกเป็ นทาสของยาเสพติดและนาไปสู่ ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนและก่อการกระทาความผิดต่อ
ผูอ้ ื่นส่งผลกระทบต่อตนเองสังคมสุขภาพอนามัยและผลกระทบด้านความมัน่ คงของประเทศในที่สุด
ยาเสพติดที่เป็ นปั ญหาแพร่ ระบาดหลัก คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชา พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน และที่ตอ้ งเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิด คือ คีตามีน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากในอดีต นอกจากนี้ ยงั พบการใช้ยาควบคุม/ยาอันตรายในทางที่ผิดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยประชากรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งในมิติของการเสพและกระทาความผิดที่มีอายุไม่เกิน
24 ปี มี สัด ส่ วนสู ง โดยส่ วนใหญ่ ร้อ ยละ 40 ยังอยู่ในกลุ่ม อายุ 15-19 ปี ร้ อ ยละ 70 ของผูเ้ ข้าไปเกี่ ยวข้องมี อ าชี พรั บ จ้าง
แรงงาน และเกษตรกร จากสถานการณ์ดงั กล่าวนี้ถือว่าเป็ นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็ นห่ วงสาหรับสังคมไทย โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชนหรื อวัยรุ่ น ที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงมากที่สุด
จากสถิติดา้ นยาเสพติดพบว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่ มมีอายุนอ้ ยลง โดยวัยรุ่ นในตาบลไม้
ฝาด อ าเภอสิ เกา จังหวัด ตรั ง ในปั จจุ บัน มี จานวน 790 อาศัยอยู่ในชุ ม ชน มี ท้ ังที่ อยู่ในระบบการศึ ก ษาและนอกระบบ
การศึกษา ซึ่งเป็ นวัยที่เสี่ ยงต่อการยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด จากการศึกษาข้อมูลในพื้นที่และงานวิจยั เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ นในพื้นที่น้ ี
พบว่ามีวยั รุ่ นที่อยูน่ อกระบบการศึกษาเป็ นจานวนมาก และเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่อาจจะขาดความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันตนเองจาก
ยาเสพติด ฉะนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจว่าวัยรุ่ นในพื้นที่ ดงั กล่าวนี้ มีพฤติกรรมในการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดย่างไร
มีความเสี่ ยงมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะได้หาแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน และตัววัยรุ่ นเอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยา
เสพติดของวัยรุ่ นในตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
2) เพื่อ ศึ กษาความสัม พัน ธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับ พฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติ ด ของวัยรุ่ น
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือวัยรุ่ น ในตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปและแบบสอบถาม
โดยทาการศึกษากับวัยรุ่ นที่อาศัยอยูใ่ นตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง โดยมีวธิ ีการดาเนินงานดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ วัยรุ่ น ที่ อ าศัยอยู่ในต าบลไม้ฝ าด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรั งที่ มี อายุต้ งั แต่
13 –18 ปี จานวน 790 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน)
2) การคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่างผูว้ ิจัยท าการคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่างโดยค านวณหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่างจากจานวน
ประชากรวัยรุ่ น โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ซึ่งมีวธิ ีการคานวณ ดังนี้
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
1) ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อ มูลปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมี ขอ้ คาถามเกี่ ยวกับ เพศอายุ
สถานภาพทางการศึกษาสถานภาพ (การสมรสหรื อการมีครอบครัว) จานวนพี่นอ้ งลาดับการเกิด สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว หมู่บา้ นที่อาศัยอยู่
2) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โดยข้อคาถามสร้างขึ้นจากแนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคมจากนักวิชาการหลายๆ แนวคิด โดยมุ่งเน้นถามในเรื่ องการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โดยสรุ ป
การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว ออกเป็ น 3 ด้าน คื อ การสนับสนุ นด้านความคิ ด สติ ปัญญา การสนับสนุ น ด้าน
อารมณ์ และการสนับสนุนด้านทรัพยากร ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3) ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางสังคมข้อคาถามสร้างขึ้นจากแนวคิดทักษะทางสังคมของ
Schinke and Gilchrist (1984, quoted in Bloom 1996) ประกอบด้ว ยข้อ ค าถามเกี่ ยวกับ ทัก ษะทางสังคม 6 ด้าน ดังนี้ คื อ
ทักษะด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ทักษะด้านการแก้ปัญหาทักษะ ด้านการจัดการกับปั ญหาทักษะ ด้านความสามารถในการ
สื่ อสารทักษะ ด้านการสอนหรื อตระหนักต่อตนเองทักษะ ด้านการรับการสนับสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสังคม โดยลักษณะ
ข้อคาถามเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
4) ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด ข้อคาถามสร้างขึ้นจากคานิ ยามของ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน ตนเองจากยาเสพติ ด หลายๆ แนวคิ ด รวมทั้ง งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งโดยลัก ษณะข้อ ค าถามเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ใช้เกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมิ น ค่า มี ให้เลื อ ก 5 ระดับ ลักษณะข้อ คาถามเป็ นแบบ
เลือกตอบโดยเริ่ มจากระดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ข้อความที่ใช้มีลกั ษณะในเชิงบวก โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละ
ระดับดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ค่าคะแนน
จริ งมากที่สุด
5
จริ งมาก
4
จริ งปานกลาง
3
จริ งน้อย
2
ไม่จริ งเลย
1
ซึ่งสามารถแปลความหมายระดับคะแนนได้ดงั นี้
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ช่วงระดับคะแนน
1.00-1.49 หมายถึง มีลกั ษณะนั้น ๆ ในระดับต่ามาก
1.50-2.49 หมายถึง มีลกั ษณะนั้น ๆ ในระดับต่า
2.50-3.49 หมายถึง มีลกั ษณะนั้น ๆ ในระดับปานกลาง
3.50-4.49 หมายถึง มีลกั ษณะนั้น ๆ ในระดับสูง
4.50-5.00 หมายถึง มีลกั ษณะนั้น ๆ ในระดับสูงมาก
นอกจากนั้น ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่ งมีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
0.00 -1.00 ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกใช้เกณฑ์การจัดระดับความสัมพันธ์ของ Hinkle (1998) ซึ่งมีเกณฑ์ในการจัดดังนี้
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
.90-1.00
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมาก
.70-.90
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
.50-.70
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
.30-.50
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
.00-.30
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามาก
3. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั มีวธิ ีการและขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากหนังสื อ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และนาแนวคิดทฤษฎี ดังกล่าว
มาเป็ นแนวทางในการสร้างข้อคาถาม โดยในการสร้างข้อคาถามนั้นผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิด ทฤษฎีดงั กล่าวมาปรับให้เข้ากับ
บริ บทของงานวิจยั ชิ้นนี้
2) การหาความเที่ ยงตรง ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ ส ร้างขึ้ น ไปเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่ าน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและนามาแก้ไขปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
3) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กบั วัยรุ่ นที่เป็ น
กลุ่มประชากร ที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่ ได้มาคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของ ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ดังนี้
- แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .949 และ
เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านได้ค่าความเชื่อมัน่ ด้านการสนับสนุนด้านความคิด สติปัญญาเท่ากับ .891 ด้านการสนับสนุนด้าน
อารมณ์เท่ากับ .908 และด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากรเท่ากับ .879
- แบบสอบถามเกี่ ยวกับทักษะทางสังคมค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .963 และเมื่อวิเคราะห์เป็ นราย
ด้านได้ค่าความเชื่อมัน่ คือ ทักษะด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเท่ากับ .863 ทักษะด้านการแก้ปัญหาเท่ากับ .809 ทักษะด้านการ
จัดการกับปั ญหาเท่ากับ .861 ทักษะด้านความสามารถในการสื่ อสารเท่ากับ .836 ทักษะด้านการสอนหรื อตระหนักต่อตนเอง
เท่ากับ .900 ทักษะด้านการรับการสนับสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสังคมเท่ากับ .847
- แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .965
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ สร้างขึ้ น โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย จากนั้นผูว้ ิจยั จะเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามและนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนาแบบสอบถามที่ ตรวจให้คะแนนแล้วมา
บันทึกคะแนนโดยการลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพื่อรอการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล และประมวลผลใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์
การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ โดยใช้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson Product moment correlation
coefficient) สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเเปรอิสระและตัวเเปรตาม กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Level of
significance) ที่ระดับ .05

ผลและวิจารณ์ผล
พื้นที่ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ในปั จจุบนั มี วยั รุ่ นอยูจ่ านวน 790 คน มีท้ งั ที่อยูใ่ นระบบการศึกษาและ
นอกระบบการศึกษา ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่อาจจะขาดความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด และจากการศึกษา
พบผลดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาความความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างการสนับ สนุ น ทางสัง คมจากครอบครั ว และทัก ษะทางสั งคมกับ
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น ผลการศึกษาพบว่า
1) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจาก
ยาเสพติดของวัยรุ่ น พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเอง
จากยาเสพติดในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านพบว่า การสนับสนุนด้านความคิด สติปัญญา
และการสนับสุ น นด้านทรั พยากรมี ความสัมพัน ธ์กับ พฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติ ดในระดับ สู ง ส่ วนการ
สนับสนุนด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดในระดับสูงมาก โดยมีความสัมพันธ์กนั
ในเชิงบวกทั้งหมด
2) ผลการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น
พบว่าทักษะทางสังคมโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดในระดับสู ง เมื่อวิเคราะห์เป็ น
รายด้าน พบว่าทักษะด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ทักษะด้านการจัดการกับปั ญหา ทักษะด้านความ สามารถในการสื่ อสาร
ทักษะด้านการสอนหรื อตระหนักต่อตนเอง และทักษะด้านการรับการสนับสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั
พฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติ ดในระดับสู ง ส่ วนทักษะด้านการแก้ปัญ หามี ความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมการ
ป้ องกันตนเองจากยาเสพติดในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกทั้งหมด ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทักษะทางสังคมกับพฤติกรรมการ
ป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น
ตัวแปร
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจาก ระดับความสัมพันธ์
ยาเสพติด
r
p
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
1. การสนับสนุนด้านความคิด สติปัญญา
.894**
.000
สูง
2. การสนับสนุนด้านอารมณ์
.922**
.000
สูงมาก
3. การสนับสนุนด้านทรัพยากร
.891**
.000
สูง
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวม
.794**
.000
สูง
ทักษะทางสังคม
1. ทักษะด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
.705**
.000
สูง
2. ทักษะด้านการแก้ปัญหา
.670**
.000
ปานกลาง
3. ทักษะด้านการจัดการกับปั ญหา
.735**
.000
สูง
4. ทักษะด้านความสามารถในการสื่ อสาร
.735**
.000
สูง
5. ทักษะด้านการสอนหรื อตระหนักต่อตนเอง
.754**
.000
สูง
6. ทักษะด้านการรับการสนับสนุนจากแหล่ง
.828**
.000
สูง
กลุ่มทางสังคม
ทักษะทางสังคมโดยรวม
.832**
.000
สูง
** หมายถึง มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
2. การวิจารณ์ผล
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทักษะทางสังคมกับพฤติกรรม
การป้ องกันตนเองจากยาเสพติดในตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง สามารถให้ขอ้ วิจารณ์ได้ดงั นี้
1) จากผลการศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากยาเสพติด โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง ซึ่งหมายความว่าถ้าวัยรุ่ นได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก ก็จะทา
ให้มีพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดมากด้วย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครอบครัวเป็ นกลุ่มบุคคลที่มีความสาคัญและมี
อิทธิ พลต่อสมาชิ กคนอื่นๆ ด้วยกัน ซึ่ งถ้าหากสมาชิ กในครอบครัวมีความรักความอบอุ่นต่อกัน สร้างความรู ้สึกไว้วางใจ
และเป็ นที่พ่ ึงให้แก่กนั ได้ ก็จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเคารพเชื่อฟังกันและกัน โดยเฉพาะวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นเป็ นวัยรอยต่อ
ระหว่างความเป็ นเด็กกับผูใ้ หญ่ ถ้าพ่อแม่ผปู ้ กครองหรื อสมาชิกในครอบครัวให้การสนับสนุนแก่วยั รุ่ นอย่างเหมาะสมก็จะ
ช่วยให้ตวั วัยรุ่ นเห็นว่าครอบครัวคือที่พ่ งึ ของพวกเขา โอกาสที่จะกระทาตนไม่เหมาะสมก็นอ้ ยตามมา โดยเฉพาะเรื่ องของ
การยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด ถ้าสมาชิกในครอบครัวให้การสนับสนุ นทางสังคมอย่างเพียงพอและเหมาะสมก็จะช่วยให้วยั รุ่ น
รู ้จกั พาตนเองหลีกเลี่ยงจากสิ่ งเสพติดนั้นๆ ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ Pender (1996) กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง
เป็ นการที่ บุคคลได้รับการสนับสนุ นในด้านต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุ นด้านจิ ตใจ อารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร จากกลุ่มคนใน
ระบบสังคม บุคคลจะรู ้สึกว่าตนเองได้รับความรัก ได้รับการยกย่อง เห็นคุณค่าในตนเองและรู ้สึกถึงความเป็ นที่ตอ้ งการของ
ผูอ้ ื่น ซึ่งส่งผลให้บุคคลสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเหมาะสม
2) จากผลการศึ กษาพบว่าทักษะทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด โดยมี
ความสัมพันธ์กนั สู งเกือบทุกด้าน ซึ่ งหมายความว่าถ้าวัยรุ่ นมีทกั ษะทางสังคมมาก ก็จะมีพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยา
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เสพได้มากด้วย ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากทักษะทางสังคมนั้นเป็ นปั จจัยส าคัญ ในการแสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมของตนเองที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสมในทุกๆ ด้านที่จาเป็ น ซึ่ งการมีทกั ษะทางสังคมที่ เหมาะสมจะช่วยให้
บุคคลมีความรอบคอบในการใช้ชีวติ รู ้จกั แสดงหรื อทาตามความต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภร ชินะเกตุ (2553)
ที่ ได้ศึ ก ษาปั จ จัยที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมป้ อ งกัน ตนเองจากยาเสพติ ด ของนัก เรี ยนระดับ ประกาศนี ยบัต รวิช าชี พ สั งกัด
อาชี วศึกษา จังหวัดราชบุรี ที่พบว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากสถานศึ กษา การควบคุมตนเอง ทักษะชี วิต และ
การรับรู ้เกี่ยวกับยาเสพติด สามารถร่ วมกันทานายพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดได้ร้อยละ 32.8

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ ทั้งการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทักษะทางสังคมมีความสัมพันธ์
ในระดับสู งกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่าครอบครัวและการส่ งเสริ มให้
วัยรุ่ นหรื อเยาวชนมีทกั ษะในการดาเนิ นชีวิตที่เหมาะสม จะช่วยป้ องกันไม่ให้วยั รุ่ นเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้ ฉะนั้น
สถาบันต่าง ๆ ทางสังคมที่ มีความใกล้ชิดกับวัยรุ่ นควร เช่น สถาบันครอบครัว และสถานบันการศึ กษาควรมอบความรัก
ความอบอุ่น และสร้างแนวคิด เจตคติที่ดีต่อตนเอง รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคมให้มีความเหมาะสมกับหลักการดาเนิ น
ชีวติ ที่ดี เพื่อช่วยไม่ให้วยั รุ่ นเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติดให้ได้มากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดีเนื่องด้วยความช่วยเหลือจากคณาจารย์สาขาศึกษาทัว่ ไป และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจยั จาก
งบประมาณรายได้ ประจาปี 2561
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ประวัติความเป็ นมาและความเปลีย่ นแปลงวิถีชีวติ : กรณีศึกษาชุ มชนบ้ านไม้ ฝาดอาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
History and Life Style Change: Case Study The Community Ban Mai Fad, Sikao District, Trang
Province
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บทคัดย่อ
ชุมชนบ้านไม้ฝาดอาเภอสิ เกา จังหวัดตรังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 20 ที่ผา่ นมาเนื่องจากความเจริ ญของ
ประเทศและการก่อตั้งของมหาวิท ยาลัยฯใกล้ชุมชน การศึ กษานี้ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษาประวัติความเป็ นมาและการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไม้ฝาด เก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในเดื อน พฤศจิกายน
ถึง ธันวาคม 2560 ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุมชนมีประวัติการตั้งถิ่นฐานกว่า 200 ปี ประชากรเป็ นคนไทยเชื้อสายจีน ชื่อของ
หมู่บา้ นมาจากชื่อต้นไม้ในหมู่บา้ น 2) ครอบครัวของชุมชนครอบครัวเก่าจะเป็ นครอบครัวใหญ่ส่วนปั จจุบนั เริ่ มมีครอบครัว
เล็กเพิ่มมากขึ้น ความสั มพันธ์ ของคนในชุ มชน มีความสัมพันธ์ของคนในสังคมน้อยลง อาชีพของชุมชน เปลี่ยนแปลงจาก
การหาของป่ า ประมงชายฝั่ ง และปลูกผักสวนครัว เป็ นทาสวนยางพาราและสวนปาล์ม และรับจ้างรายวัน รายเดื อน กับ
หน่วยงานราชการและเอกชน เศรษฐกิจ เปลี่ยนจากการประกอบเกษตรกรเป็ นอาชีพหลัก เปลี่ยนไปรับจ้าง ค้าขาย ทาให้มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น มีที่ดินที่ ราคาสู งมากขึ้น มีเงิ นออมมากขึ้นแต่ก็มีหนี้ สินมากขึ้นเช่นกัน สุ ขภาพอนามัย สุ ขภาพและ
อนามัยในปั จจุบนั ดีกว่าอดีต สิ่งแวดล้ อม คนต่างถิ่นเข้ามาอยูใ่ นชุมชนเป็ นจานวนมาก เกิดการแลกเปลี่ยน ค่านิยม ความคิด
และวัฒนธรรมมากขึ้น การสื่ อสารและคมนาคม ระบบสาธารณู ปโภค ดี ยิ่งขึ้น ขยะมากขึ้ นประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการขยะมากขึ้น วัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมที่มีอยูย่ งั คงไม่เปลี่ยนแปลงจากในอดีต ความเชื่ อและศาสนา
กิจกรรมต่างๆ ทั้งคนรุ่ นใหม่และรุ่ นเก่ายังนิยมไปทากิจกรรมที่วดั ไม่แตกต่างจากในอดีต โดยสรุ ปการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของชุมชนดังกล่าวอย่างรวดเร็ วในช่วง 20 ปี นั้น มีผลทาให้ประชาชนในชุมชนมีความสุขมากขึ้นกว่าในอดีต
คาสาคัญ : วิถีชีวติ ของชุมชน, ชุมชนบ้านไม้ฝาด
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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
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บทนา
ชุ มชนบ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรั ง อยู่ห่ างจากที่ ว่าการอาเภอสิ เกา ประมาณ
10 กิโลเมตร และห่ างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 40 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไป มีลกั ษณะเป็ นที่
ราบลุ่ ม และที่ ราบค่ อ นข้างสู ง และมี พ้ื น ที่ บ างแห่ งติ ด กับ ทะเล พื้ น ที่ ราบมี เนื้ อที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 65 ของพื้ น ที่ ตาบล
ส่ วนพื้นที่ ราบลุ่มมีเนื้ อที่ ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ ตาบล และที่ ราบค่อนข้างเป็ นลูกคลื่นและติดต่อกับทะเลมีเนื้ อที่
ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ตาบล ตาบลไม้ฝาดมีลาน้ าธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลาน้ าหนานสู ง และลาน้ าตกอ่างทอง สภาพ
พื้นที่โดยทัว่ ไปของชุมชนไม้ฝาด เป็ นที่ราบลุ่มค่อนข้างสูงและเป็ นชายทะเล ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เช่ น ยางพารา ปาล์ม น้ ามัน และอาชี พ ด้านการประมง รวมทั้ง มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วบริ เวณชายฝั่ ง ทะเล 3 แห่ ง คื อ
หาดปากเมง หาดเจ้าไหม หาดราชมงคลและน้ าตกอ่างทอง ในด้านการคมนาคมมีทางหลวงแผ่นดิ น หมายเลข 4046
เป็ นเส้นทางหลักตัดผ่านตอนกลางของพื้นที่
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ชุมชนบ้านไม้ฝาดในอดีตไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก จนกระทัง่ ปี 2535
เป็ นต้นมา ได้มีหน่วยงานการศึกษา คือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ต่อมาเปลี่ยนเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั วิทยาเขตตรัง) ได้มาจัดตั้งหน่วยงานการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนมาในพื้นที่ดงั กล่าว ประกอบกับมีหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานเข้ามาตั้งในพื้นที่ๆไม่ห่างกับชุมชน ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับชุมชนดังกล่าวทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม อย่างรวดเร็ วในช่วงเวลาประมาณ 20 ปี ที่ผา่ นมาทั้งในด้านบวกและลบ
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาประวัติความเป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของชุมชนบ้านไม้ฝาดเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นให้กบั คนรุ่ นปั จจุบนั ทราบประวัติความเป็ นมาของชุมชนและปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ตลอดจนแนวโน้ม
ของปั ญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของชุมชนบ้านไม้ฝาด ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน 8 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) สาหรับใช้เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา โดยมี เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี จานวน 4 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 51 ปี ขึ้นไป จานวน 4 คน มีความสมัครใจที่จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมรวบข้อ มู ล ได้แ ก่ แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ และเครื่ อ ง
บันทึกเสี ยงใช้บนั ทึกการสัมภาษณ์เพื่อเป็ นการเก็บรายละเอียดของข้อมูลให้ครบถ้วนและป้ องกันกันความผิดพลาดในการ
ทาความเข้าใจกับรายละเอียดในการสัมภาษณ์ พร้อมยืนยันกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลว่าจะไม่นาไปเปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นทราบ นอกจากได้รับ
การอนุญาตจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ติดต่อนัดหมายพบปะพูดคุย สัมภาษณ์ โดยการขออนุ ญาตการ
บันทึกเสี ยงจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. การสรุ ปข้อมูล เชิงพรรณนา
5. ระยะเวลาการดาเนินการวิจยั พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2560
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชนบ้ านไม้ ฝาด
จากการสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล 8 ท่าน เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านไม้ฝาดสรุ ปได้ว่า
ชุ ม ชนมี ป ระวัติ ก ารตั้ งถิ่ น ฐานกว่ า 200 ปี ประชากรเดิ ม เป็ นคนไทยเชื้ อ สายจี น มี ต ้น ไม้ใ หญ่ อ ยู่ ก ลางหมู่ บ้ า น
ชื่อต้นไม้ฝาด ประชาชนจึงเรี ยกว่า บ้านไม้ฝาด มาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั นี้
2. การเปลีย่ นแปลงวิถีชีวติ พบว่า
2.1 ครอบครั วของชุ มชน ครอบครัวเก่ ายังคงเอกลักษณ์ ข องครอบครั วใหญ่ มี ส มาชิ กในครอบครั ว
มากกว่า 5 คน อีกทั้งเป็ นเครื อญาติกันทั้งหมดในชุมชน โดยมีนามสกุลที่ เหมือนกันทั้งชุมชนเพียง 3-4 นามสกุลเท่ านั้น
ไม่แตกต่างจากอดี ต ส่ วนครอบครัวใหม่ ที่อาจได้รับ สมาชิ กจากภายนอกชุ มชนจะเริ่ มเป็ นครอบครั วขนาดเล็กมากขึ้ น
ซึ่ งสอดคล้องกับ ขวัญ สงวนเสริ มศร (2013) เรื่ องวิถีชุม ชนคนแม่กา ซึ่ งรายงานว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั เปลี่ยน
จากครอบครั ว ใหญ่ เป็ นครอบครั ว ขนาดเล็ ก ลงมี ส มาชิ ก ไม่ เกิ น 5 คน สภาพการศึ ก ษา ของสมาชิ ก ในครอบครั ว
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยคนรุ่ นใหม่มีการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี สูงมากขึ้น แตกต่างจากในอดีตอย่างชัดเจน
2.2 ด้ านความสั มพันธ์ ของคนในชุ มชน ความสัมพันธ์ระบบเครื อญาติในอดีตมีความรักความแบ่งปั น
มีการเอื้อเฟื้ อ เผื่อแผ่ มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่ญาติฯ ไม่ทิ้งกันช่วยเหลือกันฝากลูกฝาก
หลานได้ ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ปั จจุบนั มีการเห็ นแก่ตวั กันมากขึ้น ขาดความรักความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
มีความสามัคคีที่นอ้ ยลง ต่างคนต่างอยูต่ ่างทามาหากิน ไม่ค่อยได้พบเจอกัน คนออกจากถิ่นไปทางาน กลับมาพบปะในวาระ
สาคัญ การช่ วยเหลื อกันของคนในชุ มชนลดลง สอดคล้องกับ แนวคิ ดของสมศักดิ ศรี สันติ สุข (2556) ในเรื่ องของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและของคนในชนบทลดน้อยลง
2.3 อาชีพของชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมากจากการทาการเกษตร เช่นปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ขนาด
เล็ก ทาประมงชายฝั่ง และเก็บของป่ า เป็ นการปลูกเชิงเดี่ยว คือ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ส่ วนการเลี้ยงสัตว์ยงั เหมือนเดิม
โดยเลี้ ยงจ านวนน้อยในบ้าน เช่ น เลี้ ยงไก่ เลี้ ยงวัว มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอาชี พ เป็ นรั บ จ้างรายวัน รายเดื อ น โดยเกื อ บทุ ก
ครอบครัวจะให้สมาชิกไปทางานรับจ้างดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.4 ด้ านเศรษฐกิจ
- เกิ ด กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ห ลากหลายเพื่ อตอบสนองต่ อ จานวนประชากรในชุ ม ชนที่
เพิ่มขึ้น ผูท้ ี่เคยประกอบเกษตรกรเป็ นอาชีพหลัก เปลี่ยนไปรับจ้าง ค้าขาย ทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- การถื อครองที่ ดิน ของชุ มชน พบว่า ในอดี ตมี การถื อครองที่ ดินต่อครอบครัวมากกว่าใน
ปั จจุ บัน สภาพที่ ดิ น ที่ ครอบครองเป็ นทั้งที่ ดิน ที่ ถูก กฎหมาย และไม่ ถูกกฎหมาย ซึ่ งมี ก ารบุ กรุ กป่ าเพื่ อประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ปั จจุบนั ประชาชนถือครองที่ดินถูกกฎหมายมากขึ้น ราคาที่ดินสูงมากขึ้นหลายเท่าตัว
- เงินออมและหนี้ สิน เงินออมในปั จจุบนั มีมากกว่าในอดีต แต่ก็มีหนี้ สินมากกว่าในอดีตอย่าง
มากเนื่องจากมีค่านิยมที่ซ้ือของอานวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้น เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า เสื้ อผ้า รถมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์
2.5 ด้ านสุ ขภาพอนามัย ด้านสุขภาพและอนามัยในปั จจุบนั ดีกว่าอดีตเป็ นอย่างมากเนื่องจากมีการพัฒนา
ด้านถนนและโรงพยาบาลที่ห่างจากชุมชนไม่เกิน 10 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดีและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพทั้ง
ตนเองและคนในครอบครัว การมี ระบบสาธารณะสุ ขที่ ดี มี โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบล และโรงพยาบาล
ประจาอาเภอส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดียงิ่ ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสนิท สมัครการ (2545)
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2.6 ด้ านสิ่งแวดล้ อม
- การเปลี่ยนแปลงด้านจานวนประชากรมีผทู ้ ี่เข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นในชุมชน เช่น บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย นิ สิตนักศึกษา รวมทั้งผูอ้ พยพจากต่างถิ่นเข้ามาอยูใ่ นชุมชนเป็ นจานวนมาก เกิ ดการแลกเปลี่ยนค่านิ ยม
ทางความคิด และวัฒนธรรมมากขึ้น
- การสื่ อสารและคมนาคมดี ยิ่งขึ้น สะดวกมากขึ้นมี การพัฒนาถนนภายในชุ มชนให้มีความ
สะดวกสบาย ระบบสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า ประปา พบว่า มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วจนมีความสมบูรณ์มากกว่าอดีตอย่าง
มาก เช่น ไฟฟ้าเสถียรกว่าในอดีตเป็ นอย่างมาก มีระบบประปาทัว่ ถึง มีตเู ้ อทีเอ็ม เป็ นต้น
- ด้านขยะ มีขยะเพิ่มปริ มาณมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการขยะมากขึ้น
2.7 ด้ านวัฒนธรรมและประเพณี ชุมชนบ้านไม้ฝาดใช้ ภาษาท้องถิ่นใต้ มีดนตรี และการแสดงพื้นหลาย
ชนิด ได้แก่ มโนราห์ กลองยาว ลิเกป่ า ราวงเวียนครก และหนังตะลุง เป็ นต้น วัฒนธรรมเหล่านี้ ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลงจากใน
อดีต
2.8 ความเชื่ อและศาสนา พบว่า ชุมชนไม้ฝาดมีความเชื่อและศาสนา โดยมีวดั ไม้ฝาดเป็ นสถานที่สาคัญ
ในการไปทากิจกรรมต่างๆ ทั้งคนรุ่ นใหม่และรุ่ นเก่ายังนิยมไปทากิจกรรมที่วดั ไม่แตกต่างจากในอดีต

สรุ ปผลการวิจัย
ประวัติความเป็ นมาชุมชนบ้านไม้ฝาด มีประวัติการตั้งถิ่นฐานกว่า 200 ปี ประชากรเดิ มเป็ นคนไทยเชื้ อสายจี น
มีตน้ ไม้ใหญ่ อยูก่ ลางหมู่บา้ นชื่อ ต้นไม้ฝาด ประชาชนจึงเรี ยกว่า บ้านไม้ฝาด
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไม้ฝาด ครอบครั วของชุ มชนครอบครัวเก่าจะเป็ นครอบครัวใหญ่ส่วน
ปั จจุ บัน เริ่ ม มี ครอบครัวเล็กเพิ่ มมากขึ้ น ด้ านความสั ม พัน ธ์ ข องคนในชุ มชน มี ค วามสัม พัน ธ์ข องคนในสังคมน้อยลง
ด้ านอาชีพของชุ มชน เปลี่ยนแปลงจากการหาของป่ า ประมงชายฝั่ง และปลูกผักสวนครัว เป็ นการทาเกษตรกรรมเชิงเดียว
เช่น ยางพาราและสวนปาล์ม และรับจ้างรายวัน รายเดือน กับหน่ วยงานราชการและเอกชน ด้ านเศรษฐกิจ เปลี่ยนจากการ
ประกอบเกษตรกรเป็ นอาชี พหลัก เปลี่ยนไปรับจ้าง ค้าขาย ทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีที่ดินที่ ราคาสู งมากขึ้น มีเงินออ
มมากขึ้ น แต่ ก็ มี ห นี้ สิ น มากขึ้ น เช่ น กัน ด้ านสุ ข ภาพอนามัย สุ ข ภาพและอนามัย ในปั จ จุ บัน ดี ก ว่าอดี ต เป็ นอย่างมาก
ด้ านสิ่ งแวดล้ อม คนต่างถิ่นเข้ามาอยูใ่ นชุมชนเป็ นจานวนมาก เกิดการแลกเปลี่ยน ค่านิ ยม ความคิด และวัฒนธรรมมากขึ้น
การสื่ อสารและคมนาคม ระบบสาธารณู ปโภค ดี ยิ่งขึ้น สะดวกมากขึ้น ขยะมากขึ้นประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการขยะมากขึ้น ด้ านวัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมที่ มีอยูย่ งั คงไม่เปลี่ยนแปลงจากในอดี ต ความเชื่ อและศาสนา
กิจกรรมต่างๆ ทั้งคนรุ่ นใหม่และรุ่ นเก่ายังนิยมไปทากิจกรรมที่วดั ไม่แตกต่างจากในอดีต
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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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บทนา
ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีความสาคัญอย่างยิ่งและเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญของการ
ด าเนิ น งานทั้งภาครั ฐ และเอกชน ซึ่ งข้อ มู ล ต่ างๆ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเหล่ านี้ ผูร้ ั บ บริ ก ารสามารถสื บ ค้น ข้อ มู ล ผ่ านเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตได้ ซึ่ งมีท้ งั ในรู ปแบบที่ คิดค่าบริ การและไม่คิดค่าบริ การหลายหน่ วยงานทางภาครัฐบาลได้จดั ทาโครงการที่
สนับสนุ น เพื่ อจัดท าเป็ นโครงการรัฐบาลอิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่ อผลักดัน และสนับสนุ นให้หน่ วยงานของภาครั ฐให้มีการ
ให้บริ การต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทัว่ ถึง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อน
เพื่อสร้างความโปร่ งใสในการให้บริ การแก่ประชาชนและภาคธุรกิจด้วยความเสมอภาค ภาครัฐได้จดั ให้มีการบริ การข้อมูล
Online แก่สาธารณะ ทั้งนี้ หากนามาประยุกต์ใช้ช่วยในการประกอบการตัดสิ นใจ เช่น ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่า และได้รับผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละด้าน ทั้งด้านนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว สถาน
ประกอบการ ชุมชนในแต่ละพื้นที่ ที่ ให้บริ การกับนักท่องเที่ ยว หากมีสถานที่ ท่องเที่ ยวใหม่ๆ เกิ ดขึ้น ก็จะสามารถดึ งดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ตรงกับความ
ต้องการของนักท่ องเที่ ยวมากที่ สุ ด หรื อการสื บ ค้น หาสิ น ค้าที่ มี การขายสิ น ค้า Online ในรู ปแบบ Ecommerce ซึ่ งผูซ้ ้ื อ
ไม่จาเป็ นต้องเดิ นทางไปที่ ร้านค้า ทาให้ประหยัดเวลาและพลังงาน ผูซ้ ้ื อก็สามารถจะเลือกซื้ อสิ นค้าได้เสมือนอยู่ภายใน
ร้านค้านั้น และผูซ้ ้ื อก็สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้จากหลายๆ ร้านค้าภายในเวลาเดียวกัน จึงเห็นได้วา่ เป็ นการประหยัดเวลา
เป็ นอย่างมาก และสามารถตอบโจทย์การให้บริ การต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด เป็ นต้น
ปั จจุบันอินเทอร์ เน็ตรองรับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น สามารถรับส่ งข่าวสารระหว่างการ
พูดคุยกันซึ่ งสามารถมองเห็นภาพและได้ยินเสี ยงผูส้ นทนาได้พร้อมกันแบบ Real Time การเรี ยกดูขอ้ มูล และข่าวสารจาก
เว็บ ไซต์ต่างๆ การซื้ อ ขายสิ น ค้าบนอิ น เทอร์ เน็ ต ซึ่ งเว็บ ไซต์ต่ างๆ ให้บ ริ การในรู ป แบบของร้ านค้า Web E-commerce
ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การสามารถรับบริ การได้ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง หรื อการศึ กษาเล่าเรี ยนในหลักสู ตรต่างๆ ผ่านระบบ E-learning
เป็ นต้น อินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การของประชาชนโดยทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง
การใช้อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ระบบอินเทอร์ เน็ตยังมีความสามารถในการให้ความบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ เช่น ดูภาพยนต์
Online ซึ่งมีท้ งั ฟรี และเป็ นสมาชิก ฟังเพลงจากรายการวิทยุ Online เล่นเกมส์ เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นประโยชน์ที่เกิดจาก
การใช้อินเทอร์ เน็ต อินเตอร์ เน็ตจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในปั จจุบนั ผูท้ ี่เชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต
สามารถแลกเปลี่ยนหรื อรับ/ส่ งข่าวสารใดๆ ได้อย่างอิสระ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ราวกับอยูใ่ กล้กนั มีความ
รวดเร็ ว ลดการใช้กระดาษ ทรัพยากรต่างๆ จึ งทาให้ลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ปั จจุ บันเทคโนโลยีที่เกิ ดขึ้ นใหม่ๆ ทาให้
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้สะดวกและง่ายขึ้น แต่การใช้อินเทอร์เน็ตต้องพึงระวังภัยต่างๆ ที่แอบแฝงมากับการให้บริ การจาก
พวกมิจฉาชีพ (พิสมัย, 2556) ซึ่งได้จดั ทาเว็บไซต์หลอกลวงผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถทาให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับความ
เสี ยหาย ต้องเสี ยทั้งทรัพย์สินเงินทอง หรื อข้อมูลที่มีความสาคัญเป็ นความลับอาจจะถูกขโมยไปในรู ปแบบของการขโมย
เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ได้ ซึ่งในปั จจุบนั ภัยเหล่านี้นบั วันยิง่ จะมีมากขึ้นเรื่ อยๆ หากประชาชนโดยทัว่ ไปไม่ได้ทราบข่าวสาร
เหล่านี้ ก็จะทาให้ตกเป็ นเหยื่อของมิจชีพเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็ นอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่ผใู ้ ช้บริ การอินเทอร์จะต้องระมัดระวัง
ต้องคอยติดตามรับข่าวสารจากภัยเหล่านี้จากแหล่งข้อมูลหรื อเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึ กษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ตของประชาชน
ทัว่ ไปในตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งเป็ นชุมชนที่กาลังพัฒนาการให้บริ การต่างๆ ให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ของอินเทอร์ เน็ต เช่น มีเว็บไซต์ของชุมชน มีบริ การในรู ปแบบของการของการขายสิ นค้า Online แบบ E-commerce มีการ
เผยแพร่ แหล่งท่องเที่ ยวของชุมชน พืชสมุนไพรต่างๆ เป็ นต้น ข้อมูลที่ ได้น้ ี สามารถใช้เป็ นแนวทางให้กับหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในบริ เวณสถานที่ ท่องเที่ยว ซึ่ งมีเนื้ อหาสอดคล้องกับการเรี ยนการสอนในรายวิชาระบบ
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อินเตอร์ เน็ตและอินทราเน็ต วิชาการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นการพัฒนาการเรี ยน การสอน และ
ความรู ้ของนักศึกษา ทาให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดให้ประยุกต์วธิ ีการทางด้านเครื อข่าย โดยนาไปใช้กบั ระบบงานจริ ง
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ ตของประชาชนทั่วไปในตาบลลิ่ นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
2. เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตภายในชุมชน
ทฤษฏี กรอบแนวคิดการวิจยั และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
อิน เทอร์ เน็ ต (Internet) คื อ เครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ที่ เชื่ อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทั่วโลกเข้า
ด้วยกัน โดยจะเป็ นการเชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ห ลายๆ เครื่ อ งจากทั่ว โลก ซึ่ งช่ ว ยให้ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทวั่ โลก ในการติดต่อกันระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการระบุขอ้ มูลต้นทางของผูส้ ่ ง
และข้อ มู ล ปลายทางของผูท้ ี่ ต ้อ งการติ ด ต่ อ ในอิ น เทอร์ เน็ ต ใช้ข ้อ ตกลงในการติ ด ต่ อ ที่ เรี ยกว่า TCP/IP ซึ่ งจะใช้ไ อพี แอดเดรส ในการระบุชื่อเครื่ องจะไม่มีหมายเลขไอพีที่ซ้ ากัน จึงเป็ นเครื อข่ายการสื่ อสารที่มีระยะทางไกล และกว้างขวาง
มากที่สุดในปั จจุบนั (จิติพงษ์, 2555) เพราะสามารถเชื่อมต่อได้ทวั่ โลกด้วยความเร็ วสูง
2. ประเภทของระบบเครื อข่าย
1. LAN (Local Area Network) ระบบเครื่ องข่ายท้องถิ่น เป็ นเน็ ตเวิร์กในระยะทางานระยะใกล้ ไม่ตอ้ งใช้
โครงข่ายการสื่ อสารจากผูใ้ ห้บริ การ จะใช้ระบบเครื อข่ายที่ มีอยูใ่ นบริ เวณใกล้ๆ ภายในอาคารเดียวกัน หรื อต่างอาคารกัน
เป็ นพื้นที่เดียวกันที่สามารถเดินสายแลนถึงกันได้โดยตรง ปกติแล้วจะใช้สายเคเบิ้ล หรื อ ที่เรี ยกว่า สายแลน ใช้เป็ นตัวกลาง
สาหรับการเชื่อมต่อ (จรวย, 2551) โดยจะมีอตั ราความเร็ วในการรับส่งข้อมูลของระบบเครื อข่าย LAN จะอยูร่ ะหว่าง 10 ถึง
10,000 Mb แต่ท้ งั นี้ความเร็ วในการรับส่งข้อมูลก็ข้ ึนอยูก่ บั สื่ อกลางของสายส่งที่ใช้นาส่งข้อมูล
2. MAN (Metropolitan Area Network) ระบบเครื อข่ายเมือง เป็ นเน็ตเวิร์กที่จะต้องใช้โครงข่ายของผูใ้ ห้บริ การ
เป็ นการติดต่อกันในเขตชุมชนเมือง เช่น การเชื่อมต่อเครื อข่ายกันระหว่างแต่ละสาขาของห้างโฮมโปร เป็ นต้น
3. WAN (Wide Area Network) ระบบเครื อข่ายระยะไกล โดยจะเป็ นการสื่ อสารในระดับประเทศ ข้ามทวีป
หรื อทัว่ โลก จะต้องใช้มีเดีย (Media) ในการสื่ อสารขององค์การโทรศัพท์ หรื อการสื่ อสารแห่งประเทศไทย (คู่สายโทรศัพท์
dial-up / คู่สายเช่า Leased line / ISDN) (lntegrated Service Digital Network สามารถส่ งได้ท้ งั ข้อมูล เสี ยง และภาพในเวลา
เดียวกัน)
3. อุปกรณ์ในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Equipment)
1. สายสั ญ ญาณ (Cable) สายสั ญ ญาณที่ น ามาใช้เชื่ อ มต่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละทรั พ ยากรอื่ น ๆในเครื อ ข่ า ย
สาย เคเบิลที่ใช้ในปัจจุบนั มีหลายแบบด้วยกัน แต่ละแบบก็มี ความเร็ วในการรับส่งข้อมูล และราคา แตกต่างกันไป ส่วนการ
เลือกใช้สายเคเบิลอย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั ขนาดและประเภทของเครื อข่ายที่ใช้
2. สวิทช์ (Switch) เป็ นอุปกรณ์ในระบบ Computer Network แบบเดียวกับ Hub ทาหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ
เข้าด้วยกันในระบบ โดยอาศัยการทา packet switching ซึ่ งจะรับ-ส่ งข้อมูลไปยังปลายทาง เพียงหนึ่ ง หรื อหลาย port แต่จะ
แตกต่างจาก Hub ซึ่ง Hub จะทาการ broadcast ไปทุก port
3. เราเตอร์ (Router) จะทาการการเชื่ อมต่อเครื อข่ายระหว่างเครื อข่าย 2 เครื อข่ายขึ้นไป จะมี การส่ ง Packet
ข้อมูลที่ แตกต่างกัน ออกไปซึ่ ง packet เหล่านี้ จะมี ลกั ษณะที่ จาเพาะ ถ้าจะเปรี ยบเที ยบเราเตอร์ (Router) เปรี ยบเที ยบได้
เหมือนกับถนนที่เป็ นเส้นทางในการเดินทางของรถยนต์ เพราะเราเตอร์ทาหน้าที่เหมือนกับถนน เมื่อข้อมูลวิ่งเข้ามาในเรา
เตอร์ ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกวิเคราะห์และถูกส่ งไปยังปลายทาง โดยเราเตอร์ น้ นั จะมีซอฟแวร์ ในการควบคุมการทางานอยูซ่ ่ ึ ง
เรี ยกว่า Internetwork Operating System (IOS) โดยสามารถเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ กบั เราเตอร์ ได้มากกว่า 1 เครื่ องในเวลา
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เดียวกันซึ่ งการทางานแบบนี้จะเหมือนกับอุปกรณ์สวิตช์ (Switch) ที่มีความสามารถแจก IP ได้ ซึ่ งเราเตอร์ก็สามารถแจก IP
ได้เหมือนกัน
4. เครื อข่ายไร้สาย Wireless LAN เครื อข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็ นเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สาย ซึ่ งทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการจัดการทางด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรต่างๆ ทั้งในองค์กรเดิมที่มีเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ อยู่แล้ว และองค์กรใหม่ ปั จจุบนั ระบบเครื อข่าย Wireless LAN (WLAN) ได้รับความนิ ยมในการใช้งานเป็ น
อย่างมาก เนื่ องจากมีความสะดวก รวดเร็ ว ในการติดตั้งและสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื อข่ายได้ง่าย มาตรฐานที่ ได้รับ
ความนิยมใช้มากที่สุด คือ มาตรฐาน IEEE 802.11a, b, g, n และ ac (วิชิตพล, 2555)
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ตของประชาชนทัว่ ไปในตาบลลิ่นถิ่น อาเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ และสร้างแบบจาลอง โดยการนาแบบจาลองด้าน
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรื อ TAM) (ณัฐพร, 2555) ซึ่งเดวิส Davis (1989) ได้พฒั นาขึ้นมา
โดยนาตัวแปรต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกรอบแนวคิดของงานวิจยั นี้ จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ
แบบจาลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบตัวแปรต่างๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ดังนี้
- การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดับความเชื่อของผูใ้ ช้ที่คาดหวังต่อระบบ
สารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นและเป็ นเป้ าหมายจะใช้ ต้องมีความง่ายในการเรี ยนรู ้ที่จะใช้งานและไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม
มาก (Davis, 1989) การรับรู ้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้ระบบและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ระบบ
โดยส่งผ่านการรับรู ้ประโยชน์ (Agarwal and Prasad, 1997) (Davis et al., 1989) และ (Venkatesh, 1999)
- การรับรู ้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้วา่ ระบบสารสนเทศที่นามาใช้น้ นั ก่อให้เกิด
ประโยชน์ และถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่จะทาให้การทางานมีประสิ ทธิภาพดีข้ ึน ซึ่งการรับรู ้
ประโยชน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้ระบบสารสนเทศ
- อิทธิพลของสังคม (Social Influence) หมายถึง การกระทาโดยคนหนึ่งหรื อหลายคนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรื อความคิดหรื อความรู ้สึกของคนอื่น (Fishbein and Ajzen, 1975)
- ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward use) หมายถึง ทัศนคติของผูใ้ ช้ ที่เกิดขึ้นจากผลของการรับรู ้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับ
- ความตั้งใจใช้ (Intention to use) หมายถึงความตั้งใจที่ผใู ้ ช้จะพยายามใช้งาน และการยอมรับที่จะใช้อีกในครั้ง
ต่อไป
ซึ่งจากตัวแปรทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ได้มีการดัดแปลงให้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ใช้ในการศึกษาการ ยอมรับ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 1
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ของกลุ่มผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและ
ความสามารถของบุคคลในการ
แลกเปลี่ยนความรู ้
- ทัศนคติเกี่ยวกับความไว้ใจ ความ
ปลอดภัยของระบบและความเป็ น
ส่วนตัว
- คุณค่าทางด้านความบันเทิง
- การได้รับประโยชน์จากการใช้

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ ไป
ในตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ต

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บุษรา ประกอบธรรม (2556) การศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการยอมรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษา และ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อการยอมรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษา โดยใช้แบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักศึ กษามหาวิทยาลัยกรุ งเทพจานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามคณะ ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้
ความง่ายในการใช้งาน การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ และอิ ท ธิ พ ลของสังคม มี อิท ธิ พ ลต่ อ ทัศนคติ ที่ มีต่ อ การใช้เครื อ ข่ ายสังคม
ออนไลน์ และทัศนคติที่มีต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 จากผลการวิจยั สถาบันการศึกษาสามารถนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารต่าง ๆ
ได้สะดวก รวดเร็ ว นอกจากนี้ อาจารย์ผูส้ อนจะสามารถใช้เป็ นช่ องทางในการติ ดต่อ สื่ อสารกับ
นักศึกษาได้ง่ายขึ้น
พิมพ์สุรีย ์ พงษ์เสื อ (2555) พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ผลวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุต่ ากว่า 20 ปี ศึ กษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 3 มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อ น
5,001 – 10,000 บาท เป็ นสมาชิกเครื อข่ายเฟสบุ๊ค มากที่สุด และเข้าใช้งานบ่อยที่สุด เพื่อติดต่อกับเพื่อน กิจกรรมที่กระทา
ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ การสนทนา เวลาที่ใช้บริ การในช่วง 21.00 – 01.00 น. และใช้บริ การทุกวัน วันละ 3 ชัว่ โมง
การ วิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ท้ งั 5 ด้าน คือ ด้านการเลือกใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ออนไลน์ ด้านช่วงเวลา ด้านสถานที่ ด้านผูม้ ี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้ และด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัย
ด้านรายได้กบั พฤติกรรมการใช้ เครื อข่าย พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 ด้าน
คือ 22 ด้านการเลือกใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ด้านช่วงเวลา และด้านสถานที่ในการใช้และปั จจัย ด้านรายได้ที่ได้
ไม่ มี ความสัมพัน ธ์กับ พฤติ ก รรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มี 2 ด้าน คื อ ผูม้ ี อิ ท ธิ พ ล ต่อการเลื อกใช้เว็บ ไซต์และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
วัน วิส าข์ เจริ ญ นาน (2555) พฤติ กรรมการใช้โ ซเชี ยล มี เดี ย (Social Media) ของคน กรุ งเทพฯ ความคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับการใช้ Social Media พบว่า ตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อร้อยละ 81.6 ระบุ Social Media ทาให้ติดต่อสื่ อสารกับคนที่ อยู่
ไกลได้ รองลงมาหรื อร้อยละ 71.9 ทาให้รู้วา่ เพื่อนเก่า อยูท่ ี่ไหน ทาอะไร ร้อยละ 68.8 ทาให้ได้พูดคุยกับคนหลายๆ คนใน
เวลาเดี ยวกัน ร้อยละ 67.3 ทาให้ ได้พูดคุยกับคนอื่นได้บ่อยขึ้น และร้อยละ 55.9 ทาให้กล้าที่จะพูดคุยมากกว่าการสื่ อสาร
โดยตรง เช่น การพูดคุยต่อหน้า/ทางโทรศัพท์ ปั ญหาที่ เคยประสบจากการใช้ Social Media พบว่า ตัวอย่างเกื อบครึ่ งหรื อ
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ร้อยละ 46.3 ระบุวา่ เคยพบเจอสื่ ออนาจาร รองลงมาคือ ร้อยละ 39.0 มีปัญหาในเรื่ องของเวลาพักผ่อนน้อย กระทบต่อการ
เรี ยน/การงานร้อยละ 27.0 มีปัญหาเรื่ องข้อมูลส่ วนตัวรั่วไหล ร้อยละ 25.7 มีปัญหา ทะเลาะ/มีปัญหากับผูอ้ ื่น ร้อยละ 19.0 มี
ปั ญหาสุขภาพจิต เช่น กระสับกระส่าย หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ใช้ ในขณะที่ร้อยละ 13.0 ระบุปัญหาถูกหลอกลวงต้มตุ๋น และร้อย
ละ 10.4 ปั ญหาสุขภาพ เช่น นิ้วล็อค กล้ามเนื้ออักเสบ ตัวอย่างเกินกว่าครึ่ งหรื อร้อยละ 63.8 ระบุวิธีการป้ องกันภัยที่อาจแฝง
มากับ โลกของ Social Media โดยวิธีการเรี ยนรู ้ ถึ งข้อ ดี และข้อ เสี ยของการใช้ Social Media รองลงมาหรื อ ร้ อ ยละ 50.8
วิธีการป้ องกันโดยการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยที่เกิ ดขึ้นตามสื่ อต่างๆ ร้อยละ 41.5 ป้ องกันโดย วิธีการให้ความรู ้ต่อลูก/
หลานหรื อคนในครอบครัว ร้อยละ 33.5 ป้ องกันโดยไม่สร้าง Social Media กับคนที่ไม่รู้จกั ร้อยละ 28.3 ป้ องกันโดยการ
สอดส่องดูแลการใช้ Social Media ของบุตรหลาน และ ร้อยละ 19.7 ป้ องกันโดยพ่อ แม่หรื อผูป้ กครองต้องปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั
รัตนา โอฬาฤกษ์ (2554) การศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ และพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ น
ในสถานศึ กษา ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 14 – 16 ปี ศึ กษาในระดับชั้น
ปวช. วิทยาลัยเทคนิ คลพบุรี จานวน 375 คน พบว่ารู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของ 23 กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการดาเนิ นชี วิต
แบบกลุ่ มรั ก ครอบครั ว (Intimate) มากที่ สุด คื อ ร้ อ ยละ 68.27 ส าหรั บ พฤติ กรรมการใช้เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ใช้บ ริ ก ารเครื อข่ ายสังคม ออนไลน์ เฟสบุ๊ คมากที่ สุด ร้ อยละ 92.80 ช่ วงเวลาที่ ใช้งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์บ่อยที่สุดเป็ น ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. ร้อยละ 45.07 ความถี่การเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ทุกวัน ร้อยละ
30.93 และกิจกรรมที่ทาบนสังคมออนไลน์มากที่สุดคือการสนทนา ร้อยละ 88

วิธีดาเนินการ
ในการศึ กษางานวิจยั มีความมุ่งหมายเพื่อทาการวิจยั การศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ตของประชาชน
ทัว่ ไปในตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูศ้ ึกษาได้มีการสอบถามผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับระบบงาน ในด้านความต้องการระบบงานของผูใ้ ช้งานระบบ จึงได้ทา
การเตรี ยมการ ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนทัว่ ไปในหมู่บา้ นหนองบาง ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี มีจานวนประมาณ 700 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ประชาชนทัว่ ไป เช่น กลุ่มชาวบ้านทัว่ ไป กลุ่มพ่อค้าแม่คา้ กลุ่มชาวสวนชาวไร่ กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาที่อาศัยอยู่
ในตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ใช้วกี ารสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จานวน 200 คน กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตาม
สัดส่วน การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นการสุ่มอย่างง่าย
2. วิธีการวิจยั
1. วิธีการดาเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ทาการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบชั้นภูมิ โดยใช้จานวนประชากร
แบ่งตามชุมชนในตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มาเป็ นฐานในการคิดสัดส่วน การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิง
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สารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิจัย และข้อค าถามแต่ ละข้อได้มี ก ารประยุก ต์ม าจาก
งานวิจยั ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบบจาลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรื อ TAM)
งานวิจยั นี้ จะแบ่งข้อคาถามของแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวข้องกับข้อมูลของประชาชนทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อคาถามที่ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ้ประโยชน์ อิทธิพลของ
สังคม ทัศนคติที่มีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ ไป โดยใช้ขอ้ คาถามแบบเลือกตอบแบบลิเคอร์ท
สเกล (Likert Scale) จากมาตรวัด 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด และระดับที่ 5 หมายถึงเห็นด้วยมาก
ที่สุด
ออกแบบและติ ด ตั้งระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตของชุ มชน ให้สามารถบริ การกับประชาชนโดยทั่วไปที่ เป็ น
สมาชิกได้ โดยสามารถเข้าใช้ระบบได้ดว้ ยวิธีการ Login : Username และ Password
2. สถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ใช้แนวทางในการสร้างเครื่ องมือจากการศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับงาน
ส่ วนที่ 3 การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ตของประชาชนทัว่ ไปในตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ งส ารวจ (Survey Method) เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มี ผลต่อ การใช้อิน เทอร์ เน็ ตของ
ประชาชนทัว่ ไปในตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ตของประชาชนทัว่ ไป ในตาบลลิ่นถิ่น
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติมาทาการประมวลผล
ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ลักษณะทางสังคมและบรรทัดฐานของกลุ่มผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ท่านติดต่อสื่ อสารกับสมาชิกอื่นๆ ได้
4.10
ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเพราะต้องการติดต่อสื่ อสารกับเพื่อน/คนรู ้จกั ของท่าน
4.08
ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเพราะเพื่อน/ คนรู ้จกั ของท่านใช้
4.02
ท่านใช้บริ การต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตร่ วมกับเพื่อน/ คนรู ้จกั ได้
3.84
ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปลี่ยนความรู ้
ท่านมีความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ผูอ้ ื่น
3.95

ร้อยละ

ผลลัพธ์

82.00
81.60
80.40
76.80

ดี
ดี
ดี
ดี

79.00

ดี
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ท่านสามารถเผยแพร่ ข่าวสารของท่านให้ผอู ้ ื่นได้
ท่านมีความรู ้ในการใช้บริ การต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
ทัศนคติเกี่ยวกับความไว้ใจ ความปลอดภัยของระบบและความเป็ นส่วนตัว
ท่านตั้งใจที่จะใช้อินเทอร์เน็ตต่อไป
ท่านจะแนะนาเพื่อน/คนรู ้จกั ให้ใช้อินเทอร์เน็ต
ท่านมีความมัน่ ใจในความปลอดภัยของการใช้อินเทอร์เน็ต
ท่านมีความมัน่ ใจข้อมูลของท่านเป็ นความลับ
คุณค่าทางด้านความบันเทิง
การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ท่านรู ้สึกเพลิดเพลินในการใช้งาน
การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ท่านได้รับความบันเทิงจากการใช้งาน
การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ท่านสื่ อสารได้อย่างสนุกสนาน
ท่านมีความสะดวกในการเข้าใช้บริ การบันเทิงต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
การได้รับประโยชน์จากการใช้
การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ท่านได้พดู คุยหรื อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นมากขึ้น
การใช้อินเทอร์ เน็ ต ช่ วยให้ท่านแบ่ งปั น ข้อมูลข่าวสารและติ ดต่อกับผูอ้ ื่ น
ได้มากขึ้น
การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้การทางานของท่านรวดเร็ วขึ้น
การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ท่านทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นสะดวกขึ้น
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3.58
3.46

71.60
69.20

ดี
ดี

4.31
3.75
3.62
3.43

86.20
75.00
72.40
68.60

ดีมาก
ดี
ดี
ดี

4.52
4.62
4.51
4.11

90.40
92.40
90.20
82.20

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.08
4.12

81.60
82.40

ดี
ดี

4.02
3.58

80.40
71.60

ดี
ดี

จากตารางที่ 1 จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ ไปในตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี จานวนทั้งหมด 200 คน ผลการวิจยั พบว่าข้อมูลพื้นฐานของประชาชนส่ วนใหญ่ เมื่ อจาแนกตามเพศ
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.50 เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่จะมีอายุอยูใ่ นช่วงต่ากว่า 20
ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.00 เมื่อจาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าส่ วนใหญ่จะมีสถานะโสด คิดเป็ นร้อยละ 63.50 เมื่อจาแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่จะต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 53.50 เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่
จะมีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 57.50 และเมื่อจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน พบว่าส่ วนใหญ่จะมีรายได้ต่ า
กว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 71.00 ส่ วนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ต เมื่อจาแนกตาม
ระยะเวลาที่คุณเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละครั้ง พบว่ากลุ่มชาวบ้านเข้าใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตประมาณ 6 - 10
ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 49.00 เมื่อจาแนกตามการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตในช่วงเวลาใดบ่อยที่สุด พบว่าส่ วนใหญ่การ
เข้าใช้งานระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ในช่ วงเวลา 15.01 – 18.00 น. คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51.50 เมื่ อจ าแนกตามการเข้าใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตบ่อยเพียงใด พบว่าส่วนใหญ่จะเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 48.50 เมื่อจาแนกตามสถานที่
ที่คุณเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นประจา พบว่าส่วนใหญ่จะใช้สถานที่สถานศึกษาเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็ น
ร้อยละ 46.50 เมื่อจาแนกตามอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่คุณเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต พบว่าส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือ
เข้าใช้ง านระบบอิ น เทอร์ เน็ ต คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.50 เมื่ อ จ าแนกตามกิ จกรรมที่ ท าเป็ นประจาเมื่ อ คุ ณ เข้าใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต พบว่าส่ วนใหญ่จะสนทนากับเพื่อน (Chat) คิดเป็ นร้อยละ 56.00 เมื่อจาแนกตามการเป็ นสมาชิกของสื่ อสังคม
ออนไลน์ใดบ้าง พบว่าส่ วนใหญ่จะเป็ นสมาชิกไลน์ (Line) และเฟสบุ๊ค (Facebook) คิดเป็ นร้อยละ 57.50 และเมื่อจาแนก
ตามการเป็ นสมาชิ กของ E-mail พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กของ Google คิ ดเป็ นร้อยละ 43.00 และผลการวิเคราะห์ การ
ประเมิ นความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้อิน เทอร์ เน็ ต เมื่ อจาแนกตามปั จจัยทางด้านลักษณะทางสังคมและ
บรรทัดฐานของกลุ่มผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต ปั จจัยทางด้านลักษณะส่ วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการ
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แลกเปลี่ยนความรู ้ ปั จจัยทางด้านทัศนคติเกี่ ยวกับความไว้ใจ ความปลอดภัยของระบบและความเป็ นส่ วนตัว และปั จจัย
ทางด้านการได้รับประโยชน์จากการใช้ พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี และเมื่อจาแนกตาม
ปั จจัยทางด้านคุณค่าทางด้านความบันเทิง พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากที่สุด
การออกแบบและติดตั้งระบบเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตของชุมชน
Site 3

Site 1

1,300 M.

1,200 M.

Centre

Site 2

Site n..
900 M.

Expanded

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตของชุมชน
จากภาพที่ 2 เป็ นการออกแบบแผนผังระบบเครื อข่ายอิ น เทอร์ เน็ ตของชุ มชน ต าบลลิ่ น ถิ่ น อ าเภอทองผาภู มิ
จังหวัดกาญจนบุ รี ซึ่ งมี สภาพพื้นที่ เป็ นแนวระนาบขนานกับภูเขา บ้านของผูใ้ ช้บริ การมีระยะห่ างกัน มี ผูข้ อใช้บริ การ
ประมาณ 28 หลังคาเรื อน หรื อ มี User จานวนประมาณ 150 User โดยมี ก ารติ ด ตั้งเครื อข่ ายหลัก (Centre) ที่ วดั ผาสุ กิ จ
สุ วรรณ ซึ่ งจะติ ดตั้งอุปกรณ์ Switch 24 Port และ Router MikroTik และส่ งสัญญาณแบบ Wireless ไปที่ Site1 Site2 และ
Site3 ซึ่ งมีระยะทางแสดงดังภาพ ระบบที่ออกแบบไว้สามารถที่จะทาการขยายจุดให้บริ การอินเทอร์ เน็ตเพิ่มเติมได้อีกใน
อนาคต
ในส่วนของ Router MikroTik เป็ น Router ที่ใช้งานง่าย มีราคาถูก โดยจะทาการ Config ให้มีความสามารถดังนี้
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล User ได้
- จากัดเวลา และความเร็ ว ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
- กาหนดจานวนผูใ้ ช้งานต่ออุปกรณ์ได้ เช่น 1 ชื่อผูใ้ ช้/2 อุปกรณ์
- กาหนดระยะเวลาการใช้งานคูปองได้
- กาหนดราคาของแพ็คเกจได้
- รองรับการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (พรบ.คอมพิวเตอร์)
- สารองฐานข้อมูลได้
- ตั้ง Landing Page หลังจาก Login สาเร็ จได้
- Disconnect ผูใ้ ช้งานที่ไม่ตอ้ งการ
- Bypass เครื่ องคอมฯ โทรศัพท์มือถือ หรื อกล้องวงจรปิ ด(CCTV) ที่ตอ้ งการให้ใช้เน็ตแต่ไม่ตอ้ ง Login
- กาหนดเว็บไซต์ที่สามารถเข้าได้โดยไม่ตอ้ ง Login
- กาหนด Cookie และช่วงเวลาได้ สามารถให้ลอ็ กอินครั้งเดียววันละครั้ง ภายในหนึ่งวันไม่ตอ้ งล็อกอินแม้
จะถูกตัดออกจากระบบแล้วได้
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- มีระบบ Coupon/Login Feature
- หน้าเว็บ Login สามารถเปลี่ยนได้
- ออกแบบหน้าตาและรู ปแบบคูปองเองได้
เมื่อทาการติดตั้งเสร็ จแล้วได้ทาการอบรมวิธีการใช้งานให้กบั ตัวแทนของชาวบ้านที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดูแล
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มชาวบ้านภายในตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุ รี จานวนทั้งหมด 200 คน เมื่ อ จาแนกตามปั จจัยทางด้านลักษณะทางสังคมและบรรทัดฐานของกลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต ปั จจัยทางด้านลักษณะส่ วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปลี่ยนความรู ้
ปั จจัยทางด้านทัศนคติเกี่ ยวกับความไว้ใจ ความปลอดภัยของระบบและความเป็ นส่ วนตัว และปั จจัยทางด้านการได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ พบว่าความคิดเห็ นที่ มีต่อความพึงพอใจส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี และเมื่อจาแนกตามปั จจัยทางด้าน
คุณค่าทางด้านความบันเทิง พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนทุนวิจยั จาก คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่น้ ี และขอขอบพระคุณเทศบาลตาบลลิ่น
ถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดาเนินการติดต่อประสานงานต่างๆ ทาให้งานวิจยั นี้ ประสบความสาเร็ จในการทา
วิจยั จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่น้ ี
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การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง
Study on motivation of personnel performing of Natural Resources and Environment Institute
Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang Campus
กันต์กนิษฐ์ แสนพานิช1* และ สุ ภาวดี กลับใหม่1
Kankanit Sanpanich1* and Supawadee klubmai1

บทคัดย่อ
การศึ กษาแรงจู งใจในการปฏิ บัติงานของบุ ค ลากรสถาบัน ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและศึกษาข้อเสนอแนะใน
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นการศึกษาเชิงสารวจใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาจากประชากร คือ บุคลากร 37 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  และ  พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ระดับปริ ญญาตรี ประเภทจ้าง
เหมาบริ การ อายุงาน 6-10 ปี มีระดับทัศนคติต่อองค์กรมากกว่าทัศนคติต่องาน เฉลี่ย 3.67 โดยทัศนคติต่อองค์กรมากที่สุดที่
จะไม่คิดเปลี่ยนไปทางานที่องค์กรอื่น เฉลี่ย 4.00 และทัศนคตินอ้ ยที่สุดต่อนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่ง มีความเป็ นธรรม และชัดเจนเหมาะสม เฉลี่ย 3.38 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ดา้ นแรงจูงใจส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด
ต่อการทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มกาลังความรู ้ ความสามารถ เฉลี่ย 4.19 และ
น้อยที่สุด คือ การได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยหรื อรับรางวัลอันเนื่ องมาจากผลการปฏิบตั ิงานทาให้มีกาลังใจทางานอย่าง
เต็มที่ เฉลี่ย 3.43 ทั้งนี้ เสนอแนะว่าควรปรั บปรุ งหรื อเพิ่มสวัส ดิ การการรั กษาพยาบาลเพื่อจะช่ วยสร้างแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ,บุคลากร ,การปฏิบตั ิงาน
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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.

บทนา
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นส่ วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
วิทยาเขตตรัง ที่ ประกาศจัดตั้งสถาบันฯ เมื่ อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ ให้บริ การทางวิชาการ สนับสนุ นการ
จัดการเรี ยนการสอน การจัดการศึ กษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และสร้างงานวิจยั ด้าน
การอนุ รั ก ษ์ พ ัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ ชาติ ดั ง นั้ นการที่ ส ถาบั น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิท ยาเขตตรั ง จะดาเนิ น งานให้บ รรลุ
เป้ าหมายได้ตอ้ งสนับสนุ นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อให้บุ คลากรสามารถปฏิ บัติงานได้อย่างมี คุณ ภาพ แต่การที่
บุคลากรจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ ต้องให้บุคคลากรในหน่วยงานมีความสุ ขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้องค์กรสามารถประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ แต่จากการสังเกตพฤติกรรมของบุ คลากรสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารถึงระดับพนักงานพบว่าบุคลากรแต่ละคนมีบทบาทในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันตามตาแหน่งงานที่รับผิดชอบทาให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่าง
กัน เช่น คนที่ ได้รับตาแหน่ งใหม่มกั มีความตั้งใจจริ งที่ จะทางาน แต่หากมี สิ่งใดมากระทบจะทาให้ความตั้งใจลดต่ าลง
คุณภาพของงานจะต่าลง ดังนั้นการจูงใจจึงเป็ นกระบวนการกระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดการพัฒนาปรับปรุ งผลงานให้ดีข้ ึน
ซึ่ งจะทาให้ได้รับสิ่ งตอบแทนทางใจ (Psychic income) เพื่อทาให้เกิดความทุ่มเทความสามารถ ความอุตสาหะ พยายามใน
การทางานอย่างเต็มที่ หากการจูงใจลดลงความอุตสาหะในการทางานก็จะลดต่าลงด้วย การส่งเสริ มให้คนมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ แต่แรงจูงใจก็มิใช่สิ่งที่จะสร้างขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ ว และบังคับให้ดารงอยูไ่ ด้ตลอดไป ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารจึงจาเป็ นต้องเข้าใจธรรมชาติของคนเพื่อที่ จะโน้มน้าวหรื อเสริ มสร้างให้คนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้แก่
องค์การได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจอย่างยิง่ ที่จะทาการศึกษาว่ามีองค์ประกอบของแรงจูงใจใดบ้างที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในองค์กรเพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในการที่จะวางนโยบายและแผนการดาเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานของ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จานวน 37 คน ที่บรรจุก่อนเดือน ต.ค. 2560 เครื่ องมือที่ ใช้คือ แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
SD)
2. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. ประเภทบุคลากร
4. อายุการทางาน

แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานบุคลากรของสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- ทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กร
- ความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน

3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
3.1 ลักษณะเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามโดยเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถาม กลุ่มตัวอย่างโดยจัดทาแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นแบบบันทึ กที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อบันทึ กข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากรอายุการทางาน
ตอนที่ 2 เ แบบสอบเกี่ยวกับความรู ้สึกของท่านเกี่ยวกับทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กร
แต่ละข้อมีระดับความเห็นที่ให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ
ข้อที่เลือก
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของท่านในปั จจุบนั แต่ละข้อมีระดับความเห็น
ที่ให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ
ข้อที่เลือก
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็ นแบบสอบถามที่ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
3.2 วิธีสร้างเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือใช้ในการเก็บรวบรวม ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นเอง ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาหลักการทฤษฎีจากตารา เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจยั
2) นาข้อมูลที่ได้มากาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั
3) สร้างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามแล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา
(Content Validity) แล้วนามาพิจารณาความเหมาะสมของสานวนภาษา การใช้ถอ้ ยคา และนาแบบสอบถามไปปรับปรุ ง
แก้ไข
4) นาแบบสอบถามที่ ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นจึ งนามา
ปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้งก่อนนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 ผู ว้ ิจ ยั ขอความร่ ว มมือ จากบุค ลากรของสถาบัน ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ ง แวดล้อ ม และเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
4.2 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ ได้มาดาเนิ นการตามขั้นตอนการวิจยั ต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ และ
การหาค่าร้อยละ
5.2 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กรด้านความรู ้สึกของท่านเกี่ยวกับสถานภาพงานที่
ท่านกาลังทาอยู่ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ และการหาค่าร้อยละโดยกาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.50 – 5.00
เห็นด้วยอย่างยิง่
3.50 – 4.49
เห็นด้วย
2.50 – 3.49
ไม่แน่ใจ
1.50 – 2.49
ไม่เห็นด้วย
1.00 – 1.49
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
5.3 คาถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของท่านในปั จจุบนั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.50 – 5.00
เห็นด้วยอย่างยิง่
3.50 – 4.49
เห็นด้วย
2.50 – 3.49
ไม่แน่ใจ
1.50 – 2.49
ไม่เห็นด้วย
1.00 – 1.49
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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6. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
สถิติพ้นื ฐาน (โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Excel และSPSS FOR WINDOW )
(1) ค่าร้อยละ (Percentage)
(2) ค่าเฉลี่ย (Mean : x )
x=

x
N

เมื่อ x แทน ค่าเฉลี่ย
 x แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด
(3) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
N

S .D. =

 ( x − x)

2

N

เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
x แทน คะแนนระดับการประเมิน
x แทน ค่าเฉลี่ย
N แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.1 ข้ อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ โดยการแจกแจงค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อยละ
(Percentage) ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและค่าแสดงร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย

22

60.00

หญิง

15
37

40.00
100.00

ต่ากว่า ม.6

3

08.11

ปวช./ม.6

5

13.51

ปวส.

6

16.22

ปริ ญญาตรี

21

56.76

สูงกว่าปริ ญญาตรี

2

05.41

37

100.00

รวม
2.ระดับการศึกษา

รวม
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3.ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

0

00.00

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

35.14

พนักงานราชการ

1

02.70

จ้างเหมาบริ การ

16

43.24

ลูกจ้างชัว่ คราว

7
37

18.92
100.00%

ต่ากว่า 1 ปี

1

02.70

1-5 ปี

11

29.73

6-10 ปี

15

40.54

10 ปี ขึ้นไป

10

27.03

37

100.00

รวม
4.อายุการทางาน

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า บุ คลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบัน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง มีท้ งั สิ้น 37 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 เพศหญิง
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.74 รอ
งงมามีระดับการศึกษา ปวส. จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.22 และน้อยที่สุดสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 05.41 ประเภทบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ เป็ นจ้างเหมาบริ ก าร จ านวน 16 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 43.24 รองลงมาพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35.14 และไม่มีขา้ ราชการ อายุการทางานส่ วนใหญ่มีอายุงาน 6-10 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.54
รองลงมาอายุงาน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.03
1. 2 ความเห็ นเกี่ ยวกับ ทัศนคติ ต่องานและทัศ นคติ ต่อ องค์กรเป็ นการสอบถามความรู ้ สึกของท่ านเกี่ ยวกับ
สถานภาพงานที่ท่านกาลังทาอยู่ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานเกี่ยวกับทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อ องค์กรโดยรวมในแต่ละด้าน
ความเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ



ระดับทัศนคติ

ทัศนคติต่องาน

3.58

7.82

เห็นด้วย

ทัศนคติต่อองค์กร

3.67

8.96

เห็นด้วย

3.62

8.39

เห็นด้วย

รวม
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จากตารางที่ 2 พบว่า บุ คลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบัน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง มีระดับทัศนคติภาพรวมเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.62 และเมื่อมองรายด้านพบว่า
มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยต่อระดับทัศนคติองค์กรมากกว่าทัศนคติต่องาน
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานเกี่ยวกับทัศนคติต่องานแยกรายข้อ
ทัศนคติต่องาน

ระดับทัศนคติ

1.สถานที่ทางานมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเหมาะสม
2.อุปกรณ์และเครื่ องมือและสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
ทางานมีเพียงพอ เหมาะสม
3.มีการสนับสนุนความปลอดภัยในการทางานของบุคลากร
อย่างเหมาะสม
4.งานที่รับผิดชอบมีความท้าทาย ปริ มาณงานที่ได้รับ
เหมาะสม
5.องค์กรมีการสนับสนุนและให้โอกาสก้าวหน้าหรื อเลื่อน
ตาแหน่ง
6.ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษาเมื่อประสบ
ปั ญหาทั้งจากการทางานและปั ญหาส่วนตัว

3.92
3.57


7.02
7.13

3.43

6.66

ไม่แน่ใจ

3.73

10.01

เห็นด้วย

3.32

8.65

ไม่แน่ใจ

3.43

7.27

ไม่แน่ใจ

7.ท่านได้รับการยอมรับและปฏิบตั ิที่ดีจากเพื่อนร่ วมงาน
8.เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิ์การที่ได้รับมีความเหมาะสม

3.86
3.35

9.15
6.66

เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ

3.58

7.82

เห็นด้วย

รวม

เห็นด้วย
เห็นด้วย

จากตารางที่ 3 พบว่า บุ คลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบัน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง มีทศั นคติต่องานภาพรวมเห็ นด้วย เฉลี่ย 3.58 มีระดับทัศนคติต่องานเห็ นด้วย
และไม่แน่ใจในจานวนเท่ากัน โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุดต่อด้านสถานที่ทางานมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
เหมาะสม เฉลี่ย 3.92 และมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยน้อยที่สุดต่อไม่แน่ใจต่อการองค์กรมีการสนับสนุนและให้โอกาสก้าวหน้าหรื อ
เลื่อนตาแหน่ง เฉลี่ย 3.32
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานเกี่ยวกับทัศนคติต่อองค์กรแยกรายข้อ
ทัศนคติต่อองค์กร
ระดับทัศนคติ

1.ท่านเข้าใจวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน
2.องค์กรมีโครงสร้างการบังคับบัญชาและการกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชดั เจนเหมาะสมกับงาน
3.นโยบายและกฎระเบียบต่างๆในการปฏิบตั ิงานชัดเจน
เหมาะสมและสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิให้เกิดผลสาเร็จ
ได้
4.นโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อน
ตาแหน่ง มีความเป็ นธรรม และชัดเจนเหมาะสม

3.46
3.84

9.69
12.42

ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

3.59

8.82

เห็นด้วย

3.38

8.08

ไม่แน่ใจ
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5.ท่านเชื่อมัน่ ว่าองค์กรของท่านเป็ นหน่วยงานที่ดีมนั่ คงและ
สามารถเติบโตต่อไปในอนาคต
6.เมื่อมีผอู ้ ื่นกล่าวถึงองค์กรของท่านในทางที่ไม่ดีท่าจะ
โต้ตอบและชี้แจง45.ข้อเท็จจริ งในทันที
7.ท่านไม่คิดที่จะเปลี่ยนไปทางานที่องค์กรอื่น
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3.68

7.06

เห็นด้วย

3.73

9.34

เห็นด้วย

4.00

7.33

เห็นด้วย

3.67
8.96
เห็นด้วย
รวม
จากตาราง พบว่า บุ ค ลากรและเจ้าหน้ า ที่ ข องสถาบัน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติต่อองค์กรภาพรวมเห็นด้วย เฉลี่ย 3.67 ทั้งนี้เมื่อมองราย
ข้อพบว่า ไม่แน่ ใจต่อความเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน เฉลี่ย 3.46 และไม่แน่ ใจนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง มีความเป็ นธรรม และชัดเจนเหมาะสม เฉลี่ย 3.38
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานเกี่ยวกับเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของท่านในปั จจุบนั
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน



ระดับการ
จูงใจ

1.ท่านมีความทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของท่านอย่างเต็มกาลังความรู ้ ความสามารถของท่านเสมอ
2.ท่านมีการตั้งเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน
3.ท่านมีความสุขกับการทางาน และมาทางานตรงเวลาเสมอ ไม่ขาดงานหากไม่มี
ความจาเป็ นหรื อมีเหตุผลที่เหมาะสม
4.เมื่อพบกับปั ญหาหรื ออุปสรรคในการทางานท่านไม่ทอ้ ถอยแต่พยายามหาทาง
แก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี
5.เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆที่ท่านได้รับอยูใ่ นปัจจุบนั ทาให้ท่าน
มีกาลังใจทางานเต็มที่
6.การได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยหรื อรับรางวัลอันเนื่องมาจากผลการ
ปฏิบตั ิงานทาให้ท่านมีกาลังใจทางานอย่างเต็มที่
7.โดยรวมแล้วในปัจจุบนั ท่านมุ่งมัน่ และยินดีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

4.19

11.99

เห็นด้วย

4.05
4.00

12.26
9.71

เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.05

10.31

เห็นด้วย

3.51

5.41

เห็นด้วย

3.43

8.11

ไม่แน่ใจ

3.97

11.15

เห็นด้วย

รวม

3.89

9.85

เห็นด้วย

จากตารางที่ 5 พบว่า บุ คลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบันทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานในปั จจุบนั เฉลี่ย 3.89
แต่เมื่อมองรายข้อพบว่าเห็นด้วยมากที่สุดต่อแรงจูงใจความพยายาม ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน
อย่างเต็มกาลังความรู ้ ความสามารถของท่านเสมอ เฉลี่ย 4.19 และไม่แน่ใจต่อแรงจูงใจการได้รับการยอมรับยกย่องชมเชย
หรื อรับรางวัลอันเนื่องมาจากผลการปฏิบตั ิงานทาให้ท่านมีกาลังใจทางานอย่างเต็มที่ เฉลี่ย 3.43
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2. วิจารณ์ ผล
2.1 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จากการวิ จัย พบว่า บุ ค ลากรและเจ้า หน้ า ที่ ข องสถาบัน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง เห็นด้วยต่อทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กร ที่เห็นด้วยอาจเกิด
จากสถาบันฯ เป็ นองค์กรที่ สังกัดภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย จึ งเข้าใจได้ว่าการจัดสิ่ งอานวยความ
สะดวก สิ่ งแวดล้อม สวัสดิ การต่างๆ ต้องขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อน แต่ท้ งั นี้ ยงั มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่
บางส่ วนที่ ไม่แน่ ใจต่อมีการสนับสนุนความปลอดภัยในการทางานของบุคลากรอย่างเหมาะสม ไม่แน่ ใจต่อองค์กรมีการ
สนับสนุนและให้โอกาสก้าวหน้าหรื อเลื่อนตาแหน่ง ไม่แน่ใจต่อผูบ้ งั คับบัญชาให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษาเมื่อประสบ
ปั ญหาทั้งจากการทางานและปั ญหาส่วนตัว ไม่แน่ใจต่อเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิ์การที่ได้รับมีความเหมาะสม ซึ่งสาเหตุที่
บุคลากรและเจ้าหน้าที่เกิดความแน่ใจอาจเพราะว่าผูบ้ ริ หารขาดการชี้แจงหรื อจาดการเอาใจใส่ต่อพนักงานน้อยเกินไปทาให้
พนักงานขาดความไว้วางใจหรื อความเชื่ อมัน่ ในตัวของผูบ้ ริ หารซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐวัตร สนหอม (2550 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั สัมมากร จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั
พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั สัมมากร จากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1. ด้านลักษณะงาน 2. ด้านบรรยากาศในการทางาน 3. ด้านการได้รับการยอมรับจาก
ผู ้บั ง คับ บัญ ชา 4. ด้า นความส าเร็ จ ในการท างาน 5. ด้า นความก้า วหน้ า ในการท างาน 6. ด้า นวิ ธี ก ารปกครองของ
ผูบ้ งั คับบัญชา 7. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน 8. เงื่ อนไขสภาพแวดล้อมในการทางาน และ 9. ด้านเงินเดื อนและ
สวัสดิการ ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จากการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ อายุงาน ตาแหน่ง ในขณะที่เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เป็ นปั จจัยที่ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ส่วนด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานนั้นพบว่าเห็นด้วยกับแรงจูงใจที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัยมี ให้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรองจิ ตต์ พรหมรักษ์ (2529)
ได้ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ผลการวิจยั
พบว่า บรรณารักษ์ที่ได้รับรางวัลมีแรงจูงใจในการ
ทางานอยูใ่ นระดับมาก เมื่อมองรายข้อของแรงจูงใจยังคงไม่แน่ใจต่อการได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยหรื อรับรางวัลอัน
เนื่องมาจากผลการปฏิบตั ิงานทาให้ท่านมีกาลังใจทางานอย่างเต็มที่
2.2 เพื่ อ ศึ กษาข้ อ เสนอแน ะใน การสร้ า งแรงจู ง ใจใน การป ฏิ บั ติ งาน ของบุ คลากรสถาบั น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จากการวิ จัย พบว่า บุ ค ลากรและเจ้า หน้ า ที่ ข องสถาบัน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรังมีขอ้ เสนอแนะว่าองค์กรควรมีการปรับปรุ งเรื่ องสวัสดิการการ

รักษาพยาบาลให้กบั บุคลากร
สรุ ปผลการวิจัย
ด้านทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กร พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง มีระดับทัศนคติภาพรวมเห็นด้วย โดยระดับทัศนคติต่อ
องค์กรมากกว่าทัศนคติต่องาน เฉลี่ย 3.67 มองรายข้อพบว่าส่ วนใหญ่มีทัศนคติต่อองค์กรมากที่ สุดที่ จะไม่คิดเปลี่ยนไป
ทางานที่ องค์กรอื่น เฉลี่ย 4.00 และทัศนคติน้อยที่ สุดต่อนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ ง
มีความเป็ นธรรม และชัดเจนเหมาะสม เฉลี่ย 3.38
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ด้านแรงจูงใจต่อการปฏิบตั ิงาน พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
มองรายข้อพบว่าส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดต่อการทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
เต็ม ก าลัง ความรู ้ ความสามารถ เฉลี่ ย 4.19 และน้อ ยที่ สุ ด คื อ การได้รั บ การยอมรั บ ยกย่อ งชมเชยหรื อ รั บ รางวัล อัน
เนื่องมาจากผลการปฏิบตั ิงานทาให้มีกาลังใจทางานอย่างเต็มที่ เฉลี่ย 3.43
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การมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ หยุดการเผาป่ าของชาวบ้ านในจังหวัดน่ าน
The Participation of Nan People in The Campaign to Stop Burning Forests
สวาท สายปาระ1* และ เพลิฬ สายปาระ1
Sawat Saipara1* and Plern Saipara1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์หยุดการเผาป่ าของชาวบ้านในจังหวัดน่ าน
ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถามและทาการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น ด้วยวิธีการสุ่ มแบบตามสะดวก จาก
ชาวบ้าน บ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน จานวน 27 ครัวเรื อน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดื อนมีนาคม
2561 ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ ระดับการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์หยุดการเผาป่ าของชาวบ้านในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมในการศึกษาปั ญหา ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ ด้านการมีส่วน
ร่ วมในการบารุ งรักษาและปรับปรุ งแก้ไข และด้านการมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล พบว่าระดับการมีส่วนร่ วมอยู่
ในระดับมาก
คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วม, การรณรงค์หยุดการเผาป่ า

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

1

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน 55000
1
Department of Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, University of Technology Lanna Nan, 59/13 Fai Kaeo, Phu
Phiang, Nan 55000, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : dp-ptt@hotmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

642

บทนา
การเกิดไฟป่ าในประเทศไทยส่ วนมากมีสาเหตุจากการกระทาของมนุษย์ เนื่องจากปั ญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม
ทาให้ประชาชนต้องเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ซึ่งมีกิจกรรมที่ตอ้ งจุดไฟในพื้นที่ป่าหลายรู ปแบบ ทาให้เป็ นสาเหตุของ
การเกิ ด ไฟป่ า การเกิ ด ไฟป่ าโดยฝี มื อ ของมนุ ษ ย์มี ท้ ัง ตั้ง ใจหรื อ โดยประมาท ซึ่ งแบ่ ง ตามลัก ษณะของกิ จ กรรมและ
วัตถุประสงค์ที่เกิ ดขึ้ น ได้แก่ ล่าสัตว์ จุ ดไฟเพื่ อให้สัตว์หนี ออกจากที่ ซ่อน เพื่อสะดวกในการล่า เผาไร่ เผากาจัดวัชพื ช
เตรี ยมพื้นที่เพาะปลูกโดยปราศจากการควบคุมทาให้ไฟลุกลามเข้าไปในป่ า หาของป่ า ตีผ้ งึ เก็บไข่มดแดง ผักหวาน หน่อไม้
เห็ด ใบตองตึง เก็บฟื น เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้หญ้าแตกใบอ่อนเป็ นอาหารสัตว์ในบริ เวณใกล้พ้ืนที่ป่าแล้วเกิดลุกลามเข้าไปในป่ า
นักท่องเที่ยวหุงต้มอาหาร ให้แสงสว่าง ให้ความอบอุ่น แล้วดับไม่สนิทเกิดเป็ นไฟป่ าในที่สุด (www.dnp.go.th/forestfire)
จังหวัดน่าน มักจะมีปัญหาหมอกควัน จากการเผา รวมถึงไฟป่ าที่เกิดขึ้น ได้สร้างความสูญเสี ยและเป็ นอันตรายต่อ
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ ก่อให้เกิดความเสี ยหายทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมถึงสภาพอากาศที่
มีฝุ่นละออง ขนาดเล็ก ทาให้ช่วงที่ มีไฟป่ า ประชาชนจะป่ วยเป็ นโรคระบบทางเดิ นหายใจ ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งคุ ณภาพ
อากาศที่ ดีและเป็ นที่ ชื่นชมของนักท่องเที่ ยว ซึ่ งเป็ นนโยบายที่ ทางจังหวัดได้เชิ ญชวนให้นกั ท่องเที่ ยว เข้ามาเที่ ยวจังหวัด
น่าน ตลอดทั้งปี หน่วยงานทางราชการในจังหวัดได้ขอความร่ วมมือจากประชาชนให้งดการบุกรุ กแผ้วถางป่ า และการจุด
ไฟเผาป่ าโดยเด็ดขาด เนื่ องจากเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ผูฝ้ ่ าฝื นจะต้องได้รับโทษตามพ.ร.บ.ป่ าไม้ พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.
อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 พร บ.ป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 หรื อ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสั ตว์ป่าพ.ศ. 2535 แล้วแต่
กรณี
มี อ ัตราโทษจ าคุ กตั้งแต่ ห กเดื อ นถึ งเจ็ด ปี หรื อ ปรั บ ตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรั บ หาก
จาเป็ นต้องจุดไฟเผาเศษวัชพืชที่เกษตรกรรม ซึ่งอยูใ่ กล้กบั ป่ าธรรมชาติจะต้องทาแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ก่อนทาการจุดไฟ
และต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้ องกันมิให้เกิดไฟลุกลามเข้าพื้นที่ป่า ธรรมชาติ บริ เวณสองข้างทางหลวงทุกสายใน
ท้องที่ จังหวัดน่ าน ให้งดเว้นจุ ดไฟเผา (http://www.legendnews.net/) จากวิกฤติ การณ์ คนในท้องถิ่ น จึ งมี บทบาทในการ
ช่วยกันแก้ปัญหา และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยทุกคนร่ วมแสดงความคิดเห็น และ
ร่ วมดาเนิ นการกิจกรรมต่างๆ เพื่อกาหนดวิถีชีวิตของประชาชานด้วยตัวของประชาชนเอง โดยรัฐเป็ นฝ่ ายสนับสนุนตาม
ความจาเป็ น ซึ่งอาจมีหน่วยงานที่จดั การแตกต่างกันไป ตั้งแต่ครัวเรื อน กลุ่มสถาบัน และชุมชน โดยทุกองค์กรต้องกระทา
ร่ วมกัน และต้องมีการจักองค์กรของชุมชนอย่างเป็ นระบบแบบแผน จึงจะสามารถทาให้การกระทาร่ วมกันเกิดขึ้นได้ (ธี ร
ศักดิ์ คาแสนพันธ์. 2553)
ดังนั้น จึ งมีการการรณรงค์เพื่อหยุดการเผาป่ าขึ้น โดยการสร้างความรู ้ ความเข้าใจผลกระทบและตระหนักถึ ง
อันตรายควันพิษที่เกิดจากไฟป่ าให้แก่ชาวบ้าน ได้หยุดการจุดไฟเผาป่ าและจุดไฟเผาไร่ นา เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผา
ไหม้ เพื่อป้ องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สดใสสมบูรณ์สาหรับทุกคนในชุมชน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ชาวบ้าน บ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตาบลบ่อสวก อาเภอเมือง จังหวัดน่าน จานวน 27 ครัวเรื อน ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถามและทาการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น ด้วย
วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมื อที่ ใช้ คื อแบบสอบถาม เพื่อหาค่าร้ อยละและข้อมูลของข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามและหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นการเข้าร่ วมกิจกรรมของชาวบ้าน โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน
โดยมีการสุ่มตัวอย่างประชากรบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ จานวน 27 ครัวเรื อน และมีการกาหนดข้อคาถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ดังนี้
ดีมาก
กาหนดน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
5
คะแนน
ดี
กาหนดน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
4
คะแนน
ปานกลาง
กาหนดน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
3
คะแนน
พอใช้
กาหนดน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
2
คะแนน
ควรปรับปรุ ง
กาหนดน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
1
คะแนน
เมื่อได้ค่าเฉลี่ย ( Mean ) แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับความพึงพอใจของประชาชนบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์
ต่อกิจกรรมโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ าที่กาหนดไว้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
การแปลผล
4.50 – 5.00
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมในระดับดีมาก
3.50 – 4.49
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมในระดับดี
2.50 – 3.49
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมในระดับน้อย
1.00 – 1.49
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมในระดับควรปรับปรุ ง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 1 ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย แล้วนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนาเสนอในรู ป
ตารางประกอบคาบรรยาย
เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ ควรปรับปรุ ง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ ควรปรับปรุ งอย่างยิง่
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรณรงค์หยุดการเผาป่ า ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือน พฤษภาคม 2560 พบว่า
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเพศของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
15
55.56
หญิง
12
44.44
รวม
100
100
จากตารางที่ 1 พบว่าเป็ นเพศหญิง จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.55 และ เพศชาย จานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 44.44 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูล อายุของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
อายุ
จานวน
ร้อยละ
20 – 30 ปี
3
11.11
31 – 40 ปี
14
51.85
41 – 50 ปี
4
14.81
50 ปี ขึ้นไป
6
22.22
รวม
27
100
จากตารางที่ 2 พบว่าผูร้ ณรงค์ส่วนใหญ่จะมีอายุต้ งั แต่ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 51.85 รองลงมาอายุ 50 ปี ขึ้นไป
คิดเป็ นร้อยละ 22.22 รองลงมาอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.81 รองลงมาอันดับสุดท้ายคิดเป็ นร้อยละ 11.11 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลระดับการศึกษาของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ไม่ได้เรี ยน
1
3.70
ประถมศึกษา
20
74.07
มัธยมศึกษา
2
7.41
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
1
3.70
ปริ ญญาตรี
2
7.41
สูงกว่าปริ ญญาตรี
1
3.70
รวม
27
100
จากตารางที่ 3 พบว่าผูร้ ณรงค์ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 74.07 อันดับที่ 2 ระดับ
มัธยมศึกษา และปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 7.4รองลงมาระดับปริ ญญาตรี สูงกว่าปริ ญญาตรี และไม่ได้เรี ยน คิดเป็ นร้อยละ
3.70 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลตามภูมิลาเนาของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
ภูมิลาเนา
จานวน
ร้อยละ
เกิดในตาบลนี้
27
100
ย้ายมาจากตาบลอื่น
รวม
27
100
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จากตารางที่ 4 พบว่าผูร้ ณรงค์ส่วนใหญ่จะเป็ นคนในพื้นที่คิดเป็ นร้อยละ 100
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการมีตาแหน่งทางสังคมของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
ตาแหน่งทางสังคม
จานวน
ร้อยละ
มี
8
29.63
ไม่มี
19
70.37
รวม
27
100
จากตารางที่ 5 พบว่าผูท้ ี่มีตาแหน่งทางสังคมส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนร่ วมในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 70.37 รองลงมา
จะมีส่วนร่ วมในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 29.63 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการประกอบอาชีพของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
อาชีพ
จานวน
ร้อยละ
รับราชการ หรื อรัฐวิสากิจ
ค้าขาย
2
7.14
รับจ้าง
1
3.70
เกษตรกร
20
74.07
อื่น ๆ
3
11.11
รวม
27
100
จากตารางที่ 6 พบว่าส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 74.07 อันดับที่สองอาชีพอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ
11.11 รองลงมาเป็ นอาชีพค่าขาย คิดเป็ นร้อยละ 7.41 อันดับสุดท้ายเป็ นอาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 3.70 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลในการประกอบอาชีพรองของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
อาชีพ
จานวน
ร้อยละ
ค้าขาย
3
11.11
รับจ้าง
20
74.07
เกษตรกร
3
11.11
อื่น ๆ
รวม
27
100
จากตารางที่ 7 พบว่าการประกอบอาชี พส่ วนใหญ่จะมีอาชี พรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 74.07 อันดับที่ สองอาชี พ
เกษตรและอาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 11.11 รองลงมาเป็ นอาชีพรับจ้าง ตามลาดับ
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลรายได้ของครัวเรื อนต่อเดือนของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
รายได้ต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 5,000 บาท
4
14.81
5,000 – 10,000 บาท
18
66.66
10,000 - 20,000 บาท
1
3.71
มากกว่า 20,000 บาท
4
14.81
รวม
27
100
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จากตารางที่ 8 พบว่ารายได้ของครัวเรื อนต่อเดือนส่ วนใหญ่จะมีรายได้ต้ งั แต่ 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
66.66 รองลงมาอันดับที่ สองมีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท และ มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.81 อันดับสุ ดท้ายมี
รายได้ต้ งั แต่ 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.71 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลสถานการณ์เผาป่ าในหมูบ่ า้ น
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลสาเหตุของการเกิดการเผาป่ าในหมูบ่ า้ น
การเกิดการเผาป่ าในหมู่บา้ น
จานวน
ร้อยละ
การเผานา / ไร่
10
37.04
ล่าสัตว์
การเก็บหาของป่ า
4
14.81
เผาขยะ
7
25.93
การเผาหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์
6
22.22
อื่น ๆ
รวม
27
100
จากตารางที่ 9 พบว่าสาเหตุของการเกิ ดการเผาป่ าในหมู่บ้านส่ วนใหญ่จะเป็ นการเผานา / ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ
37.04 รองอันดับที่สองการเผาขยะ คิ ดเป็ นร้อยละ 25.93 รองลงมาเป็ นการเผาหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 22.22
รองลงมาเป็ นการเก็บหาของป่ า คิดเป็ นร้อยละ 14.81 อันดับสุดท้ายอาชีพล่าสัตว์และอื่น ๆ ตามลาดับ
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลผูท้ ี่ทาให้เกิดการเผาป่ าในชุมชน
การเกิดการเผาป่ าในชุมชน
จานวน
ร้อยละ
คนในชุมชน
27
100
คนนอกชุมชน
ไม่ทราบ
อื่น ๆ
รวม
27
100
จากตารางที่ 10 พบว่าผูท้ ี่ทาให้เกิดการเผาป่ าส่วนใหญ่จะเป็ นคนในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาจะเป็ น
คนนอกชุมชน ไม่ทราบ และอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 0 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลผลกระทบจากการเผาป่ า
ผลกระทบจากการเผาป่ า
จานวน
ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ
20
74.07
ไม่ได้รับผลกระทบ
7
25.93
รวม
27
100
จากตารางที่ 11 พบว่าได้รับผลกระทบจากการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ 74.07 รองลงมาจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
การเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ 25.93 ตามลาดับ
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลกรณี ที่ได้รับผลกระทบจากการเผาป่ า
ผลกระทบจากการเผาป่ า
จานวน
ร้อยละ
ไหม้พืชผลที่ทามาหากินของท่าน
13
48.15
มีผลต่อสุขภาพของท่านหรื อ
11
40.70
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สมาชิกในครัวเรื อนของท่าน
ไหม้ที่อยูอ่ าศัย
3
11.11
อื่น ๆ
รวม
27
100
จากตารางที่ 12 พบว่ากรณี ที่ได้รับผลกระทบส่ วนใหญ่จะเป็ นการไหม้พืชผลที่ทามาหากินของท่าน คิดเป็ นร้อย
ละ 48.15 อันดับที่สองมีผลต่อสุ ขภาพของท่านหรื อสมาชิกในครัวเรื อนของท่าน คิดเป็ นร้อยละ 40.70 และรองลงมาไหม้
ที่อยูอ่ าศัย คิดเป็ นร้อยละ 11.11 และอื่น ๆ ตามลาดับ
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลวิธีการป้องกันการเกิดการเผาป่ าในชุมชน
วิธีการป้ องกันการเกิดการเผาป่ าในชุมชน
จานวน
ร้อยละ
มีการป้ องกันการเกิดการเผาป่ า
22
81.48
ไม่มีวธิ ีการป้ องกันการเกิดการเผาป่ า
5
18.52
รวม
27
100
จากตารางที่ 13 พบว่าวิธีการป้ องกันการเกิดการเผาป่ าในชุมชนส่ วนจะมีแนวป้ องกันการเกิดไฟป่ าในชุมชน คิด
เป็ นร้อยละ 81.48 รองลงมาจะไม่มีแนวป้ องกันการเกิดไฟป่ าในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 18.52 ตามลาดับ
ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลกรณี ที่มีการป้ องกันการเกิดการเผาป่ า
การป้ องกันการเผาป่ า
จานวน
ร้อยละ
ช่วยทาแนวกันไฟ
10
37.04
ช่วยรณรงค์ไม่ให้มีการเผาป่ า
3
11.11
ช่วยแจ้งข่าวไฟป่ า
5
18.52
ช่วยดับไฟป่ า
5
18.52
ช่วยลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า
2
7.41
ประชาสัมพันธ์ผลกระทบของการเผาป่ า
2
7.41
อื่น ๆ
รวม
27
100
จากตารางที่ 14 พบว่ากรณี ที่มีการป้ องกันส่วนใหญ่จะช่วยกันทาแนวกันไฟ คิดเป็ นร้อยละ 37.04 รองอันดับที่
สองช่วยแจ้งข่าวไฟฟ้าและช่วยดับไฟป่ า คิดเป็ นร้อยละ 18.52 รองอันดับที่สามช่วยรณรงค์ไม่ให้มีการเผา คิดเป็ นร้อยละ
11.11 รองลงมาช่วยลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ าและประชาสัมพันธ์ผลกระทบของการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ 7.41 และ
อื่น ๆ ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ า
ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลการทราบว่าหมู่บา้ นมีโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ า
หมู่บา้ นของท่านเป็ นหมูบ่ า้ นตามโครงการทราบหรื อไม่
จานวน
ร้อยละ
ทราบ
22
81.48
ไม่ทราบ
5
18.52
รวม
27
100
จากตารางที่ 15 พบว่าคนในหมู่บา้ นจะทราบโครงการ คิดเป็ นร้อยละ 81.48 รองลงมาเป็ นการไม่ทราบโครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 18.52 ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลการได้รับทราบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เสี ยงตามสายในหมู่บา้ น
13
48.15
เจ้าหน้าที่โครงการ
4
14.81
ป้ ายประชาสัมพันธ์
5
18.52
เจ้าหน้าที่ของกรมป่ าไม้
วิทยุกระจายเสี ยง
4
14.81
อื่น ๆ
1
3.70
รวม
27
100
จากตารางที่ 16 พบว่าชาวบ้านส่ วนใหญ่ จะได้รับ ข้อมูลจากเสี ยงตามสายในหมู่บ้าน คิ ดเป็ นร้อยละ 48.15
อันดับที่สองป้ ายประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 18.52 อันดับที่สามเจ้าหน้าที่โครงการและวิทยุกระจายเสี ยง คิดเป็ นร้อย
ละ 14.81 รองลงมาอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 3.70 และเจ้าหน้าที่กรมป่ าไม้ ตามลาดับ
ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลการมีส่วนสนับสนุนโครงการของสมาชิกในครัวเรื อน
สมาชิกในครัวเรื อนมีส่วนสนับสนุนโครงการ
จานวน
ร้อยละ
ไม่มีส่วนสนับสนุนโครงการ
12
44.44
มีส่วนสนับสนุนโครงการ
15
55.56
รวม
27
100
จากตารางที่ 17 พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะมีส่วนสนับสนุนโครงการ คิดเป็ นร้อยละ 55.56 รองลงมาจะไม่มีส่วน
สนับสนุนโครงการ คิดเป็ นร้อยละ 44.44 ตามลาดับ
ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลสมาชิกในครัวเรื อนมีส่วนช่วยสนับสนุนในการป้ องกันการเกิดการเผาป่ า
สนับสนุนการป้ องกันการเกิดการเผาป่ า
จานวน
ร้อยละ
ทาแนวกันไฟ
10
37.04
แจ้งข่าวการเผาป่ า
5
18.52
ปฏิบตั ิงานดับไฟป่ า
8
29.63
ลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า
2
7.41
ประชาสัมพันธ์ในหมูบ่ า้ น
2
7.41
อื่น ๆ
รวม
27
100
จากตารางที่ 18 พบว่ามีการทาแนวกันไฟ คิดเป็ นร้อยละ 37.04 รองอันดับที่สองปฏิ บตั ิงานดับไฟป่ า คิดเป็ น
ร้อยละ 29.63 รองอันดับที่ สามแจ้งข่าวการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ 18.52 รองลงมาลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ าและ
ประชาสัมพันธ์ในหมู่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 7.41 และอื่น ๆ ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 แสดงข้อมูลการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านมีส่วนทาให้ไฟป่ าลดลง
หมู่บา้ นของท่านมีส่วนทาให้ไฟป่ าลดลง
จานวน
ร้อยละ
ลดลง
15
55.56
คงที่
8
29.63
เพิ่มขึ้น
4
14.81
รวม
27
100
ตารางที่ 19 พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีส่วนทาให้ไฟป่ าลดลง คิดเป็ นร้อยละ 55.56 อันดับที่สองคงที่ คิดเป็ น
ร้อยละ 29.63 รองลงมาเพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 14.81 ตามลาดับ
ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลกรณี ที่ทาให้ไฟป่ าลดลง
กรณี ที่ทาให้ไฟป่ าลดลง
จานวน
ร้อยละ
ชุมชนให้ความร่ วมมือในการหยุดการเผาป่ า
11
40.74
ชุมชนร่ วมมือกันป้ องกันการเผาป่ า
9
33.33
ชุมชนร่ วมมือกันลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า
4
14.81
อื่น ๆ
3
11.11
รวม
27
100
จากตารางที่ 20 พบว่ากรณี ที่ทาให้ไฟป่ าลดลงส่ วนใหญ่ชุมชนให้ความร่ วมมือในการหยุดการเผาป่ า คิดเป็ นร้อย
ละ 40.70 อัน ดับ ที่ ส องชุ ม ชนร่ ว มมื อ กัน ป้ อ งกัน การเผาป่ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.33 อัน ดับ ที่ ส ามชุ ม ชนร่ ว มมื อ กัน
ลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ 14.81 รองลงมาคืออื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 11.11 ตามลาดับ
ตารางที่ 21 แสดงข้อมูลกรณี ที่ทาให้ไฟป่ าเพิม่ ขึ้น
กรณี ที่ทาให้ไฟป่ าเพิ่มขึ้น
จานวน
ร้อยละ
ชุมชนยังมีการเผาป่ าโดยไม่มีการควบคุม
10
37.04
ชุมชนไม่ร่วมมือกันป้ องกันการเผาป่ า
8
29.63
ชุมชนไม่ร่วมมือกันลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า
4
14.81
มีการแกล้งจุดไฟ
5
18.52
อื่น ๆ
รวม
27
100
จากตารางที่ 21 พบว่ากรณี ที่ทาให้ไฟป่ าเพิ่มขึ้นเนื่องจากชุมชนยังมีการเผาป่ าโดยไม่มีการควบคุม คิดเป็ นร้อยละ
37.04 อันดับที่สองชุมชนไม่ร่วมมือกันป้ องกันการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ 29.63 อันดับที่สามมีการแกล้งจุดไฟ คิดเป็ นร้อย
ละ 18.52 รองลงมาชุมชนไม่ร่วมมือกันลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ 14.81 และอื่น ๆ ตามลาดับ
ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลความต้องการให้มีการรณรงค์ในหมูบ่ า้ น
ความต้องการให้มีโครงการรณรงค์ในหมู่บา้ น
จานวน
ร้อยละ
ต้องการให้มี
20
74.07
ไม่ตอ้ งการให้มี
7
25.93
รวม
27
100
จากตารางที่ 22 พบว่าหมู่บา้ นต้องการให้รณรงค์แบบนี้ อีก คิดเป็ นร้อยละ 74.04 รองลงมาไม่ตอ้ งการให้มี คิด
เป็ นร้อยละ 25.93 ตามลาดับ
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ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการตามความเหมาะสม
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการตามความเหมาะสม
จานวน
ร้อยละ
เหมาะสม
18
66.67
ไม่เหมาะสม
9
33.33
รวม
27
100
จากตารางที่ 23 พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นโครงการมีความเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ
66.67 และไม่เหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลขั้นตอนการมีส่วนร่ วมโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ า
ขั้นตอนการมีส่วนร่ วม
จานวน
ร้อยละ
เห็นด้วย
19
70.37
ไม่เห็นด้วย
8
29.63
รวม
27
100
จากตารางที่ 24 พบว่าขั้นตอนการมีส่วนร่ วมโครงการรณรงค์หยุหดการเผาป่ าจะเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 29.63
ตามลาดับ
ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลการมีส่วนร่ วมของประชาชนมีความจาเป็ นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่ า
ประชาชนมีความจาเป็ นอย่างมากในการแก้ไขปั ญหา จานวน
ร้อยละ
เห็นด้วย
17
62.93
ไม่เห็นด้วย
10
37.04
รวม
27
100
จากตารางที่ 25 พบว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนมีความจาเป็ นอย่างมากในการแก้ไขปั ญหาการเกิดการเผาป่ า
จะเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 62.93 และไม่เห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 37.04 ตามลาดับ
ตารางที่ 26 แสดงข้อมูลภาพรวมการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในการดาเนินการโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ า
สรุ ปภาพรวมของโครงการ
จานวน
ร้อยละ
มาก
15
55.56
ปานกลาง
8
29.63
น้อย
4
14.81
รวม
27
100
จากตารางที่ 26 พบว่าภาพรวมของโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ าจะอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
55.56 และอันดับที่สองระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 29.63 รองลงมาระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 14.81 ตามลาดับ
ตารางที่ 27 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดทา
โครงการ
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
มาตรฐาน
คิดเห็น
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ในการรณรงค์ครั้งนี้คิดว่าสามารถ
ช่วยให้ไฟป่ าลดลงหรื อไม่
ในการรณรงค์แต่ละครั้ง ท่านให้ความ
สาคัญมาก น้อยเท่าไหน
ข้อมูลที่นาเสนอมีความเหมาะสม
และมีเนื้อหามาก น้อย
ระยะเวลาในการทาโครงการ
รณรงค์หยุดการเผาป่ า
นักศึกษาที่มาทากิจกรรมรณรงค์
การแต่งกายเรี ยบร้อย
การประชาสัมพันธ์ได้รับรู ้ข่าวสาร
มากน้อยเพียงใด
อยากให้จดั กิจกรรมรณรงค์น้ ีข้ นึ
อีกหรื อไม่

รวม

4.07

0.78

ดี

4.11

0.64

ดี

4.22

0.58

ดี

4.44

0.58

ดี

4.11

0.58

ดี

4.59

0.50

ดีมาก

4.30

0.47

ดี

4.26

0.59

ดี
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จากตารางที่ 27 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความ
คิดเห็ น ที่ มีต่อการจัดทาโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ าจากชาวบ้านในหมู่บา้ นและบุ คคลอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ น
โครงการณรงค์หยุดการเผาป่ าพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ า
ค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับ 4.26 และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน อยูใ่ นระดับ 0.59 พบว่าอยูร่ ะดับความคิดเห็นระดับดี

สรุ ปผลการวิจัย
ชาวบ้านมีความคิดเห็นต่อการรณรงค์หยุดการเผาป่ า อยูใ่ นระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านได้รับข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ได้รับรู ้ข่าวสาร มีความเข้าใจ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่ วนการนาไปพัฒนา การฟื้ นฟูและตระหนักรู ้ใน
การอนุรักษ์น่าจะคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน และชาวบ้านมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันทาให้มีพฤติกรรมการ
มีส่วนร่ วมแตกต่างไปด้วย
ด้านการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์หยุดการเผาป่ าของชาวบ้านในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมในการศึกษาปั ญหา ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ ด้านการมีส่วนร่ วมในการบารุ งรักษา
และปรั บ ปรุ งแก้ไข และด้านการมี ส่ วนร่ วมในการติ ด ตามประเมิ น ผล พบว่าระดับ การมี ส่วนร่ วมอยู่ในระดับ มาก แต่
ชาวบ้านมีขอ้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการรณรงค์หยุดการเผาป่ า โดยต้องดาเนินการก่อนเข้าสู่ฤดูกาล
เผาป่ า ควรจัดกิจกรรมเสริ มความรู ้ความเข้าใจให้มากขึ้น ทางการควรวางมาตรการในการป้ องกันมากกว่าการแก้ไขปั ญหา
และควรนากฎหมายมาใช้ควบคุมและจริ งจังซึ่งสอดคล้องกับวิสาสิ นี กัยวิกยั โกศล (2550) เพราะบางครั้งหน่วยงานขาดการ
ให้ความรู ้แก่ชาวบ้าน ขาดความเอาใจใส่ อย่างจริ งจัง และอาจประชาสัมพันธ์ หรื อการได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง เพราะการ
ได้รับข่าวสารเป็ นการสร้างแรงกระตุน้ ในการเข้ามามีส่วนร่ วม หากได้รับข่าวสารไม่ทวั่ ถึงก็จะส่ งผลให้ขาดการร่ วมมือใน
การแก้ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับวียธุ ท์ จารัสพันธ์ และคณะ (2550)
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้เรื่ องสิ ทธิแรงงานเพื่อเตรี ยมตัวสู่โลกอาชีพของนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่ ก าลัง ศึ ก ษาในชั้น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 จ านวน 12 คน เครื่ อ งที่ ใช้ใ นการวิจัย คื อ
แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า นักศึ กษาทั้งหมดมี การรับรู ้ เรื่ องวันเวลาในการทางานปกติ และอัตราค่าจ้างที่ มีสิทธิ
ได้รับไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าตามที่ กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มีการรับรู ้เรื่ องการกาหนด
วันหยุด สิ ทธิ ของการลาป่ วย และสวัสดิ การตามที่ กฎหมายกาหนด เรื่ องที่ นักศึ กษาขาดการรับรู ้ คือ สิ ทธิ แรงงานด้าน
ค่าชดเชย
คาสาคัญ : สิ ทธิแรงงาน, การรับรู ้, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

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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บทนา
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นจึ ง ท าให้ เกิ ด การแข่ ง ขัน ทางการตลาดแรงงานอย่า งเข้ม ข้น
โดยผูป้ ระกอบการสามารถเลือกแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเสรี และสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากผูใ้ ช้แรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยนสามารถเดิ นทางเข้าออกได้สะดวกมากขึ้น ประกอบกับ
อัตราค่าแรงขั้นต่าต่อวันในประเทศไทยมีอตั ราสู งกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซี ย และ
อินโดนี เซี ย ซึ่ งเป็ นส่วนสาคัญที่ดึงดูดความสนใจจากผูใ้ ช้แรงงานในประเทศอื่น ๆ เข้ามาทางานในประเทศไทย รวมทั้งค่า
ครองชีพในประเทศไทยยังไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศสิ งค์โปร์ ลาว บูรไนดารุ สซาลาม กัมพูชา และเมียนมาร์ คิดเป็ น
ร้อยละ 67.09, 27.25, 9.26, 5.76 และ4.61 ตามลาดับ (ณกฤช เศวตนันท์. 2549 : ออนไลน์) ดังนั้นการเข้าใจถึงสิ ทธิแรงงาน
ขั้นพื้นฐานจึงเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับนักศึกษาที่ตอ้ งออกไปเป็ นกาลังสาคัญในตลาดแรงงานของประเทศ เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการตัดสิ นใจต่อรองเกี่ ยวกับสภาพการจ้างที่ เหมาะสมในการเลือกประกอบอาชีพ รวมทั้งมีทศั นคติที่ดีต่อการ
แข่งขันเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ.
2560 ที่ได้กาหนดสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของลูกจ้างที่จะได้รับตามกฎหมาย ประกอบด้วยการใช้แรงงงานซึ่ งเกี่ยวข้องกับวันและ
เวลาในการทางานปกติโดยกาหนดอัตราจานวนชัว่ โมงในการทางานในแต่ละวันหรื อใน 1 สัปดาห์ จานวนวันที่ตอ้ งทางาน
ในแต่ละสัปดาห์ จานวนวันหยุดที่ ตอ้ งได้รับในแต่ละสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจาปี และวันลา
ประเภทต่าง ๆ การทางานเกิ นเวลาการทางานปกติโดยกาหนดจานวนชัว่ โมงที่ สามารถทางานได้ใน 1 สัปดาห์ การใช้
แรงงานหญิงและเด็กโดยกาหนดลักษณะงาน สถานที่ทางาน และช่วงเวลาที่หา้ มมิให้ใช้แรงงานหญิงและเด็ก ค่าจ้างในวัน
ทางาน โดยกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝี มือที่ตอ้ งได้รับเมื่อลูกจ้างได้ทางานเกินเวลาทางาน
ในส่วนของค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชยโดยกาหนดอัตราค่าชดเชยและเงื่อนไขที่
ลูกต้องได้รับเมื่อถูกเลิกในกรณี ปกติและกรณี พิเศษ สวัสดิการ โดยกาหนดหน้าที่ของนายจ้างที่ตอ้ งเป็ น ผูจ้ ดั หาสวัสดิการ
ให้แก่ลูกจ้างตามลักษณะ และประเภทของงาน พร้อมทั้งประกาศให้ลูกจ้างทราบ และเงื่อนไขของการจัดตั้งคณะกรรมการ
สวัส ดิ การและบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการสวัสดิ การ และเงิ น สะสม โดยกาหนดเงื่ อนไขของการส่ งเข้ากองทุ น
สงเคราะห์ลูกจ้าง เป็ นต้น สาหรับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 4 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ซึ่ งก าลังจะออกไปเป็ นผูใ้ ช้แรงงานในตลาดแรงงานในสาขาวิช าชี พ การท่ องเที่ ยว การโรงแรม และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล รวมทั้งสาขาวิชาชี พอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง อาจเป็ นเรื่ องใหม่และเป็ นเรื่ องที่ ท้าทายที่ ตอ้ ง
เรี ยนรู ้ไปพร้อม ๆ กับการเริ่ มต้นประสบการณ์ในการทางานในสายวิชาชีพที่ ได้เลือก แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถเตรี ยม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้ก่อน โดยเฉพาะเรื่ องสิ ทธิ แรงงาน หากมีขอ้ มูลที่ ครบถ้วน และถูกต้องจะส่ งผลที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต
การรับรู ้เรื่ องสิ ทธิ แรงงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพและการถนอมการใช้แรงงาน รวมทั้ง
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่ องจากการรับรู ้เรื่ องสิ ทธิ แรงงานเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยให้ลดการเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหารุ นแรงด้านแรงงาน ซึ่ งส่ งผลต่อการชะงักการเจริ ญเติ บโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศ ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาเรื่ องการรั บรู ้สิทธิ แรงงานเพื่อเตรี ยมตัวสู่ โลกอาชี พของนักศึ กษา เพื่ อใช้เป็ น
แนวทางส่ งเสริ มการรับรู ้เรื่ องสิ ทธิ แรงงาน และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึ กษาให้พร้อมสู่ ตลาดแรงงาน อี กทั้ง
สามารถนาความรู ้ดงั กล่าวไปใช้ในการเลือกอาชี พที่ เหมาะสมกับความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และความต้องการ
ของนักศึกษา รวมทั้งสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่ อศึ กษาการรับ รู ้ เรื่ องสิ ท ธิ แรงงาน เพื่ อเตรี ยมตัวสู่ โลกอาชี พของนักศึ กษาคณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรอบแนวคิดการวิจยั
หัวข้อที่ ศึกษาครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ของสิ ทธิ แรงงาน ที่ เกี่ ยวข้องกับวัน และเวลาในการทางาน วันหยุด
วันลา ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และสวัสดิการ ดังนี้

การรับรู ้เกี่ยวกับ
สิ ทธิ แรงงานของนักศึกษา
ไม่รู้และไม่เข้าใจ

รู ้และเข้าใจ

1)วันและเวลาในการทางาน 2)วันหยุด
3)วันลา
4)ค่าตอบแทน
5)ค่าชดเชย 6)สวัสดิการ

วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 196 คน (สานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน. 2560 : ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
ที่กาลังศึ กษาอยู่ในชั้นปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 โดยการสุ่ มแบบโควตา จาก 3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 4 คน สาขาวิชาการโรงแรม 4 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล 3 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ การรับรู ้เรื่ องสิ ทธิ แรงงานเพื่อเตรี ยมตัวเข้าสู่ โลกอาชี พของ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิแรงงาน พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน และสัญญาจ้างแรงงาน
2. ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมประเด็นกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิแรงงาน หน้าที่ของนายจ้างและ
ลูกจ้าง วัน เวลาในการทางาน ค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่ลูกจ้างควรจะได้รับตามกฎหมาย
3. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยกาหนดขอบเขตของเนื้ อหาให้ครอบคลุมถึงสิ ทธิ
แรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านวัน – เวลาในการทางาน ด้านวันหยุด ด้านวันลา
ด้านค่าตอบแทน ด้านสวัสดิการ และด้านค่าชดเชย
4. นาขอบเขตของเนื้อหาที่ได้ท้ งั หมดมาสร้างข้อคาถาม โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็ น 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ว ย เพศ สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารท างาน
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นในรายวิช าที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ ท ธิ แ รงงาน อาทิ ก ฎหมายแรงงาน สวัส ดิ ก ารแรงงาน กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายธุรกิจ กฎหมายและจริ ยธรรมในวิชาชีพ เป็ นต้น และช่องทางการรับรู ้เรื่ องสิ ทธิแรงงาน ซึ่งเป็ นข้อ
คาถามแบบเลื อกตอบ และซักถามกลับในกรณี เกิ ดมี ขอ้ สงสัยเพิ่มเติ มในข้อคาถามที่ เกี่ ยวข้องกับ ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์การเรี ยนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิแรงงาน และช่องทางการรับรู ้เรื่ องสิ ทธิแรงงาน จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 การรับรู ้เรื่ องสิ ทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานของนักศึกษา ครอบคลุมสิ ทธิแรงงาน
ทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านวัน – เวลาในการทางาน ด้านวันหยุด ด้านวันลา ด้านค่าตอบแทน ด้านสวัสดิการ ด้านค่าชดเชย
เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ด เพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจ เรื่ องสิ ทธิแรงงาน จานวน 40 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริ มความรู ้ดา้ นสิ ทธิแรงงาน เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ด จานวน 1 ข้อ
5. นาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่สร้างเสร็ จแล้ว นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวจานวน 3 คน ตรวจสอบและให้คาแนะนา
เพื่อนาผลมาที่ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งมีคาแนะนาให้มีการปรับแก้เนื้ อหาให้สมบูรณ์และถูกต้องตาม
ข้อกาหนดในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน และครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั มากขึ้นจานวน 10 ข้อ โดยผูว้ ิจยั นา
คาแนะนาดังกล่าวมาปรับปรุ งแก้ไขใหม่อีกครั้งให้ถูกต้องและเหมาะสม
6. น าแบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ างที่ ได้รับ การปรั บ ปรุ งแล้วไปทดสอบหาค่าความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability
Analysis) โดยทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 คน ซึ่งได้ค่า
ความเชื่อถือที่ 0.88 ซึ่งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
7. นาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่เรี ยบร้อยแล้วไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ติดต่อและประสานงานกับอาจารย์ประจาสาขา และนักศึกษา เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ทั้ง ในรู ป แบบที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ โดยก าหนดให้ นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าเดี ย วกัน มาในวัน เดี ย วกัน
เพื่อสะดวกต่อการสัมภาษณ์เป็ นกลุ่มย่อย
2. ดาเนิ นการเก็บรวมรวมข้อมูล ด้านวันและเวลายืนยันการนัดหมายให้เป็ นที่ แน่นอน ด้านสถานเลือกใช้ห้อง
ทางานเป็ นสถานที่ ในการสัมภาษณ์ เนื่ องจากปราศจากสิ่ งรบกวนจากภายนอก ด้านข้อมูลในการวิจยั และแบบสัมภาษณ์
จัดเตรี ยมเอกสารทั้ง 2 ชุดที่เป็ นของผูส้ ัมภาษณ์และผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อเป็ นข้อมูลการสัมภาษณ์เบื้องต้นทั้ง 2 ฝ่ าย ด้านอุปกรณ์
บันทึกเสี ยงเตรี ยมความพร้อมเรื่ องพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล และแบตเตอรี่ ให้เพียงพอในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง
3. การเก็บ รวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ น การสนทนากลุ่มกับ กลุ่มตัวอย่างตามขอบเขตของเนื้ อหาในแบบ
สัมภาษณ์มีโครงสร้างด้วยตนเอง
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้จดั กระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแบ่งแยกประเภทของข้อมูลโดยแยกข้อมูลเป็ น 2 ส่ วน คือ ข้อมูลเชิงปริ มาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. นาข้อมูลเชิงปริ มาณ ซึ่งเป็ นข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษามาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
3. นาข้อมูลเชิ งคุณภาพ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ แรงงาน โดยเป็ นแบบสัมภาษณ์มาทบทวนบันทึกคา
สัมภาษณ์และการถอดคาสัมภาษณ์จากการบันทึกเสี ยงมาอ่านซ้ า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลที่ได้
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4. นาข้อมูลทั้งหมดมาแยกประเด็นที่สาคัญๆ ในแต่ละด้านที่กาหนดตามขอบเขตโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์
โดยละเอียด พร้อมคัดเลือกคาสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิแรงงานในแต่ละด้านออกมาเรี ยบเรี ยงประโยคใหม่
5. นาคาสัมภาษณ์ที่มีประโยคหรื อข้อความที่ มีความหมายเหมือนกันหรื อใกล้เคี ยงกันมาไว้ในกลุ่มเดี ยวกัน
โดยกาหนดรหัสข้อมูลตามกลุ่มสนทนากากับคาสัมภาษณ์ดงั กล่าว
6. นาคาสัมภาษณ์ ที่มีการจัดกลุ่มและกาหนดรหัสแล้วมาสรุ ปเรื่ องสิ ทธิ แรงงาน ในแต่ละด้านตามขอบเขต
รวมทั้งแนวทางการส่งเสริ มการรับรู ้เรื่ องสิ ทธิแรงงาน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ และการแจกแจงความถี่

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากการวิจยั ผูว้ จิ ยั พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. ช่องทางการรับรู ้เรื่ องสิ ทธิ แรงงาน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่รับรู ้เรื่ องสิ ทธิ แรงงานโดยผ่านสื่ อออนไลน์จาก
เว็บไซต์ หรื อ เฟชบุ๊ค ทั้งนี้ เนื่ องจากการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ ทธิ แรงงานที่มีเผยแพร่ จานวนมากบนเว็บไซด์สามารถทา
ได้ง่ายและสะดวกสบาย รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวที่ไหนเวลาใดก็ได้และกี่ครั้งก็ได้ นอกจากนี้ รูปแบบข้อมูลที่
นักศึกษาจะได้รับมีท้ งั ประเภทเอกสารและสื่ อที่อยูใ่ นรู ปแบบของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน บทความทางวิชาการ
บทความสาระความรู ้ ปั ญหาคาถามคาตอบ สื่ อมัลติมีเดียที่นกั ศึกษาสามารถดูและฟังเนื้ อหาไปพร้อม ๆ กันผ่าน YouTube
เป็ นต้น โดยเนื้ อหามี การปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติ มตลอดเวลาให้มีความทันสมัยทั้งจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ
เว็บไซด์ของกระทรวงแรงงาน เว็บไซด์ของสถาบันอุดมศึกษา เว็บไซด์จดั หางาน เว็บไซด์สารานุกรมเสรี เป็ นต้น รองลงมา
พบว่านักศึกษารับรู ้เรื่ องสิ ทธิแรงงานจากครู อาจารย์และบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นแหล่งข้อมูลที่
มีความใกล้ชิดกับนักศึกษามาก โดยนักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลและได้คาตอบทันทีที่สงสัยอย่างไม่เขินอาย หรื อรู ้สึก
ลาบากใจในการเข้าถึง ซึ่ งจะทาให้สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ ว และหากยังคงมีขอ้ สงสัยนักศึกษาก็สามารถ
ซักถามต่อให้หมดข้อสงสัยได้ทนั ทีในการสนทนาเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้หากยังคงมีเรื่ องที่สงสัยเกิดขึ้นภายหลังนักศึกษา
ก็ยงั คงสามารถกลับมาซักถามได้ใหม่ตลอดเวลา
2. การรับรู ้สิทธิแรงงานด้านวัน เวลาในการทางาน
2.1 เวลาทางานปกติของลูกจ้างในแต่ละวัน พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่มีการรั บรู ้ เรื่ อง เวลาทางานปกติ
และเวลาพัก ระหว่างวัน ท างานปกติ ข องลู ก จ้า ง ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากเป็ นเรื่ อ งพื้ น ฐานทั่ว ไปที่ นัก ศึ ก ษาสามารถรั บ รู ้ จ าก
ประสบการณ์ เกี่ ยวกับกฎระเบี ยบข้อบังคับในการจ้างงานจากประสบการณ์ ในการทางานพิเศษ และทางานประจาใน
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ แต่สิ่งที่ นกั ศึกษาขาดการรับรู ้คือ จานวนชัว่ โมงการทางานปกติที่สามารถคานวณชัว่ โมงการทางาน
เป็ นสัปดาห์ ได้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะจากประสบการณ์ การทางานของนักศึ กษาส่ วนใหญ่เป็ นการทางานที่ มีการกาหนด
ชัว่ โมงการทางานเป็ นรายวันในแต่ละครั้งของการทางาน ในส่วนของเวลาพักระหว่างการทางานนักศึกษาส่ วนใหญ่มีการ
รับรู ้ถึงสิ ทธิ เวลาพักระหว่างวันไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง หลักจากการทางานมาแล้วไม่เกิน 5 ชัว่ โมง แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบ
รายละเอียดของช่วงเวลาพักที่ สามารถแบ่งช่วงเวลาพักได้คราวละไม่นอ้ ยกว่า 20 นาที เนื่ องจากนักศึกษามีความเข้าใจว่า
การพักนั้น จะต้องได้รับการพักในคราวเดี ยวกัน ทั้งนี้ จากประสบการณ์ ในการท างานนายจ้างหรื อหัวหน้างานมักให้
นักศึกษาคราวเดียวและส่ วนใหญ่จะได้พกั ช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น. หรื อ 12.00 – 13.00 น.รวมทั้งช่วงเวลาพักก่อนเริ่ ม
ทางานล่วงเวลาในวันทางานปกติ หากต้องทางานมากกว่า 2 ชัว่ โมง จะต้องได้รับการพักก่อน 20 นาที ก่อนเริ่ มทางาน
ล่วงเวลา ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดยังไม่มีประสบการณ์ในการทางานในลักษณะดังกล่าวโดยตรง
2.2 การทางานล่วงเวลา หรื อการทางานในวันหยุด พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู ้ เรื่ องลักษณะการ
ทางานล่วงเวลาหรื อการทางานในวันหยุดที่ จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน และการกาหนดเวลาทางานต้องไม่
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เกิ นสัปดาห์ ละ 36 ชั่วโมง ทั้งนี้ เนื่ องจากนักศึ กษาส่ วนใหญ่ มีความเข้าใจว่าการกาหนดช่ วงเวลาในการทางานหรื อการ
ทางานในวันหยุดเป็ นสิ ทธิ โดยพื้นฐานของนายจ้างซึ่งสามารถกระทาได้ หากเห็นว่ามีความจาเป็ นต่อหน่วยงานหรื อองค์กร
หรื อสถานประกอบการ เช่น หน่วยงานอยูใ่ นช่วงขาดกาลังคนในการให้บริ การ หน่วยงานอยูใ่ นช่วงปิ ดงบประมาณ การ
ผลิตสิ นค้าขององค์กรไม่สามารถผลิตทันต่อกาหนดการส่งสิ นค้าแก่ลูกค้า เป็ นต้น จึงไม่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้างก่อน นอกจากนี้ ยงั มีนกั ศึกษาบางส่ วนคิดว่าหากลูกจ้างปฏิเสธไม่ทางานล่วงเวลา หรื อทางานในวันหยุดตามคาสั่ง
ของนายจ้างจะส่งผลต่อการจ้างงาน สาหรับจานวนชัว่ โมงทางานเกินเวลาทางานปกติในวันทางานและในวันหยุด และการ
ทางานในวันหยุดต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ชัว่ โมง นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู ้เรื่ องนี้ เนื่องจากนักศึกษาเห็นว่าไม่สาคัญ
ว่ากฎหมายกาหนดจานวนชัว่ โมงไว้อย่างไร หากมีระยะเวลาในการทางานเพิ่มจะส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไป
ด้วยจึงไม่ให้ความสนใจในข้อกาหนดดังกล่าว อีกทั้งเป็ นรายละเอียดปลีกย่อยที่ น้อยคนจะรับรู ้ได้จากประสบการณ์การ
ทางานพิเศษ
3. การรับรู ้สิทธิแรงงานด้านวันหยุด
3.1 วันหยุดประจาสัปดาห์ พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่รับรู ้เรื่ องวันหยุดประจาสัปดาห์ ซึ่ งนายจ้างและลูกจ้าง
สามารถตกลงกันล่วงหน้าได้ โดยให้มีวนั หยุดประจาสัปดาห์วนั ใดก็ได้ ซึ่ งต้องมีไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน นอกจากนี้
นักศึ กษายังทราบและเข้าใจเรื่ องของวันหยุดประจาสัปดาห์ว่าไม่จาเป็ นต้องตรงกับวันหยุดราชการ คือ วันเสาร์ หรื อวัน
อาทิตย์ แต่สิ่งที่นกั ศึกษาขาดการรับรู ้เรื่ องวันหยุด คือวันหยุดสาหรับงานโรงแรม งานขนส่ ง งานในป่ า งานในที่ทุรกันดาร
งานประมง งานดับเพลิง หรื องานอื่น ๆ ตามที่กฎกระทรวงกาหนด นายจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุด
ประจาสัปดาห์ ไปเมื่ อใดก็ได้แต่ตอ้ งอยู่ในระยะเวลาไม่เกิ น 4 สัปดาห์ ติดต่อกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากลักษณะงานดังกล่าวเป็ น
ลักษณะงานเฉพาะตัวที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากงานอื่น ๆ ที่สามารถทาให้สาเร็ จ หรื อสิ้ นสุดได้ภายในแต่ละวัน หรื องานที่
สามารถรอให้ทาต่อได้ในวันรุ่ งขึ้น หรื องานที่ต้ งั อยูใ่ นสถานที่ที่สามารถทาให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวก เป็ นต้น ซึ่ ง
นักศึกษาไม่อาจสามารถรับรู ้ได้จากประสบการณ์ในการทางาน หรื อจากการซักถามจากบุคคลอื่น ๆ ที่ นักศึ กษาใก้ลชิ ด
และคาดว่าจะสามารถให้คาตอบแก่นกั ศึกษาได้ทนั ที อีกทั้งงานลักษณะดังกล่าวอยูน่ อกเหนือความสนใจที่จะก่อให้เกิดสิ่ ง
เร้าที่ ดึงดูดความสนใจของนักศึกษาในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ประกอบกับนักศึ กษาส่ วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์เรี ยนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาสิ ทธิ แรงงาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐยา จันทร์ คง (2551 : 65-66) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้
สิ ทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่าเรื่ องที่นกั ศึกษารับรู ้
น้อยที่ สุดด้านวัน หยุดคื อ ลูกจ้างที่ ท างานโรงแรม งานขนส่ ง งานในป่ า งานที่ ทุ รกัน ดารหรื องานอื่ นตามที่ กาหนดใน
กฎกระทรวงอาจตกลงกับนายจ้างเพื่อสะสมวันหยุดประจาสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลา 4
สัปดาห์ติดต่อกัน
3.2 วันหยุดประเพณี พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู ้ เรื่ องวันหยุดประเพณี ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 13 วัน
โดยรวมวันหยุดแรงงานแห่ งชาติ ทั้งนี้ เนื่ องจากนักศึกษามีความเข้าใจว่าวันหยุดประเพณี เป็ นวันหยุดตามปฏิทินราชการ
ประจาปี ซึ่ งประกอบด้วยวันหยุดทางศาสนา วันหยุดตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวันหยุดที่ เกี่ ยวข้องกับชาติ และ
พระมหากษัตริ ย ์ โดยไม่สนใจว่าจะมี จานวนทั้งหมดกี่ วนั ต่อปี และเป็ นสิ่ งที่ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างได้หยุดตามปฏิ ทิ น
ราชการ
3.3 วันหยุดพักผ่อนประจาปี พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่ ขาดการรับรู ้ เรื่ องสิ ทธิ การหยุดพักผ่อนประจาปี
มีเงื่อนไขต้องเป็ นลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบ 1 ปี จึงจะมีสิทธิ ใช้สิทธิ วนั หยุดพักผ่อนประจาปี ได้ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 6 วัน
โดยส่ วนใหญ่มีความเข้าใจว่าการหยุดพักผ่อนประจาปี ขึ้ นอยู่กบั ข้อกาหนดในการจ้างของนายจ้างแต่ละรายที่ สามารถ
กาหนดขึ้นเองตามลักษณะของสถานประกอบการ ทั้งนี้เนื่ องจากเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนประจาปี เป็ นเรื่ อง
เฉพาะตัวและมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ตอ้ งศึกษาเพิ่มเติม
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4. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านวันลา พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มีการรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านวันลา ที่ลูกจ้างสามารถ
ขอใช้สิทธิการลาได้ตามความจาเป็ นในกรณี ต่าง ๆ ตามประเภทของการลา และตามจานวนวันลาของแต่ละประเภททั้งหมด
4 ประเภทประกอบด้วย สิ ทธิ การลาป่ วย 1 ปี ได้ไม่เกิ น 30 วันทางาน โดยการลาป่ วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป นายจ้างสามารถ
กาหนดให้ลูกจ้างต้องแสดงใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้น1 ได้ สิ ทธิการลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90
วันของลูกจ้างหญิง โดยให้นบั รวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลา และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45
วัน สิ ทธิ การลากิ จเพื่อกิ จธุ ระอันจาเป็ นได้ตามระเบี ยบของบริ ษทั สิ ทธิ การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรี ยกพลเพื่อ
ตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหารหรื อ เพื่อทดสอบความพร้อม โดยลาได้เท่ากับจานวนวันที่ทางการทหารเรี ยก และได้รับค่าจ้าง
ตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี จากประเภทการลาทั้งหมด 6 ประเภท โดย 2 ประเภทการลาที่นกั ศึกษาขาดการรับรู ้
คือ สิ ทธิการลาเพื่อทาหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์กาหนด และสิ ทธิ การลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี ทั้งนี้ เนื่ องจากรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการลาทั้ง 2 ประเภทเป็ นเรื่ องเฉพาะตามที่ กฎหมายกาหนด
โดยเฉพาะเรื่ องสิ ทธิการลาเพื่อทาหมันซึ่งเป็ นเรื่ องไกลตัวนักศึกษาเป็ นอย่างมาก และหลายคนยังมีขอ้ คาถามกลับว่า “การ
ลาแบบนี้ สามารถลาได้จริ ง ๆ เหรอไม่น่าจะลาได้” หรื อ “ถ้าจะทาหมันควรใช้ลาป่ วยหรื อไม่ก็ลากิจ” รวมทั้งเรื่ องสิ ทธิ การ
ลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ ได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าการฝึ กอบรมเป็ นหน้าที่ของ
หน่วยงาน และหรื อสถานประกอบการ และหรื อนายจ้างต้องเป็ นผูจ้ ดั การฝึ กอบรมให้อยูแ่ ล้วจึงไม่จาเป็ นต้องลา จึงทาให้
ทราบว่านักศึกษาไม่เข้าใจ เรื่ องสิ ทธิการลาดังกล่าวที่ลูกจ้างเด็กสามารถขอลาเพื่อเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ซึ่งทางหน่วยงานราชการจัดให้นอกเหนือจากการจัดฝึ กอบรมโดยนายจ้าง
5. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านค่าตอบแทน พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มีการรับรู ้เรื่ องสิ ทธิ แรงงานด้านค่าตอบแทน
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างที่ ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า ซึ่ งสามารถคานวณจ่ายตามระยะเวลาการ
ทางานปกติ เป็ นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรื อระยะเวลาอื่ น รวมทั้งสิ ทธิ ที่จะได้ค่าจ้างกรณี มาทางานในวันหยุด
ประจาสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ทั้งนี้ เนื่ องจาก เรื่ องค่าตอบแทนจากการทางานเป็ นเรื่ องที่ คนส่ วนใหญ่ให้ความ
สนใจ และมีความต้องการเป็ นลาดับต้น ๆ ส่งผลต่อการตอบสนองการรับรู ้ในภาพรวมของนักศึกษาให้มีความตั้งใจในการ
รับรู ้ได้ดี (กันยา สุวรรณแสง. 2554 : 127) โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันสาหรับลูกจ้างชายและลูกจ้าง
หญิงที่ มีการทางานที่ มีการทางานลักษณะเดียวกันและต้องจ่ายตามที่ตกลงกันไว้นอกจากนี้ พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่ขาด
การรับรู ้เรื่ องการคานวณค่าจ้างซึ่ งสามารถคานวณตามลักษณะผลงานที่ ลูกจ้างทาในเวลาทางานได้ และอัตราค่าจ้างต่อ
ชัว่ โมงที่ลูกจ้างจะได้รับกรณี ลูกจ้างมาทางานเกินเวลาในวันทางานปกติตอ้ งได้รับค่าล่วงเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อชัว่ โมง ในกรณี ที่ลูกจ้างมาทางานในวันหยุดสาหรับลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าทางานในวันหยุดจะได้รับค่าทางาน
ในวันหยุดไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมง สาหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดจะได้รับค่าทางาน
ในวัน หยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่ าของอัตราค่ าจ้างต่อชั่วโมง ในกรณี ลูกจ้างทางานเกิ น เวลาทางานในวัน หยุดต้องได้รับค่ า
ล่วงเวลาในวันหยุดไม่นอ้ ยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมง รวมทั้งขาดการรับรู ้เรื่ องวิธีการจ่าย สถานที่จ่าย วันและ
เวลาที่จ่ายต้องระบุอย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่ องจาก เรื่ องที่เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับจากการทางานในแต่ละกรณี ของ
การทางาน นอกเหนื อจากการทางานในเวลาปกติ มีอตั ราที่ กาหนดแตกต่างกันในแต่ละกรณี ตามเงื่ อนไขของเวลาและ
ลักษณะของลูกจ้าง ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ยากเกินกว่าที่จะรับรู ้ได้โดยตรงจากการประสบการณ์การทางานพิเศษของนักศึกษา ทั้งนี้
เนื่องจากลักษณะของการทางานพิเศษจะมีการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้เบื้องต้น โดยนักศึกษา
ส่ วนใหญ่จะได้ค่าจ้างตามที่ กฎหมายกาหนด ดังนั้นจึ งส่ งผลให้นักศึ กษาไม่สามารถทราบถึงลักษณะและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างที่ตอ้ งได้รับในกรณี การทางานเกินเวลาในวันทางานปกติ การทางานในวันหยุด และการทางานเกิน
เวลาทางานในวันหยุด
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6. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านสวัสดิ การ พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ขาดการรับรู ้ เรื่ องสิ ทธิ แรงงานด้านสวัสดิการ
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับประเภท และมาตรฐานของสวัสดิการตามที่กฎหมายกาหนดให้นายจ้างเป็ นผูจ้ ดั หาตามลักษณะของ
งานแต่ละประเภท รวมทั้งสิ ทธิ ในการจัดตั้งกรรมการสวัสดิ การร่ วมกับนายจ้าง ซึ่ งต้องมีลูกจ้างร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน สาหรับสถานประกอบกิ จการที่ มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้ นไป ทั้งนี้ เนื่ องจากประเภทและมาตรฐานตาม
ลักษณะงานดังกล่าวเป็ นส่ วนของรายละเอียดปลีกย่อยตามลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน ซึ่ งประสบการณ์การทางานของ
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เคยทางานเป็ นงานบริ การทัว่ ไป งานขาย งานต้อนรับ ผูช้ ่วยหัวหน้านาเที่ยว เป็ นต้น ซึ่งนายจ้างได้จดั
สวัสดิการพื้นฐานทัว่ ไปเป็ นอย่างดี จากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาส่วนใหญ่ทราบดีวา่ นายจ้างต้องเป็ นผูจ้ ดั การสวัสดิการให้แก่
ลูกจ้าง และต้องปิ ดประกาศให้ทราบทัว่ กัน ส่วนการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเป็ นเรื่ องที่ไกลตัวสาหรับนักศึกษาที่จะ
รับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสารผ่านสื่ อต่าง ๆ รวมทั้งความสนใจในการซักถาม หรื อการค้นหาข้อมูล เนื่ องจากความสนใจในการใช้
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างงานของนักศึกษษยังไม่เกิดขึ้น
7. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านค่าชดเชย พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ขาดการรับรู ้เรื่ อง สิ ทธิแรงงานด้านค่าชดเชยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างจะได้รับตามสิ ทธิ ของอายุงานที่ได้ทางานร่ วมกับนายจ้างตามที่กฎหมายกาหนด
กรณี เลิกจ้างที่นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานตามมาตรา 119 กรณี การจ่าย
ค่าชดเชยพิ เศษในกรณี ที่ นายจ้างเลิ กจ้างเนื่ องจากย้ายสถานประกอบการ และกรณี ปรั บปรุ งสถานประกอบการ ทั้งนี้
เนื่ องจากเรื่ องทั้งหมดมี เนื้ อหาที่ ซับซ้อน และมี รายละเอียดในส่ วนข้อกาหนดทางกฎหมายที่ ยากต่อทาความเข้าใจด้วย
ตนเองจากประสบการณ์การทางานพิเศษ หรื อการรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ผ่านสื่ อออนไลน์ สื่ อโทรทัศน์ที่
นักศึ กษาจะต้องทาเข้าใจในรายละเอี ยดปลี กย่อยของวิธีการนับอายุการทางาน หรื อลักษณะของการกระทาความผิดที่
นายจ้างสามารถบอกเลิกจ้างได้โดยที่ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ในหลาย ๆ กรณี ศึกษา อาทิ การ
ทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อการกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง นักศึ กษามีความคิดเห็ นว่าต้องเป็ นการกระทาผิดใน
คราวเดี ยวกันทั้ง 2 กรณี และต้องเป็ นความผิดที่ ร้ายแรง หรื อลักษณะการกระทาความผิดอาญาโดยเจตนา นักศึ กษาไม่
เข้าใจถึงรู ปแบบและลักษณะพฤติการณ์การกระทาผิดว่าอย่างไรถึงเรี ยกว่าเป็ นความผิดอาญา หรื อการประมาทเลินเล่อเป็ น
เหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง นักศึ กษาไม่เข้าใจว่าพฤติ การณ์ ใดบ้างที่ ถือว่าเป็ นการประมาทเลิ นเล่อ
พฤติการณ์ใดบ้างที่ไม่ถือว่าเป็ นการประมาทเลินเล่อ อีกทั้งสื่ อต่าง ๆ ที่นาเสนอข้อมูล ข่าวสารเรื่ องสิ ทธิแรงงานที่เกี่ยวข้อง
กับค่าชดเชยส่วนมากจะให้ความรู ้เชิงวิชาการ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นภาษาทางการที่มีคาศัพท์เฉพาะทางด้านกฎหมาย ซึ่ ง
ส่งผลต่อการรับรู ้ และทาความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูล ข่าวสารดังกล่าว ประกอบกับสื่ อต่าง ๆ มีลกั ษณะการสื่ อสารทางเดียว
ที่ นักศึ กษาไม่ส ามารถซัก ถามเมื่ อ มี ขอ้ สงสัยในเนื้ อหา รวมทั้งการทาเข้าใจในกรณี การเลิ กจ้างกรณี นายจ้างย้ายสถาน
ประกอบการ และกรณี นายจ้างปรับปรุ งสถานประกอบการที่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยพิเศษ ซึ่งมีขอ้ กาหนดทางกฎหมายที่ละเอียด
และซับซ้อนยากต่อทาความเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง หรื อซักถามบุคคลในครอบครัว ครู อาจารย์ที่นักศึกษาใก้ลชิ ดเช่นกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจากรู ปแบบ และลักษณะพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิ ดการกระทาความผิดมีความละเอียดอ่อนในการตีความ รู ปแบบ
ความผิดเดียวกันอาจจะมีลกั ษณะความร้ายแรงแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั พฤติการณ์ และบริ บทของการกระทา ณ ขณะนั้น ซึ่ ง
ต้องตีความออกเป็ นรายกรณี ดังนั้นบุคคลที่สามารถให้ความกระจ่างในข้อสงสัยต่าง ๆ ในกรณี การเลิกจ้างที่นายจ้างไม่ตอ้ ง
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานตามมาตรา 119 ต้องเป็ นผูท้ ี่ ความรู ้ดา้ นกฎหมายแรงงาน
หรื อสิ ทธิแรงานโดยตรงจึงจะช่วยคลายความสงสัยและให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาได้เป็ นอย่างดี
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สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
นัก ศึ กษาส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 66.67) กาลังศึ กษาใน 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิชาการท่ อ งเที่ ยว
สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล (ร้ อยละ 33.33 ร้อยละ 33.33 และร้ อยละ 33.33
ตามลาดับ) และมีประสบการณ์ในการทางานพิเศษ (ร้อยละ 91.67) นอกจากนี้ นกั ศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการ
เรี ยนในรายวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาสิ ทธิ แรงงาน (ร้อยละ 66.67) และช่องทางที่ ทาให้นักศึกษารับรู ้เรื่ องสิ ทธิ แรงงานมาก
ที่สุด คือ การรับรู ้ผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรื อ เฟชบุ๊ค (ร้อยละ 91.67) รองลงมา คือ สื่ อโทรทัศน์ (ร้อยละ 58.33)
และครู อาจารย์ และบุคคลในครอบครัว (ร้อยละ 50.00 และ 50.00 ตามลาดับ)
2. การรับรู ้สิทธิแรงงานด้านวัน เวลาในการทางาน พบว่านักศึกษาทั้งหมดมีการรับรู ้ ด้านวันเวลาในการทางาน
ปกติของลูกจ้างในแต่ละวันต้องไม่เกิ นวันละ 8 ชัว่ โมง และเวลาพักระหว่างการทางานปกติ ต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมง (ร้ อ ยละ 100.00 ร้ อยละ 100.00 ตามล าดับ) นอกจากนี้ พบว่า นักศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ขาดการรั บ รู ้ เรื่ อ งการท างาน
ล่วงเวลาหรื อทางานในวันหยุด ต้องได้รับยินยอมจากลูกจ้างก่อน (ร้อยละ 66.67) และมีการกาหนดจานวนชัว่ โมงทางาน
ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ชัว่ โมง (ร้อยละ75.00)
3. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านวันหยุด พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู ้สิทธิแรงงานด้านวันหยุดที่เกี่ยวกับการ
กาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 วัน ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องเป็ นวันเสาร์ หรื อวันอาทิ ตย์ (ร้อยละ 83.33)
นอกจากนี้ พบว่า นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ข าดการรั บ รู ้ เรื่ อ งวัน หยุดส าหรั บ งานโรงแรม งานขนส่ ง งานในป่ า งานในที่
ทุรกันดาร งานประมง งานดับเพลิง หรื องานอื่น ๆ ตามที่กฎกระทรวงกาหนด ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า
ให้สะสมและเลื่อนวันหยุดประจาสัปดาห์ไปเมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลา ไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน (ร้อยละ 91.67)
วันหยุดประเพณี ต้องไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่ งชาติ (ร้อยละ 66.67) และสิ ทธิ หยุดพักผ่อนประจาปี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หากทางานติดต่อครบ 1 ปี (ร้อยละ 75.00)
4. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านวันลา พบว่านักศึ กษาส่ วนใหญ่มีการรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านวันลาที่ เกี่ ยวกับสิ ทธิ
ของการลาป่ วย ซึ่ งลูกจ้างสามารถใช้สิทธิในการลาได้เท่าที่ป่วยจริ ง และหากลาตั้งแต่ 3 ขึ้นไปจาเป็ นต้องแสดงใบรับรอง
แพทย์ แผนปั จจุบนั ชั้น 1 (ร้อยละ 83.33) สิ ทธิ การลาคลอดของลูกจ้างหญิง ซึ่ งมีสิทธิ ลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์
หนึ่ งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมหยุดที่มีระหว่างลา (ร้อยละ 66.67) และสิ ทธิการลากิจเพื่อประกอบกิจธุระส่ วนตัวที่จาเป็ น
(ร้อยละ 83.33) สาหรับสิ ทธิ การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหารหรื อเพื่อทดสอบ
ความพร้อมโดยลาได้เท่ากับจานวนที่ ทางการเรี ยกและยังได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี พบว่ามีเพียง
นักศึกษาบางส่วนเท่านั้นที่รับรู ้เรื่ องดังกล่าว (ร้อยละ 50.00) นอกจากนี้ พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ขาดการรับรู ้เรื่ องสิ ทธิ การ
ลาเพื่ อ ท าหมัน ได้ต ามระยะเวลาที่ แ พทย์ก าหนด (ร้ อ ยละ 75.00) และสิ ท ธิ ก ารลาเพื่ อ ฝึ กอบรมหรื อ พัฒ นาความรู ้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี (ร้อยละ 91.67)
5. การรับรู ้ สิทธิ แรงงานด้านค่าตอบแทน พบว่านักศึ กษาทั้งหมดมี การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านค่าตอบแทนที่
เกี่ ยวกับค่าจ้างที่ ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามที่ รัฐกาหนด (ร้อยละ 100.00) นอกจากนี้ พบว่า
นัก ศึ กษาส่ วนใหญ่ มีการรับ รู ้ เรื่ องการคานวณจ่ ายค่าจ้างว่าสามารถคานวณตามระยะเวลาการท างานได้ โดยนายจ้าง
สามารถจ่ายค่าจ้างตามระยะเวลาการทางานได้เป็ นรายชัว่ โมง รายวัน หรื อรายสัปดาห์ (ร้อยละ 83.33) โดยนายจ้างต้องจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันสาหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงที่มีการทางานลักษณะเดียวกัน และต้องจ่ายตามที่ตกลงกัน
ไว้ (ร้อยละ 75.00) และรวมทั้งสิ ทธิ ที่จะได้ค่าจ้างหากมาทางานในวันหยุดประจาสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี (ร้อย
ละ 75.00) นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู ้เรื่ องการคานวณค่าจ้างซึ่งสามารถคานวณตามลักษณะผลงานที่
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ลูกจ้างทาในเวลาทางานได้ และอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงที่ลูกจ้างจะได้กรณี ลูกจ้างมาทางานเกินเวลาทางานปกติของวันทางาน
ซึ่ งต้องได้รับค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมง (ร้อยละ 66.67) กรณี ลูกจ้างมาทางานในวันหยุด
สาหรับลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ซึ่งต้องได้รับค่าทางานในวันหยุดไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมง
สาหรับลูกจ้างที่ ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด ต้องได้รับค่าจ้างในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมง
(ร้อยละ 75.00) กรณี ลูกจ้างมาทางานในวันหยุดเกินเวลาทางานปกติของวันทางานต้องได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่นอ้ ย
กว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมง (ร้อยละ 75.00) รวมทั้งขาดการรับรู ้เรื่ องวิธีการจ่าย สถานที่จ่ายวันและเวลาที่ตอ้ งระบุ
อย่างชัดเจน (ร้อยละ 83.33)
6. การรับรู ้สิทธิแรงงานด้านสวัสดิการพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีการรับรู ้สิทธิแรงงานด้านสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
กับนายจ้างที่ตอ้ งจัดสวัสดิการตามที่กฎหมายกาหนด มิเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายโดยต้องปิ ดประกาศ ณ สถานที่ทางานของ
ลูกจ้าง (ร้อยละ 66.67) นอกจากนี้ พบว่า นักศึ กษาทั้งหมดขาดการรับรู ้เรื่ องรายละเอียดของสวัสดิ การที่ ตอ้ งได้รับตาม
ประเภท และมาตรฐานที่กฎหมายกาหนดตามลักษณะงานแต่ละประเภทว่าประกอบด้วยสวัสดิการใดบ้าง (ร้อยละ 100.00)
และสิ ทธิการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ร้อยละ 100.00)
7. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านค่าชดเชย พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ ขาดการรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านค่าชดเชยในทุก
กรณี ต้ งั แต่ความหมายและเงื่อนไขของค่าชดเชยซึ่งหมายถึง ค่าตอบแทนที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในกรณี ที่ถูกบอก
เลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามมาตรา 119 นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง (ร้อยละ 66.67) ดังนี้
หากลูกจ้างทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง (ร้อยละ 83.33) หากลูกจ้างจงใจทาให้นายจ้าง
ได้รับความเสี ยหาย (ร้อยละ 66.67) หากลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง (ร้อย
ละ 75.00) หากลูกจ้างฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรื อระเบียบ หรื อคาสัง่ ของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็ น
ธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่ในกรณี ที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จาเป็ นต้องตักเตือน ซึ่งหนังสื อเตือนนั้น
ให้มีผลบังคับได้ไม่เกิ น 1 ปี นับแต่วนั ที่ ลูกจ้างได้กระทาผิด (ร้อยละ 83.33) และหากลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ เป็ นเวลา 3 วัน
ทางานติดต่อกัน ไม่วา่ จะมี วนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอนั สมควร (ร้อยละ 75.00) อัตราค่าชดเชยที่ ลูกจ้างจะ
ได้รับตามสิ ทธิ ของอายุงาน หากลูกจ้างซึ่ งทางานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มี สิทธิ ได้รับค่าชดเชยเท่ ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 30 วัน หากลูกจ้างซึ่ งทางานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 90 วัน หาก
ลูกจ้างซึ่งทางานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หากลูกจ้างซึ่งทางานครบ
6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 240 วัน และลูกจ้างซึ่ งทางานครบ 10 ปี ขึ้นไป มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 300 วัน (ร้อยละ 83.33) ในกรณี นายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการ นายจ้างต้อง
แจ้งล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนย้ายสถานประกอบการ หากลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทางาน
ด้วย ลูกจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยปกติ (ร้ อยละ
91.67) ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงการย้ายสถานประกอบการล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกล่ า วล่ ว งหน้ า เท่ า กับ ค่ า จ้า งอัต ราสุ ด ท้า ย 30 วัน (ร้ อ ยละ 75.00) รวมทั้ง ในกรณี น ายจ้างต้อ งปรั บ ปรุ ง สถาน
ประกอบการ นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ถ้านายจ้างไม่แจ้งต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 60 วัน ในกรณี ลูกจ้างถูกเลิกจ้างกรณี ปรับปรุ งสถานประกอบการ หากลูกจ้างทางาน
ติดต่อกันครบ 6 ปี ขึ้นไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติ ซึ่ งลูกจ้างนั้นมีสิทธิ ได้รับอยูแ่ ล้วไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 15 วันต่อการทางานครบ 1 ปี หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางาน 15 วันสุ ดท้ายต่อการ
ทางาน ครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 360 วัน (ร้อยละ 91.67)
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การวิเคราะห์ กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในวรรณกรรม
เรื่ อง แฮร์ รี่พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์
The Analysis of Translation Strategies from English into Thai in
The Harry Potter and The Philosopher’s Stone Novel
กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์1* และ นัดดา ณ วรรณดร2
Kitjanat Tangjitnusorn1* and Nadda Na Wandon2

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที่ ใช้ในวรรณกรรม เรื่ อง แฮร์ รี่
พอตเตอร์ กับศิ ลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ประพันธ์โดย J. K. Rowling แปลเป็ นภาษาไทย
โดย สุ มาลี บารุ งสุ ข โดยยึดหลักการแปลของ สุ พรรณี ปิ่ นมณี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นี้ ประกอบด้วยเนื้ อเรื่ องจากนว
นิ ยายต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทย ตอนที่ 7 15 และ 17 จานวนทั้งสิ้ น 1,415 ประโยค โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ 1) แบบบันทึ กการถอดความ ประโยคภาษาอังกฤษและประโยคแปลเป็ น
ภาษาไทย และ 2) ตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปล วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจยั พบว่ากลวิธีการแปลภาษา
อังกฤษเป็ นภาษาไทยที่ พบมากที่ สุด 3 อันดับแรก คือ 1) การใช้คายืม จานวน 628 ประโยค (44.38%) 2) การเที ยบเคียง
ความหมายต่อความหมาย จานวน 437 ประโยค (30.88%) และ 3) การใช้คาที่สมั พันธ์กนั จานวน 76 ประโยค (5.37%) ทั้งนี้
ยังได้คน้ พบกลวิธีการแปลอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนื อจากหลักการแปลของ สุพรรณี ปิ่ นมณี จานวน 5 ชนิด คือ 1) การเพิ่มเติม
ข้อความ จานวน 106 ประโยค (7.50%) 2) การละไว้ไม่แปล จานวน 44 ประโยค (3.11%) 3) การใช้คาแสดงอารมณ์ จานวน
42 ประโยค (2.97%) 4) การแปลสานวน จานวน 23 ประโยค (1.63%) และ 5) การใช้คาแสลง จานวน 6 ประโยค (0.42%)
คาสาคัญ : กลวิธีการแปล, การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย, วรรณกรรม, แฮร์รี่พอตเตอร์, ศิลาอาถรรพ์
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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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บทนา
มนุษย์ใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารเพื่อถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิดจินตนาการและวัฒนธรรม ทั้งนี้มนุษย์ ที่อาศัยใน
สังคมเดียวกันย่อมสามารถสื่ อสารกันได้อย่างสะดวกเนื่ องด้วยการใช้ภาษาเดียวกัน ทว่าการที่มนุษย์จะ ถ่ายทอดความรู ้สึก
นึ กคิดของตนไปยังบุคคลใดในสังคมอื่นที่แตกต่างจากตนย่อมต้องใช้กระบวนการถ่ายทอดภาษา หรื อการแปล เพื่อทาให้
คนต่างวัฒนธรรมกันได้เรี ยนรู ้สิ่งที่ต่างออกไปจากวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งนี้ ยงั ไม่มีผใู ้ ด ทราบแน่ชดั ว่าการแปลเริ่ มมีข้ ึน
ครั้งแรกเมื่อใด ทว่ามีการค้นพบหลักฐานการแปลที่เก่าแก่ที่สุดย้อนหลังไปราว 3000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช และ วรรณกรรม
แปลเก่าแก่ที่สุดที่พบในปั จจุบนั คือแผ่นดินเหนียวจารึ กที่ขุดพบในบริ เวณ เมืองเอบลาซึ่งอยูท่ างทิศเหนื อของประเทศซี เรี ย
ในปั จจุบนั (Newmark, 1988) การแปลในยุคปั จจุบนั นั้น เริ่ มมีความเป็ นระบบมากขึ้นโดยการใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ มา
เป็ นหลักในการวิเคราะห์ โดยเริ่ มปรากฏเด่นชัด ในช่วงคริ สตทศวรรษที่ 1950 และ 1960 (รัชนีโรจน์ กุลธารง, 2552)
สาหรั บ การแปลในประเทศไทยนั้น เริ่ มมี ม าตั้งแต่ ส มัยสุ โขทัยโดยมี จุดประสงค์ห ลักเพื่ อเรื่ อ งศาสนา ได้แ ก่
การแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากภาษาบาลีเป็ นภาษาไทย เช่น ศิ ลาจารึ กวัดป่ ามะม่วง ซึ่ งเขียนเป็ นภาษาขอม โบราณ
ภาษาไทย และภาษาบาลี ในส่วนของการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยนั้นเกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จ- พระนารายณ์มหาราช
โดยคณะบาทหลวงที่เข้าเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในประเทศไทยจึงได้มีการแปลและตีพิมพ์คาสอนทางศาสนาแก่ประชาชน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2556) นอกเหนือจากการแปลด้วยเหตุผล ทางศาสนาแล้วนั้นยังพบว่ามีการแปลเพื่อความ
บันเทิ งที่ ได้รับความนิ ยมอีกด้วย โดยการแปลเพื่อความบันเทิ ง มีความนิ ยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่ งมีการแปลนว
นิ ยาย บทละคร สุ ภาษิต จากภาษาอื่นๆ มาเป็ น ภาษาไทย ในปั จจุบนั การแปลเพื่อความบันเทิ งยังคงได้รับความนิ ยมอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิง่ การแปลวรรณกรรม ซึ่ งพบว่าคนไทยนิยมอ่านหนังสื อประเภทวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศ
เป็ นอันดับ 2 จากประเภท หนังสื อทั้งสิ้น 18 ชนิด (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558)
ปั จจุบนั มีวรรณกรรมต่างประเทศที่แปลจากภาษาหลักเป็ นภาษาไทยมากมาย ซึ่งหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับ ความ
นิยมอย่างยิง่ คือ Harry Potter ซึ่งเป็ นชุดนวนิยายแฟนตาซี จานวนรวมทั้งสิ้น 7 เล่ม ประพันธ์โดย J.K. Rowling ต้นฉบับ
เป็ นภาษาอังกฤษได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1997 1998 1999 2000 2003 2005 และ 2008 ตามลาดับ ทั้งนี้วรรณกรรม
ดังกล่าวได้รับการแปลมากกว่า 79 ภาษาและได้รับความนิยมไปทัว่ โลก จากยอดขายรวมกว่า 500 ล้านเล่ม โดยในประเทศ
ไทยนั้นการแปลต้นฉบับ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ได้รับการแปลโดย คุณสุมาลี บารุ งสุข (เล่มที่ 1 2 5 6 และ 7) คุณวลีพร
หวังซื่อกุล (เล่มที่ 3) และคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ (เล่มที่ 4) (วิกิพีเดีย, 2561)
ด้วยเหตุดงั กล่าวนี้ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษากลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในวรรณกรรม เรื่ อง แฮร์รี่
พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ เพื่อจะได้คน้ พบแนวทางการแปลวรรณกรรมจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้เพื่อการศึกษาและการวิจยั อื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที่ใช้ในวรรณกรรม เรื่ อง แฮร์ รี่พอต
เตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)
คาถามของการวิจยั
กลวิธีการแปลใดที่ถูกใช้ในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในวรรณกรรม เรื่ อง แฮร์ รี่พอตเตอร์ กับศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)
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ขอบเขตของการวิจยั
4.1 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือ วรรณกรรมเรื่ อง Harry Potter and the Philosopher’s Stone ฉบับภาษาอังกฤษและ
ฉบับแปลภาษาไทย ตอนที่ 7 The Sorting Hat (หมวกคัดสรร), ตอนที่ 15 The Forbidden Forest (ป่ าต้องห้าม) และ ตอนที่
17 The Man with Two Faces (ชายผูม้ ีสองหน้า) ทั้งนี้ตอนที่เลือกนั้นถือได้วา่ เป็ นตอนที่มีความสาคัญอย่างยิง่ กล่าวคือ
ตอนที่ 7 เป็ นการนาพาเรื่ องเข้าสู่เนื้อหาที่เข้มข้นยิง่ ขึ้น ตอนที่ 15 เป็ นจุดพลิกผัน และตอนที่ 17 เป็ นบทสรุ ปของเรื่ อง
4.2 การวิจยั นี้เลือกใช้แนวทางการแปลของ สุพรรณี ปิ่ นมณี (2552) ซึ่งได้เป็ นแนวทางการแปล ที่ได้รวบรวมทฤษฎี
การแปลของนักวิจยั หลายท่านที่ได้รับการยอมรับ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย หมายถึงประเภทของวิธีการแปลตามแนวทางที่ สุพรรณี ปิ่ นมณี (2552)
ได้นาเสนอไว้ คือ (1) การแปลสิ่ งที่เป็ นที่รู้จกั หรื อมีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล ซึ่งประกอบ ไปด้วย 1.1)
การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย (nonliteral lexical equivalents) 1.2) การใช้คาอธิบาย (descriptive phrases) 1.3)
การใช้คาที่สมั พันธ์กนั (related words) 1.4) การใช้คาจาแนกประเภทโดยกว้าง และคาเฉพาะเจาะจง (generic-specific
words) และ 1.5) การใช้ความหมายรองและ ความหมายเชิงเปรี ยบ (secondary and figurative senses) และ (2) การแปลสิ่ งที่
ไม่รู้จกั หรื อไม่มี คาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล ซึ่งประกอบไปด้วย 2.1) การใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้างๆ แล้วตาม
ด้วย คาอธิบายประกอบ (generic words with descriptive phrases) 2.2) การใช้คายืม (loan words) และ 2.3) การแทนที่ดว้ ย
สิ่ งที่ปรากฏ ในวัฒนธรรมของภาษาแปล (cultural substitutes)
วรรณกรรมเรื่ อง แฮร์ รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ หมายถึงเนื้อเรื่ องในวรรณกรรม เรื่ อง แฮร์ รี่พอตเตอร์ กับศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ซึ่งเป็ นเล่มที่ 1 ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เรื่ อง แฮร์รี่
พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบับภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Edition) ประพันธ์โดย Joanne
Rowling (J. K. Rowling) และฉบับแปล เป็ นภาษาไทยโดย สุมาลี บารุ งสุข ตอนที่ 7 The Sorting Hat (หมวกคัดสรร), ตอน
ที่ 15 The Forbidden Forest (ป่ าต้องห้าม) และ ตอนที่ 17 The Man with Two Faces (ชายผูม้ ีสองหน้า) จานวนรวมทั้งสิ้น 71
หน้า 1,415 ประโยค

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาอิสระนี้ คือ วรรณกรรม เรื่ อง แฮร์ รี่พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the
Philosopher’s Stone) ซึ่งเป็ นเล่มที่ 1 ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เรื่ อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบับ
ภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Edition) ประพันธ์โดย Joanne Rowling (J. K. Rowling) จานวน 17
ตอน รวม 309 หน้า และฉบับแปลเป็ นภาษาไทยโดย สุมาลี บารุ งสุ ข (2557) จานวน 17 ตอน รวม 372 หน้า
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ เนื้อเรื่ องในวรรณกรรม เรื่ อง แฮร์ รี่พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and
the Philosopher’s Stone) ซึ่งเป็ นเล่มที่ 1 ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เรื่ อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบับ
ภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Edition) ประพันธ์โดย Joanne Rowling (J. K. Rowling) และฉบับ
แปลเป็ นภาษาไทยโดย สุมาลี บารุ งสุข ตอนที่ 7 The Sorting Hat (หมวกคัดสรร), ตอนที่ 15 The Forbidden Forest (ป่ า
ต้องห้าม) และ ตอนที่ 17 The Man with Two Faces (ชายผูม้ ีสองหน้า) จานวนรวมทั้งสิ้น 71 หน้า 1,415 ประโยค ซึ่ง
คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้จดั สร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บข้อมูล จานวน 2 ชนิด ได้แก่
2.1 แบบบันทึกการถอดความประโยคภาษาอังกฤษและประโยคแปลเป็ นภาษาไทย
แบบบันทึกการถอดความประโยคภาษาอังกฤษและประโยคแปลเป็ นภาษาไทย เป็ นตาราง 2 คอลัมน์ ได้แก่
คอลัมน์ทางซ้ายคือประโยคถอดความภาษาอังกฤษ และ คอลัมน์ทางขวาคือประโยคแปลเป็ นภาษาไทย ทั้งนี้ แบบบันทึกจะ
ใช้การบันทึกบนคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Word Document เมื่อมีการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็ จ จึงจะทาการพิมพ์ออกมา
เป็ นกระดาษ (Hard Copy) กระบวนการสร้างแบบบันทึกการถอดความประโยค ภาษาอังกฤษและประโยคแปลเป็ น
ภาษาไทยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
2.1.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 ออกแบบและสร้างเครื่ องมือ
2.1.3 นาเครื่ องมือไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2.1.4 นาผลจากการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหามาปรับปรุ งเครื่ องมือให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
2.2 ตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปลชนิดป้ อนค่าความถี่
ตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปลชนิดป้ อนค่าความถี่ เป็ นตาราง 2 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ทางซ้ายคือ กลวิธีการแปล
ตามแนวทางการแปล ของ สุพรรณี ปิ่ นมณี (2552) และ คอลัมน์ทางขวาคือจานวนความถี่ โดยอยูใ่ นรู ปแบบกระดาษ (Hard
Copy) กระบวนการสร้างตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปลมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
2.2.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ออกแบบและสร้างเครื่ องมือ
2.2.3 นาเครื่ องมือไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2.2.4 นาผลจากการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหามาปรับปรุ งเครื่ องมือให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาเนื้อเรื่ องและถอดความวรรณกรรมเรื่ อง แฮร์ รี่พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the
Philosopher’s Stone) ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็ นภาษาไทย ตอนที่ 7 The Sorting Hat (หมวกคัดสรร) ตอนที่ 15
The Forbidden Forest (ป่ าต้องห้าม) และ ตอนที่ 17 The Man with Two Faces (ชายผูม้ ีสองหน้า) ทีละประโยค โดยพิจารณา
เทียบความหมายของประโยคภาษาอังกฤษและภาษาแปลเป็ นไทยให้ตรงกัน ซึ่งประโยค ที่ถอดความออกมาแล้วจะนาไป
บันทึกไว้ในแบบบันทึกการถอดความประโยคภาษาอังกฤษ และ ประโยคแปลเป็ น ภาษาไทยโดยประโยคถอดความ
ภาษาอังกฤษได้รับการบันทึกไว้ทางซ้ายและประโยคถอดความแปลเป็ นภาษาไทย ได้รับการบันทึกไว้ทางขวา ทั้งนี้เมื่อพบ
ประโยคภาษาอังกฤษทว่าไม่พบประโยคแปลเป็ นภาษาไทยผูว้ จิ ยั จะบันทึก ประโยคภาษาอังกฤษและเว้นว่างประโยคแปล
เป็ นภาษาไทยไว้เสมอ ผูว้ จิ ยั ทาการถอดความเช่นเดียวกันนี้เรื่ อยไป จนครบกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ประโยคที่ถอดความไว้แล้วนั้น คราวละหนึ่งคู่ประโยค (ประโยคภาษาอังกฤษ 1 ประโยค และ
ประโยคแปลเป็ นภาษาไทย 1 ประโยค) โดยพิจารณาความหมายจากประโยค จากนั้นจึงได้ เปรี ยบเทียบความหมายกับกลวิธี
การแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยตามแนวทางของ สุพรรณี ปิ่ นมณี ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคู่ประโยคใดแล้วพบว่าตรงตรง
กับกลวิธีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยใด ผูว้ จิ ยั จะทาการ ลงคะแนนด้วยมือ (Tally) ในตารางวิเคราะห์กลวิธีการ
แปลคราวละ 1 คะแนน ผูว้ จิ ยั ทาการลงคะแนน เช่นนี้เรื่ อยไปจนครบทุกคูป่ ระโยคของกลุ่มตัวอย่าง
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาผลจากตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปลมารวมคะแนนความถี่ และแสดงผลเป็ นค่าคะแนนรวม แยกตาม
ประเภทของแต่ละกลวิธี โดยใช้สถิติค่าร้อยละ

ผลและวิจารณ์ผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้นามาซึ่งข้อค้นพบการใช้กลวิธีการแปล จานวน 3 หัวข้อ ซึ่งจะได้นาเสนอ ผลการวิจยั
แยกเป็ นรายหัวข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผลการวิจยั ด้านการแปลสิ่ งที่เป็ นที่รู้จกั หรื อมีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
2. ผลการวิจยั ด้านการแปลสิ่ งที่ไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
3. ผลการวิจยั ด้านกลวิธีการแปลที่พบเพิม่ เติม
1. การแปลสิ่งทีเ่ ป็ นทีร่ ู้ จกั หรื อมีคาทีอ่ ้ างอิงถึงได้ ในภาษาฉบับแปล
จากการวิเคราะห์กลวิธีการแปลด้านการแปลสิ่ งที่เป็ นที่รู้จกั หรื อมีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปลนั้น ได้ขอ้
ค้นพบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแปลด้านการแปลสิ่ งที่เป็ นที่รู้จกั หรื อมีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
จานวน (ประโยค)
การแปลสิ่ งที่เป็ นที่รู้จกั หรื อมีคาที่อา้ งอิงถึงได้
ร้อยละ
ในภาษาฉบับแปล
บทที่ 7 บทที่ 15 บทที่ 17
รวม
1. การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย
132
145
160
437
30.88
2. การใช้คาอธิบาย
26
7
33
2.33
3. การใช้คาที่สมั พันธ์กนั
18
43
15
76
5.37
4. การใช้คาจาแนกประเภทโดยกว้างและคาเฉพาะ
2
1
3
0.21
เจาะจง
5. การใช้ความหมายรองและความหมายเชิงเปรี ยบ
3
4
7
0.50
รวม
181
192
183
556
39.29
จากตารางที่ 1 พบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลสิ่ งที่เป็ นที่รู้จกั หรื อมีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล จานวน ทั้งสิ้น
556 ประโยค โดยคิดเป็ นร้อยละ 39.29 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อพิจารณา เป็ นรายข้อ พบว่า มีการใช้การ
เทียบเคียงความหมายต่อความหมายมากที่สุด จานวน 437 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 30.88 รองลงมาคือ การใช้คา ที่สมั พันธ์
กัน จานวน 76 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 5.37 และการใช้คาอธิบาย จานวน 33 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 2.33 ในขณะเดียวกัน
พบว่ามีการใช้ความหมายรองและความหมายเชิงเปรี ยบ และการใช้คาจาแนก ประเภทโดยกว้างและคาเฉพาะเจาะจงเพียง
เล็กน้อย โดยพบเป็ นจานวน 7 และ 3 ประโยค ตามลาดับ
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2. การแปลสิ่งทีไ่ ม่ รู้ จกั หรื อไม่ มคี าทีอ่ ้ างอิงถึงได้ ในภาษาฉบับแปล
จากการวิเคราะห์ดา้ นการแปลสิ่ งที่ไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปลนั้นได้ขอ้ ค้นพบ
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลด้านการแปลสิ่ งที่ไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
จานวน (ประโยค)
การแปลสิ่ งที่ไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาที่อา้ งอิงถึงได้
ในภาษาฉบับแปล
บทที่ 7 บทที่ 15 บทที่ 17
รวม
1. การใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้างๆ
4
4
แล้วตามด้วยคาอธิบายประกอบ
2. การใช้คายืม
144
233
251
628
3. การแทนที่ดว้ ยสิ่ งที่ปรากฏในวัฒนธรรมของ
6
6
ภาษาแปล
รวม
154
233
251
638
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ร้อยละ
0.28
44.38
0.42
45.08

จากตารางที่ 2 พบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลสิ่ งที่ไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล จานวนทั้งสิ้น
638 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 45.08 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อพิจาณณาเป็ นรายช้อ พบว่า มีการใช้คายืมและ
คาทับศัพท์มากที่สุด จานวน 628 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 44.83 ถัดมาคือ การแทนที่ดว้ ยสิ่ งที่ปรากฏ ในวัฒนธรรมของ
ภาษาแปล จานวน 6 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 0.42 และ การใช้คา จาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ แล้วตามด้วยคาอธิบาย
ประกอบ จานวน 4 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 0.28
3. กลวิธีการแปลทีพ่ บเพิม่ เติม
ในการวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที่ใช้ในวรรณกรรม เรื่ อง แฮร์ รี่พอตเตอร์ กับศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) นอกเหนือจากการได้ขอ้ ค้นพบด้านการใช้กลวิธี การแปลตามแนวทาง
ของ สุพรรณณี ปิ่ นมณี ผูว้ จิ ยั ยังพบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลอื่นๆ เพิม่ เติม จานวน 5 ชนิด ซึ่งกลวิธีการแปลที่พบเพิม่ เติมนั้น
สอดคล้องกับการศึกษาของ หนึ่งฤทัย ลาที (2556) อันได้แก่ 1) การละไว้ไม่แปล 2) การเพิ่มเติมข้อความ 3) คาแสดงอารมณ์
4) การแปลสานวน และ 5) แสลง ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 กลวิธีการแปลที่พบเพิม่ เติม
จานวน (ประโยค)
กลวิธีการแปลที่พบเพิ่มเติม
ร้อยละ
บทที่ 7 บทที่ 15 บทที่ 17 รวม
1. ละไว้ไม่แปล
12
13
19
44
3.11
2. การเพิ่มเติมข้อความ
20
33
53
106
7.50
3. คาแสดงอารมณ์
5
4
33
42
2.97
4. การแปลสานวน
6
6
11
23
1.63
5. แสลง
2
4
6
0.42
รวม
45
56
120
221
15.63
จากตารางที่ 3 พบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลเพิ่มเติม จานวน 221 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 15.63 ของกลุม่ ตัวอย่าง
ทั้งหมด โดยกลวิธีการแปลที่พบมากที่สุดคือ การเพิม่ เติมข้อความ จานวน 106 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 7.50 รองลงมาคือ
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การละไว้ไม่แปล จานวน 44 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 3.11 และ คาแสดงอารมณ์ จานวน 42 ประโยคคิดเป็ นร้อยละ 2.97
นอกจากนี้ยงั พบว่ามีการใช้การแปลสานวนและแสลงร่ วมด้วย จานวน 23 และ 6 ประโยค ตามลาดับ

วิจารณ์ผล
การวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที่ ใช้ในวรรณกรรมเรื่ อง แฮร์ รี่พอตเตอร์ กับศิลา อาถรรพ์
(Harry Potter and the Philosopher’s Stone) นี้ ได้น ามาซึ่ งข้อ ค้น พบด้านการใช้ก ลวิธี การแปลต่ างๆ ดังที่ แ สดงไว้ใ น
ผลการวิจยั ข้างต้น ทั้งนี้ผลการวิจยั ดังกล่าวยังได้สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจยั และ นักการศึกษาอื่นๆ เช่นกัน ซึ่งจะได้
นาเสนอเป็ นรายข้อดังต่อไปนี้
1. การแปลสิ่ งที่เป็ นที่รู้จกั หรื อมีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
จากการวิจยั ด้านการแปลสิ่ งที่ เป็ นที่ รู้จกั หรื อมี คาที่ อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล ใน 5 กลวิธี ได้แก่
การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย การใช้คาอธิบาย การใช้คาที่สมั พันธ์กนั การใช้คาจาแนกประเภท โดยกว้าง และคา
เฉพาะเจาะจง การใช้ความหมายรองและความหมายเชิ งเปรี ยบ ผลการวิจัยพบว่ามี การใช้ การแปลแบบการเที ยบเคี ยง
ความหมายต่อความหมาย (คาต่อคา) มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมี ความแตกต่างกัน ทางด้านวัฒนธรรมก็สามารถหา
คามาเทียบเคียงเพื่อให้ความหมายที่ใกล้เคียงมากที่สุดได้ และเพื่อเป็ นการรักษาสิ่ งที่ผแู ้ ต่งต้องการสื่ อออกมาให้ได้ใจความ
มากที่สุด ซึ่ งตรงกับงานวิจยั ของ สตรี รัตน์ ไกรอ่อน (2556) ที่ได้ ศึกษาเรื่ องกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาไทย
เป็ นภาษาอังกฤษในนวนิ ยาย เรื่ องสี่ แผ่นดิ น โดยพบว่ามี การแปลแบบคาต่อคามากที่ สุดเพราะต้องการรักษาโครงสร้าง
ประโยค ความหมาย และอรรถรสไว้ รองลงมา คือการใช้คาที่สัมพันธ์กนั และการใช้คาอธิบาย โดยอธิบายว่าแม้วา่ จะมีคาที่
สามารถ เทียบเคียงได้ในภาษาแปล แต่คาเพียงคาเดียวในบางครั้งไม่สามารถใช้อธิ บายความหมายให้ชดั เจนจึงจาเป็ น ต้อง
ใช้วลีเข้ามาขยายความให้ได้ความหมายที่ชดั เจน อย่างไรก็ตามคาพ้องความหมาย คาตรงข้าม หรื อคาปฏิเสธในบางกรณี ก็
ให้ความหมาย ได้ดีกว่าเช่นกัน นอกจากนี้ ยงั คล้ายคลึงกับงานวิจยั ของ สุลาวัลย์ วิชยั ระหัด และอัญชนิดา จาดสันทัด (2551)
ที่ ไ ด้ศึ กษาเรื่ อ ง กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน เรื่ อ ง ชาร์ ล็อ ตต์ แมงมุ ม เพื่ อ นรั ก จากภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาไทย
ผลการวิจยั พบว่ามีการใช้กลวิธีท้ งั แบบการแปลแบบตรงตัวและแบบเอาความซึ่ งเป็ นความต้องการของผูแ้ ปลที่ คงไว้ซ่ ึ ง
ความหมายและอรรถรสของ เนื้อเรื่ อง
2. การแปลสิ่ งที่ไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
จากการวิจยั ด้านการแปลสิ่ งที่ไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปลใน 3 กลวิธี ได้แก่
การใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้างๆ แล้วตามด้วยคาอธิบายประกอบ การใช้คายืมและคาทับศัพท์ การแทนที่ ด้วยสิ่ งที่
ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ผลการวิจยั พบว่ามีการใช้คายืมและคาทับศัพท์มากที่สุด เนื่องจากไม่มีคาใดในภาษา
แปลสามารถแสดงความหมายได้และเป็ นคายืมชื่อเฉพาะเจาะจงและมีคาอธิบาย ประกอบเพื่ออรรถรสและความเข้าใจที่
ตรงกันระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านและคาทับศัพท์ เนื่องจากวรรณกรรม เล่มนี้ดาเนินเรื่ องด้วยตัวละคร สถานที่ อาหาร และ
เครื่ องใช้ที่หลากหลายจึงจาเป็ นต้องใช้คาทับศัพท์ เพื่อรักษาอรรถรส เช่นกัน
ในส่วนของการใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้างๆ แล้วตามด้วยคาอธิบายประกอบและการแทนที่ดว้ ย
สิ่ งที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ยังไม่มีผใู ้ ดที่ใช้กลวิธีน้ ีศึกษาอย่างชัดเจนเพื่อนามาเทียบเคียงผลได้ แต่อย่างไรก็
ตามได้มีผทู ้ ี่ใช้การแปลสิ่ งที่ไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาที่อา้ งอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล ตามแนวทาง การแปล ของ Beekman และ
Callow (อ้างใน สุพรรณี ปิ่ นมณี , 2552) เช่น งานวิจยั ของ อัจฉรา เทพแปง (2556) ได้ศึกษาเรื่ องกลวิธีการแปลคานาม
ประสมจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในนวนิยายเรื่ อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ โดยกลวิธีที่พบตรงกันคือการแปล
โดยการใช้การสร้างศัพท์ใหม่ดว้ ยการแปลคายืม แบบตรงตัวและการใช้คาอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรื อ ใช้การสร้าง
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ศัพท์ใหม่ดว้ ยการแปลคายืม แบบตรงตัวและการใช้คาอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันแล้วเพิ่มคาอธิบาย และ การแปลโดย
การทับศัพท์ หรื อทับศัพท์แล้วเพิม่ คาอธิบาย ยิง่ ไปกว่านั้น สารนิพนธ์ของ ธาวินี จรัสโชติกลุ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง กลวิธี
การแปลคาและวลีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม จากอังกฤษเป็ นไทย กรณี ศึกษาเรื่ อง Forrest Gump ของ Winston Groom ได้คน้ พบ
กลวิธีที่ใช้แปล จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที่สอดคล้องกัน คือ การใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้างๆ และการใช้คา
เฉพาะ เจาะจง การใช้คายืมหรื อคาทับศัพท์ และการแทนที่ ด้วยสิ่ งที่ปรากฏในวัฒนธรรมภาษาแปล
3. กลวิธีการแปลที่พบเพิ่มเติม
การวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที่ใช้ในวรรณกรรมเรื่ อง แฮร์ รี่พอตเตอร์ กับศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) นี้ ได้ยดึ หลักการวิเคราะห์ตามแนวทางของ สุพรรณี ปิ่ นมณี ทว่าได้ขอ้
ค้นพบเพิ่มเติมว่ามีการใช้กลวิธีการแปลอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย จานวน 5 กลวิธี คือ ละไว้ไม่แปล การเพิ่มเติมข้อความ คาแสดง
อารมณ์ การแปลสานวน และแสลง โดยพบว่ามีการเพิ่มเติม ข้อความมากที่สุด เนื่องจากต้องการอธิบายความให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
มากขึ้นเพราะหากไม่อธิ บายความหมายเพิ่ม อาจทาให้ผอู ้ ่าน ไม่เข้าใจอย่างแท้จริ ง รองลงมาคือการละไว้ไม่แปล ซึ่ งปรากฏ
เมื่อพบข้อความในประโยค อันอาจทาให้ผอู ้ ่าน เกิดความสับสน ผูแ้ ปลจึงเลือกใช้กลวิธีการไม่แปลในบางคาเพื่อทาให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจบริ บทได้ นอกจากนี้ กลวิธี การใช้คาแสดงอารมณ์ ได้ถูกนามาใช้เพื่อต้องการให้ผอู ้ ่านเข้าถึงเนื้ อหาให้มากที่สุด และ
ช่วยเพิ่มอรรถรสใน การอ่านให้ดียิ่งขึ้น ด้านการแปลสานวนนั้นถูกนามาใช้ เมื่อผูแ้ ปลพิจารณาแล้วว่าต้นฉบับเป็ นสานวน
หากจะแปลเป็ นคาทัว่ ไปอาจให้ความหมายได้ไม่ตรงเท่ากับใช้สานวนในภาษาแปลในการแปลซึ่ งจะตรงกว่า และสร้าง
ความสุ นทรี ในการอ่านได้มากกว่า สุ ดท้ายเป็ นการแปลคาแสลงเพื่อแสดงถึงความสนิ ท ในการใช้ ภาษาที่ ไม่เป็ นทางการ
เมื่ ออ่านแล้วเกิ ดธรรมชาติ ในภาษามากกว่าใช้คาที่ เป็ นทางการ ซึ่ งกลวิธีการแปล ตามแนวทางของบุ คคลใดอาจที่ ไม่
เพียงพอ ทั้งนี้ กลวิธีการแปลที่พบเพิ่มเติมนั้น มีความเหมาะสมต่อการแปล วรรณกรรมดังจะได้จากผลการศึกษาสอดคล้อง
กับ การวิจยั ของ สุ ลาวัลย์ วิชยั ระหัด และอัญชนิ ดา จาดสันทัด (2551) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องกลวิธีการแปล วรรณกรรมเยาวชน
เรื่ อง ชาร์ ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก โดยผลการวิจยั พบว่า มีการใช้กลวิธีการเพิ่มเติมข้อความ การลดความ การใช้คาทับศัพท์
และการใช้คา แสดงอารมณ์ ในการแปล เพื่อให้สื่อความหมายได้ดี มีความเป็ นธรรมชาติ และสะท้อนด้านต่างๆ ของ ตัว
ละครได้ดียงิ่ ขึ้น

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในวรรณกรรม เรื่ อง แฮร์ รี่
พอตเตอร์ กับ ศิ ล าอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) เพื่ อ ให้ท ราบถึ งกลวิธี ที่ ถูกใช้ในการแปลจาก
ภาษาอังกฤษป็ นภาษาไทย ในการวิจัยครั้ งนี้ พบว่า กลวิธีการใช้ค ายืม พบมากที่ สุดถึ ง 628 ประโยค รองลงมาคื อ การ
เทียบเคียงความหมายต่อความหมาย 437 ประโยค การเพิ่มเติมข้อความ 106 ประโยค การใช้คาที่สัมพันธ์กนั 76 ประโยค
ละไว้ไม่แปล 44 ประโยค คาแสดงอารมณ์ 42 ประโยค การใช้คาอธิ บาย 33 ประโยค การแปลสานวน 23 ประโยค การใช้
ความหมายรองและความหมายเชิ งเปรี ยบ 7 ประโยค การแทนที่ ดว้ ยสิ่ ง ที่ ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล 6 ประโยค
แสลง 6 ประโยค การใช้ค าจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ แล้วตามด้วยคาอธิ บ ายประกอบ 4 ประโยค การใช้คาจาแนก
ประเภทโดยกว้าง และคาเฉพาะเจาะจง 3 ประโยค
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ปัญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Problems of Translation from English to Thai In English International Communication at
Rajamangala University of Technology Lanna Nan
สุกญั ญา แสงเดือน1 และ บุษกร เพชรอาวุธ1
Sukanya Sangdean1 and Bossakorn Petarwut1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาปั ญ หาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึ กษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
นักศึ ก ษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารสากล ชั้น ปี ที่ 3 จ านวน 15 คนซึ่ งเป็ นกลุ่ม ตัวอย่างที่ ได้ม าแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า มี ปั ญ หาในการแปลของนักศึ กษาในด้านไวยากรณ์ ได้แก่ การใช้ตวั เชื่ อมระหว่างค า
ระหว่างประโยค และการวิเคราะห์ โครงสร้ างไวยากรณ์ ปั ญหารองลงมา คื อ ปั ญหาการแปลในด้านบทสนทนา ได้แก่
การแปลภาษาพูดที่ มีความแตกต่างหลายระดับ เช่น ภาษาสุ ภาพ ภาษาราชาศัพท์และการแปลคาสแลง คาย่อ คาสบถและ
อื่นๆ
คาสาคัญ :ปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
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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

บทนา
การแปลเป็ นการสื่ อสารที่สาคัญแบบหนึ่ง ในสมัยโบราณที่มีการแปลคัมภีร์ศาสนา นักแปลมักจะต้องพยายามเก็บ
สานวนและโครงสร้างประโยคจากภาษาโบราณ เช่น ฮีบรู กรี ก ลาติน มาไว้ในภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด เพื่อรักษาความ
ศักดิ์สิทธิ์ของต้นฉบับไว้ในบทแปลด้วย ซึ่ งออกจะเป็ นทรรศนะที่ผิดพลาดอย่างยิง่ สาหรับสมัยปั จจุบนั ที่บรรดาผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งหลายมีความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวในความหมายที่ตรงกันที่เชื่อว่า ภาษาต้นฉบับและภาษาแปล นั้นคือความศักดิ์สิทธิ์
ของงานแปล สิ ทธา พินิจภูวดล (2550:12-13) จากการกล่าวอ้างถึงนิ ยามการแปลของบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั ทาให้เห็ นความเปลี่ยนแปลงของทรรศนะว่าด้วยการแปลโดยลาดับตามกาลสมัย และได้กล่าวสรุ ปคา
นิ ยามของการแปลในยุคสมัยปั จจุบันไว้อย่างครอบคลุมว่า คือ “การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่ งไปยังอี กภาษาหนึ่ ง
โดยรักษารู ปแบบคุณค่า และความหมายในข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งความหมายแฝงซึ่ งได้แก่ ความหมายทาง
วัฒนธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู ้สึก ฯลฯ
Nida Eugene 1964 ได้ ก ล่ า วไว้ใ นหนั ง สื อ Toward a Science of Translating (อ้ า งถึ ง ใน สิ ทธา พิ นิ จภู ว ดล
2550:14) ครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าการแปลเป็ นเรื่ องของศิลปะมากกว่าศาสตร์ เราเชื่อว่าคนที่จะเป็ นนักแปลที่ดีซ่ ึงผลิตงานคุณภาพ
นั้นต้องมี “หัว” ในการแปล “หัว” ที่วา่ นี้ หมายถึงคาว่ามีพรสวรรค์ ใครจะไปขอแบ่งปั นจากใครมิได้ และพรสวรรค์น้ ี ก็จะ
เจริ ญงอกงามขึ้นได้ตามปริ มาณของประสบการณ์ ของการแปลและการฝึ กฝน ดังนั้นการแปลที่ ว่าเป็ นเรื่ องของศิ ลปะจึ ง
ต้องการประสบการณ์ การลองแปลผิดบ้างถูกบ้าง และอาศัยประสบการณ์น้ ีแก้ไขดัดแปลงงานแปลให้ดีข้ ึน อย่างไรก็ตามมี
คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมิเชื่อว่างานแปลเป็ นเรื่ องการลองและการฝึ กแต่เพียงอย่างเดียว แต่เห็นว่ากระบวนการแปลนั้นเป็ นเรื่ องที่
ศึกษาได้ วิเคราะห์ได้ และนามาประกอบกันเข้าเป็ นทฤษฎีที่จะบอกเล่าและสั่งสอนกันได้ บุคคลเหล่านี้ เชื่ อว่าสามารถนา
ความรู ้และทฤษฎีต่างๆจากศาสตร์อื่นมาช่วยในการศึกษาและวางแนวทางทฤษฎีสาหรับการแปลเพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับ
ผูท้ ี่สนใจจะเป็ นนักแปลได้ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิได้ รัชนีโรจน์
กุลธารง (2552:32) กล่าวว่า ไม่วา่ จะเป็ นการแปลต้นฉบับประเภทใด ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องภาษาเพื่อการแปลก็
ยังมีความจาเป็ นต่อผูแ้ ปลเช่นเดิม ยิง่ ถ้าเราแบ่งกระบวนการแปลออกเป็ นสองระยะคร่ าวๆ ก็จะยิง่ เห็นได้ชดั คือ ในระยะแรก
ผูแ้ ปลจะต้องวิเคราะห์ ตน้ ฉบับ หากไม่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องภาษาแล้ว จะไม่สามารถวิเคราะห์ และทาความเข้าใจ
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ต้นฉบับในทุ กๆด้าน ครั้น มาถึ งกระบวนการแปลในระยะที่ สอง ผูแ้ ปลจะต้องถ่ายทอดต้น ฉบับ ออกมาเป็ นภาษาแปล
โดยผูแ้ ปลก็ยงั ต้องมีความรู ้ความเข้าเรื่ องภาษาอยูเ่ ช่นเดิม
โดยผูว้ ิจยั เห็ นว่าการแปลจะต้องใช้ท้ งั ความรู ้ ศิ ลปะและความสามารถในการเลือกเฟ้ นถ้อยคานามาเรี ยบเรี ยงให้
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษา และให้ความรู ้สึกใกล้เคียงหรื อเหมือนต้นฉบับเดิ มที่ สุด จึงสนใจในการศึกษาปั ญหาการ
แปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่าน

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินวิจยั นาเสนอดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากร คือนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านจานวน 55
คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คื อนักศึ กษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล นักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 จานวน 15 คน โดยการเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวคัดเลือกจากกลุ่มที่ เพิ่งผ่านการเรี ยนด้านการ
แปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยซึ่งจะทาให้เข้าใจ เพราะเคยเผชิญกับปั ญหาการแปลและมีแนวคิดในการตอบปั ญหาได้อย่าง
ชัดเจน
2. เครื่ องมือวิจยั
2.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จะเป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และมาจากแนวคิดที่ ตอ้ งการศึกษาพร้อมทั้งนาไปหาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยนาแบบสอบถามไป
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมิน 3 ท่าน แล้วนาแบบประเมินที่ได้รับมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าที่ได้มีดงั นี้
2.2 เกณฑ์ คะแนน
2.2.1. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
2.2.2. ข้อคาถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ต้องปรับปรุ ง ยังใช้ไม่ได้
2.2.3 ค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.87 เป็ นไปตามเกณฑ์คุณภาพก่อนนาไปใช้จริ ง
ข้อคาถาม
ค่า IOC
ความเที่ยงตรง
1. การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์
1
สามารถใช้ได้
2. การใช้ตวั เชื่อมระหว่างคา ระหว่างประโยค
1
สามารถใช้ได้
3. การแปลกาล (Tense)
1
สามารถใช้ได้
4. ความรู ้ในด้านคาศัพท์
1
สามารถใช้ได้
5. คาศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียง
1
สามารถใช้ได้
6. คาที่มีความหมายแฝง
1
สามารถใช้ได้
7. การวิเคราะห์คาหรื อสานวนในการแปล
1
สามารถใช้ได้
8. การแปลภาษาพูดที่มีความแตกต่างหลายระดับ 1
สามารถใช้ได้
เช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศัพท์
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9. การแปลคาแสลง คาย่อ คาสบถและอื่นๆ
10. การแปลภาษาพูดได้เป็ นธรรมชาติระดับ
เดียวกับภาษาต้นฉบับ
11. มีความรู ้หรื อภูมิหลังที่ใช้ในการแปล
12. จุดมุง่ หมายของการเขียน
13. การเลือกใช้สานวนโวหารในการแปลได้
ถูกต้อง
14. การใช้ลีลาภาษา
15. การแปลได้ภาษาที่สละสลวยและเป็ น
ธรรมชาติ
ค่าเฉลี่ยรวม

1
1

สามารถใช้ได้
สามารถใช้ได้

1
0.67
1

สามารถใช้ได้
สามารถใช้ได้
สามารถใช้ได้

1
1

สามารถใช้ได้
สามารถใช้ได้

0.87
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สามารถใช้ได้

2.3 แบบสอบถามประกอบด้ วย ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ตอนที่ 2
ปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นคาถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ และ
ตอนที่ 3 ปั ญ หาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย เป็ นคาถามปลายเปิ ดให้แสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคที่นกั ศึกษาพบในการแปล
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2560
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามนักศึ กษาปี ที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จานวนทั้งหมด 15 คน โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูน้ าแบบสอบถามไปสอบถามจานวน
15 ชุดและได้รับกลับมาครบทั้ง 15 ชุด
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้รับแบบสอบถามกลับ มา น ามาตรวจสอบความสมบู รณ์ ของแบบสอบถาม จากนั้น แจกแจงระดับคะแนน
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล และน าเสนอ โดยผู ้วิ จัย น าข้อ มู ล ที่ เก็ บ รวบรวมมาวิเคราะห์ ข ้อ มู ล แบบสอบถามโดยหา ค่ าร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรม Excel โดยใช้สถิติดงั นี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารสากล ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปั ญหาในการแปล โดยนามา
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี 5 ระดับดังนี้
ระดับของปัญหา คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

678

น้อย
2
น้อยที่สุด 1
เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนน
เพื่อให้การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง ผูว้ ิจยั จึงกาหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ของประคอง กรรณสูต (2528:70) ดังนี้

4.50 – 5.00 หมายถึง อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.50 -4.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50– 2.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
การแปลความหมายของผลจากข้อ มู ล ในตอนที่ 1 มุ่ ง อธิ บ ายภาพรวมในคุ ณ ลัก ษณะพื้ น ฐานของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ได้วิเคราะห์ ออกมาเป็ นค่าร้อยละ และมิได้เปรี ยบเที ยบเพศและอายุแต่อย่างใด เนื่ องมาจากข้อจากัดของ
จานวนของผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวนน้อย เพราะเลือกเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่เรี ยนอยูใ่ นชั้นปี ที่3 และเพิ่งผ่านการเรี ยนการ
แปลเท่านั้น

ผลและวิจารณ์ผล
การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อ ศึ กษาปั ญ หาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึ ก ษาสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั ญ หาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึ กษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เนื้ อหา จากแบบสอบถามปลายเปิ ดเป็ นข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่ นๆของผูต้ อบ
ปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ลาดับต่อไป ผูว้ จิ ยั จะได้นาเสนอผลของการวิจยั โดยเรี ยงลาดับทั้ง 3 หัวข้อดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศและอายุ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แสดงผลดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพส่ วนบุคคล
จานวน(ราย)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
2
13.33
หญิง
13
86.67
รวม
15
100
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สถานภาพส่ วนบุคคล
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ร้อยละ

2.อายุ
18 – 20 ปี
21 – 22 ปี
23 – 24 ปี
มากกว่า 25 ปี

1
6.67
13
86.67
0
0
1
6.67
รวม
15
100
จากตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดดังนี้ ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 86.67 เป็ นเพศชายร้อย
ละ 13.33 ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 21-22 ปี มากที่ สุด ร้อยละ 86.67 มี อายุระหว่าง 18-20 ปี และ มากกว่า 25 ปี
ร้อยละ 6.67
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา น่ าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน แบ่งเป็ นปั ญหา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านไวยากรณ์ ด้าน
คาศัพท์ ด้านแปลบทสนทนา และด้านบทบรรยาย แสดงผลดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่3 โดยภาพรวมในด้านไวยากรณ์
ปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
S.D
ระดับ
𝑋̅
ด้านไวยากรณ์
1. การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์
3.38
0.70
ปานกลาง
2. การใช้ตวั เชื่อมระหว่างคาระหว่างประโยค
3.40
0.80
ปานกลาง
3. การแปลกาล (Tense)
3.20
0.98
ปานกลาง
รวม
3.33
0.12
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 ปั ญหาในด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่ 3 โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง พบปั ญหาเรื่ องการใช้ตวั เชื่อมระหว่างคา ระหว่างประโยคมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ปั ญหา
ที่ พ บรองลงมาคื อ การวิเคราะห์ โ ครงสร้ างไวยากรณ์ และ การแปลกาล (Tense) โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.33 และ 3.20
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่3 โดยภาพรวมในด้านคาศัพท์
ปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
S.D
ระดับ
𝑋̅
ด้านคาศัพท์
1. ความรู ้ในด้านคาศัพท์
3.40
0.88
ปานกลาง
2. คาศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียง
3.13
0.72
ปานกลาง
3. คาที่มีความหมายแฝง
3.00
0.97
ปานกลาง
4.การวิเคราะห์คาหรื อสานวนในการแปล
3.20
1.17
ปานกลาง
รวม
3.31
0.16
ปานกลาง
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จากตารางที่ 3 ปั ญ หาในด้านค าศัพ ท์ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารสากล ชั้น ปี ที่ 3
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพบปั ญหาเรื่ องความรู ้ในด้านคาศัพท์เป็ นมีปัญหามากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40
ปั ญหารองลงมาได้แก่ การวิเคราะห์คาหรื อสานวนในการแปลและคาศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20
และ 3.13 ตามลาดับ ส่วนปั ญหาที่พบน้อยที่สุดคือ คาที่มีความหมายแฝง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่3 โดยภาพรวมในด้านบทสนทนา
ปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
S.D
ระดับ
𝑋̅
ด้านบทสนทนา
1. การแปลภาษาพูดที่มีความแตกต่างหลายระดับ เช่น ภาษา
3.47
0.91
ปานกลาง
สุภาพ ภาษาราชาศัพท์
2การแปลคาแสลง คาย่อ คาสบถและอื่นๆ
3.27
0.77
ปานกลาง
3. การแปลภาษาพูดได้เป็ นธรรมชาติระดับเดียวกับ
3.07
0.83
ปานกลาง
ภาษาต้นฉบับ
รวม
3.27
0.08
ปานกลาง
จากตารางที่ 4 โดยภาพรวมแล้วปั ญหาในด้านบทสนทนาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล
ชั้นปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับปานกลาง ปั ญหาที่พบมากที่สุดได้แก่ การแปลภาษาพูดที่มีความแตกต่างหลายระดับ ยกตัวอย่างเช่น
ภาษาสุ ภาพ ภาษาราชาศัพท์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และปั ญหาที่ พบรองลงมาคือ การแปลคาแสลง คาย่อ คาสบถและ
อื่นๆ และการแปลภาษาพูดได้เป็ นธรรมชาติระดับเดียวกับภาษาต้นฉบับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และ 3.07ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่3 โดยภาพรวมในด้านบทบรรยาย
ปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
S.D
ระดับ
𝑋̅
ด้านบทบรรยาย
1. มีความรู ้หรื อภูมิหลังที่ใช้ในการแปล
3.20
0.83
ปานกลาง
2. จุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน
3.47
0.88
ปานกลาง
3. การเลือกใช้สานวนโวหารในการแปลได้ถูกต้อง
3.00
0.97
ปานกลาง
4. การใช้ลีลาภาษา
3.20
0.98
ปานกลาง
5. การแปลได้ภาษาที่สละสลวยและเป็ นธรรมชาติ
3.07
0.68
ปานกลาง
รวม
3.19
0.11
ปานกลาง
จากตารางที่ 5 ปั ญหาโดยภาพรวมของนักศึ กษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากลด้านบทบรรยายอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปั ญหาที่ พบมากที่ สุดคือ จุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ปั ญหาที่ พบมากเป็ นอันดับที่ สอง
ได้แก่ การมีความรู ้หรื อภูมิหลังที่ใช้ในการแปล และการใช้ลีลาภาษา โดยมีค่าเฉลี่ยที่ เท่ากันคือเท่ากับ 3.20 ปั ญหาที่ พบ
ลาดับต่อมาคือ การแปลได้ภาษาที่ สละสลวยและเป็ นธรรมชาติ และการเลือกใช้สานวนโวหารได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.07และ 3.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่3 โดยภาพรวมในทุกด้าน
ปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
S.D
ระดับ
𝑋̅
1. ด้านไวยากรณ์
3.33
0.12
ปานกลาง
2. ด้านคาศัพท์
3.31
0.16
ปานกลาง
3. ด้านบทสนทนา
3.27
0.08
ปานกลาง
4.ด้านบทบรรยาย
3.19
0.11
ปานกลาง
รวม
3.27
0.12
ปานกลาง
จากตารางที่ 6 พบว่าปั ญหาโดยภาพรวมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากลโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ปั ญหาที่พบมากที่สุด คือ ด้านคาศัพท์ รองลงมาได้แก่ ด้านไวยากรณ์ ด้านบท
สนทนาและด้านบทบรรยาย ตามลาดับ
กล่าวโดยสรุ ปจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที่ 1-6 ปั ญหาโดยภาพรวมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารสากลโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั ญหาที่พบมากที่สุดคือปั ญหาในด้านของไวยากรณ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.33 คือ การใช้ตวั เชื่อมระหว่างคา ระหว่างประโยค และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ส่วนปั ญหาที่รองลงมาคือ
ปั ญหาในด้านของบทสนทนา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 คือ การแปลภาษาพูดที่มีความแตกต่างในหลายระดับเช่น ภาษา
สุภาพ ภาษาราชาศัพท์ และการแปลคาสแลง คาย่อ คาสบถและอื่นๆ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา จากแบบสอบถามปลายเปิ ดเป็ นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆของผูต้ อบ
ปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นั้นพบว่า มีลกั ษณะปั ญหาในทิศทางเดียวกัน ด้านการใช้หลักไวยากรณ์ในสถานการณ์
การแปลเรื่ องราวที่ไม่มีความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องที่แปลมาก่อน นอกจากนี้พบว่า การเลือกใช้คาศัพท์ในการแปลให้ใกล้เคียงกับ
ความหมายของต้นฉบับเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งใช้เวลาในการฝี กทักษะ

วิจารณ์ ผล
1. นักศึกษาชั้นปี ที่3 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ที่ผา่ นการเรี ยนวิชาการแปลมาแล้ว มีปัญหาการแปล
จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย เนื่ องจากนักศึ กษามี ปั ญ หาในด้านของไวยากรณ์ ม ากที่ สุ ดมี ลกั ษณะที่ ค ล้ายกัน แม้ว่า
นักศึกษาทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันในการเรี ยนการสอน สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรชัย พรวิริยะกิจ และวริ นทร แดน
ดี (2558) ที่ศึกษาเรื่ อง ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สากล พบว่า การแปลของนักศึ กษามี ขอ้ ผิดพลาดด้านไวยากรณ์ และผิดพลาดด้านความหมายระดับ มาก เป็ นไปในทาง
เดียวกับงานวิจยั ของณัฐธยาน์ ทาดี (2558) ศึกษาเรื่ องปั ญหาและวิธีแก้ไขปั ญหาที่ใช้ในการแปลเพลงฉ่ อย: กรณี ศึกษาเพลง
ฉ่อยจากรายการ “คุณพระช่วย” พบว่ามีปัญหาในการแปลเพลงฉ่อยออกเป็ น 3 ประเด็นคือ ปั ญหาทางด้านไวยากรณ์ ปั ญหา
ด้านการเลือกใช้คาศัพท์ และปั ญหาในการแปลกวีนิพนธ์
2. นักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ที่ ผ่านการเรี ยนวิชาการแปลมาแล้ว มี ปัญหาจาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน และปั ญหาที่พบมากที่สุดคือปั ญหาในด้านของไวยากรณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33
คือ การใช้ตวั เชื่อมระหว่างคา ระหว่างประโยค และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ส่ วนปั ญหาที่รองลงมาคือปั ญหาใน
ด้านของบทสนทนาคือ การแปลภาษาพูดที่มีความแตกต่างในหลายระดับเช่น ภาษาสุ ภาพ ภาษาราชาศัพท์ และการแปลคา
สแลง คาย่อ คาสบถและอื่นๆ เป็ นไปตามหลักการและทฤษฏี ของ สัญฉวี สายบัว (2550:64–78) ในด้านระดับโครงสร้าง
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ของคา และในด้านระดับประโยค คือ ควรจะทาต่อเมื่อโครงสร้างของประโยคต้นฉบับแปลไม่เป็ นที่รู้จกั ในหมู่ผอู ้ ่านงาน
แปล ซึ่งจะทาให้เกิดปั ญหาในด้านไม่เข้าใจความหมาย

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการวิจยั เรื่ อง ปั ญหาการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 86.67 เป็ นเพศชายร้อยละ 13.33 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-22 ปี ร้อยละ
86.67 มีอายุระหว่าง 18-20 ปี และ มากกว่า 25 ปี ร้อยละ 6.67
2. ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั ญ หาในการแปลทั่วไป จากภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาไทยของนัก ศึ กษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากลชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีองค์ประกอบ 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านไวยากรณ์ ด้านคาศัพท์ ด้านบทสนทนา และด้านบทบรรยาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.28 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏผลดังนี้
2.1 ด้านไวยากรณ์ ปั ญหาในด้านไวยากรณ์ ของนักศึ กษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่ 3
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พบปั ญหาเรื่ องการใช้ตวั เชื่อมระหว่างคาระหว่างประโยคพบมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.40 และปั ญหาที่รองลงมาคือ การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ และ การแปลกาล (Tense) โดยที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และ
3.20 ตามลาดับ
2.2 ด้านค าศัพ ท์ ปั ญ หาในด้านค าศัพ ท์ ข องนักศึ กษาสาขาวิชาภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารสากล ชั้น ปี ที่ 3
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั ญหาเรื่ องความรู ้ในด้านคาศัพท์เป็ นปั ญหาที่พบมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40
ปั ญหารองลงมาได้แก่ การวิเคราะห์คาหรื อสานวนในการแปล และคาศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.20 และ 3.13 ตามลาดับ ส่วนปั ญหาที่พบน้อยที่สุดคือ คาที่มีความหมายแฝง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00
2.3 ด้านบทสนทนา โดยภาพรวมแล้วปั ญหาในด้านบทสนทนาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สากล ชั้นปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับปานกลาง ปั ญหาที่พบมากที่สุดได้แก่ การแปลภาษาพูดที่มีความแตกต่างหลายระดับ ยกตัวอย่าง
เช่น ภาษาสุ ภาพ ภาษาราชาศัพท์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และปั ญหาที่พบรองลงมาคือ การแปลคาแสลง คาย่อ คาสบถ
และอื่นๆ และการแปลภาษาพูดได้เป็ นธรรมชาติระดับเดียวกับภาษาต้นฉบับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และ 3.07 ตามลาดับ
2.4 ด้านบทบรรยาย ปั ญหาโดยภาพรวมของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากลด้านบทบรรยายอยู่
ในระดับปานกลาง ปั ญหาที่พบมากที่สุดคือ จุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ปั ญหาที่พบมากเป็ นอันดับที่สอง
ได้แก่ การมีความรู ้หรื อภูมิหลังที่ ใช้ในการแปล และการใช้ลีลาภาษา โดยมีค่าเฉลี่ยที่ เท่ากันคือเท่ ากับ 3.20 ปั ญหาที่ พบ
ลาดับต่อมาคือ การแปลได้ภาษาที่ สละสลวยและเป็ นธรรมชาติ และการเลือกใช้สานวนโวหารได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.07 และ 3.00 ตามลาดับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

683

เอกสารอ้างอิง
กระบวนการแปล. 2559. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://translationnutnari.blogspot.com (18 มิถุนายน 2560).
ความรู ้ เกี่ ย วกั บ การแปล. 2555. รู ป แบบการแปล. [ออนไลน์ ]. แหล่ ง ที่ ม า : https://khumpech2501.wordpress.com.
(15 มิถุนายน 2560).
ณัฐธยาน์ ทาดี. 2558. ศึกษาเรื่ องปัญหาและวิธีแก้ ไขปัญหาทีใ่ ช้ ในการแปลเพลงฉ่ อย: กรณีศึกษา เพลงฉ่ อยจากรายการ “คุณ
พระช่ วย”.
ทิพา เทพอัครพงศ์. 2542. การแปลเบื้องต้น. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรี ยา อุนรัตน์. 2531. การแปลอังกฤษเป็ นไทย : แนวคิดและวิธีการ. กรุ งเทพมหานคร : ดวงกมล.
พรชัย พรวิริ ยะกิ จ และ วริ น ทร แดนดี . 2558. เรื่ อง ข้ อ ผิด พลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนั กศึ ก ษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล.
รัชนี โรจน์ กุลธารง. 2552. ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องภาษาเพื่ อการแปลจากทฤษฎีสู่ การปฏิบัติ. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั วี.พริ้ นท์
(1991)จากัด.
สัญฉวี สายบัว. 2550. หลักการแปล. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ธรรมศาสตร์ .
สานักหอสมุ ด มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ . นิ ย ามการแปล. (มปป). [ออนไลน์ ]. แหล่ ง ที่ ม า : http://digi.library.tu.ac.th.
(17 มิถุนายน 2560)
สิ ทธา พินิจภูวดล. 2550. หลักการแปล. กรุ งเทพฯ : สานักธรรมศาสตร์.
สุพรรณี ปิ่ นมณี . 2552. การแปลขั้นสู ง. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรณี ปิ่ นมณี . 2555. แปลผิด แปลถูก. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมน อริ ยปิ ติพนั ธ์. 2548. หลักการแปลภาษาอังกฤษ. กรุ งเทพฯ : เอ็ม. ไพโอเนี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

684

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจและแนวทางพัฒนาตนเองของนักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน
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Kanittha Suwannapracha1* and Silinmukda Srithong1

บทคัดย่อ
การศึ กษาในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและแนวทาง
พัฒนาตนเองของนักศึ กษา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน ปี การศึกษา 2559 จานวน 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ การ
บรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึ กษาพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับ น้อ ย
โดยมี คะแนนเฉลี่ยด้านการบอกรายละเอี ยดจากเรื่ องที่ อ่านสู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยด้านการจับใจความสาคัญ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีแนวทางพัฒนาตนเอง คือ ทาแบบฝึ กหัดด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และพัฒนาความรู ้ดา้ นคาศัพท์ดว้ ยการอ่านบท
อ่านภาษาอังกฤษหลายประเภท

คาสาคัญ : ความสามารถ, การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, แนวทางพัฒนาตนเอง
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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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บทนา
ในสังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในชีวติ ประจาวัน เนื่องจากเป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชีพ รวมทั้งช่วยให้เข้าถึงองค์ความรู ้ต่าง
ๆ ได้ง่าย และกว้างขวางขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
ในการเรี ย นรู ้ ภ าษาอัง กฤษ ทัก ษะการอ่ านเป็ นทัก ษะหลัก ที่ ส าคัญ หนึ่ งในสี่ ข องการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง เนื่ องจากการอ่านเป็ นทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวิตในปั จจุบนั เช่น การอ่านข้อมูล
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ สิ นค้าต่าง ๆ และยังเป็ นทักษะที่เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเรี ยนรู ้ เป็ นรากฐานของการศึกษาเพราะทาให้
นักเรี ยนนักศึ กษาได้เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว กว้างขวางยิ่งขึ้น การเรี ยนวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นในห้องหรื อนอก
ห้องเรี ยนล้วนแต่ใช้การอ่านเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้ท้ งั สิ้น ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความสามารถในการอ่านจึงจะสามารถร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความคิด กว้างขวางขึ้น (ไพพรรณ อินทนิ ล, 2546) ความสามารถในการอ่าน
ยิง่ ทวีความสาคัญและความจาเป็ นมากขึ้นสาหรับผูเ้ รี ยนในระดับมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้จากหลักฐานที่ชดั เจนคือ มีราย
วิชาการอ่านเป็ นจานวนมากที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆในประเทศไทย (ไกรคุง
อนัคฆกุล, 2558)
การอ่ านมี ห ลายประเภทแต่ สิ่งส าคัญ เบื้ องต้น ในการอ่ านทุ กประเภทคื อ ผูอ้ ่านต้องเข้าใจในสิ่ งที่ อ่าน สิ่ งที่ มี
ความสาคัญและช่วยให้การอ่านประสบความสาเร็ จก็คือความสามารถในการอ่านและความเข้าใจในการอ่าน โดยเฉพาะ
ความเข้าใจในการอ่านนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญมาก การอ่านจะไม่เกิดประโยชน์หากผูอ้ ่านไม่เข้าใจเรื่ องที่ตนอ่าน ความเข้าใจใน
การอ่านถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิง่ อย่างหนึ่ งที่ตอ้ งฝึ กให้เกิดกับผูเ้ รี ยนมากที่ สุดเนื่ องจากความเข้าใจในการอ่านเป็ น
จุดหมายหลักของการอ่านทั้งปวง การอ่านโดยไม่เกิดความเข้าใจ อ่านแล้วจับใจความไม่ได้เลย ก็อาจกล่าวได้วา่ การอ่านที่
แท้จริ งยังไม่เกิดขึ้น ไม่ควรนับว่าเป็ นการอ่านเพราะอ่านในลักษณะดังกล่าว
ไม่เกิดประโยชน์อนั ใดกับผูอ้ ่าน การอ่านเพื่อความเข้าใจจึงเป็ นการอ่านที่สาคัญที่สุด (กรรณิ กา คณานันท์, 2551 และ สมุทร
เซ็ นเชาวนิ ช, 2549) โดยเฉพาะสาหรับนักศึ กษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจาก ต้องใช้ในการเข้าถึงข้อมูล ความรู ้ต่างๆ ใช้เพื่อการศึกษาวิชาต่างๆของหลักสูตร และ
ใช้เพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงานเมื่อสาเร็ จการศึกษา
แม้วา่ ทักษะการอ่านจะมีความสาคัญ แต่กลับพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านของนักเรี ยนไม่
อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ นักเรี ยนขาดความรู ้ความเข้าใจ และขาดความสามารถ ในด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่ งส่ งผล
เสี ยแก่ตวั นักเรี ยนเอง ( ณภัทร ทิพธนามาศ, 2556) จากประสบการณ์ในการสอนและการสอบถามจากผูส้ อนที่จดั การเรี ยน
การสอนให้กบั นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พบว่า การ
อ่านซึ่งเป็ นทักษะสาคัญเบื้องต้นที่ตอ้ งใช้เพื่อการหาข้อมูล ข่าวสารและการศึกษาหาความรู ้ดา้ นอื่น ๆ เพิม่ เติมนั้น นักศึกษา
ยังทาได้ไม่ดีนัก เช่น เมื่อให้เอกสารหรื อบทอ่านที่ มีเนื้ อหาเป็ นภาษาอังกฤษ นักศึ กษามักให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับว่าอ่านไม่
เข้าใจ ไม่สามารถตอบคาถามได้ หรื อบางครั้งนักศึกษาคิดว่าอ่านเข้าใจแต่กลับเข้าใจเนื้ อหาผิดไปจากที่สื่อความในบทอ่าน
ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในการเรี ยนในหลักสูตร
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาในเรื่ อง ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และแนวทางพัฒนาตนเอง ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
น่าน เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ สารวจปั ญหาในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

เพื่อศึ กษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและแนวทางพัฒนาตนเองของนักศึ กษา
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้า นนา น่ า น สาขาภาษาอัง กฤษเพื่ อ
การสื่ อสารสากลปี การศึกษา 2559
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้า นนา น่ า น
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 15 คน ซึ่ งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เป็ นแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ แบ่งเป็ น แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่านด้านการบอกรายละเอียดจากเรื่ องที่
อ่านและด้านการจับใจความสาคัญ อย่างละ 15 ข้อ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและ
แนวทางการพัฒนาตนเองของกลุม่ ตัวอย่าง
การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบทดสอบโดยรวบรวม ดัดแปลงจากข้อสอบมาตรฐาน เป็ นแบบทดสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30
ข้อ โดยแบ่งเป็ น แบบทดสอบเพื่อวัดด้านการอ่านจับใจความสาคัญ 15 ข้อ และ ด้านการบอกรายละเอียดจากเรื่ องที่ อ่าน
15 ข้อ
3. ร่ างแบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง เพื่ อใช้ในการสอบถามถึ งปั ญ หาที่ พบในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและ
แนวทางในการพัฒนาตนเอง
4. ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อ ง เหมาะสมและสมบู รณ์ ของแบบทดสอบและแบบสัม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้าง
5. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. นัดหมายเวลากับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทาแบบทดสอบและสัมภาษณ์
2. ชี้แจงกฎเกณฑ์ การทาแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่าง
3. กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
4. สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
5. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปรผลค่าร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้
80-100
หมายถึง มีความสามารถในระดับดีมาก
70-79
หมายถึง มีความสามารถในระดับดี
60-69
หมายถึง มีความสามารถในระดับค่อนข้างดี
50-59
หมายถึง มีความสามารถในระดับปานกลาง
น้อยกว่า 50
หมายถึง มีความสามารถในระดับน้อย
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและนาเสนอเชิงบรรยาย

ผลและวิจารณ์ผล
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึ กษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและแนวทางพัฒนา
ตนเองของนักศึ กษา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นการเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่ าน ปี การศึกษา 2559 จานวน 15 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบน ดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ความสามารถในการอ่าน
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้านการจับใจความสาคัญ
5.9
39.3
2.5
ด้านการบอกรายละเอียด
8.0
53.3
2.2
รวม

13.9
46.3
2.5
จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
13.9 คิดเป็ น ร้อยละ 46.3 อยูใ่ นระดับน้อย และมีคะแนนเฉลี่ยด้านการบอกรายละเอียดจากเรื่ องที่อ่าน 8.0 คิดเป็ นร้อยละ
53.5 สูงกว่าคะแนนด้านการจับใจความสาคัญ ที่มีค่าเฉลี่ย 5.9 คิดเป็ นร้อยละ 39.3
ผลการสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาตนเองของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างส่ วนมาก คิดว่าตนเองมีปัญหาที่สุดด้าน
ความรู ้คาศัพท์ มีแนวทางพัฒนาตนเอง คือ ทาแบบฝึ กหัดด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และพัฒนาความรู ้ดา้ นคาศัพท์ดว้ ยการ
อ่านบทอ่านภาษาอังกฤษหลายประเภท
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วิจารณ์ผล
จากผลการศึ กษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึ กษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยร้อยละ 46.3 อยูใ่ นระดับน้อย
สะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ ว่า ในการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศนั้น นักศึกษายังมีปัญหา
ในการอ่าน สอดคล้องกับ Naidu (2013) ที่กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศมักพบความท้าทายในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจสาระสาคัญจากเรื่ องที่ อ่าน สิ่ งที่ เกิดกับผูเ้ รี ยนคือ การพยายามอ่านข้อความในบทอ่านทั้งหมดและพยายาม
เข้าใจในเรื่ องที่อ่าน แต่เมื่ออ่านจบแล้วผูเ้ รี ยนบางคนกลับพบว่ายังมีอุปสรรคและความยากในการทาความเข้าใจและตอบ
คาถามเกี่ยวกับความเข้าใจจากบทอ่าน
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยในการอ่านจับใจความสาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 39.3 อยู่
ในระดับน้อย และด้านการหารายละเอียดจากเรื่ องที่อ่านมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 53.3 อยูใ่ นระดับ ปานกลาง แสดงให้
เห็ นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านหารายละเอียดของเรื่ องที่ อ่านสู งกว่าความสามารถในการอ่านจับใจความ
สาคัญ ทั้งนี้เนื่ องจาก ข้อสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่านหารายละเอียดมักมีคาตอบที่เห็นได้ชดั อยูใ่ นบทอ่าน จึงทาให้
กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบข้อคาถามด้านการอ่านบอกรายละเอียดได้มากกว่าข้อคาถามด้านการอ่านจับใจความสาคัญที่ตอ้ ง
อ่านแล้วทาความเข้าใจเรื่ องราวทั้งหมด ต้องสามารถจาแนกส่ วนสาคัญ ส่วนรายละเอียดและสามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ ซึ่ ง
ในบางครั้งส่ วนใจความสาคัญไม่ได้ปรากฏเด่นชัดอยูส่ ่ วนใดส่ วนหนึ่ งของบทอ่าน แต่ตอ้ งสรุ ปประเด็นเองหลังจากอ่าน
เรื่ องทั้งหมด เมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้าใจได้เพียงรายละเอียดบางส่ วน ซึ่ งเป็ นเพียงส่ วนน้อยของบทอ่านทั้งหมดจึงไม่สามารถ
สรุ ปใจความสาคัญ ของเรื่ องทั้งหมดได้ สอดคล้องกับ Baxendell (2003) ที่ ระบุ ถึงปั ญ หาในการอ่านเพื่ อความเข้าใจว่า
ผูเ้ รี ยนมักพบปั ญหาการระบุใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน และมักเพ่งความสนใจไปที่รายละเอียดปลีกย่อยมากกว่า
จากการสัมภาษณ์หลังทาแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างพบปั ญหาและตระหนัก
ถึงระดับความสามารถในการอ่านของเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ บอกว่าอ่านไม่เข้าใจเพราะมีปัญหาด้านคาศัพท์ และ
โครงสร้างทางภาษา โดยระบุวา่ ขณะอ่าน มีคาศัพท์ที่ไม่รู้จกั ไม่รู้ความหมายหลายคา และมีปัญหาในการทาความเข้าใจ
ความหมายจากโครงสร้างบางประโยคที่ซบั ซ้อน กลุ่มตัวอย่างจึงรู ้รายละเอียดปลีกย่อยเพียงบางส่วนเท่านั้นทาให้อ่านเรื่ อง
ทั้งหมดไม่เข้าใจ นาไปสู่ปัญหาการไม่สามารถสรุ ปใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้ ซึ่งตรงกันกับมนัสวี ดวงลอย (2558) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ พบว่า
ปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ ในด้านคาศัพท์เป็ นปั ญหาที่พบมากที่สุด
จากปั ญหาดังกล่าวกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีแนวทางพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ คือ ฝึ กฝน
เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ดา้ นคาศัพท์ ฝึ กการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษหลายๆประเภท และทาแบบฝึ กหัดการอ่านภาษาอังกฤษให้
มากขึ้น
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและแนวทางพัฒ นาตนเองของนักศึ กษา
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน ในครั้งนี้ สรุ ปได้ว่านักศึ กษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอยูใ่ นระดับน้อย โดยนักศึกษามีคะแนนด้านการอ่านหารายละเอียดสู ง
กว่าด้านการอ่านจับใจความสาคัญ และนักศึกษามีแนวทางพัฒนาตนเอง คือ ฝึ กฝนเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นคาศัพท์ อ่านบท
อ่านภาษาอังกฤษหลายๆประเภท และทาแบบฝึ กหัดการอ่านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษา คือ ทาให้ได้แนวทางในการออกแบบการเรี ยนการสอนที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝน
ทักษะการอ่านจากบทอ่านที่หลากหลาย เรี ยนรู ้และฝึ กเดาความหมายคาศัพท์จากโครงสร้างคาศัพท์ และจากบริ บทที่อ่าน
ฝึ กการอ่ านเพื่ อหาใจความสาคัญ และส่ วนขยาย รวมทั้งให้นักศึ กษาท ากิ จกรรมเพื่ อฝึ กจับใจความสาคัญ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น ตอบคาถาม อภิปรายร่ วมกัน ทาแผนผังความคิดและสรุ ปเรื่ องที่อ่าน
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การประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพด้ านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการคาดหวังและสภาพความเป็ นจริ งในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศึ กษาความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒนาตนเองด้านการวิจยั ของบุ คลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน 6 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านการบริ ห ารจัด การ 2) ด้านการพัฒ นาตนเองด้ว ยการศึ ก ษาต่ อ 3) ด้านการพัฒ นาตนเองด้ว ยการ
ฝึ กอบรม/สัมมนา 4) ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาดูงาน 5) ด้านสิ่ งอานวยการความสะดวกในการสนับสนุนส่ งเสริ ม
การพัฒนาศักยภาพด้านการทางานวิจยั 6) ด้านการให้ความช่วยเหลือและการบริ การข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ บุ คลากรสายวิชาการ จาก 9 คณะ จานวน 234 คน สถิ ติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็ น (modified priority needs index : PNI Modified) ผลกา รศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
สภาพปั จจุบนั และสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า สภาพ
ปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่ คาดหวังเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ โดยเมื่อพิจารณาการ
จัด เรี ยงสาคัญ ของความต้องการจาเป็ นในการการพัฒ นาศักยภาพด้านการวิจัยของบุ คลากรสายวิช าการ ภาพรวมมี ค่ า
PNIModified อยูร่ ะหว่าง -0.22 - 0.22 ด้านที่พบว่ามีค่า PNIModified สูงสุ ด คือ การพัฒนาตนเองด้วยการฝึ กอบรม/สัมมนา (0.22)
และลาดับสุดท้าย คือ การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ (-0.22)

คาสาคัญ : การประเมินความต้องการจาเป็ น , 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 selfimprovement with training / seminars (0.22) and finally was the development of self-education (-0.22)
Keywords : Needs to Assessment, Academic Staff
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บทนา
การวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษากล่าวได้วา่ เป็ นภารกิจสาคัญ เนื่ องด้วยเป็ นนโยบายของทุกสถาบันการศึกษาที่ทาวิจยั
เพื่ อ ได้ ม าซึ่ งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการเรี ยนการสอนเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศในด้ า นต่ า ง ๆ
โดยสถาบันอุดมศึ กษาได้มีระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษาตามภารกิ จทั้ง 4 ด้าน คือ สอน วิจยั บริ การวิชาการ และบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม (สุ วรรณ พรมเขต, 2558 : 68-80) สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็ นสถาบันอุดมศึกษา
หนึ่ งใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีการดาเนิ นงานตามมาตรฐานภารกิ จของสถาบันอุดมศึ กษา ประกอบด้วย 1)
ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการให้ บริ การวิชาการแก่ สังคม 4) ด้านการท านุ บ ารุ งศิ ลปวัฒ นธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม สาหรับมาตรฐานด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบหมายสถาบันวิจยั และพัฒนา
เป็ นหน่วยงานกลางในการดาเนินงานและบริ หารจัดการงานวิจยั
ทั้งนี้ ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะมีการส่ งเสริ มและให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสาย
วิชาการเพียงใด แต่การส่ งเสริ มและสนับสนุนนั้นไม่ได้มาจากความต้องการอย่างแท้จริ งของบุคลากร จึงทาให้ภารกิจด้าน
การวิจยั หลายอย่างไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ตามความต้องการ หรื อการส่ งเสริ มในด้านนั้น ๆ ก็จะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ความต้อ งการ ดังนั้น การพัฒ นาศัก ยภาพด้านการวิจัย ของบุ ค ลากรสายวิช าการจึ ง เป็ นสิ่ งที่ มี ค วามส าคัญ อย่างยิ่งต่ อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพราะความสาเร็ จในการดาเนิ นงานและการสร้างสรรค์องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ด้านการวิจยั ต้องอาศัยศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดีที่ เหมาะสมต่อ
การปฏิ บัติงานในด้านนั้น ผูว้ ิจัยจึ งสนใจเลื อกศึ กษาการประเมิ น ความต้องการจาเป็ นเพื่ อ เป็ นประโยชน์ ในการจัด ท า
แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ดังที่ สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2558 : 29-31) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินความต้องการจาเป็ นมี
ความสาคัญสาหรับการวางแผนแบบครบวงจร เป็ นกระบวนการที่สาคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการทาให้การวางแผน
มีทิศทาง เป็ นไปได้ และมีโอกาสเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ ยังเป็ นข้อมูลที่ ใช้เป็ นหลักเที ยบความสาเร็ จของ
การดาเนิ นงาน ทาให้นักประเมินสามารถวางแผนการปฏิบตั ิภายใต้ทางเลือกที่ เหมาะสม เป็ นเทคนิ คที่ ช่วยให้เกิ ดการใช้
ทรัพยากรในการดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ คุม้ ค่า และสามารถตรวจสอบได้
จากที่กล่าวมา ทาให้ผวู ้ ิจยั เห็นความสาคัญและสนใจศึกษาการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยของบุ ค ลากรสายวิช าการเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรในการแข่ งขัน และสามารถรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และยังเป็ นประโยชน์ให้องค์กรสามารถกาหนดแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของ
บุคลากรสายวิชาการได้ตรงตามความต้องการอีกด้วย ผูว้ ิจยั จึงได้ดาเนินการศึกษา เรื่ อง การประเมินความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวตั ถุประสงค์
การวิจยั ดังนี้
1. เพื่ อศึ กษาสภาพการคาดหวังและสภาพความเป็ นจริ งในการพัฒ นาศักยภาพด้านการวิจัยของบุ คลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาตนเองด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน 564 คน กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 234 คน
2. การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ
2.2 กาหนดหัวข้อประเด็น และตัวบ่งชี้ที่ตอ้ งการถามตามวัตถุประสงค์
2.3 สร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งการวัดแต่ละด้าน โดยข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์
2.4 นาข้อคาถามหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นตรวจสอบวข้อคาถามแต่ละข้อ วัดได้
ตรงกับประเด็น/ตัวบ่งชี้ที่เราต้องการศึกษา และข้อคาถามทั้งหมดวัดได้ครอบคลุมสิ่ งที่ ตอ้ งการศึกษาทั้งหมดหรื อไม่และ
ปรับข้อคาถามตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญแนะนา จากนั้นจึงนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เพื่อหาคุณภาพแบบสอบถามและวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ .920
2.5 ปรับปรุ งข้อความ และเลื อกเฉพาะข้อที่ เหมาะสม จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และสรุ ป
รายละเอียดรู ปแบบการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สภาพความเป็ นจริ งและความคาดหวังของบุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจยั มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ทั้งสองส่วน แบ่งเป็ น 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการบริ หารจัดการ
จานวน 5 ข้อ
2. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ
จานวน 5 ข้อ
3. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการฝึ กอบรม/สัมมนา
จานวน 5 ข้อ
4. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาดูงาน
จานวน 4 ข้อ
5. ด้านสิ่ งอานวยการความสะดวกในการสนับสนุน
จานวน 4 ข้อ
ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพด้านการทางานวิจยั
6. ด้านการให้ความช่วยเหลือและการบริ การข้อมูล
จานวน 4 ข้อ
ข่าวสารในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั
แต่ละข้อคาถามผูต้ อบต้องตอบ 2 สภาพ คือ สภาพที่เป็ นจริ งและ สภาพที่คาดหวังโดยมีค่า ดังนี้
สภาพที่เป็ นจริ ง
สภาพที่คาดหวังของท่าน
1 = ตามสภาพจริ งน้อยที่สุด
1 = คาดหวังน้อยที่สุด
2 = ตามสภาพจริ งน้อย
2 = คาดหวังน้อย
3 = ตามสภาพจริ งปานกลาง
3 = คาดหวังปานกลาง
4 = ตามสภาพจริ งมาก
4 = คาดหวังมาก
5 = ตามสภาพจริ งค่อนข้างมาก
5 = คาดหวังมากที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มที่ ตอ้ งการได้รับการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั โดยเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

695

3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 9 คณะ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิ งหาคม 2560 และนาแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อเตรี ยมวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการประเมิน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ข ้อมูล ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปหาค่าสถิติโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. การประเมินความต้องการสภาพความเป็ นจริ งและสภาพที่ คาดหวังในการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากร
สายวิชาการ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นโดยใช้การวิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความต้องการจาเป็ น
ด้วยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุ ง (PNI) ด้วยการหาค่าผลต่างของ I-D แล้วหารด้วยค่า D (สุ วมิ ล ว่องวาณิ ช, 2558
: 279) แล้วจึ งนามาจัดลาดับความต้องการจาเป็ นตามค่า PNIModified โดยจัดเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อย โดย
สามารถแทนค่า ดังนี้ PNImodified = (I-D)
D

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษา
1.1 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิ ง จานวน 138 คน (ร้อยละ 58.97) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ
44.71) มีประสบการณ์การทางาน 6 – 10 ปี (ร้อยละ 34.06) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท (ร้อยละ 78.95) และสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มากที่สุด (ร้อยละ 20.94)
1.2 การเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยของสภาพที่ เป็ นจริ งกับ สภาพที่ ค าดหวังในการพัฒ นาศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาแนกรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็ นจริ งกับ
สภาพที่คาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 โดยสภาพปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าสภาพที่คาดหวังเกือบทุกด้าน
ยกเว้นด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
สภาพปั จจุบนั
สภาพที่คาดหวัง
t-test
รายด้าน
S.D
S.D.
𝑥̅
𝑥̅
1. ด้านการบริ หารจัดการ
2. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ
3. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการฝึ กอบรม/สัมมนา
4. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาดูงาน
5. ด้านสิ่ งอานวยการความสะดวกในการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
การพัฒนาศักยภาพด้านการทางานวิจยั
6. ด้านการให้ความช่วยเหลือและการบริ การข้อมูลข่าวสารใน
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.78
3.69
3.51
3.67
3.68

.912
1.063
1.096
.985
.992

3.82
3.47
3.73
3.77
3.80

.885
1.013
.908
.976
.937

.345
1.856
1.912
.879
1.020

3.69

.963

3.87

.918

1.587
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1.3 การจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นในการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในแต่ละด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจาเป็ น โดยมีค่า PNIModified
ในภาพรวมอยูร่ ะหว่าง -0.22 - 0.22 ด้านที่พบว่ามีค่า PNIModified สูงสุ ด มีความสาคัญเป็ นลาดับที่ 1 คือ การพัฒนาตนเองด้วย
การฝึ กอบรม/สัมมนา และรองลงมา คือ การให้ความช่วยเหลือและการบริ การข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจยั สาหรับลาดับสุดท้าย คือ การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การจัดเรี ยงสาคัญของความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุ คลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
I
D
PNI Modified ลาดับ
รายด้าน
1. ด้านการบริ หารจัดการ
3.82
3.78
0.04
5
2. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ
3.47
3.69
-0.22
6
3. การพัฒนาตนเอง : การฝึ กอบรม/สัมมนา
3.73
3.51
0.22
1
4. การพัฒนาตนเอง : การศึกษาดูงาน
3.77
3.67
0.09
4
5. สิ่ งอานวยการความสะดวกในการสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนา
3.80
3.68
0.12
3
ศักยภาพด้านการทางานวิจยั
6. การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และการบริ การข้อ มู ล ข่ าวสารในการ
3.87
3.69
0.18
2
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั

2. อภิปรายผล
การวิจยั การประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มีความต้องการจาเป็ นเกื อบทุกด้าน ยกเว้นด้านการศึ กษาต่อ สะท้อนให้เห็นว่าสภาพที่ ควรจะเป็ นมีความ
มุ่งหวังสู งแต่สภาพปั จจุ บันนั้นยังไม่เป็ นไปตามที่ ตอ้ งการ ซึ่ งปั จจุบันเราจะเห็ นได้ว่า สถาบัน อุดมศึ กษาหลายแห่ งใน
ประเทศไทยต่างให้ความสาคัญกับการพัฒนาบทบาททางด้านการวิจยั ของสถาบันโดยได้กาหนดนโยบาย วางแผน และ
กาหนดเป้ าหมายที่จะขับเคลื่อนไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั หลายหน่วยงานต่างพัฒนาศักยภาพด้านวิจยั โดยการจัดอบรม
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการทาวิจยั ในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพด้านการวิจยั ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและนักวิจยั มีการ
จัดระบบสร้างแรงจูงใจ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการศึกษาค้นคว้าวิจยั ตลอดจนให้การสนับสนุ น
งบประมาณในการทาวิจยั แก่อาจารย์หรื อนักวิจยั ในสถาบันของตนเอง ร่ วมถึงการสนับสนุนส่งเสริ มให้บุคลากรได้มีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตรงตามสาขา และ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์การทางานวิจยั กับผูม้ ีประสบการณ์ หรื อ
นักวิจัยอาวุโส ซึ่ ง วิจารณ์ พานิ ช (2540 : 7) ให้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ การวิจัย ในมหาวิท ยาลัยว่า การที่ จะท าให้ การวิจัยใน
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและเจริ ญก้าวหน้านั้น ต้องขึ้นอยูก่ บั องค์กรในมหาวิทยาลัยที่ทางานวิจยั สามารถสะสมองค์ความรู ้
ความสามารถและทางานวิจัยได้อย่างจริ งจัง โดยเชื่ อมโยงกับ การผลิ ตบัณ ฑิ ตระดับ ปริ ญ ญาเอกได้ส่วนนักวิจัยใหม่ ๆ
จะต้องสร้างทีมงานวิจยั กับนักวิจยั ที่เก่ง นัน่ คือ เข้าไปฝึ กกับนักวิจยั ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ
นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาเองจะต้องมองภาพรวมการวิจยั ในภาพที่สามารถผสมผสานไปกับการเรี ยนการสอน
การบริ การวิชาการ การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และภารกิจอื่น ๆ ของสถาบันอีกด้วย และควรมีการมองการวิจยั ในอนาคต
เป็ นการบริ หารองค์รวมด้านการวิจยั เพื่อให้ครอบคลุมในประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่เพียงพอ และ
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มี ประสิ ทธิ ภาพ 2) ความเป็ นอิ สระของสถาบันอุดมศึ กษาและตัวบุ คลากร 3) ความร่ วมมื อกับหน่ วยงานภายนอก เช่ น
ท้องถิ่น ชุมชน หรื อ ภาคอุตสาหกรรม 4) การเพิ่มพูนคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึ กษา และ 5) การเพิ่มพูนพัฒนา
ศักยภาพของบุคลารกรในการทางานวิจยั
ทั้งนี้ ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ แม้ผตู ้ อบแบบสอบถามจะมีความคาดหวังต่า อาจเนื่องมาจากสถาบัน
มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ ชดั เจนอยูแ่ ล้ว (แผนพัฒนาบุคลากร มทร.พระนคร) แต่สถาบันก็ยงั ไม่ควรมองข้ามประเด็นนี้
เพราะนอกจากสถาบัน อุด มศึ กษาจะมองภาพรวมในการพัฒ นาแล้ว การมองภาพเพื่ อการพัฒ นาในประเด็น เล็ก ๆ ก็ มี
ความสาคัญเช่นเดียวกัน อย่างเช่น การสนับสนุนส่ งเสริ มให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น ตรงตามสาขาที่ถนัด และ
การศึ กษาต่อในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่ องจากการศึกษาต่อมีความจาเป็ นต่อบุคลากรสายวิชาการเป็ นอย่างยิ่งเพราะจะทาให้
บุคคลนั้นมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ของตนเอง และการศึกษาต่อต่างประเทศยังเป็ นการเรี ยนการเรี ยนการสอนที่แตกต่าง
จากในประเทศไทยอย่างสิ้ น เชิ ง การเรี ยนการสอนในต่ างประเทศพยายามส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี โอกาสแสดงความเห็ น
ส่ งเสริ มให้มีการพูดคุยกันในห้องเรี ยนเพื่อแก้ไขปั ญหาร่ วมกันเป็ นทีม ส่ งเสริ มให้มีการถกเถียงและเสนออะไรใหม่ ๆ ใน
ห้องเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้คิดนอกกรอบ อีกทั้ง การเรี ยนต่อต่างประเทศยังเปิ ดโอกาสให้ได้พบเจอผูเ้ ชี่ยวชาญใน
การทางานวิจยั จากหลากหลายสาขาวิชาอีกด้วย (expedia.co.th,2561)
นอกจากนี้ ผลการศึ กษายังสอดคล้องกับ รณิ ดา ถิรปาลวัฒน์ (2555) ได้ศึกษา เรื่ อง โมเดลเชิ งสาเหตุของความ
ต้องการจาเป็ นระดับบุคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตารวจ ในการนาไปสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ : การวิจยั ประเมิน
ความต้องการแบบสมบูรณ์ พบว่า ผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรและกระตุน้ ให้มีส่วนร่ วมในการ
สร้ างวิสัยทัศน์ อ งค์ก ร ส่ งเสริ ม การจัด การความรู ้ ในองค์ก รอย่างเป็ นระบบ องค์ก รต้อ งมี ก ารเน้น การวิจัยและพัฒ นา
สนับสนุ นการใช้ผลการวิจยั ในการปฏิ บตั ิงาน และกระตุน้ ให้บุคลากรเพิ่มขีดสมรรถนะของตนเองโดยการวางแผนการ
พัฒ นาตนเองอย่างเหมาะสม และเป็ นระบบ ในขณะที่ อุดมลักษณ์ บารุ งญาติ (2554) ได้ทาการศึ กษา เรื่ อง การพัฒ นา
ศักยภาพการวิจยั ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) การวิจยั และพัฒนาที่สร้างองค์ความรู ้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
และ 2) สร้างความร่ วมมือทางวิชาการด้านการวิจยั กับต่างประเทศโดยเน้นประเทศในภูมิภาคเอเชี ย โดยมีรายละเอียดของ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการวิจยั 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพด้านทิศทางการวิจยั 2) การ
พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรการวิจยั 3) การพัฒนาศักยภาพด้านระบบสนับสนุนและระบบแรงจูงใจ 4) การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการติดตามและประเมินผล

สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปผลการศึกษา
1.1 สภาพปั จ จุ บัน และสภาพที่ ค าดหวัง เกี่ ย วกับ การพัฒ นาศัก ยภาพด้า นการวิจัย ของบุ ค ลากรสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิเคราะห์จากความต้องการจาเป็ นซึ่งได้จากค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
สภาพปั จจุบนั กับสภาพที่ คาดหวังจาเป็ นในแต่ละด้าน โดยพบว่าสภาพปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าสภาพที่คาดหวัง จานวน 5
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริ หารจัดการ, ด้านการพัฒนาตนเอง : การฝึ กอบรม/สัมมนาการพัฒนาตนเอง : การศึกษาดูงาน,
ด้านสิ่ งอานวยการความสะดวกในการสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพด้านการทางานวิจยั , ด้านการให้ความช่วยเหลือ
และการบริ การข้อมูลข่าวสารในการพัฒ นาศักยภาพด้านการวิจัย และ สภาพปั จจุบัน มี ค่าเฉลี่ ยสู งกว่าสภาพที่ คาดหวัง
จานวน 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ
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1.2 การจัดเรี ยงสาคัญของความต้องการจาเป็ นในการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในภาพรวมและรายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจาเป็ น โดยมีค่า PNIModified
ภาพรวมอยู่ระหว่าง -0.22 - 0.22 ด้านที่ พบว่ามีค่า PNIModified สู งสุ ด คือ ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการฝึ กอบรม/สัมมนา
(0.22) สาหรับลาดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ (-0.22)
2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากผลการศึกษาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ ควรจะเป็ น ทั้ง 6 ด้าน โดยส่ วนใหญ่สภาพที่
เป็ นจริ งมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าสภาพที่ควรจะเป็ น ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรนาข้อค้นพบจากการศึกษามากาหนดเป็ นนโยบายด้าน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยควรมีการสารวจความต้อง (need assessment) ด้านการพัฒนาศักยภาพและจัดทา Training
Road Map for Research หรื อเส้นทางการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาศักยภาพบุ คลากรด้านการวิจยั ที่ สามารถมี การกาหนดการ
ดาเนิ นงานได้อย่างเป็ นระบบและมีแบบแผนการดาเนินงานที่ชดั เจน โดยระบุวา่ บุคลากรด้านการวิจยั เช่น อาจารย์ นักวิจยั
หรื อ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั จะต้องได้รับหรื อมีความจาเป็ นจะต้องพัฒนาและฝึ กอบรมในหลักสู ตร หัวข้อ หรื อ
เรื่ องใดบ้าง และควรได้รับการพัฒนาเมื่อไหร่ ซึง Training Road Map จะเป็ นเหมือนแผนที่หรื อทิศทางที่สามารถบอกได้วา่
ในแต่ละปี หรื อช่วงเวลาจะต้องเดินทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจยั ไปทางไหน เป็ นต้น
2.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั นี้ เปรี ยบเสมือนเป็ นการประเมินการบริ หารจัดการในการดาเนิ นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
ในด้านการวิจยั ที่ ผ่านมา เพื่อให้การดาเนิ นการในช่วงต่อ ๆ ไป ประสบความสาเร็ จมากขึ้น ควรมีการศึกษาวิเคราะห์หรื อ
วิจยั เพิ่มเติม เช่น
1. ศึ กษาความพึ งพอใจหรื อประสิ ท ธิ ภาพต่อ การจัด โครงการ/กิ จ กรรมฝึ กอบรม พัฒ นาศักยภาพที่
เกี่ยวข้องหรื อมีความสัมพันธ์กบั การวิจยั ในแต่ละปี
2. ศึกษาแนวทางหรื อการกาหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. ศึกษาแนวทางจัดทาแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ระบบการสร้างแรงจูง และ ระบบ
ติดตามและประเมินผล

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยด าเนิ น การส าเร็ จ ลุ ล่ วงด้ว ยดี โดยได้รับ การสนับ สนุ น งบประมาณเงิ น รายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความร่ วมมือในการตอบบแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี ความมุ่งหมายเพื่ อศึ กษาระดับ สมรรถภาพทางกาย ดัชนี มวลกาย และสร้ างเกณฑ์ปกติ ระดับ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี การศึกษา 2559 จานวน 30 คน
เป็ นที มชาย 15 คน และที มหญิง 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึ กษา
ประกอบด้วย นัง่ งอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก-นัง่ 30 วินาที วิง่ เก็บของ วิง่ 50 เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ สถิติ
̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ คะแนนที (T-Score) ผลการวิจยั
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ×
พบว่า
1. อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง และดัชนี มวลกาย (BMI) ของของนักกี ฬาวอลเลย์บอลหญิง โดยรวมมีอายุเฉลี่ย 20 ปี
น้ าหนักเฉลี่ย 56.87 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 165.60 เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 20.67 อยูใ่ นระดับพอเหมาะ และระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี่ยโดยรวมของนักกี ฬาวอลเลย์บอลหญิ งอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทั้ง
6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับสู งมาก มี 1 รายการได้แก่ วิ่งเก็บของ รองลงมาระดับสูง มี 2 รายการได้แก่
ยืน กระโดดไกล กับ ฮาร์ วาร์ ด สเตป เทสต์ และระดับ ต่ ามี 3 รายการได้แก่ งอตัวข้างหน้า ลุก -นั่ง 30 วิน าที และวิ่ง
50 เมตร
2. อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง และดัชนี ม วลกาย (BMI) ของของนักกี ฬาวอลเลย์บอลชายโดยรวมมี อายุเฉลี่ย 22 ปี
น้ าหนักเฉลี่ย 79.87 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 180.53 เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.31 อยูใ่ นระดับพอเหมาะ และระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี่ ยโดยรวมของนักกี ฬ าวอลเลย์บ อลชายอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทั้ง
6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับสู ง มี 1 รายการได้แก่ วิ่งเก็บของ รองลงมาระดับปานกลาง มี 5 รายการ
ได้แก่ งอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก-นัง่ 30 วินาที วิง่ 50 เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์
คาสาคัญ : สมรรถภาพทางกาย, วอลเลย์บอล, นักกีฬา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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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
̅ ), standard deviation (SD), and t-score. The research findings were
used for analyzing the data were percentage, mean (×
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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บทนา
ความสาคัญ และที่มาของปั ญหาที่ทาการวิจยั
สมรรถภาพทางกายเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาร่ างกายของมนุษย์ในปั จจุบนั ความเจริ ญทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ถู กน ามาใช้ในการท างานมาก เป็ นเหตุ ให้ ม นุ ษ ย์มี ก ารเคลื่ อนไหวและการออกก าลังกายน้อ ยลง ท าให้
กล้ามเนื้อของร่ างกายไม่แข็งแรงและเจริ ญเติบโตเท่าที่ควร การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและถูกวิธีจะส่งผลให้ร่างกายมี
สุ ขภาพดี คือการที่ มีสมรรถภาพทางร่ างกายที่ ดีมีรูปร่ างสมส่ วน คือน้ าหนัก และส่ วนสู งอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่อว้ น
หรื อไม่ผอมเกิ นไปเมื่ อเที ยบระหว่างน้ าหนักกับส่ วนสู ง) และเป็ นเครื่ องมือที่ จะพัฒนาให้ ทรัพยากรมนุ ษย์มีคุณภาพทั้ง
ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา สังคม และจริ ยธรรม เพื่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศให้กา้ วไปสู่ ความเจริ ญในทุกๆ
ด้านอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ในปั จจุบนั รัฐบาลได้เห็ นความสาคัญของสมรรถภาพทางกายในการที่จะนามาพัฒนาสุ ขภาพ
อนามัย โดยจัดการเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึ กษา สมรรถภาพทางกายเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตและช่วยให้การเล่นกีฬาและการทางานประสบความสาเร็ จ และยังช่วยไม่ให้เกิดปั ญหาทาง
สังคม การลักขโมย การติดยาเสพติด และการก่ออาชญากรรม กีฬาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้ างมิตรภาพของประชาคม
โลก มนุษยชาติทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสาคัญนี้ จึงได้ก่อเกิดกีฬานานาชนิด ดังนั้นสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเป็ นสิ่ ง
สาคัญ จึงทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะศึ กษาถึงสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครในการกี ฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ปี การศึ กษา 2559 ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
(1) เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(2) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
1.การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นนัก กี ฬ าวอลเลย์บ อลที่ เป็ นตัว แทนของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ปี การศึกษา
2559 รวม 30 คน เป็ นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิงทีมละ 15 คน รวมสองทีมเป็ น 30 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึ กษาซึ่ งมี ความเชื่ อมัน่ ของ
แบบทดสอบอยูท่ ี่ระดับ 0.73 (กรมพลศึกษา. 2543) ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบ 6 รายการ ดังนี้
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1. งอตัวข้างหน้า
2. ยืนกระโดดไกล
3. ลุก-นัง่ 30 วินาที
4. วิง่ เก็บของ
5. วิง่ 50 เมตร
6. ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ
2.1 แผ่นยางสาหรับยืนกระโดดไกลหรื อพื้นราบ
2.2 เทปวัดระยะ
2.3 นาฬิกาจับเวลา
2.4 เครี่ องมือในการวัด ความอ่อนตัว (Flexibilimeter) และกล่องสี่ เหลี่ยม
2.5 เบาะสาหรับทาการทดสอบลุกนัง่
2.6 อุปกรณ์วงิ่ เก็บของ
2.7 ทางวิง่ ระยะ 50 เมตร
2.8 นกหวีดและธงให้สญ
ั ญาณ
2.9 เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
2.10 เครื่ องวัดส่วนสูง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ติดต่อขอความร่ วมมือไปยังผูจ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอนของแต่ละทีม เพื่ออานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
กลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษา
2. จัดเตรี ยมสถานที่อุปกรณ์และแบบบันทึก เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เตรี ยมกลุ่มตัวอย่างทาการศึกษา โดยวิธีการดาเนินการดังนี้
3.1 ปฐมนิเทศให้กลุ่มตัวอย่างทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย วิธีการทดสอบ และการ
บันทึกการทดสอบ
3.2 นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ของการทดสอบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบตามแบบทดสอบระดับสมรรถภาพทางกาย มาวิเคราะห์ขอ้ มูล ทางสถิติดงั ต่อไปนี้
1. หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
2. เปลี่ยนคะแนนดิบที่ได้จากการทดสอบระดับสมรรถภาพทางกายให้เป็ นคะแนนที (T-Score)
3. สร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) ระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครทั้งทีมชายและทีมหญิง แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก
4. หาดัชนี มวลกายของนักกี ฬากลุ่มตัวอย่าง แล้วนามาเปรี ยบเที ยบกับภาวะตามที่ ตารางกาหนด (เกณฑ์ค่าดัชนี
มวลกายและการแปลผลของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544)
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ผลและวิจารณ์ผล
ตารางที่ 1 ร้อยละของค่าอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559
รายการ

อายุ

ร้อยละ

น้ าหนัก(ก.ก.)

ร้อยละ

ส่วนสูง
(ซ.ม.)

ร้อยละ

นั ก กี ฬ า
วอลเลย์ 22
บอลหญิง 21

13.33
26.67

สูงกว่า64.11
60.49-64.11

20.00
26.67

สูงกว่า170.45
168.03-170.45

13.33
0.00

20

26.67

56.86-60.48

0.00

165.6-168.02

33.33

̅
×

19
18
20

13.33
20.00

52.25-56.85
ต่ากว่า52.25
56.87

26.67
26.67

163.07-165.50
ต่ากว่า163.07

13.33
40.00

165.60

ดั ช นี ม ว ล ร้อยละ
กาย(BMI)
น้อยกว่า
18.0
18.0-23.9
24.0-29.9

13.33
86.67
0

ม า ก ก ว่ า 0
หรื อ เท่ า กับ
30

แปลผล

ผอมบาง
พอเหมาะ
น้ า ห นั ก
ตัวเกิน
โรคอ้วน

20.74

S.D.
1.36
7.24
4.85
2.36
จากตาราง 1 แสดงว่า นักกี ฬาวอลเลย์บอลหญิ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึ กษา 2559
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 21 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.34 น้ าหนักตัวต่ากว่า 52.25 กิโลกรัม, ระหว่าง 52.25 – 56.85
กิ โลกรัม และ 60.49-64.11 กิ โลกรัมมากที่ สุด คิดเป็ น ร้อยละ 26.67 เท่ ากัน และมีส่วนสู งต่ ากว่า 163.07 เซนติ เมตร มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมามีส่วนสู ง 165.6-168.02 เซนติเมตร คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ตามลาดับ มีค่าดัชนี มวลกาย
(BMI) อยูใ่ นระดับพอเหมาะมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 86.67 รองลงมาอยูใ่ นระดับผอมบางคิดเป็ นร้อย ละ 13.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ร้อยละของค่าอายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง และดัชนี มวลกาย ของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559
รายการ

อายุ

ร้ อ ย น้ าหนัก(ก.ก.)
ละ

ร้อยละ

ส่วนสูง
(ซ.ม.)

ร้อยละ

ดั ช นี ม ว ล ร้อยละ
กาย(BMI)

แปลผล

นั ก กี ฬ า 24
วอลเลย์ 23
บอลชาย

13.33
20.00

สูงกว่า95.75
87.81-95.75

13.33
20.00

สูงกว่า187.93
184.23-187.93

20.00
13.33

น้อยกว่า19
19.0-24.9

13.33
53.33

22

20.00

79.86-87.80

0.00

180.52-184.22

33.33

25-29.9

20.00

ผอมบาง
พอเหมาะ
น้ า ห นั ก
เกิน

21
20

20.00
26.67

71.93-79.85
ต่ากว่า71.93

53.33
13.33

176.82-180.51
ต่ากว่า 176.82

20.00
13.33

ม า ก ก ว่ า
หรื อ เท่ า กับ 13.33
30
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24.31

S.D.
1.44
15.88
7.40
3.85
จากตาราง 2 แสดงว่า นัก กี ฬ าวอลเลย์บ อลชายมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึ กษา 2559
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.67 น้ าหนักตัวระหว่าง 71.93-79.85 กิโลกรัมมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 53.33 และมีส่วนสู งระหว่าง 180.52-184.22 เซนติเมตร มากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.33 มีค่าดัชนี มวลกาย (BMI) อยูใ่ น
ระดับพอเหมาะมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 53.33 รองลงมาอยูใ่ นระดับน้ าหนักเกินคิดเป็ นร้อยละ 20.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน คะแนนดิ บ คะแนนที (T-Score) และระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
วอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559
̅
รายการทดสอบ
S.D.
Raw
T-Score
ร ะ ดั บ
×
ส ม รรถภ าพ
ทางกาย
Max
Min
Max
Min
1. งอตัวข้างหน้า
10.87
5.89
4.98
16.76
60.01
40.01
ต่า
2. ยืนกระโดดไกล
1.04
0.18
1.22
0.86
60.03
40.07
สูง
3. ลุก-นัง่ 30 วินาที
19.60
0.95
22.55
16.65
60.01
39.99
ต่า
4. วิง่ เก็บของ
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
ต่า
6. ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์
84.72
0.53
91.26
78.18
60.01
39.99
สูง
สรุ ประดับสมรรถภาพ
ปานกลาง
ทางกายเฉลี่ยของ
นักวอลเลย์บอลหญิง
จากตารางที่ 3 แสดงว่าของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี
การศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนนัง่ งอตัวข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 10.87 เซนติเมตร และ5.89
ยืนกระโดดไกล มีค่าเท่ากับ 1.04 เซนติเมตร และ 0.18 ลุก – นัง่ 30 วินาที มีค่าเท่ากับ 19.60 เซนติเมตร และ 0.95 วิง่ เก็บของ
มีค่าเท่ากับ 11.96 วินาที และ 0.69 วิง่ 50 เมตร มีค่าเท่ากับ 8.09 วินาที และ 0.60 ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์มีค่าดัชนี สมรรถภาพ
ทางกายเท่ากับ 84.72 และ 0.53 และสรุ ประดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยของนักวอลเลย์บอลหญิงอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน คะแนนดิ บ คะแนนที (T-Score) และระดับสมรรถภาพทางกายของนักกี ฬา
วอลเลย์บอลชายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559
̅
รายการทดสอบ
S.D.
Raw
T-Score
ร ะ ดั บ
×
ส ม รรถภ าพ
ทางกาย
Max
Min
Max
Min
1. งอตัวข้างหน้า
8.93
3.43
14
4
60.01
40.00
ปานกลาง
2. ยืนกระโดดไกล
1.24
0.12
1.37
1.12
60.37
39.75
ปานกลาง
3. ลุก-นัง่ 30 วินาที
24.93
1.91
26.84
23.02
60.00
39.97
ปานกลาง
4. วิง่ เก็บของ
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 เทสต์
101.21 15.32
135
89
60.00
40.00
ปานกลาง
ระดับสมรรถภาพ
ปานกลาง
ทางกายเฉลี่ย
จากตารางที่ 4 แสดงว่าของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนนัง่ งอตัวข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 8.93 เซนติเมตร และ 3.43 ยืนกระโดดไกล
มีค่าเท่ากับ 1.24 เซนติเมตร และ 0.12 ลุก – นั่ง 30 วินาที มี ค่าเท่ากับ 24.93 เซนติเมตร และ 1.91 วิ่งเก็บของ มีค่าเท่ ากับ
10.58 วินาที และ 0.27 วิ่ง 50 เมตร มีค่าเท่ากับ 8.89 วินาที และ 0.47 ฮาร์ วาร์ ด สเตป เทสต์มีค่าดัชนี สมรรถภาพทางกาย
เท่ากับ 101.21 และ 15.32 และสรุ ประดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยของนักวอลเลย์บอลชายอยูใ่ นระดับปานกลาง

สรุ ปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ มี ความมุ่งหมายเพื่ อศึ กษาระดับ สมรรถภาพทางกาย ดัชนี มวลกาย และสร้ างเกณฑ์ปกติ ระดับ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559 จานวน 30 คน
เป็ นที มชาย 15 คน และทีมหญิง 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา
ประกอบด้วย นั่งงอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก-นั่ง 30 วินาที วิ่งเก็บของ วิ่ง 50 เมตร และ ฮาร์ วาร์ ด สเตป เทสต์
̅ ) ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ คะแนนที (T-Score)
สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย (×
ผลการวิจยั พบว่า
1. อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง และดัชนี มวลกาย (BMI) ของของนักกี ฬาวอลเลย์บอลหญิง โดยรวมมีอายุเฉลี่ย 20 ปี
น้ าหนักเฉลี่ย 56.87 กิโลกรัมส่วนสู งเฉลี่ย 165.60 เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 20.67 อยูใ่ นระดับพอเหมาะ และระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี่ยโดยรวมของนักกี ฬาวอลเลย์บอลหญิ งอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทั้ง
6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับสู งมาก มี 1 รายการได้แก่ วิ่งเก็บของ รองลงมาระดับสูง มี 2 รายการได้แก่
ยืนกระโดดไกล กับฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ และระดับต่ามี 3 รายการได้แก่ งอตัวข้างหน้า ลุก-นัง่ 30 วินาที และวิง่ 50 เมตร
2. อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง และดัชนี ม วลกาย (BMI) ของของนักกี ฬาวอลเลย์บอลชายโดยรวมมี อายุเฉลี่ย 22 ปี
น้ าหนักเฉลี่ย 79.87 กิโลกรัมส่วนสู งเฉลี่ย 180.53 เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.31 อยูใ่ นระดับพอเหมาะ และระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี่ ยโดยรวมของนักกี ฬ าวอลเลย์บ อลชายอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทั้ง
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6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับสู ง มี 1 รายการได้แก่ วิ่งเก็บของ รองลงมาระดับปานกลาง มี 5 รายการ
ได้แก่ งอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก-นัง่ 30 วินาที วิง่ 50 เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์
3.. เกณฑ์ปกติ (Norm) ระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
3.1 นัง่ งอตัวข้างหน้า สูงมากมีคะแนนทีที่ 61 ขึ้นไป สูงมีคะแนนทีที่ 55 – 60 ปานกลางมีคะแนน
ทีที่ 45 – 54 ต่ามีคะแนนทีที่ 40 – 44 และต่ามากมีคะแนนทีที่ 39 ลงมา
3.2 ยืนกระโดดไกล สูงมากมีคะแนนทีที่ 61 ขึ้นไป สูงมีคะแนนทีที่ 55 – 60 ปานกลางมีคะแนน
ทีที่ 50 – 54 ต่ามีคะแนนทีที่ 45 – 49 และต่ามากมีคะแนนทีที่ 44 ลงมา
3.3 ลุก – นัง่ 30 วินาที สูงมากมีคะแนนทีที่ 60 ขึ้นไป สูงมีคะแนนทีที่ 55 – 59 ปานกลางมี
คะแนนที ที่ 45 – 54 ต่ ามีคะแนนดิ บระหว่าง 16 – 17 ครั้ง หรื อตรงกับคะแนนที ที่ 40 – 44 และต่ามากมีคะแนนดิ บที่ 15
ครั้งลงมา หรื อตรงกับคะแนนทีที่ 39 ลงมา
3.4 วิง่ เก็บของ สูงมากมีคะแนนทีที่ 61 ขึ้นไป สูงมีคะแนนทีที่ 55 – 60 ปานกลางมีคะแนนทีที่
45 – 54 ต่ามีคะแนนที ที่ 40 – 44 และต่ามากมีคะแนนทีที่ 39 คะแนนลงมา
3.5 วิง่ 50 เมตร สูงมากมีคะแนนทีที่ 60 คะแนนขึ้นไป สูงมีคะแนนทีที่ 55 – 59 ปานกลางมี
คะแนนทีที่ 45 – 54 ต่ามีคะแนนทีที่ 40 – 44 และต่ามากมีคะแนนทีที่ 39 คะแนนลงมา
3.6 ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ ระดับสมรรถภาพทางกายฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ของนักกีฬา
วอลเลย์บอลหญิ งคือ อยูใ่ นระดับดี ดัชนี สมรรถภาพทางกายสู งกว่า 80 จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ
ระดับปานกลาง ดัชนีสมรรถภาพทางกายอยูร่ ะหว่าง 50 – 80 จานวน 3 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20.00 ตามลาดับ
4. เกณฑ์ปกติ (Norm) ระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย
4.1 นัง่ งอตัวข้างหน้า สูงมากมีคะแนนทีที่ 61 ขึ้นไป สูงมีคะแนนทีที่ 55 – 60 ปานกลางมี
คะแนนทีที่ 45 – 54 ต่ามีคะแนนทีที่ 40 – 44 และต่ามากมีคะแนนทีที่ 39 ลงมา
4.2 ยืนกระโดดไกล สูงมากมีคะแนนทีที่ 61 ขึ้นไป สูงมีคะแนนทีที่ 55 – 60 ปานกลางมี
คะแนนทีที่ 50 – 54 ต่ามีคะแนนที ที่ 45 – 49 และต่ามากมีคะแนนทีที่ 44 ลงมา
4.3 ลุก – นัง่ 30 วินาที สูงมากมีคะแนนทีที่ 60 ขึ้นไป สูงมีคะแนนทีที่ 55 – 59 ปานกลางมี
คะแนนทีที่ 45 – 54 ต่ามีคะแนนที ที่ 40 – 44 และต่ามากมีคะแนนทีที่ 39 ลงมา
4.4 วิง่ เก็บของ สูงมากมีคะแนนทีที่ 61 คะแนนขึ้นไป สูงมีคะแนนทีที่ 55 – 60 ปานกลางมี
คะแนนทีที่ 45 – 54 ต่ามีคะแนนทีที่ 40 – 44 และต่ามากมีคะแนนทีที่ 39 คะแนนลงมา
4.5 วิง่ 50 เมตร สูงมากมีคะแนนทีที่ 60 คะแนนขึ้นไป สูงมีคะแนนทีที่ 55 – 59 ปานกลางมี
คะแนนทีที่ 45 – 54 ต่ามีคะแนนทีที่ 40 – 44 และต่ามากมีคะแนนทีที่ 39 คะแนนลงมา
4.6 ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ ระดับสมรรถภาพทางกายฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ของนักกีฬา
วอลเลย์บอลชายคือ อยูใ่ นระดับปานกลาง ดัชนี สมรรถภาพทางกาย 50 - 80 จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 รองลงมา
คือระดับต่ามาก ดัชนีสมรรถภาพทางกายต่ากว่า 50 จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ตามลาดับ
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อภิปรายผล
การหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) หรื อดัชนีความหนาแน่นของร่ างกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึ กษา 2559 พบว่าส่ วนใหญ่มีภาวะพอเหมาะ จะมี เพียงส่ วนน้อยที่ มีภาวะผอมบาง
ส่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลชายพบว่าส่ วนใหญ่มีภาวะพอเหมาะ จะมีเพียงส่ วนน้อยที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
นักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งหญิงและชายได้รับการฝึ กฝนทั้งด้านทักษะกีฬาอยู่เป็ นประจารวมทั้งการควบคุมน้ าหนักและการ
รับประทานอาหารที่เป็ นประโยชน์มีไขมันน้อย ดังนั้นค่าดัชนี มวลกายซึ่ งเป็ นค่าที่เป็ นสัดส่วนกันระหว่างไขมันในร่ างกาย
กับน้ าหนักของส่วนต่างๆ ที่เป็ นองค์ประกอบ เช่น กระดูกกล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ (บุญยนุช เกษมสัน ดุลยจินดา. 2543)
จึงอยูใ่ นภาวะพอเหมาะเป็ นส่ วนใหญ่ จะมีเพียงบางส่ วนที่มีภาวะผอมบาง (นักวอลเลย์บอลหญิง) และมีภาวะน้ าหนักเกิ น
(นักกีฬาวอลเลย์ชาย) ซึ่ งถ้าได้รับการฝึ กฝนและทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างสม่าเสมอ เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาภาวะ
ร่ างกายให้อยูใ่ นระดับพอเหมาะได้ การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) ของระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้ง
ชายและหญิงโดยการเปลี่ยนคะแนนดิบจากการทดสอบทุกรายการให้เป็ นคะแนนที (T-Score) แล้วรวมคะแนนที (T-Score)
ของการทดสอบทุกรายการโดยการแบ่งระดับความสามารถออกเป็ น 5 ระดับ คือ สู งมาก สู ง ปานกลาง ต่า และต่ามาก ซึ่ ง
แสดงถึงระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งหญิงและชายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์เปรี ยบเที ยบและแปลผลต่อไป ซึ่ งผลที่ ได้รับจากการศึ กษาวิจยั แสดงว่าระดับสมรรถภาพทางกายของ
นักกี ฬ าวอลเลย์บอลทั้งหญิ งและชายมี เกณฑ์การให้คะแนนที่ เป็ นมาตรฐาน เนื่ องจากได้มีกลุ่มตัวอย่างที่ สามารถเป็ น
ตัวแทนของประชากรที่ตอ้ งการศึกษาได้ และแบบทดสอบที่ใช้ได้แก่ นัง่ งอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก– นัง่ 30 วินาที
วิง่ เก็บของ วิง่ 50 เมตร โดยเพิม่ ฮาร์วาร์ด สเต็ป เทสต์ เพื่อให้ครอบคลุมการทดสอบเรื่ องระบบการหายใจโดยแบบทดสอบ
ทุ กรายการเป็ นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ มีคุณ สมบัติในการวัดในสิ่ งที่ ตอ้ งการวัดได้แก่ ความอ่อนตัว ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อ ความอดทนของกล้ามเนื้ อ และระบบไหลเวียนเลือด ความคล่องตัว ความเร็ ว ระบบหายใจและการ
ไหลเวียนโลหิ ต ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายทัว่ ไปที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด (กระทรวงศึกษาธิ การ.
2544) รวมทั้งความเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ยวกัน ในการให้คะแนน สามารถน าคะแนนไปแปลผลให้ สัม พัน ธ์ ใช้เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานกับ ระดับ สมรรถภาพของนัก กี ฬ าวอลเลย์บ อลหญิ งและชายที่ ได้ จากผลการทดสอบในครั้ งนี้ พบว่า ดัช นี
สมรรถภาพทางกายของนักกี ฬาวอลเลย์บอลหญิ งและชายส่ วนใหญ่โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งเป็ นสิ่ งบ่งบอกถึง
ระดับความสามารถโดยรวมของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งหญิงและชายได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสาคัญต่อการปรับปรุ งเพื่อยกระดับสมรรถภาพทางกายของนักกี ฬาให้อยูใ่ นระดับสู งหรื อสู งมาก
ต่อไป เพราะความสามารถโดยรวมของนักกีฬาต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานระดับสมรรถภาพทางกายที่ดี การแสดงศักยภาพทาง
กีฬาออกมาจึงจะมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรมีการศึ กษาวางแผนพัฒนาระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งทีมชายและทีมหญิงเป็ น
ประจาทุกปี
2. มหาวิทยาลัยควรมีห้องเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายทุกศูนย์และควรจัดให้มีอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายอย่างเพียงพอและได้มาตรฐานทุกศูนย์ เพื่อให้นกั กีฬา นักศึกษาและบุคลากรทราบว่าสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับใด
ต้องปรับปรุ งด้านใดบ้างเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการกีฬา การเรี ยนและการทางานให้ดียงิ่ ขึ้นไป
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ในครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาประเภทอื่นๆ โดยใช้แบบทดสอบที่เหมาะสมให้ครอบคลุมระดับ
สมรรถภาพทางกายทุกด้านและการสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) สาหรับกีฬาชนิดนั้นๆ
2. ควรทาวิจยั รู ปแบบการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมสาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
ได้รับเงิ นอุดหนุ นการวิจยั จากงบประมาณเงิ นรายได้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของคณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอขอบพระคุ ณ ท่ านผูช้ ่ วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ วงษ์สาราญ และท่ านผูช้ ่ วยศาสตราจารย์จิรภัทร ตัน ติ ท วีกุล
ที่ให้ความกรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจแก้เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบบูชาแด่บิดามารดา ครู บาอาจารย์ ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุก
ท่านด้วยความรักและเทิดทูนเป็ นอย่างสูง
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ความพึงพอใจของผู้โดยสารทีม่ ีต่อการให้ บริการรถโดยสารขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย)
ของบริษัท ขนส่ งจากัด
Satisfaction Of Passengers On Bus ServiceOf The Eastern Bus Terminal (Ekamai)
จิตสุภา สาคร1* สุมิตตา ทนงศักดิ์วเิ ศษ1 และ จีรศักดิ์ ดีสะเมาะ2
Jitsupa Sakorn1* Sumittra Tanongsakwised 1 and Jeerasak Deesamoh2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ จึงมี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความพึ งพอใจของผูโ้ ดยสารที่ มีต่อการให้บริ การรถโดยสารขนส่ งสาย
ตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั ขนส่ งจากัด โดยดาเนิ นการตามระเบียบวิธีวิจยั ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่เก็บคือ ผูโ้ ดยสารที่มาใช้
บริ การรถโดยสารขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย) จานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใช้แบบสอบถามแล้วจึงนามา
วิเคราะห์ ค่ าทางสถิ ติ ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมประชาชนมี ค วามพึ งพอใจต่ อการให้บ ริ การรถโดยสารขนส่ งสาย
ตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั ขนส่ งจากัด อยูใ่ นระดับความปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายหมวดพบว่าหมวดที่ มี
ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ ช่ องทางการจัดจาหน่ าย รองลงมาคื อการให้บริ การการส่ งเสริ มการตลาด และ ราคา และหมวดที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านบุคลากร และ ด้านผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ผูโ้ ดยสาร การให้บริ การ

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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บทนา
ก่อนปี พ.ศ. 2497 การขนส่ งด้วยรถโดยสารประจาทางยังไม่มีการควบคุมจัดระเบี ยบ เอกชนรายใดมีทุนทรัพย์
เพียงพอที่ จะซื้ อรถมาวิ่งรั บส่ งผูโ้ ดยสาร ก็จะดาเนิ นการได้โดยอิ สระไม่ตอ้ งขออนุ ญ าตจากทางราชการ ท าให้เกิ ดการ
แข่งขันและแย่งกันเดินรถโดยไร้ขอบเขต ไม่มีจุดต้นทางปลายทางหรื อเส้นทางเดินรถที่แน่นอน ไม่มีตารางการเดินรถหรื อ
เที่ยววิง่ ที่แน่ชดั อัตราค่าโดยสารก็ไม่แน่นอนเก็บค่าโดยสารตามความต้องการ เจ้าของรถพอใจจะเดินรถระยะทางแค่ไหนก็
จะเดิ น รถเพี ยงแค่น้ ัน ทั้งที่ เก็บค่ าโดยสารเกิ น กว่าระยะทางวิ่ง ผูข้ บั รถแย่งกัน รั บผูโ้ ดยสาร ขับ รถเป็ นที่ น่าหวาดเสี ยว
ก่อให้เกิ ดอุบัติเหตุรถชนหรื อรถคว่าบ่ อยครั้ง ผูโ้ ดยสารได้รับความเสี ยหายบางรายได้รับอันตรายสาหัส บางรายถึ งกับ
เสี ยชีวติ อีกทั้งพนักงานประจารถ เช่น ผูเ้ ก็บค่าโดยสารก็ไม่มีมารยาท ตะโกนเรี ยกผูโ้ ดยสารขึ้นรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
เรี ยบร้อย ทาร้ายร่ างกายผูโ้ ดยสารก็มีปรากฏอยู่เสมอ ๆ แต่ประการสาคัญก็คือไม่มีสถานี ขนส่ ง ผูโ้ ดยสารสาหรับใช้เป็ น
สถานที่หยุดหรื อจอดรถโดยสารประจาทาง จะมีก็เพียงท่าจอดรถโดยสารแต่ละ เส้นทางอยูก่ ระจัดกระจายไม่เป็ นระเบียบ
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ทางราชการโดยกระทรวงคมนาคมจึงได้ออกกฎหมายเรี ยกว่าพระราชบัญญัติการขนส่ ง พ.ศ. 2497
เพื่ อ ควบคุ ม จัด ระเบี ยบการขนส่ งทางถนนโดยเฉพาะ และได้จัด ตั้งกรมการขนส่ งทางบทเป็ นหน่ ว ยงานรองรั บ การ
ปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของกฎหมายดังกล่าว ซึ่งในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ได้ให้อานาจกรมการขนส่งทางบก ที่
จะดาเนิ นการจัดให้มีสถานี ขนส่ ง ผูโ้ ดยสารขึ้น และได้จดั ตั้งสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพมหานครขึ้น 3 แห่ งแรก
ของประเทศไทยพร้อมกัน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2503 ดังนี้ 1. สถานีขนส่ งสายเหนื อและสายตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (หมอชิ ต) 2.
สถานีขนส่ งสายตะวันออกเลียบชายฝั่งทะเล (เอกมัย) 3. สถานีขนส่ งสายใต้ (ขนส่ งสายใต้ )
สถานีขนส่ งสายตะวันออกเลียบชายฝั่งทะเล (เอกมัย) เป็ นสถานี ที่ให้บริ การรถที่จะเดินทางไปจังหวัดทางภาค
ตะวันออก ซึ่งมีผใู ้ ช้บริ การจานวนมากสถานีหนึ่ง เนื่ องจากภาคตะวันออกมีหลายจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนยอด
นิ ยม ไม่วา่ จะเป็ น พัทยา ระยอง เกาะเสม็ด หรื อ เกาะช้าง การให้บริ การของสถานี รถโดยสารประจาทางเป็ นส่ วนที่สาคัญ
ในการสร้างความประทับใจในการเดินทาง
การศึ กษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่ มีต่อการบริ การรถโดยสารขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย) เป็ นแนวทาง
หนึ่งในการสร้างความประทับใจในการเดินทางสู่ดินแดนแหล่งท่องเที่ยวของภาคตะวันออก
ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปรัชญา เวสารัชช์ (2546) กล่าวว่า การให้บริ การจะต้องคานึ งถึงสิ่ งต่อไปนี้ 1. การให้บริ การที่ เป็ นที่ พึงพอใจแก่
สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่วดั ได้ยาก หรื อให้ จากัดความยาก แต่อาจกล่าได้อย่างกว้างๆ คือ องค์ประกอบที่ทาให้
เกิดความพึงพอใจ คือ ให้บริ การ ที่เท่าเทียมกันแก่สมาชิกในสังคม ให้บริ การในเวลาที่เหมาะสมให้บริ การไม่มากไม่นอ้ ย
จนเกิ นไป ให้บริ การโดยมี การปรับปรุ งให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2.การให้บริ การโดยมี ความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ต้องสามารถให้บริ การที่ มีลกั ษณะ สนองตอบต่อมติมหาชน ต้องมีความยืดหยุ่นที่ จะปรับเปลี่ยนลักษณะงาน
หรื อการให้บริ การที่ สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด การให้บริ การสาธารณะที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นประโยชน์ ต่อประชาชนมากที่ สุด คื อการ ให้บริ การโดยไม่คานึ งถึ งตัวบุ คคล กล่าวคื อ เป็ นการบริ การที่ ไม่ใช้
อารมณ์และไม่มีความชอบพอ ใครเป็ นพิเศษ แต่ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่มีอยูใ่ น
สภาพที่ เหมือนกัน จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของการให้บริ การสาธารณะสามารถสรุ ปได้วา่ การให้บริ การ
สาธารณะต่ อ ประชาชนนั้น จะต้อ งได้รับ การบริ การอย่างทั่ว ถึ ง รวดเร็ ว เสมอภาคเท่ า เที ยมกัน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ
ตอบสนองต่อ ความต้องการและท าให้เกิ ดความพอใจ ซึ่ งระบบการ ให้บ ริ การประกอบไปด้วย 2 ฝ่ าย คื อผูใ้ ห้บ ริ การ
(Providers) และผูร้ ับบริ การ (Recipients) โดยฝ่ าย แรกมีหน้าที่ตอ้ งให้บริ การเพื่อให้ฝ่ายหลังเกิ ดความพึงพอใจ บริ การจึ ง
เป็ นบริ การที่มีประสิ ทธิภาพ สูงสุด
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การบริ การ หมายถึ ง กิ จกรรมหรื อ ประโยชน์ เชิ งนามธรรมซึ่ งฝ่ ายหนึ่ งได้เสนอขายให้กับ อี กฝ่ ายหนึ่ ง โดย
ผูร้ ับบริ การไม่ได้ครอบครองบริ การนั้นๆ อย่างเป็ นรู ปธรรมกระบวนการให้บริ การอาจจะให้ควบคู่ไปกับการจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์หรื อไม่ก็ได้ กระบวนการจึงเปรี ยบเสมือนผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็ นธรรม ซึ่ งไม่สามารถจับต้องได้เหมือนสิ นค้า
ทัว่ ไป ดังนั้นการบริ การจะเกี่ยวข้องกับการเสนอขายการปฏิบตั ิงาน หรื อการกระทาใดๆ ให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ งโดยที่ผบู ้ ริ โภค
จะมิได้ครอบครองการบริ การนั้นๆ เหมือนการครอบครองสิ นค้า
ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ การที่เราทราบ
ว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็ นการยากที่จะวัดความพึง
พอใจโดยตรงแต่สามารถวัดความพึงพอใจโดยอ้อมโดยวัดความรู ้สึกหรื อความคิดเห็ นของบุคคลเหล่านั้นแทน และการ
แสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู ้สึกที่แท้จริ งจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้
เดวิส (Davis, 1981,p.82) ได้แสดงทรรศนะว่าการมีความพึงพอใจในงานสู ง ไม่ได้นาไปสู่ การที่ พนักงานตั้งใจ
ปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจังตามที่ผบู ้ ริ หารตั้งสมมติฐานไว้เสมอไป ผูท้ ี่มีความพึงพอใจในงานอาจสามารถปฏิบตั ิงานได้ในระดับ
ดี ปานกลาง หรื อต่าก็เป็ นได้ จึงยากที่จะกล่าวเพียงง่าย ๆ ว่า ความถึงพอใจนาไปสู่ การปฏิบตั ิงาน เดวิส และนิวสตรอน ได้
วิเคราะห์ให้เห็นว่า ยังมีตวั แปรอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ เพราะเมื่อบุคคลปฏิบตั ิงานก็จะนาเขา
ไปสู่การมีฐานะทางเศรษฐกิจ การดารงชีวิตในสังคม และการได้รับรางวัลทางด้านจิตใจที่ดีกว่า ดังนั้น เขาจึงเสนอ วัฏจักร
ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิงานความพึงพอใจ และความพยายาม ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วงจรการปฏิบตั ิงาน – ความพึงพอใจ – ความพยายาม
จากวงจรดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าเมื่อมีการปฏิบตั ิงานเกิดขึ้น จะนาไปสู่การได้รับรางวัล ซึ่ งรางวัลตอบแทนนี้จะ
กระตุน้ ให้บุคคลรับรู ้ถึงรางวัลที่ได้รับนั้น มีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิเพียงใด ผลจากการรับรู ้น้ ีก่อให้เกิดความรู สึกใน
ด้านความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ ซึ่งกลายมาเป็ นความผูกพันทางใจมากหรื อน้อย ส่งผลให้บุคคลนั้นมีความพยายามที่จะ
ปฏิบตั ิงานต่อไปอีก
ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นความรู ้สึกหรื อทัศนะคติที่
บุคคลมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบตั ิ มีความพร้อม ความตั้งใจ และความเต็มใจ ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ
โดยองค์การจะต้องจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนแก่ บุ ค คลผู ้น้ ั นทางด้ า นวัต ถุ แ ละจิ ต ใจ เพื่อสนองความต้องการของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอันนาไปสู่ความรู ้สึกพึงพอใจและกระตุน้ ความผูกพันทางใจ ก่อให้เกิดเป็ นความพยายามพร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
นั้นไปไม่มีที่สิ้นสุด
เกียรติศกั ดิ์ ทองรอด (2544) ศึกษาวิจยั เรื่ องความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า “BTS” ต่อการให้บริ การรถไฟฟ้า
“BTS” พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจในการบริ การของ
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รถไฟฟ้า BTS ด้านระบบในเกือบ ทุกประเด็น มีเพียงประเด็นอัตราค่าบริ การ และเส้นทางการให้บริ การที่ ยงั ไม่พึงพอใจ
โดยกลุ่มตัวอย่างระบุวา่ อัตราค่าบริ การสู งเกินไป และเส้นทางการให้บริ การก็ยงั ทาได้ไม่ครอบคลุม ส่วนในด้านบุคลากรที่
ให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าพนักงานที่ให้บริ การในทุกจุดที่ให้บริ การมีความสุภาพดี และพบว่าความสุภาพของ
พนักงานเหล่านี้ มีผลต่อปริ มาณของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า BTS สาหรับข้อเสนอแนะที่รถไฟฟ้า BTS ควรปรับปรุ ง คือ ควรมี
การขยายเพิ่มเติมเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า ไปยังแหล่งที่พกั อาศัยของประชาชนให้ทวั่ ถึงยิง่ ขึ้น และการจัดเก็บค่าบริ การควร
จะมีการพิจารณาวางแผนโครงสร้างราคาใหม่ เพื่อที่จะเป็ นแรงจูงใจให้ประชาชนมาใช้บริ การ รถไฟฟ้าบีทีเอส เพิ่มมากขึ้น
ชนิ ดา วันวงศ์ (2550) ทาการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารการบินไทยต่อการ ให้บริ การแผนกสอบถามและ
รับรองที่ นั่น:ศึ กษาเฉพาะกรณี ท่าอากาศยานกรุ งเทพ อาคารผูโ้ ดยสาร ภายในประเทศ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร และ ศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคล ความถี่ในการมาใช้บริ การ และปั จจัยการเข้าถึงการ
บริ การ ที่มีผลต่อความ พึงพอใจของผูโ้ ดยสาร กลุ่มตัวอย่างคือ ผูโ้ ดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริ การที่แผนก 30
สอบถามและรั บรองที่ นั่ง จานวน 400คนผลการศึ กษาพบว่า 1)ผูโ้ ดยสารการบิ นไทยมี ความพึง พอใจต่อการให้บริ การ
โดยรวมในระดับสู ง เช่นเดี ยวกับการพึงพอใจการให้บริ การต่อมนุ ษย์- สัมพันธ์ ด้านความเสมอภาคและด้านความเต็มใจ
และเต็มใจ ส่ วนความพึงพอใจด้านคุณภาพการ บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง2)ผูโ้ ดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ในการ
มาใช้บริ การ และ ปั จจัยในการข้าถึงการบริ การต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การทั้งในด้านรวมและราย ด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3)ความเข้าใจในการติดต่อสื่ อสาร ระยะเวลาในการรอคอย และอายุของ
ผูโ้ ดยสาร สามารถอธิ บายความพึงพอใจต่อการให้บริ การได้ ร้ อยละ26.60 อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
ความถี่ในการมาใช้บริ การนั้น ไม่สามารถ อธิบายการปรับตัวในการทางานได้
ศรุ ดา ไพทูรย์สวัสดิ์ (2549) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อการให้บริ การ ของรถไฟฟ้าบีทีเอส มี
วัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึ กษาระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อการ ให้บริ การ2)ศึ กษาพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารในการใช้
บริ การ และ3)ศึกษาความคิดเห็นของ ผูโ้ ดยสารต่อคุณภาพการให้บริ การ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้าบีที
เอส จ านวน 400คน ตัว แปรอิ ส ระของการศึ ก ษาคื อ เพศ อายุ อาชี พ รายได้แ ละระดับ การศึ ก ษา ตัว แปรตามตาม
วัตถุประสงค์1)จานวน8ตัวแปรตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2)จานวน 3 ตัวแปร และตามวัตถุประสงค์ ข้อ3)จานวน 15 ตัวแปรผล
การศึกษาสรุ ปได้วา่ ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1) ตัวแปรอิสระที่มี ผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ0.05คือ เพศ
อายุ อาชีพ และรายได้ตาม วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2) ตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ0.05คือ
อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา สาหรับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3) ตัวแปรอิสระทุกตัวมี ผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างมี
นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 สาหรับข้อเสนอแนะที่ ได้จากการศึ กษานี้ สรุ ปได้วา่ ควรมีการปรับปรุ งราคาค่าโดยสาร ควรเพิ่ม
เส้นทางการให้บริ การ ควรฝึ กอบรม พนักงานก่ อนการปฏิ บัติหน้า และมี การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ
ธนพล มณี รัตน์ (2550) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การ ของรถโดยสารปรับ
อากาศไมโครบัส มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง พอใจในการให้บริ การของรถโดยสารไมโครบัส
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งรถไมโครบัส รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะในแบบอื่ น ๆ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มบุคคล เป้ าหมายได้ดีข้ ึน โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผโู ้ ดยสารจานวน 200 คน จากผลการศึกษาปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของรถไมโครบัส พบว่า ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 21 –40 ปี และเกือบ
ครึ่ งมีรายได้มากกว่า 10,000 บาท / เดือน มีพี่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตชาน เมืองและเดินทางเข้าสู่ในกลางเมืองโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อมาทางาน ร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่างมี ยานพาหนะส่ วนตัว และร้อยละ 56 มีรถยนต์ส่วนตัวอย่างน้อย 1 คัน ขนาดของ
ครอบครัวของกลุ่ม ตัวอย่างโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4 คน ในแต่ละวันจะมีจานวน 2.44 คนต้องเดินทาง 1 ใน 3จะเดินทางโดย รถ
ไมโครบัสเป็ นประจา ขณะที่อีก 1 ใน 3 จะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว แสดงให้เห็นว่าสมาชิกใน ครอบครัวที่มีรถยนต์บาง
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คนใช้บริ การรถไมโครบัส ซึ่ งจะช่ วยลดปั ญหาการจราจรใน กรุ งเทพมหานครลงได้ จากการศึ กษาพบอี กว่า โดยเฉลี่ ย
ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจการให้บริ การ ของรถไมโครบัส แนวทางในการปรับปรุ งการให้บริ การจะรวมถึงการให้บริ การ
และมารยาทของ 28 พนักงานขับรถ การเชื่อมต่อกับระบบการเดินทางสาธารณะแบอื่น ในการเดินทางนั้นผูโ้ ดยสาร 2 ใน 3
จาเป็ นต้องระบบขนส่ งมวลชนแบบอื่นและการโดยสารรถจักรยานยนต์ร่วมด้วย ดังนั้น การ ออกแบบการเชื่อมต่อระหว่าง
ระบบขนส่งมวลชนอย่างระมัดระวังจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้การ บริ การขนส่งมวลชนมีประสิ ทธิภาพที่ดี

วิธีดาเนินการวิจัย
1.ประเภทของการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้การเก็บแบบสอบถามผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถโดยสาร
ขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การรถโดยสารขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย)
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูโ้ ดยสารที่ มาใช้บ ริ การรถโดยสารขนส่ งสายตะวันออก
(เอกมัย) จานวน 400 คน
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.1 ลักษณะเครื่ องมือในการทาวิจยั
การท าวิ จั ย ในครั้ งนี้ ได้จัด ท าเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ น าไปวิ เคราะห์ ซึ่ งได้แ ก่
แบบสอบถาม โดยมีการศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องนาไปใช้เป็ นแนวทางในการศึ กษาและวิจยั เพื่อให้บรรลุยงั
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยได้ทาการแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อการบริ การรถโดยสารขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) 6 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริ การ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการประเมินเป็ น 5 ระดับ ได้ดงั นี้
5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก
3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆของผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารขนส่งตะวันออก (เอก
มัย) โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open-Ended)
4. การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ครั้งนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม
ได้มาเปลี่ยนเป็ นรหัสตัวเลข (code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรมเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตามลาดับ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์สถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
เพื่อทราบลักษณะพื้นฐานทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
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4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่ มี
ต่อการบริ การรถโดยสารขนส่ งสายตะวัน ออก (เอกมัย ) ของบริ ษัท ขนส่ ง จากัด ใน 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร และด้านกระบวนการให้บริ การ โดยใช้ค่า
คะแนนเฉลี่ย ( x ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51 – 4.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.51 – 3.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51 – 2.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อการให้บริ การขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั
ขนส่ งจากัด พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างจากการส ารวจส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 64.7 มี อ ายุร ะหว่าง 31- 40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 59.8 จบการศึกษาระดับชั้นปริ ญญาตรี ร้อยละ 51.2 และมีรายได้ส่วนใหญ่ 10,000- 15,000 บาทต่อเดือน
ร้อยละ 61.4
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อการให้บริ การขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั ขนส่งจากัดในแต่ละ
ด้าน
ตัวแปรอิสระ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความสาคัญ
1 ด้านผลิตภัณฑ์
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภ าพ ไ ด้
2.90
0.83
ปานกลาง
มาตรฐานสากล
มี ค วาม รวด เร็ ว ต รงตามเวลาที่
2.65
0.74
ปานกลาง
กาหนด
มีความปลอดภัยในการเดินทาง
1.52
.673
น้อย
ความสะอาดของรถโดยสาร
2.47
.782
น้อย
จานวนรถโดยสารมีความเพียงพอ
2.32
0.83
น้อย
2 ด้านราคา
อัตราค่าบริ การเหมาะสม
อัต ราค่ า บริ การคุ ้ม ค่ า กับ บริ การที่
ได้รับ
อัต ราค่ า บริ ก ารไม่ สู ง เมื่ อ เที ย บกับ
การเดินทางประเภทอื่นๆ
3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ระบบการจองตัว๋ โดยสารมีความ
สะดวกในการใช้บริ การ
ระบบการชาระค่าตัว๋ โดยสารมีความ
สะดวกในการใช้บริ การ

2.62

0.73

ปานกลาง

2.69

0.70

ปานกลาง

3.36

.848

ปานกลาง

3.76

.769

มาก

3.91

.782

มาก
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ตัวแปรอิสระ
4 ด้านส่งเสริ มการตลาด
มี ร ะบบสมาชิ กส าหรั บ ผูใ้ ช้บ ริ การ
อย่างต่อเนื่อง
มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
5 ด้านบุคคล
พนักงานบริ การมีความรู ้
ความสามารถในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
พนักงานมีกริ ยาท่าทาง การพูดจา ที่
ไพเราะ สุภาพ อ่อนน้อม และ
น่าเชื่อถือ
พนักงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ปัญหาหรื อให้คาแนะนาได้อย่าง
เหมาะสม
พนักงานมีความรวดเร็ วในการ
ปฏิบตั ิงาน
6 ด้านกระบวนการให้บริ การ
ขั้นตอนในการซื้อตัว๋ มีความสะดวก
การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
การแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง
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ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความสาคัญ

3.24

.768

ปานกลาง

3.31

.857

ปานกลาง

2.43

0.72

น้อย

2.34

.854

น้อย

2.38

.777

น้อย

2.21

0.75

น้อย

2.79
2.90
2.90

0.700
0.573
0.436

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ช่ อ งทางการจ าหน่ ายตั๋ ว โดยสาร
4.11
.624
มาก
เพียงพอต่อความต้องการ
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อการให้บริ การขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั ขนส่งจากัดโดยรวม
ในแต่ละด้าน
ตัวแปรอิสระ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความสาคัญ
ด้านผลิตภัณฑ์
2.37
0.63
น้อย
ด้านราคา
2.89
0.46
ปานกลาง
ช่องทางการจัดจาหน่าย
3.92
0.62
มาก
ด้านส่งเสริ มการตลาด
3.27
0.57
ปานกลาง
ด้านบุคคล
2.34
0.72
น้อย
ด้านกระบวนการให้บริ การ
2.86
0.76
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 พบว่า ผูโ้ ดยสารให้ความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยูใ่ นระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระบบการจองตัว๋ โดยสารมีความสะดวกในการใช้บริ การ ระบบการชาระค่าตัว๋ โดยสาร
มีความสะดวกในการใช้บริ การ และ ช่องทางการจาหน่ายตัว๋ โดยสารเพียงพอต่อความต้องการ พบว่าทุกข้อ ผูโ้ ดยสารมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านส่ งเสริ มการตลาด ผูโ้ ดยสารให้ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง และ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

718

เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีระบบสมาชิกสาหรับผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่องและ มีช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย พบว่าทุกข้อ ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนในด้านด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านบุคคล
ผูโ้ ดยสารให้ความพึงพอใจในระดับน้อย

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อการให้บริ การขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั ขนส่ ง
จากัด พบว่า ความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้าน
บุ คคล และปั จจัยด้านกระบวนการ มีความพึ งพอใจในแต่ละด้านที่ แตกต่างกัน ทาให้ ขนส่ งจากัด สามารถ นาไปเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนา กลยุทธ์การให้บริ การของบริ ษทั ขนส่ งจากัด หรื อ บริ ษทั อื่นๆ ที่ อยู่ในอุตสาหกรรมรถ
โดยสารประจาทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างแท้จริ ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้บริ การเพิ่มขึ้นและ
ทาให้อุตสาหกรรมรถโดยสาร เติบโตต่อไปได้ในอนาคต
สาหรับข้อเสนอแนะของงานวิจยั นั้น ควรมีการปรับปรุ งดังนี้ สภาพของรถโดยสารควรมีการทาความสะอาดล้าง
บริ เวณภายนอกรถอยู่เสมอ สภาพภายในรถโดยสารต้องมีการทาความสะอาด เก็บขยะ ทาความสะอาด ห้องน้ าให้น่าใช้
ความปลอดภัยในการขับรถ พนักงานขับรถ ควรได้รับการอบรมให้ขบั รถอย่างมีมารยาท มีความระมัดระวังและเคารพกฎ
จราจร บริ ษทั ควรมีกระบวนการสรรหาพนักงานที่มีจิตใจรักการบริ การและพนักงานขับรถที่ มีประสบการณ์ในการทางาน
จัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างสม่าเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
ผูศ้ ึ กษาวิจยั ใคร่ ขอขอบพระคุ ณ ส่ วนงานต่อไปนี้ ที่ได้สนับสนุ นให้งานวิจยั ในครั้งนี้ ดาเนิ น การโดยแล้วเสร็ จ
ประกอบด้วย สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่สนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งผูต้ อบ
แบบสอบถาม และที่ปรึ กษาทุกท่านที่ให้คาแนะนาในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
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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
การวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ วิเคราะห์ แ ละออกแบบ พัฒ นาและประเมิ น ระบบจัด การองค์ค วามรู ้ งานวิจัย
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี วิจยั นี้ อาศัยแนวคิดการวิจยั และพัฒนาตาม
หลักการวงจรการพัฒนาระบบ เครื่ องมือในการพัฒนาคือ Hozo-ontology Editor และแอปเซิร์ฟ ภาษาโปรแกรมได้แก่ พีเอช
พีและเอชทีเอ็มแอล การจัดการฐานข้อมูลด้วยมายด์เอสคิวแอล ผลการวิจยั พบว่า องค์ความรู ้งานวิจยั ประกอบด้วย 16 โดน
เมน 46 โหนด ฐานความรู ้พฒั นาด้วย Hozo-ontology Editor และประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ฐานความรู ้มีครอบคลุมองค์
ความรู ้งานวิจัย ผูว้ ิจัยพัฒ นาระบบในลักษณะเว็บ แอปพลิ เคชัน ด้วยสถาปั ต ยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิ ร์ฟ เวอร์ การ
ประเมินระบบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้ พบว่า ความคิดเห็นต่อระบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งมากและระดับสู งตามลาดับ
และการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ดังนั้นการพัฒนาระบบ
จัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยีครั้งนี้ตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้และส่งผลให้องค์ความรู ้งานวิจยั มีการขยายตัวอย่างเป็ นรู ปธรรม
คาสาคัญ : ระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ ออนโทโลยี
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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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บทนา
ปั จจุบนั การวิจยั และพัฒนามีความสาคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาการของศาสตร์ต่าง ๆ และกรอปกับ
การพัฒนาองค์ความรู ้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ตลอดจนองค์กรสมัยใหม่กาลังประสบกับปั ญหาความซับซ้อนและ
ส่ งผลต่อ ความสามารถในการแข่งขันและการสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ขององค์กร(Mostafa and et.al, 2010)
ดังนั้น องค์ความรู ้ที่ได้จากกระบวนการวิจยั จึ งเสมือนเป็ นเครื่ องมือทางยุทธศาสตร์ ที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น การจัดการความรู ้เป็ นสิ่ งที่สาคัญในการกาหนดความสาเร็ จและความล้มเหลวของ
องค์กร (Broadbent and Weill, 1996) รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันระดับโลกมีการแข่งขันสู งทาให้องค์กรต้อง
อาศัยองค์ความรู ้เป็ นส่วนสาคัญรวมถึงการจัดการความรู ้ขององค์กรจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วยในกระบวนการจัดการ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็ นองค์กรมีการสะสมความรู ้ดา้ นการบริ หารธุรกิ จ
การบริ หารจัดการ การเงิน การตลาด การบัญชี และระบบสารสนเทศ ตลอดจนผลงานวิจยั ทางด้านบริ หารธุรกิจและการ
จัดการ และเป็ นองค์กรที่ มีบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริ หารธุรกิ จ รวมถึงผลงาน
การวิจยั ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาซึ่งเป็ นผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริ ญญาตรี
ซึ่ งถือว่าทุนทางปั ญญาขององค์กร ทั้งนั้นการนาแนวคิดการจัดการความรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนหลักการ
จัด การองค์ค วามรู ้ ส มัยใหม่ ม าบู ร ณาการร่ วมกัน เพื่ อ พัฒ นาระบบในการรวบรวม จัด เก็บ ประมวลผล เข้าถึ งความรู ้
ตลอดจนเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ องค์ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจให้แพร่ กระจายในวงกว้างเพื่อการพัฒนาองค์กร
ทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ด้วยความส าคัญ ที่ ก ล่าวมาจึ งเป็ นแรงจู งใจในการพัฒ นาระบบจัดการองค์ความรู ้ งานวิจัย คณะบริ ห ารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยีเพื่อเป็ นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู ้ดา้ นบริ หารธุรกิจที่ได้มี
การจัดการอย่างเป็ นระบบด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยมีการบูรณาการหลักการออนโทโลยีเพื่อทาให้การจัดการ
ความรู ้มีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาและประเมินระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดองค์ การแห่ งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของการเป็ นผูน้ าองค์กร การ
เรี ยนรู ้ร่วมกันของบุ คลากรในองค์กร เพื่อก่ อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนและถ่ายทอดองค์ความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่ วมกัน โดยมุ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันระหว่างองค์กร ซึ่ งองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้น้ นั มุ่งทาให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและผลการดาเนิ นงานที่ มีประสิ ทธิ ผล โดย
การเชื่อมโยงด้วยการทางานประสานกัน และสร้างกระบวนการในการเรี ยนรู ้ตลอดจนสร้างความเข้าใจเตรี ยมพร้อมต่อการ
แข่ งขัน และการเปลี่ ย นแปลง โดยให้อ านาจในการตัด สิ น ใจ เพื่ อส่ งเสริ ม ให้เกิ ด บรรยายกาศการคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับสภาวะการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง โดยองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบดังนี้ เป็ นองค์กรที่ คิดอย่างเป็ นระบบ การเรี ยนรู ้ทุกระดับขององค์กร การคิดอย่างมี แบบแผน
เสริ มสร้างการมีวสิ ยั ทัศน์ร่วมกัน และ การเรี ยนรู ้แบบกล่ม (Senge, 1990)
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การจัดการความรู้
การจัดการความรู ้เป็ นแนวคิด และหลักการที่มีการพัฒนาและพิสูจน์อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้การ
จัดการความรู ้ในองค์กรทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นองค์กรภาคธุ รกิจ และองค์กรภาครัฐ เนื่ องด้วยเป้ าหมายของการจัดการ
ความรู ้คือ องค์ความรู ้ที่องค์กรสามารถนาไปสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้ขององค์กรในอนาคต การจัดการความรู ้จึงเป็ นการยกระดับความรู ้ขององค์กรเพื่อสร้างผลประโยชน์จากต้นทุนทาง
ปั ญญา (Marquardt, 2002) กระบวนการการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย การบ่งชี้ความรู ้ การสร้างและแสวงหาความรู ้ การ
จัดการความรู ้ การประมวลผลและการกลัน่ กรองความรู ้ การเข้าถึงความรู ้ การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ และการเรี ยนรู ้
แต่อย่างไรก็ตาม ความรู ้ตอ้ งมีการรวบรวม และจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงเพื่อสร้างองค์ความรู ้ที่องค์กรต้องการ
โดยมีเทคโนโลยีดา้ นข้อมูลหรื อสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวเอื้อ กรอปกับการจัดการความรู ้ตอ้ งอาศัยผูร้ ู ้ในการ
ตีความและประยุกต์ใช้ความรู ้ การจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการที่จดั การความรู ้ที่จบั ต้องไม่ได้และความรู ้ที่จบั ต้องได้ให้
เกิดการไหลเวียนในองค์กรอย่างเป็ นระบบ
ระบบการจัดการความรู้
ระบบการจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการที่ ใช้เป็ นกระบวนทัศน์หลักการองค์ความรู ้ หรื อการจัดการความรู ้ ที่
เกิ ดขึ้ น ภายในองค์กร ประกอบด้วย ขั้น ตอนดังนี้ การบ่ งชี้ ความรู ้ การสร้ างและแสวงหาความรู ้ การจัด การความรู ้
การประมวลผลและการกลัน่ กรองความรู ้ การเข้าถึ งความรู ้ การแบ่ งปั น แลกเปลี่ ยนความรู ้ และการเรี ยนรู ้ โดยอาศัย
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาระบบด้วยการวิจยั และพัฒนา ใช้กรอบการวงจรการพัฒนาระบสารสนเทศ เป็ นกระบวนการ
ทางความคิ ด เพื่ อ การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ แก้ปั ญ หา ตลอดจนตอบสนองความต้อ งการของผู ้ใช้ง านอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยกระบวนการ ดังต่อไปนี้ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการ
นาไปใช้
การพัฒ นาระบบสารสนเทศเป็ นระเบี ยบวิธีการศึ กษาที่ มุ่งเน้นการศึ กษาด้วยการวิจัย และพัฒนาเพื่อได้ระบบ
สารสนเทศตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้ ผ่านการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบสามารถวัดผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
การวิ เคราะห์ ป ระกอบด้ ว ยการวิ เคราะห์ ก ระบวนการ วิ เคราะห์ ก ารไหลเวี ย นของความรู ้ แบบจ าลองความรู ้
และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู ้ การออกแบบมุ่งเน้นการออกแบบเชิงตรรกะและกายภาพของระบบบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีที่เอื้ อต่อการพัฒ นา และรวมถึ งแนวคิดอันจาเป็ นต่อการจัดการความรู ้ คื อ ออนโทโลยี การพัฒ นาเป็ นการ
ดาเนิ นการเพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศตามที่วิเคราะห์และออกแบบโดยมีกลยุ ทธ์การพัฒนาต้นแบบเพื่อให้ได้ระบบที่ ตรง
ความต้องการของผูใ้ ช้ และสุดท้ายการนาไปใช้การนาระบบสารสนเทศไปติดตั้ง และการใช้งานตามเป้ าหมายของผูใ้ ช้โดย
ในขณะเดียวกันมีการศึกษาความพึงพอใจต่อการระบบจากผูใ้ ช้งานทุกระดับในองค์กรเพื่อนาข้อมูลมาประกอบการทบทวน
ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
แนวคิดออนโทโลยี
ออนโทโลยี เป็ นข้อกาหนดเกี่ยวกับแนวคิด โดยออนโทโลยี มุ่งเน้นบรรยายแนวคิดของความจริ ง หรื อ โดเมน
หรื อ ขอบเขตความสนใจ การบรรยายถึงสิ่ งที่ ซ้อนอยู่ภายในสิ่ งที่ สนใจ หรื อ โดเมน และความสัมพันธ์ระหว่างกันของ
โดเมน ในรู ปสัญลักษณ์ ได้แก่ คลาส อินสแตนซ์ ความสัมพันธ์ คุณสมบัติ กฎ โดยอธิ บายด้วยระบบสัญลักษณ์ กรอป
กับปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ และเครื่ องมือช่วยให้ทาความเข้าใจกับออนโทโลยี และการนาไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น
(Guarino, 1999)
ออนโทโลยีเป็ นศาสตร์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่ งของต่างๆ ในขอบเขตงานที่ สนใจ โดยการจัดหมวดหมู่อย่างมี
ระบบ มีกฎเกณฑ์ เงื่อนไขแสดงความเป็ นจริ งเท็จได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ความเห็นชอบยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
รวมถึงหมวดหมู่ตอ้ งสามารถตอบคาถามได้อย่างครอบคลุม นั้นหมายความว่า ความรู ้ หรื อ ความหมายของสิ่ งที่มีอยูไ่ ด้ถูก
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กล่าวอ้างไว้อย่างครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์หรื อเครื่ องจักร โดยกรอบของโครงสร้างของหมวดหมู่ คือ ออนโทโลยีที่มี
การบรรจุรายละเอียดในกรอบโครงสร้าง ดังนั้นการนาออนโทโลยีมาใช้เป็ นพื้นฐานของการพัฒนาระบบเพื่อขยายขอบเขต
ความรู ้ให้ไปสู่ฐานความรู ้น้ นั เอง
กรอบแนวคิดการวิจยั
การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออน
โทโลยีน้ ีอาศัยแนวคิดการวิจยั และพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ ดังกรอบแนวคิด

การพัฒนาระบบ
เพื่อการพัฒนาระบบจัดการ
องค์ ความรู้ งานวิจยั คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดย
ใช้ ออนโทโลยี

ระบบจัดการองค์ ความรู้ งานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้
ออนโทโลยี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออน
โทโลยีน้ ีอาศัยแนวคิดรู ปแบบการวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดการวิจยั
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร บุคลากรสายวิชาการ ผูใ้ ช้งาน คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ผูบ้ ริ ห าร บุ คลากรสายวิชาการ ผูใ้ ช้งาน จานวน 30 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
และกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู ้ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการวิจยั
เครื่ องมือการวิจยั
เครื่ องมือในการวิจยั นี้ได้แก่ แบบวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อระบบ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้ใช้แบบวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั จากเอกสาร ได้แก่ รายงานการ
วิจยั วิทยานิ พนธ์ การค้นคว้าอิสระ และโครงการวิจยั ระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิ จ มีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร บุคลากรสายวิชาการ ผูใ้ ช้งาน และกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การจัดการความรู ้ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการวิจยั และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบโดยผูใ้ ช้
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ผลและวิจารณ์ผล
การวิจยั ครั้งนี้ พบว่า
1. องค์ความรู ้ หรื อ ฐานความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยพัฒนาด้วย
แนวคิดออนโทโลยี โดยออนโทโลยีพฒั นาด้วยซอฟต์แวร์ Hozo-Ontology Editor ซึ่งโดยมหาวิทยาลัยโอซาก้า โดยออนโท
ยีได้ผ่านการพิจารณาและประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ออนโทโลยีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโดเมน จานวน 16
โดเมน 64 โหนด

ภาพที่ 2 ภาพออนโทโลยีฐานความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ผา่ นการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบเปิ ด MySQL ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ฐานความรู ้ที่ได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และผ่านการประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยแสดงด้วยแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลประกอบด้วย 16 เอนติต้ ี
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ภาพที่ 3 ภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลงานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอี สานโดยใช้อ อนโทโลยี การวิเคราะห์ แ ละการออกแบบระบบด้วยแนวคิ ด สถาปั ตยกรรมระบบแบบไคแอนเซิ ร์ฟเวอร์ ดังภาพที่ 4 เป็ นการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยมุ่งเน้นการให้บริ การเข้าถึงองค์ความรู ้
งานวิจยั ผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บและเข้าถึงองค์ความรู ้น้ นั ผ่านออนโทโลยีซ่ ึ ง
เป็ นการจัดหมวดหมู่ความรู ้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการผูส้ ร้างความรู ้สามารถจัดเก็บ และผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงองค์ความรู ้การ
วิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพผ่านระบบ ดังภาพที่ 5

Internet

ภาพที่ 4 สถาปั ตยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิร์ฟแวร์
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ภาพที่ 5 ยูสเคสไดอะแกรม
4. การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้
ออนโทโลยี พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ PHP, HTML, CSS และ JavaScript ภายใต้โดเมน โดยแบ่งการทางานเป็ น 3
ส่วน ได้แก่ การจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั กระบวนการจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั และการจัดการระบบโดยผูด้ ูแลระบบ
การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้
ออนโทโลยีครั้งนี้ แบ่งมุมมองการทางานเป็ น 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองผูใ้ ช้ และ มุมมองผูส้ ร้างความรู ้ หรื อ ผูด้ ูแลระบบ
โดยการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการผูใ้ ช้ ดังภาพที่ 6-9

ภาพที่ 6 หน้าจอการเพิ่มองค์ความรู ้งานวิจยั โดยผูส้ ร้างข้อมูลหรื อผูด้ ูแลระบบ
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ภาพที่ 7 หน้าจอการเพิ่มนักวิจยั โดยผูส้ ร้างข้อมูล หรื อ ผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ 8 หน้าจอการเข้าถึงองค์ความรู ้งานวิจยั

ภาพที่ 9 หน้าจอการเข้าความเชี่ยวชาญงานวิจยั ของนักวิจยั
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5. การประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอี ส านโดยใช้อ อนโทโลยี โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจใน 3 ด้า น ดัง นี้ 1) ความคิ ด ริ เริ่ ม
2) ความยืดหยุ่น และ 3) การขยายตัว โดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักวิจยั และนักศึ กษา (ผูใ้ ช้)โดยกาหนดให้เป็ น
แบบ Scale Rating Scale 5 อัน ดับ ดัง นี้ (1) เนื้ อ หามี ว ตั ถุ ป ระสงค์เกี่ ย วข้อ งกับ เนื้ อ หาสอดคล้อ งกับ การทดสอบและ
ประเมินผลอย่างเป็ นระบบ (2) การออกแบบระบบ กราฟิ กมีความน่าสนใจมากในภาพประกอบที่สวยงามและมีเครื่ องมือใน
การสื่ อสารเพื่อการแบ่งปั นความรู ้ (3) กิจกรรมสนับสนุนความรู ้ของระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั ได้แก่ การรู ้ความรู ้การ
ได้มาซึ่ งความรู ้การสร้างองค์ความรู ้การจัดเก็บและการสื บค้นความรู ้การถ่ายทอดความรู ้และการใช้ประโยชน์อย่างเป็ น
ระบบ สนับสนุนการวิจยั อย่างเหมาะสม และ (4) ความยืดหยุน่ ในการใช้งาน ระบบใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ วไม่ซบั ซ้อน
แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาระบบจัด การองค์ ค วามรู ้ ง านวิ จัย คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี สานโดยใช้ออนโทโลยี ที่ มุ่ งเน้นสนับ สนุ น การวิจัย ประเด็น ที่ เป็ นปั ญ หาคื อ (1)
กระบวนการวิจยั เพื่อการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนความรู ้ (2) การวิจยั ที่ช่วยในการนาเสนอวิธีการวิจยั (3) ความรู ้ที่เหมาะสม
ในการจัดการความรู ้ (4) เครื่ องมือสื่ อสารที่เหมาะสม (5) การนาเสนอและประเมินผลและ (6) บุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยสร้าง
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั ของนักวิจยั
การประเมินการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานโดยใช้ออนโทโลยี กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ จานวน 20 คนโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและ
นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 120 คนและนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา 30 คนโดยใช้แบบเจาะจงการสุ่ มตัวอย่างจาก
คณะบริ หารธุรกิจ ผลพบว่า (1) ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 4.58, S.D. = .53)
ความคิดเห็นผูใ้ ช้ อยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 4.32, SD = .16), (2) การประเมินระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 3.58, S.D. = .50).

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ได้วเิ คราะห์แนวทางการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี ซึ่งมุ่งพัฒนาออนโทโลยีที่เน้นการรองรับในการจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั
และการนาแนวคิดออนโทโลยีมาบูรณาการในการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั ระบบการจัดการองค์ความรู ้ที่ใช้
ออนโทโลยีจะให้ฟังก์ชนั การจัดการความรู ้ที่ดีข้ นึ โดยองค์ความรู ้จะต้องแสดงด้วยแนวคิดออนโทโลยี สามารถสรุ ปได้วา่
การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั ตรงความต้องการของผูใ้ ช้โดยการบูรณาการออนโทโลยี รวมถึงผลวิจยั นี้
ได้นาเสนอการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สถาปั ตยกรรมระบบ และวิธีการในการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี ซึ่งเป็ นอีกทางหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู ้เกี่ยวกับงานวิจยั สามารถขยายขอบเขตความรู ้ได้ในวงกว้างและส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างผลการดาเนินงานกับการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม :กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
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 หิ รัญสาลี1* และ ลักขณา ดาชู1
Patumporn Hiransalee1* and Lugkhana Dumchu1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมในรายงานประจาปี และทดสอบความสัมพันธ์
ของผลการดาเนิ นงานกับระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภค ประชากร คือ บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค จานวน 38 บริ ษทั โดยการศึกษาใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งอนุ มาน ผลการศึ กษาพบว่าระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษ ัทที่ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ มอุ ตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ป โภคในรายงานประจาปี อยู่ในระดับสู ง ผลการ
ดาเนินงานในด้านอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.8955 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
(ROE) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.9937 ทางด้านผลการดาเนิ นงานที่ วดั ผลจากอัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั
ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ กับระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งแสดงว่าระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อความสามารถ
ในการทากาไรของสิ นทรัพย์โดยรวมของกิจการ
คาสาคัญ : ผลการดาเนินงาน, สิ่ งแวดล้อม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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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
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บทนา
ยุคอดีตความต้องการสู งสุ ดของธุรกิจคือการมุ่งเน้นผลกาไรสู งสุ ดแตกต่างจากยุคปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยความ
ต้องการสู งสุดของธุรกิจคือการสร้างความมัง่ คัง่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากการประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนของธุ รกิ จ คื อ ความยัง่ ยืนทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
แนวคิดการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสาคัญเพราะผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้
ความสาคัญต่อสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จที่ มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศน์ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อมต่อหลายประเทศทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทย เช่น อากาศเป็ นพิษ ขยะมูลฝอย และการตัดไม้ทาลายป่ า เป็ น
ต้น ทาให้ธุรกิ จไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะแค่ขอ้ มูลที่เป็ นตัวเงิน (Financial Information) ได้แก่ ข้อมูลตัวเงินที่เกี่ ยวข้องกับงบ
การเงินต่าง ๆ เท่านั้น แต่ธุรกิ จต้องเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นตัวเงิน (Financial Non-information) ได้แก่ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทางด้าน
สังคมและสิ่ งแวดล้อมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยด้วยซึ่ งทาให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทราบถึงการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของธุรกิจเพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมของธุ รกิ จ การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธุรกิจจะเปิ ดเผยผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประจาปี แบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นต้น โดยสื่ อที่ ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด คื อ
รายงานประจาปี เนื่องจากเป็ นรายงานที่กฎหมายกาหนดให้จดั ทาประจาปี (มัทนชัย สุทธิพนั ธ์, 2555) อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภคเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง กระบวนการผลิ ตของกลุ่มอุ ตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภคมีผลกระทบต่อทรัพยากรและสภาพแวดล้อมโดยตรง ประกอบด้วย กระบวนการผลิตน้ ามันปิ โตรเลียม การผลิต
ก๊าซธรรมชาติ การนาแร่ ถ่านหิ นลิกไนต์มาใช้และการก่อสร้างโรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์ (ขวัญทิ พย์ ฉอุ่มประโคน, 2554) ผูว้ ิจยั จึ ง
สนใจศึกษาการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมและผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
1. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.1 เพื่อศึกษาการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนิ นงานกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการวิจยั
ทฤษฎี ที่นามาใช้ในการอธิ บายการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของธุ รกิ จมีจานวนหลายทฤษฎี แต่สอง
ทฤษฎี ที่ นิ ยมสู งสุ ด คื อ ทฤษฎี Legitimacy Theory และ Stakeholder Theory แต่ การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้เพี ยงทฤษฎี Stakeholder
Theory หรื อทฤษฎี ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการศึ กษาการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมและการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ด าเนิ นงานกับการเปิ ดเผยข้อมู ลด้านสิ่ งแวดล้อมของกลุ่ มบริ ษ ัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ ม
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคในรายงานประจาปี เหตุผลที่ไม่นาทฤษฎี Legitimacy Theory มาใช้เพราะประเทศไทย
ไม่มีกฎหมายกาหนดให้ธุรกิจต้องเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม (มัทนชัย สุทธิพนั ธ์, 2555)
ทฤษฎี ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยใช้อธิ บายถึงสาเหตุที่ธุรกิจต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อเป็ นการรายงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยซึ่ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่
แข่ งขัน สื่ อ องค์ ก รเอกชน หน่ วยงานรั ฐบาล ชุ ม ชน และสั งคม (Cormeier & Gordon, 2001) เพราะผู ้มี ส่ วนได้เสี ยเป็ น
ผูส้ นับสนุ นให้ธุรกิ จสามารถดาเนิ นงานได้อย่างประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมใน
รายงานประจาปี เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารระหว่างธุรกิจและผูม้ ีส่วนได้เสี ย (ปทุมพร หิ รัญสาลี, 2557)
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3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนิ นงานกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของ
กิจการในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องดังนี้ ภทั รภรณ์ เฟื่ องทอง (2556) ศึกษาผลกระทบของการเปิ ดเผยข้อมูลสิ่ งแวดล้อมต่อผลการ
ด าเนิ นงานของบริ ษ ัท จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย : กรณี ศึ กษาบริ ษ ัท กลุ่ ม ทรั พ ยากร กลุ่ มสิ น ค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่าบริ ษทั กลุ่มทรัพยากรมีจานวนบริ ษทั เปิ ดเผยสู งที่สุดแต่
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดเผยข้อมูลสิ่ งแวดล้อมต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย กลุ่มทรัพยากร กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ทางด้านพิไลวรรณ พันธุ์เพ็ง (2558)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ มีผลกระทบกับคุณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการศึ กษาพบว่าความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ จมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการเปิ ดเผย
ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม ทางด้านความสามารถในการทากาไร สภาพคล่องของกิจการ และอายุการดาเนินงาน ไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ พบว่าขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเปิ ดเผย
ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม สาหรับคุณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั กลุ่มทรัพยากรเปิ ดเผยข้อมูลด้านกฎหมายและ
รายงานเกี่ ยวกับความยัง่ ยืนมากที่สุด บริ ษทั กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมมีคุณภาพการเปิ ดเผยรายการด้านนโยบายของบริ ษทั มาก
ที่ สุ ด ส่ วนกลุ่ มบริ การมี คุณภาพการเปิ ดเผยข้อมู ลด้านการบัญชี และการเงิ นที่ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมมากที่ สุด ต่อมารองเอก
วรรณพฤกษ์ (2558) ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนิ นงานกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม ของบริ ษทั
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรั พย์และก่ อสร้ างที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ผลการศึ กษาพบว่า
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม มูลค่าเพิ่มทางการตลาด และขนาดของบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูล
ด้านสังคม ทางด้านอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมและขนาดของบริ ษทั มี ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลด้าน
สิ่ งแวดล้อม แต่มูลค่าเพิ่มทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์รวมและขนาดของบริ ษทั มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม แต่มูลค่าเพิ่มทาง
การตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทางด้านอลิษา สุกศรี และมัทนชัย สุ ทธิพนั ธ์ (2557)
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดเผยข้อมูลสิ่ งแวดล้อมในรายงานประจาปี กับผลการดาเนิ นงานทางการเงิ นของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ผลการศึ กษาพบว่าบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลสิ่ งแวดล้อมด้านนโยบายสิ่ งแวดล้อมสู งที่สุด
ในรายงานประจาปี โดยบริ ษทั กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีการเปิ ดเผยข้อมูลสิ่ งแวดล้อมมากที่ สุด และพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดเผยข้อมูลสิ่ งแวดล้อมกับผลการดาเนินงานทางการเงินไม่มีความสัมพันธ์
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องนามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั สาหรับการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ผลการดาเนิ นงาน ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (Return on Assets
หรื อ ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity หรื อ ROE) และตัวแปรตาม คือ ระดับการเปิ ดเผย
ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรดังต่อไปนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ตัวปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ผลการดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA)
-อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(ROE)
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ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมพลัง งานและ
สาธารณู ปโภค ประจาปี พ.ศ.2558

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ บริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค(โดยไม่รวมกองทุนรวม บริ ษทั ที่อยูใ่ นแผนฟื้ นฟู และบริ ษทั ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอน) จานวน 38 บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่ องจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคมักจะส่ งผลกระทบทางตรงต่อสิ่ งแวดล้อม (ปทุมพร หิ รัญสาลี,
2557) อีกทั้งบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคอยูใ่ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด (อลิษา สุกศรี และคณะ, 2557)
2.เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ แบบเก็บข้อมูลซึ่ งดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของบุ ษบา นุ ชิตภาพ
(2551) และ มัทนชัย สุ ทธิ พ นั ธ์ (2555) ซึ่ งหัวข้อการเปิ ดเผยสิ่ งแวดล้อมของกิ จการในรายงานประจาปี ประกอบด้วย
20 หัวข้อ ดังนี้
1. นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม
2. ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม รวมถึง ISO 14001
3. การรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
4. การจัดการความเสี่ ยง รวมทั้งการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
5. การตรวจสอบสิ่ งแวดล้อม
6. เป้ าหมายสิ่ งแวดล้อม
7. การจัดการทรัพยากร
8. กระบวนการผลิตรวมถึงเทคโนโลยีสีเขียว
9. การบาบัดน้ าเสี ย
10. การกาจัดขยะ
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11. การลดมลภาวะทางอากาศ
12. การจัดการทางด้านเสี ยง
13. รางวัลด้านสิ่ งแวดล้อม
14. กิจกรรมทางด้านสิ่ งแวดล้อม
15. การปรับปรุ งเพื่อความสวยงามด้านทัศนียภาพ
16. ต้นทุนด้านการฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม
17. ระบบบัญชีตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม
18. การรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
19. การศึกษาทางด้านสิ่ งแวดล้อม
20. การฟ้องร้องและการดาเนินคดีเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
โดยเกณฑ์การให้คะแนน คือ หากบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลในรายการใด รายการนั้นจะได้รับคะแนน
1 คะแนน หากบริ ษทั ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลในรายการใด รายการนั้นจะได้รับคะแนน 0 คะแนน
3. ตัวแปรในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ อัตราส่ วนทางการเงินสาหรับการวัดความสามารถในการ
ทากาไร หากธุรกิจดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและเผยแพร่ ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมต่อสาธารณะ
ชน จะส่งผลดีต่อการดาเนินธุรกิจและเป็ นการเพิ่มผลกาไรให้แก่ธุรกิจ (บุษบา นุชิตภาพ, 2551) ดังนี้
1) อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วม (Return on Assets หรื อ ROA) เป็ นอัต ราส่ ว นที่ ใ ช้
ประเมินความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์ให้เกิดกาไรโดยคานวณจาก กาไรก่อนภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่ายหารสิ นทรัพย์
รวมเฉลี่ย
2) อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (Return on Equity หรื อ ROE) เป็ นอัตราส่ วนที่ ใช้
ประเมินความสามารถในการบริ หารผลตอบแทนแก่เงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้น โดยคานวณจาก กาไรสุ ทธิ หารส่ วนของเจ้าของ
เฉลี่ย
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม คานวณจากดัชนีการ
เปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure Index) งานวิจยั ที่นาดัชนี การเปิ ดเผยข้อมูลมาใช้วดั ระดับการเปิ ดเผยข้อมูล ได้แก่ พิไลวรรณ พันธุ์
เพ็ง (2558) และวิภา จงรักษ์สตั ย์ (2559)
หลักเกณฑ์การให้ คะแนนการเปิ ดเผยข้อมู ลสิ่ งแวดล้อม คื อ หากบริ ษ ัทใดมี การเปิ ดเผยข้อมู ลความ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในรายงานประจาปี ตามรายการที่ กาหนดในแบบเก็บข้อมูล บริ ษทั จะได้รับคะแนน 1 คะแนนต่อ
รายการ ในทางตรงข้ามหากไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในรายงานประจาปี ตามรายการที่กาหนดใน
แบบเก็บข้อมูล บริ ษทั จะได้รับคะแนน 0 คะแนนต่อรายการ
หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามลักษณะข้างต้นใช้ในการศึกษาที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล การให้คะแนน
ในลักษณะนี้ เป็ นการให้คะแนนที่ มีความยุติธรรมและเป็ นกลางต่อการตัดสิ นใจ เนื่ องจากไม่มีการใช้ความรู ้สึกตัดสิ นการ
เปิ ดเผยข้อมูล (โชติญาณ์ หิ ตะพงศ์ และคณะ, 2561)
ดัชนี การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นอัตราส่ วนของคะแนนรวมที่แต่ละบริ ษทั ได้รับกับคะแนนรวมสู งสุ ดที่ควรจะ
ได้รับในการศึกษาครั้งนี้ คะแนนรวมสู งสุ ดเท่ากับ 20 คะแนน ตามจานวนรายการในแบบเก็บข้อมูล ดัชนี การเปิ ดเผยข้อมูล
สามารถคานวณได้ตามสมการต่อไปนี้
ดัชนีการเปิ ดเผยข้อมูล = คะแนนจริ งที่ได้รับ/ คะแนนรวมสูงสุด
โดยที่ 0 ≤ ดัชนีการเปิ ดเผยข้อมูล ≤ 1
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากงบการเงินและรายงาน
ประจาปี (Annual report) ประจาปี พ.ศ.2558 การเก็บข้อมูลจากรายงานประจาปี เนื่ องจากงานวิจัยของมัทนชัย สุ ทธิ พนั ธุ์
(2555) พบว่าบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจานวนร้อยละ 96 เปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมใน
รายงานประจาปี
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ ได้รับจากแบบเก็บข้อมูลมาประมวลผลข้อมูลโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เพื่อคานวณ
ค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic)ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ทางด้านการใช้
สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistic)ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร คือ การวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนิ นงานกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม :
กรณี ศึกษาบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภค แบ่งการ
นาเสนอออกเป็ น
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึ กษาข้อมูลข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภค ตารางที่ 1 พบว่า อายุของกิจการส่ วนใหญ่จะอยูร่ ะหว่าง 16-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
39.47 รองลงมา อายุของกิ จการจะอยูร่ ะหว่าง 31-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.95 ถัดมาอายุของกิ จการจะอยู่ระหว่าง 1-15 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 21.05 และอายุของกิจการส่วนน้อยจะอยูท่ ี่ 46 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 10.53
ลักษณะของกิจการส่ วนใหญ่จะเป็ นกิจการภาคเอกชนคิดเป็ นร้อยละ 94.74 และกิจการภาครัฐบาล / รัฐวิสาหกิ จ
คิดเป็ นร้อยละ 5.26 อีกทั้งทุกกิจการในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
และสาธารณูปโภคเป็ นกิจการที่ก่อตั้งในประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 100
ตารางที่ 1 จ านวนและค่ าร้ อ ยละของข้อ มู ล พื้ น ฐานของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลพื้นฐานของกิจการ

จานวน

ร้อยละ

1-15 ปี

8

21.05

16-30 ปี

15

39.47

31-45 ปี

11

28.95

46 ปี ขึ้นไป

4

10.53

กิจการภาครัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ

2

5.26

กิจการภาคเอกชน

36

94.74

38

100

อายุของกิจการ

ลักษณะของกิจการ

ประเทศผูก้ ่อตั้งกิจการ
กิจการในประเทศไทย
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กิจการในต่างประเทศ
0
0
ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานและสาธารณู ปโภค ตารางที่ 2 พบว่าบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานและสาธารณูปโภคส่ วนใหญ่มีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับ 71-80% คิดเป็ นร้อยละ 39.47 มี
เพียงร้อยละ 23.68 ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
ที่เปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับ 91-100% อย่างไรก็ตามร้อยละ 92.10 มีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม
อยูใ่ นมากกว่า 70%
ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภค จาแนกตามระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม
ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ที่เปิ ดเผยข้อมูล
ร้อยละ

น้อยกว่าเท่ากับ 60

0

61 - 70

7.90

71 - 80

39.47

81 - 90

28.95

91 - 100

23.68

100.00
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณู ปโภคในด้านอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.8955 ทางด้านอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.9937
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภค โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พบว่าระดับการ
เปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสู งและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดาเนินงานที่วดั ผลจาก
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) ส่วนทางด้านระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมไม่พบความสัมพันธ์กบั ผลการ
ดาเนินงานที่วดั ผลจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE)
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
ตัวแปร
Disclosure Index

Disclosure Index

ROA

ROE

1

ROA

0.347*

1

ROE

0.126

0.866**

1

* p < 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ กษาพบว่าระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อ มของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภคในรายงานประจาปี อยูใ่ นระดับสู ง เนื่ องจากร้อยละ 92.10 ของ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมมากกว่า 70% ซึ่ งมีงานวิจยั ที่พบว่าบริ ษทั
ที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภคมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้าน
สิ่ งแวดล้อมระดับสู งได้แก่งานวิจยั ของวิภา จงรักสัตย์(2559) ที่ พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ มีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมสูงสุ ด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (ประกอบด้วยธุรกิจประเภทพลังงานและสาธารณูปโภค และ
เหมืองแร่ ) ซึ่งมีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเฉลี่ยร้อยละ 78.05
ทางด้านผลการดาเนิ นงานที่วดั ผลจากอัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั ระดับการเปิ ดเผยข้อมูล
ด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมี นัยส าคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของรองเอก วรรณพฤกษ์ (2558) พบว่าอัตราผลตอบแทน
สิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ ส่ วนทางด้านผลการดาเนินงานที่วดั ผล
จากอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอลิษา สุกศรี และคณะ (2557) พบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นในเชิงลบ และงานวิจยั ของพิไลพรรณ พันธุ์เพ็ง (2558) พบว่าความสามารถในการทากาไรที่วดั จากอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม
การศึกษาครั้งนี้ได้สนับสนุนตามทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย เนื่องจากการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย
เป็ นการรายงานตามความสมัครใจ แต่พบว่าปริ มาณการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ น
ระดับร้อยละ 92.10 มีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นมากกว่า 70% ในรายงานประจาปี ทาให้เห็นว่าอิทธิ พล
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีแรงผลักดันให้กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามความสมัครใจ
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ จากัด เนื่ องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีเพียงกลุ่มของบริ ษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคเท่านั้น
ดังนั้นการศึ กษาในอนาคต ผูศ้ ึ กษาควรจะเพิ่มกลุ่มอุตสาหกรรมที่ มีกระบวนการดาเนิ นงานส่ งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อศึกษาแนวโน้มว่าบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการดาเนินงานส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
ระหว่างผลการด าเนิ น งานกับ ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างไร รวมถึ งการศึ กษาความคิ ดเห็ นของ
ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมของธุรกิจ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ุประสงค์เพื่อศึ กษาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิ จและสังคมบางประการรวมทั้งความต้องการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน บ้านวังไทร ตาบลถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช รวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม
ประชากรในหมู่บา้ นวังไทร จานวน 33 ราย โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบ
ที และการทดสอบแบบเอฟ ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 51.50 ส่ วนการเป็ นสมาชิ กกลุ่มหรื อสถาบันเกษตร
พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกกลุ่ม กลุ่ม ธกส. ร้อยละ 77.78 และอาศัยอยูใ่ นชุมชน เฉลี่ย 34.00 ปี มีความต้องการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยความต้องการด้านการเมืองการบริ หาร มีค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านสังคม
มีค่าเฉลี่ย 4.61 ด้านสิ่ งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.73 และด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย 4.65 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยมีความแตกต่าง
ทางสถิติใน 3 ประเด็น คือ เพศต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมื องการบริ หารและด้านเศรษฐกิ จ
แตกต่างกัน (p ≤ 0.01) รายได้ของครัวเรื อนต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสังคมแตกต่างกัน (p ≤ 0.05)
และการเป็ นสมาชิกในกลุ่มต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน (p ≤ 0.05) เกษตรกรมี
ข้อเสนอแนะ ต้อ งการให้มีการแปรรู ป สิ นค้าเกษตรและอยากให้มีตารวจเข้ามาดู แลกลางคื น มากที่ สุด ร้อ ยละ 21.20
รองลงมาต้องการให้ภ าครั ฐเข้ามาช่ วยเหลื อเรื่ องยาเสพติ ด ร้ อ ยละ 18.20 และต้อ งการให้ห น่ วยงานเข้ามาชี้ แจงเมื่ อ มี
โครงการช่วยเหลือให้ทวั่ ถึง ร้อยละ 9.10
คาสาคัญ : ความต้องการ, การพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนาชุมชน
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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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บทนา
ป ระเท ศไท ยมี การป กค รอง ท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง ห วั ด ต าบ ล ห มู่ บ้ า น และชุ ม ชน ค น ใน ชุ มชน จะ
มีการรวมกันเป็ นกลุ่มชุ มชนทาให้เกิ ดการพัฒ นาเพราะชุ มชนแต่ละพื้นที่ มีวิถีชีวิตที่ แตกต่างกันขึ้ นอยู่กับลักษณะพื้นที่
ภูมิภ าค แต่ล ะพื้ นที่ ลว้ นมี ปั ญ หาต่ างกัน ไป เราไม่ สามารถรู ้ ได้เลยว่าชุ มชนแต่ละชุ มชนต้องการที่ จะพัฒ นาอะไร การ
ปกครองทัว่ ทั้งประเทศอาจไม่ทวั่ ถึง จึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นภาคส่ วนตั้งแต่ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล
จนกระทั้งชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ ทวั่ ถึง ได้รู้ถึงปั ญหาความต้องการของกลุ่มคนในชุมชนได้เพราะแต่ละคน แต่ละ
พื้นที่ยอ่ มมีความคิดความต้องการที่หลากหลายต่างกันไป และบางชุมชนก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลง บางชุมชนก็ไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นต้องศึกษาความต้องการการพัฒนาเพื่อที่จะนาไปพัฒนาให้ตรงตามความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและตรงตามความต้องการของชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีศกั ยภาพที่ดี
การที่จะพัฒนาต้องเริ่ มต้นจากการพัฒนาตัวบุคคลในชุมชนก่อน ถึงจะมาพัฒนาชุมชนให้สามารถเข้มแข็งได้ เช่น
การสร้างกลุ่มอาชี พในชุมชน ใช้เวลาว่างจากการทาอาชีพหลักมาหารายได้เสริ ม เพื่อให้มีรายได้เพื่อขึ้นในครัวเรื อนและ
ชุมชน เป็ นต้น ชุมชนบ้านวังไทร ตาบลถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เมื่อเสร็ จสิ้ นจากการทาเกษตรแล้ว คนในชุมชนจะมีการว่างงานและไปตั้งกลุ่มเล่นการพนันกันในชุมชน ซึ่ ง
คนในชุมชนเหล่านี้ ไม่ได้กิจกรรมหรื ออาชีพเสริ มใดๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม ทาให้ชุมชนขาดศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
เต็มตัว ดังนั้นการที่จะพัฒนาศักยภาพผูค้ นเหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะพัฒนาศักยภาพตัวบุคคลก่อน
จากปั ญหาดังกล่าว ชุ มชนบ้านวังไทร ตาบลถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประสบปั ญหาขาด
ศักยภาพในการพัฒนาจึงทาให้เกิดแนวคิดที่จะทาวิจยั เรื่ อง ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน ชุมชน บ้านวังไทร ตาบล
ถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อได้ทราบถึงระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพของชุมชน บ้านวังไทร
ตาบลถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช และทาให้รู้ถึงปั ญหาในชุมชนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
เพื่อจะได้รู้ปรับปรุ งและทาให้ชุมชนมีศกั ยภาพที่ดีข้ ึน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตพื้นทีก่ ารวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้ศึ ก ษาได้ก าหนดพื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาคื อ บ้า นวัง ไทร ต าบลถ้ า ใหญ่ อ าเภอทุ่ ง สง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช เป็ นพื้นที่ศึกษาโดยพื้นที่น้ ีเป็ นพื้นที่ต้ งั อยูไ่ ม่ห่างไกลจากสถานศึกษาของผูศ้ ึกษามากนัก ประกอบด้วยเป็ น
พื้นที่ ที่ผศู ้ ึกษามีโอกาสเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้มาก ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคิดการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นเกษตรกรที่ อยู่ในพื้ น ที่ บ้านวังไทร ต าบลถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่ งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โดยใช้วธิ ีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เฉพาะเกษตรที่อยูใ่ นพื้นที่เท่านั้น มีประชากรทั้งสิ้น 108 ราย
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษาและคัดเลือก
เพื่อให้ได้ค่าสถิติที่ได้จากการศึกษามีความน่ าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงคัดเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งหมด
จานวน 33 ราย เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
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3. เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างที่สร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคาถามแบบปิ ด (closeended questionnaire) และคาถามแบบเปิ ด (Open ended
questionnaire) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด และคาถามปลายเปิ ด
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยความต้องการพัฒนาศักยภาพชุ มชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมื องการบริ หาร
ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะคาถามจะเป็ นแบบให้เลือกตอบ 5 ระดับ ตามความคิดเห็น (Rating Scale)
โดยให้ผเู ้ ลือกตอบเพียงคาตอบเดียว มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็ นดังนี้ (บุญสม ภู่เจริ ญ, 2555)
เห็นด้วยมากที่สุด
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลักเกณฑ์การแบ่งแบบใช้อนั ตรภาคชั้นโดยใช้คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
ผลลัพธ์ที่ได้ห ารด้วยจานวนชั้นที่ แบ่ ง ซึ่ งในการศึ กษาครั้ งนี้ คะแนนสู งสุ ด คื อ 5 และคะแนนต่ าสุ ด คื อ 1 แบ่ งเป็ นชั้น
ออกเป็ น 5 ระดับ ค่าอันตรภาคชั้นที่ ได้ คือ 0.8 [ (5 – 1) / 5 = 0.8 ] และนามากาหนดขอบเขตมัธยฐานในการอ่านช่วง
ค่าเฉลี่ยดังนี้
4.24 – 5.04 หมายถึง ระดับความต้องการมากที่สุด
3.43 – 4.23 หมายถึง ระดับความต้องการมาก
2.62 – 3.42 หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง
1.81 – 2.61
หมายถึง ระดับความต้องการน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง ระดับความต้องการน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน บ้านวังไทร ตาบลถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่ งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด ผูต้ อบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบคาถาม
3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
เพื่อให้เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีความถูกต้อง น่าเชื่ อถือ ดาเนิ นการโดยนาแบบสอบถามฉบับร่ างที่
สร้ างขึ้ น น าเสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content validity) และได้ป รั บ ปรุ งแก้ไ ข
แบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนา จากนั้นนาไปทดสอบใช้ก่อนนาไปใช้จริ ง (Try out) ในกลุ่มประชากรในพื้นที่
ๆ ไม่ ไ ด้รั บ การสุ่ ม คัด เลื อ กเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า ง แล้ว น ามาหาความเชื่ อ มั่น ของตัว ชี้ วัด (Reliability) ในส่ ว นที่ 2 ของ
แบบสอบถามโดยวิธีการวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) และ
คานวณค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟา ด้วยสู ต รของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) หากพบว่า แบบทดสอบมี ค วาม
น่าเชื่อถือต่าเกินไป (โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟา) ก็ปรับปรุ งข้อคาถามบางข้อที่ใช้ภาษาไม่ชดั เจนหรื อเข้าใจยาก
ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น
ตัวชี้ วดั ที่ นามาหาค่าความเชื่ อมัน่ ได้แก่ ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชน ประกอบด้วย 1) ด้านการเมืองการ
บริ หาร 2) ด้านสังคม 3) ด้านสิ่ งแวดล้อม 4) ด้านเศรษฐกิ จ โดยการวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องภายใน (Internal consistency) และคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของตัวชี้วดั ในแต่ละด้าน หากพบว่าตัวชี้วดั ความ
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เชื่อมัน่ ต่า จะพิจารณาตัดบางข้อคาถามออกไป เพื่อทาให้ค่าความเชื่อมัน่ ในแต่ละด้านสู งขึ้น ส่ วนข้อคาถามอื่น ๆ พยายาม
ปรับปรุ งแก้ไขข้อคาถามบางข้อที่สังเกตว่าผูต้ อบเข้าใจยากและอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในข้อคาถามได้ ให้มีความ
กระชับและเป็ นภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น
ส่ วนที่ 2 ของแบบสอบถามความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ จดั ทาขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือแล้ว ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการเมืองการบริ หาร มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา เท่ากับ 0.849 หมายความว่า ข้อคาถามความต้องการด้านนี้ มี
ความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 84.90
2. ด้านสังคม มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา เท่ากับ 0.692 หมายความว่า ข้อคาถามความต้องการด้านนี้ มีความน่าเชื่อถือ
ร้อยละ 69.20
3. ด้านสิ่ งแวดล้อม มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา เท่ากับ 0.726 หมายความว่า ข้อคาถามความต้องการด้านนี้ มีความ
น่าเชื่อถือ ร้อยละ 72.60
4. ด้านเศรษฐกิ จ มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ อัลฟา เท่ ากับ 0.775 หมายความว่า ข้อค าถามความต้อ งการด้านนี้ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ ร้อยละ 77.50
3.3 การรวบรวมข้ อมูล
การนัดแบบสอบถามไปให้เกษตรกรกรอบแบบสอบถาม จากนั้นศึกษาดาเนิ นการเก็บข้อมูล ณ ที่ต้ งั ครัวเรื อนแต่
ละราย โดยเริ่ มจากผูศ้ ึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ข ้อมู ล ส่ ว นนี้ โดยใช้โปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จรู ป ทางสั งคมศาสตร์ (Statistics program in social science,
SPSS) โดยใช้ส ถิ ติ ดังต่ อ ไป คื อ ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ยเลขคณิ ต (Average mean) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) การทดสอบแบบที (T - test) การทดสอบแบบเอฟ (F-test)
5. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาด้านต่าง ๆ ไว้ดงั นี้
5.1 ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ อยู่ในพื้นที่ บ้านวังไทร ตาบลถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช เท่านั้น
5.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การศึ กษาครั้ งนี้ มุ่ งศึ ก ษาข้อมู ลเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุ คคลของเกษตรกรนอกจากนี้ มุ่ งศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัย
คุณ ภาพชี วิตด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมื องการบริ ห าร ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิ จ และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ที่ดีของเกษตรกรบ้านวังไทร ตาบลถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
5.3 ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ การเป็ นสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาที่อยู่
อาศัย
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชน
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6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 ความต้องการ หมายถึง สิ่ งที่ ทุกคนในชุมชนอยากจะมีเพื่อนาไปตอบสนองวัตถุประสงค์ความต้องการของ
ชุมชน เนื่ องจากมีสิ่งเร้ามากระตุน้ มีแรงขับภายในชุมชนเกิ ดขึ้น ทาให้ชุมชนไม่สามารถอยู่นิ่งได้ จึ งต้องพยายามดิ้นรน
และแสวงหาความต้องการนั้น ๆ และชุมชนจะเกิดความต้องการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุด
6.2 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การนาเอาสามารถของชุมชน นามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการเมื่อ
ต้องการทางานบางอย่าง จาเป็ นต้องมีความรู ้ในสิ่ งนั้น ๆ มีความพยายามและมุ่งมัน่ ในการทางานกับบุคคลอื่น มีการจัดการ
ลาดับความสาคัญของข้อมูลอย่างมีระบบ ผลสุดท้ายงานที่ทาก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
6.3 การพัฒนาชุมชน หมายถึง การส่ งเสริ มความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ให้ดีข้ ึน ด้วยคนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
ในการพัฒนาร่ วมคิดร่ วมทาปรึ กษาหาลือกันกาหนดความต้องการวางโครงการร่ วมกันปฏิ บตั ิโครงการนั้น ๆ จนเกิ ดผล
สาเร็ จ
6.4 ศักยภาพของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีคน ความรู ้ ทรัพยากร ไม่ได้โง่ จน เจ็บ แต่ขาดโอกาสในการเรี ยนรู ้
และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ไม่มีความรู ้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยัง่ ยืน คน คือ การค้นพบ
ความรู ้ความสามารถของคน ของผูร้ ู ้ คนที่สั่งสมความรู ้และประสบการณ์จากการทางาน จากการสื บทอดภูมิปัญญาดัง่ เดิม
ในด้านต่าง ๆ คนที่เป็ นครู เป็ นแรงงาน ความรู ้ คือ องค์ความรู ้ และตัวความรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นการดารงชีวติ การทามาหากิน
การอยูร่ ่ วมกัน การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทรัพยากร คือ ดิน น้ า ป่ า ไร่ นา พืช สัตว์ ผลผลิต เป็ นต้น

สรุ ปผลการศึกษาและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไปด้ านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 51.50 เป็ นเพศชาย และร้อยละ 48.50 เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 54.00 ปี ประชากร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.80) จบประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 15.20 จบมัธยมศึกษา และร้อยละ 6.10 จบอนุปริ ญญา หรื อสู ง
กว่า มี รายได้เฉลี่ ย 9,666.66 บาท (ร้ อยละ 72.70) ไม่ เป็ นสมาชิ กกลุ่ม หรื อสถาบัน เกษตรกร มี เพี ยงส่ วนน้อยเท่ านั้น ที่
เกษตรกรเป็ นสมาชิ กกลุ่มหรื อสถาบันเกษตรกร (ร้อยละ 27.30) เป็ นสมาชิ กกลุ่ม ธกส. (ร้อยละ 77.78) และร้อยละ 11.11
เป็ นสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นและกลุ่มออมทรัพย์ในจานวนเท่ากัน ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ เฉลี่ย 34.00 ปี
2. ความต้ องการพัฒนาศักยภาพชุมชน บ้ านวังไทร ตาบลถา้ ใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านต่างๆ ของชาวบ้านในชุมชน ที่ มีผลต่อชาวบ้านในชุมชนใน
4 ด้าน คื อ ด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิ จ ตามความคิ ดเห็ นของชาวบ้านในชุ มชน
โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เพื่อชี้ระดับความเหมาะสมและระดับความต้องการ ดังนี้
2.1 ด้ านการเมืองการบริหาร
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านวังไทรที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนทางด้านการเมืองการบริ หาร
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.551 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยด้านการเมืองการบริ หารเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย พบว่า ประชากรให้ความสาคัญในประเด็นต้องการให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่ องโครงสร้างพื้นฐาน เช่ น
ปรับปรุ งถนน ปรับปรุ งท่อระบายน้ า ขุดลอกคลอง ฯลฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.757 รองลงมาต้องการให้มีการส่ งเสริ มสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่ วมทางการบริ หาร เช่น การร่ วมจาทาแผนชุมชน ติดตามผลการดาเนิ นงาน ฯลฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.606
ต้องการให้มีการส่ งเสริ มสนับสนุนการขับเคลื่อนขององค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ โดย
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ชุมชนและเพื่อชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.515 ต้องการมีส่วนร่ วมเสนอปั ญหาและข้อมูลและแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.484 และต้องการมีส่วนร่ วมในการประชุมประชาคมตาบล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.393
2.2 ด้ านสังคม
ผลการศึ กษาพบว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านวังไทรที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนทางด้านสังคมอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.618 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยด้านสังคมเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ประชากรให้
ความสาคัญในประเด็นต้องการให้มีการสร้างชุมชนบ้านวังไทรให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.818 รองลงมา
ต้องการส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับกิ จกรรมของชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ
4.757 ต้องการให้มีการส่ งเสริ มให้ป ระชาชนมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาชุ มชน โดยสร้ างคนให้เป็ นศู นย์กลางการพัฒ นา
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.697 ต้องการให้มีการส่ งเสริ มและให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ ในการป้ อนกันอาชญากรรมในชุมชน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.454 และต้องการให้มีการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในชุมชน เช่น การจัดเวรยามดูแลชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.363
2.3 ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านวังไทรที่ มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.703 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ประชากร
ให้ความสาคัญในประเด็นต้องการให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ต้องการมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.787 ในจานวนเท่ากัน รองลงมาต้องการ
ให้มีการสร้างชุมชนให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.757 ต้องการให้มีการส่ งเสริ ม รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุม้ ค่า เช่น การรี ไซเคิลขยะมูลฝอย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.636 และต้องการให้มีการส่งเสริ มให้ความรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องมลภาวะและมลพิษต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.545
2.4 ด้ านเศรษฐกิจ
ผลการศึ กษาพบว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านวังไทรที่ มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนทางด้านเศรษฐกิ จอยู่ใน
ระดับมากที่ สุด ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.654ส เมื่ อพิจารณาค่าเฉลี่ยด้านเศรษฐกิ จเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อย พบว่า
ประชากรให้ความสาคัญในประเด็นต้องการให้มีเงิ นออมในครัวเรื อน ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.848 รองลงมาต้องการให้มีการ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.787 ต้องการให้มีอาชี พเสริ มที่ เหมาะสมกับคนในชุมชน ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.757 ต้องการให้มีการพัฒนารายได้เพิ่มขึ้ น ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.727 ต้องการให้มีอาชี พเสริ มในครัวเรื อน ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.699 การร่ วมกลุ่มเสริ มสร้างทักษะทางด้านอาชี พ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.697 ต้องการให้มีการลงทุนสาหรับประกอบ
อาชีพเพิ่มขึ้น ต้องการให้มีการลงทุนสาหรับประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.697 ในจานวนที่ เท่ากัน ต้องการให้มี
การว่างงานลดน้อยลด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.666 ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างสมาชิกในชุมชนมากขึ้น ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.366 และตลาดในชุมชนต้องการให้มีการเปิ ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.303
3. เปรียบเทียบค่ าเฉลี่ย ด้ านการเมืองการบริหาร ด้ านสั งคม ด้ านสิ่ งแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่ างกลุ่มที่มี
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่ างกัน
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม
ที่มีลกั ษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่างกันในครั้งนี้ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบแบบที (T-test) และ
การทดสอบแบบเอฟ (F-test) ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
3.1 เปรี ยบเทีย บค่ าเฉลี่ยความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื อ งการบริ ห าร ด้ านสั ง คม ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่ างเกษตรกรทีม่ เี พศต่ างกัน
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ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม
แ ล ะ ด้ า น เศ รษ ฐ กิ จ ร ะ ห ว่ า งป ร ะ ช าก ร ที่ มี เพ ศ ต่ างกั น มี ค วาม แ ต ก ต่ างอ ย่ า งมี นั ยส าคั ญ ยิ่ ง ท างงส ถิ ติ
(P ≤ 0.01) ประชากรกรที่มีเพศต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่างกัน โดยประชากรเพศชาย มีความต้องการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หารมากกว่าประชากรเพศหญิง และประชากรเพศชายยังมีความต้องการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจมากกว่าประชากรเพศหญิง
3.2 เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ย ความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื อ งการบริ ห าร ด้ านสั งคม ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่ างประชากรทีม่ อี ายุต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิ จ ระหว่างประชากรที่ มีอายุต่างกัน ไม่มี ความแตกต่างกัน (p ≤0.05) ประชากรที่ มีอายุต่ างกัน มี ความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนไม่แตกต่างกัน
3.3 เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ย ความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื อ งการบริ ห าร ด้ านสั งคม ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่ างประชากรทีม่ รี ะดับการศึกษาต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรที่มีอายุต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p ≤0.05) ประชากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนไม่แตกต่างกัน
3.4 เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ย ความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื อ งการบริ ห าร ด้ านสั งคม ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่ างประชากรทีม่ รี ายได้ ของครัวเรื อนต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม
ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิ จ ระหว่างประชากรที่ มีรายได้ต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางงสถิติ (P ≤
0.05) กล่าวได้ว่า ประชากรที่ มีรายได้ต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่างกัน โดยประชากรเพศชาย มีความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสังคมมากกว่าประชากรเพศหญิง
3.5 เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ย ความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื อ งการบริ ห าร ด้ านสั งคม ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่ างประชากรทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรที่เป็ นสมาชิกในกลุ่มต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p < 0.05) ประชากรที่เป็ นสมาชิก
ต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนไม่แตกต่างกัน
3.6 เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ย ความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื อ งการบริ ห าร ด้ านสั งคม ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ทีม่ รี ะยะเวลาทีอ่ ยู่อาศัยต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิ จ ระหว่างประชากรที่ มี ระยะเวลาที่ อ ยู่อาศัยต่ างกัน ไม่ มี ค วามแตกต่ างกัน (p < 0.05) ประชากรที่ มี
ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนไม่แตกต่างกัน
4. ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับความต้ องการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชน มากที่สุด ร้อยละ 21.2 คือ ต้องการ
ให้มีการแปรรู ป และ อยากให้มีตารวจเข้ามาดูแลกลางคืน รองลงมา ร้อยละ 18.2 คือ อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื่ องยา
เสพติด และรองลงมา 9.1 คือ ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาชี้แจงเวลามีโครงการช่วยเหลือให้ทวั่ ถึง
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อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาศึ ก ษาความต้อ งการพัฒ นาศัก ยภาพชุ ม ชน บ้ า นวัง ไทร ต าบลถ้ า ใหญ่ อ าเภอทุ่ ง สง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช สามารถนามาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร
ด้ า น สั ง คม ด้ า น สิ่ งแวดล้ อ ม และด้ า น เศรษ ฐกิ จอยู่ ใ น ระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ งได้ ส อดคล้ อ งผลการศึ กษ าของ
นิ ภาพร รัตนปริ ยานุ ช (2556) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
เสม็ด อาเภอเมืองชลบุรีพบว่า ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการพัฒนาสาธารณสุ ขและส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวติ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตามลาดับ และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านการเมืองและการบริ หารผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความต้องการในการพัฒนาชุมชน
ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี พบว่า ประชาชนที่ มีการศึ กษาต่างกัน มีความต้องการในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี ไม่แตกต่างกัน แต่ในขณะที่ ประชาชนที่ มีเพศ
รายได้ อายุ และระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
เสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฏฐนันธ์
สุวรรณวงก์ (2556) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ :
กรณี ศึกษา โครงการสายใยรักแห่ งครอบครัวฯบ้านนาดี-สร้างบง ตาบลผาสุ ก อาเภอกุมภวาปปี จังหวัดอุดรธานี พบว่า 1.
การศึกษาบริ บทของชุมชนที่เอื้อให้ชุมชนเข้มแข็งและมีศกั ยภาพพบว่า ชุมชนบ้านนาดี-สร้างบงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
ลัก ษณะเครื อ ญาติ มี ก ารช่ วยเหลื อ เกื้ อ กูล กัน ตลอดเวลา มี วฒั นธรรมประเพณี ที่ ดีงาม มี ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้าน มี ผูน้ ้ าที่ มี
ความสามารถและมีกลไกทางสังคมที่ดีในการช่วยแก้ไขปั ญหา มีทุนในชุมชนครบทุกด้านได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และการบริ หารจัดการที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนและกลุ่มอาชีพนามาสู่ การมีส่วน
ร่ วมในการค้นหาปั ญ หาและศึ กษาแนวทางที่ เหมาะสม นาสู่ การสร้างแผนปฏิ บัติการและแก้ไขปั ญ หาให้เหมาะสม 2.
กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่ม อาชีพบ้านนาดี -สร้างบง ผ่านการดาเนิ นงาน 3
ขั้นตอนคือ 1) การมองเป้ าหมายร่ วมกันโดยการจัดประชุมชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน มีวสิ ยั ทัศน์และเป้ าหมายที่
ตรงกัน พบว่าปั ญหาที่ สาคัญที่ สุดคื อ รายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย รองลงมาคือต้นทุนการเกษตรมี ราคาแพงส่ วน
เป้ าหมายของชุมชนคือต้องการกิ นดีอยู่ดี มีศีลมีธรรม 2) การสร้างโครงสร้าง/กลไกพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ พ บว่า จุ ดแข็งของชุ มชนคื อ การมี ผูน้ าที่ ดี มี ความเสี ยสละ มี ค วามเมตตามี คุณ ธรรม มี ความสามัค คี ในหมู่ คณะ
รองลงมาคือมีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ รวมตัวกันทั้งแบบเฉพาะกิจและแบบที่ มีหน้าที่ ชดั เจนที่ เข้มแข็ง จุดอ่อนของชุมชนคือ
ผูใ้ หญ่ เป็ นตัวอย่างที่ ไม่ ดี ต่ อเด็ ก ในการดื่ ม สุ รารองลงมาคื อวัยรุ่ น ขับ รถเสี ยงดัง 3) การท าโครงการร่ วมกัน โดยจัดท า
แผนปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั (ไสใหญ่) ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการทาวิจยั ตลอดกระบวนการ และขอขอบคุณประชาชนใน
หมู่บา้ นวังไทร ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช ที่ให้ความรู ้มือในการให้ขอ้ มูล นอกจากนี้ยงั ขอขอบคุณเทศบาล
ตาบลถ้ าใหญ่ที่ให้ขอ้ มูลเป็ นอย่างดี
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ผลการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อส่ งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ มะไฟจีน
Marketing Communication for Marketing Promotion of Wampee Products.
จารุ นนั ท์ เมธะพันธุ์1* และ วรรณิ ดา ชินบุตร2
Jarunan Methaphan1* and Wannida Chinna2

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่ อ ง การสื่ อ สารทางการตลาดเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ ม ะไฟจี น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ดัง นี้
1) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการสื่ อ สารทางการตลาด ที่ ส่ งเสริ ม ตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ม ะไฟจี น 2) เพื่ อพัฒ นาการสื่ อ สารทาง
การตลาดเพื่อส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและคน
ต่างถิ่นที่พานักอยูใ่ นจังหวัดน่านที่สนใจซื้ อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นของฝาก จานวน 224 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสารวจความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ การพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อส่ งเสริ ม
การตลาดผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด ที่ส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน พบว่า สื่ อประชาสัมพันธ์ที่ทาให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู ้จกั ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ส่วนใหญ่เป็ น ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสิ นค้า OTOP คิดเป็ นร้อยละ 58.93
2. การสื่ อสารทางการตลาดเพื่อส่ งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน พบว่า ข้อความที่สื่อว่า เป็ น สินค้า
ประจาถิ่น ทาให้ตดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน คือ “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” คิดเป็ นร้อยละ 39.73 ข้อความที่สื่อว่า เป็ น
สิ นค้าแปลกใหม่ น่าสนใจ ทาให้ตดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน คือ “มาน่านทั้งทีตอ้ งได้ลองชิมมะไฟจีน” คิดเป็ นร้อยละ
33.93 และข้อความที่สื่อว่า เป็ นสินค้าเพื่อสุขภาพ ทาให้ตดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน คือ “มะไฟจีน สมุนไพรตารับยาจีน
โบราณ” คิดเป็ นร้อยละ 41.52
คาสาคัญ : การสื่ อสารทางการตลาด, การส่งเสริ มการตลาด, ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
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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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บทนา
วิกฤติเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมาได้สร้างความเสี ยหายให้กบั ภาคธุรกิจมากมายทั้งรายใหญ่ รายเล็กซึ่งก็มีหลาย
หน่ วยงานที่ ระดมความคิ ด เห็ น และแนวทางแก้ไข เช่ น ส่ งเสริ มการส่ งออก เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต ส่ งเสริ ม ธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ มาตรการอีกประการหนึ่ง คือ การสนับสนุนและส่ งเสริ มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีมากกว่า 85%
ของจานวนธุรกิจในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย กิจการการผลิต การค้าและธุรกิจบริ การ
การสื่ อสารการตลาด (marketing communication) เป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารประเภทหนึ่ งที่ มีผูส้ ่ งสาร คือ
ผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อการบริ การผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า ฝ่ ายโฆษณาของบริ ษทั บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสาร
ในรู ปของสัญลักษณ์ ภาพ เสี ยง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คาพูดเสี ยงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่ อสารประเภทต่าง ๆ
หรื อส่งตรงไปยังผูร้ ับข่าวสาร ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของผูส้ ่งข่าวสาร แต่เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยคุ โลกาภิวตั น์ และสังคมเครื อข่าย
ที่มีการสื่ อสารผ่านทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นตัวเชื่ อมโยงสังคมโลกให้ใกล้กนั การปรากฏของธุรกิจผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
หรื อ อี-คอมเมิ ร์ซ ได้เปิ ดโอกาสอย่างทัดเที ยมให้แก่หน่ วยงานธุ รกิ จน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของโลก ให้สามารถ
ติ ด ต่ อ กับ ลู ก ค้า ได้อ ย่างกว้า งขวาง นั่ น หมายความว่า แม้ธุ ร กิ จ ระดับ ชุ ม ชน ก็ ส ามารถแข่ ง ขัน ในตลาดโลกได้ หาก
ผูป้ ระกอบการมีขีดความสามารถและความรู ้เท่าทัน โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี และการสื่ อสาร
การสื่ อสารการตลาด เป็ นกิจกรรมที่ มีความสาคัญ ซึ่ งทาให้มนุษย์มีความเจริ ญทางด้านความคิดอาจทาให้สิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวเปลี่ ยนไป และน าเอาไปปฏิ บัติ ได้ โดยอาศัยกระบวนการของการสื่ อสารความรู ้ของมนุ ษ ย์ ทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านศิลปะ ด้านสังคมศาสตร์ หรื อพฤติกรรมศาสตร์ สามารถถ่ายทอดเก็บรักษาไว้ หรื อพัฒนาขึ้นโดยอาศัยการ
สื่ อสารทั้งสิ้น ความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์เป็ นผลมาจากความรู ้ความสามารถ ที่จะถ่ายทอดความนึกคิดออกมาในรู ปแบบ
ต่าง ๆ กัน โดยอาศัยศิลปะการสื่ อสาร และการพัฒนารู ปแบบของการสื่ อสาร ซึ่งไม่เพียงแต่จะทาให้มนุษย์ได้ประโยชน์จาก
ความรู ้ที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ยังช่วยให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแก่สังคมมนุษย์ในอนาคต ในสภาพสังคม
ที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวพันกันมากขึ้น ทาให้การสื่ อสารยิง่ ทวีความสาคัญต่อสังคมมนุษย์มากขึ้น หากผูค้ นในสังคมขาดความรู ้
ความเข้าใจในการสื่ อสาร ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้ความคิด หรื อทาให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ ย่อมจะทาให้เกิด
ปั ญหาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งอาจจะกล่าวได้วา่ ปั ญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความล้มเหลวของการสื่ อสาร
การสื่ อสารการตลาดประกอบไปด้วยการโฆษณา (Advertising) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)
การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ (Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct
Marketing) เป็ นการติดต่อโดยตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ในลักษณะที่เป็ นการติดต่อส่ วนบุคคลโดยผ่านสื่ อต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการสร้างให้เกิดการตอบสนองโดยตรง และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
ดังนั้น การสื่ อสารการตลาดจึ งมี คุณ ลักษณะที่ สาคัญ คื อ ต้องเป็ นการสื่ อสารที่ ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ต้อง
สื่ อสารไปในมุม มองที่ ลูกค้าต้องการ กลยุท ธ์การสื่ อสารการตลาดนั้น ต้องเป็ นการผสมผสานทุ กสิ่ งในองค์กรให้เป็ น
เอกภาพ สารที่ใช้ตอ้ งมีความชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อประสิ ทธิผลเหนือคู่แข่ง ต้องใช้ขอ้ ความสื่ อสารที่สามารถครอบคลุม
ธุรกิจการค้าที่รวมตัวอยูไ่ ด้ ต้องเป็ นการสื่ อสารแบบสองทางระหว่างลูกค้ากับผูค้ า้
จังหวัดน่าน เป็ นจังหวัดที่มีการรวมตัวของกลุ่มองค์กรอย่างเหนี ยวแน่น ทั้งเป็ นการรวมตัวกันตามธรรมชาติ
และได้รับการสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวเป็ นกลุ่ม มีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประสานกัน ทั้งภายในชุมชน และระหว่าง
ชุมชน เพื่อพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริ มอาชีพสิ นค้าที่ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดน่าน และช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน คือ “มะไฟจีน”
มะไฟจีนเป็ นผลไม้ที่ไม่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทย แต่ยอมรับกันว่าชาวจีนเป็ นชาติแรกได้เป็ นผูน้ าเข้ามาปลูก
ในประเทศไทย ที่จงั หวัดน่านเกือบ 100 ปี ที่ผา่ นมา จังหวัดน่านจึงเป็ นแหล่งปลูกมะไฟจีนแหล่งใหญ่แห่งเดียวของประเทศ
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มะไฟจี นมี พ้ืนที่ เพาะปลูกบริ เวณติดกับริ มแม่น้ าน่ าน ทั้งนี้ เนื่ องจากมะไฟจี นชอบดิ นร่ วนปนทราย จึ งมีการปลูกตั้งแต่
อาเภอปั ว เรื่ อยมาจนถึงอาเภอเวียงสา มะไฟจีนไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดน่าน แต่เป็ นผลไม้ที่ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์
เนื่องจากมะไฟจีนปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศจังหวัดน่านได้ดี ให้ผลผลิตสูง โดยมะไฟจีนหนึ่งต้นสามารถให้ผลผลิตได้ถึง 150
กิ โลกรัม ซึ่ งถ้านาไปปลูกที่ จงั หวัดอื่น โดยเฉพาะภาคกลางจะให้ผลผลิตที่ ต่ า (องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่ าน้าว, 2554:
ระบบออนไลน์)
มะไฟจี น มี ชื่ อ เรี ย กว่า “ฮวงพี้ ” ในภาษาจี น มี ชื่ อ สามัญ ว่า “แวมปี ” (Wampee) และมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า
“Clausena lansium” เป็ นพืชที่ อยูใ่ นตระกูลเดียวกับส้ม มะไฟจีนเป็ นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลติดเป็ นพวงคล้ายกับมะไฟ มี
ทั้งชนิ ดกลมและรี เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.5 - 2 เซนติเมตร ผลเมื่อสุ กมีสีเหลื องอมน้ าตาล เนื้ อค่อนข้างใสคล้ายลางสาด
เปลื อ กบางติ ด เนื้ อ ผล และมี กลิ่ น ฉุ น ของน้ ามัน หอมระเหยเหมื อนเปลื อ กส้ม มี รสขมซ่ าบ้าง ขณะรั บ ประทานจึ งต้อ ง
รับประทานทั้งเปลือก รสชาติหวานอมเปรี้ ยว มะไฟจีนจึงจัดเป็ นพืชสมุนไพรชนิ ดหนึ่ ง ที่ มีคุณสมบัติในการรักษา โรค
กระเพาะอาหาร แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้ อ แก้หลอดลมอักเสบ ช่วยเจริ ญอาหาร ใบสามารถนามาใช้กาจัดรังแคได้ ผลนอกจาก
รับประทานสดแล้ว ยังสามารถนามาแปรรู ปได้อย่างน้อย 3 อย่าง แต่ที่นิยมนามาแปรรู ปเป็ นเวลาช้านาน ก็คือ การทามะไฟ
จีนเชื่อมแห้ง (องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าน้าว, 2554: ระบบออนไลน์)
มะไฟจี นเชื่ อมแห้ง เป็ นการถนอมอาหารที่ มีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่ งได้ความคิดมาจากประเทศจีน นิ ยมบริ โภค
โดยใช้มะไฟจีนเชื่อมแห้งต้ม หรื อแช่ในน้ าที่ร้อนจัด เพื่อใช้บริ โภคแทนน้ าอุ่นธรรมดา มะไฟจีนเมื่อนามาแปรรู ปเป็ นมะไฟ
จีนเชื่อมแห้ง สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 2 ปี มะไฟจีนสดมีราคาขายกิโลกรัมละ 10 - 25 บาท ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของมะไฟ
จีน แต่เมื่อนามาแปรรู ปเป็ นมะไฟจีนเชื่อมแห้ง จะขายได้ราคากิโลกรัมละ 180 - 250 บาท มะไฟจี นเชื่อมแห้งของจังหวัด
น่านได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และผูท้ ี่มีโอกาสมาจังหวัดน่าน ซื้อกลับไปเป็ นของฝาก นอกจากนี้ยงั มีพอ่ ค้ามารับไป
ขายส่ งยัง ป ระเท ศจี น และป ระเท ศสิ งคโปร์ (ศู น ย์ วิ จั ย เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต ท างเกษ ตรและคณ ะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548)
ดังนั้น มะไฟจีนจึงกลายเป็ นสิ นค้าที่ เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน เนื่ องจากมีการผลิตเพียงแห่ งเดียว จนถึง
กับมีคากล่าวว่า "มะไฟจีน" อีกหนึ่ งของดีคู่เมืองน่าน (ผูจ้ ดั การออนไลน์ , 2551: ระบบออนไลน์) ในปั จจุบนั มีการแปรรู ป
มะไฟจีนเป็ นสิ นค้าหลากหลายยิง่ ขึ้น เช่น มะไฟจีนกวน น้ ามะไฟจีน แยมมะไฟจีน เป็ นต้น
จากนโยบายเร่ งด่วน ที่จะเริ่ มดาเนิ นการในปี แรกของรัฐบาล ตามคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาว
ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิ งหาคม 2554 เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนางาน
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสิ นค้าในท้องถิ่น โดยให้บริ หารจัดการโครงการ
หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ให้มีศกั ยภาพด้วยการสนับสนุ นให้ชุมชน วิสาหกิ จชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ผนวกกับองค์ความรู ้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและบริ การ สามารถการเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาด
เชิ งรุ ก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่ งเสริ มให้มีศูนย์กระจายและแสดงสิ นค้าถาวรในภูมิภาค และเมืองท่องเที่ ยว
หลักที่ เชื่ อมโยงกับการท่ องเที่ ยวและการส่ งออก การดาเนิ นงานเพื่อส่ งเสริ มการตลาดนั้น การสื่ อสารการตลาดและการ
เรี ยนรู ้เทคนิคการสื่ อสารการตลาดจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งของการนาเสนอสิ นค้าและบริ การ ตามความต้องการ
ของลูกค้า คู่แข่งขันผูข้ าย ตลอดจนผูท้ ี่มีบทบาทอื่นทางการตลาดด้วย
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด และพัฒนาการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริ ม
ตลาดของผลิตภัณฑ์ และเป็ นข้อมูลในการส่งเสริ มและพัฒนา สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ หลัก
เพื่อพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด ช่วยส่งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
วัตถุประสงค์ รอง
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด ที่ส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
2. เพื่อพัฒนาการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจยั
ในการคัดเลือกประชากรที่ ใช้ในการดาเนิ นงานวิจยั ครั้ง ได้ประมาณการจานวนประชากรที่ สนใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน จากการสัมภาษณ์ผจู ้ าหน่ายสิ นค้า เฉพาะในช่วงเวลาที่มีผลิตภัณฑ์มะไฟจีนจัดจาหน่าย ทั้งนี้ ประชากร
ดังกล่าว สามารถจาแนกเป็ น
- นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ซ้ือผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นของฝาก
- คนต่างถิ่นที่พานักอยูใ่ นจังหวัดน่าน ที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นของฝาก
กลุ่มตัวอย่ าง
ได้ โ ดยวิ ธี สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ หรื อการเลื อ กตัว อย่ า งตามความสะดวก (Accidental Sampling or
Convenience Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์
มะไฟจีน
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
1. วางแผนการวิจยั โดยศึ กษาปั ญ หาการสื่ อสารการตลาด ในการส่ งเสริ มการตลาดของผลิ ตภัณ ฑ์มะไฟจี น เพื่อหา
แนวทางในการศึกษารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด
2. สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารอ้างอิง ข้อมูลเผยแพร่ โดยบูรณาการกับ
การเรี ยนการสอน ในการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับ มะไฟจีน ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน แหล่งจัดจาหน่าย
ความต้องการของชุมชน
3. จัดทาแผนเพื่อหารู ปแบบการสื่ อสารการตลาดส่งเสริ มการตลาด ของผลิตภัณฑ์มะไฟจีนโดย
3.1 บู รณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน โดยมอบหมายให้นักศึ กษาได้วิเคราะห์ รูปแบบการสื่ อสารทางการตลาด
พบว่า การสื่ อสารทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงชุมชน และผูบ้ ริ โภคได้ง่าย และมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ได้แก่
สื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทใบปลิว แผ่นพับ และสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์)
3.2 จัด ท าสื่ อ การสื่ อ สารการตลาด โดยจัด ประชุ ม เชิ งปฏิ บัติ ก าร ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ รู ป แบบการสื่ อ สารทาง
การตลาดให้นักศึกษาศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด ทดลองทาสื่ อการสื่ อสารการตลาด
ต้นแบบ
3.3 ระดมสมองร่ วมกับผูน้ าชุมชน นักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด และ
ผลิตสื่ อต้นแบบ
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4. พัฒนารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด และผลิตสื่ อ ให้เป็ นไปตามอัตลักษณ์ของชุมชน โดยพัฒนารู ปแบบแผ่นพับ
และเว็บไซต์ ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอัตลักษณ์น่าน
5. ติดตามและประเมินผลการส่ งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน โดยจัดทาแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับความ
น่าสนใจของสื่ อทางการตลาดที่พฒั นาขึ้น จากผูท้ ี่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นของฝาก จานวน 174 ตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญหรื อการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูล
ด้านพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และผูซ้ ้ือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
2. คนต่างถิ่ นที่ พานักอยู่ในจังหวัดน่ าน ที่ นิยมซื้ อผลิ ตภัณฑ์มะไฟจี นเป็ นของฝาก จานวน 50 ตัวอย่าง โดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling)โดย
เก็บข้อมูลด้านพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูซ้ ้ือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ แบบส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การพัฒ นารู ป แบบการสื่ อ สารทาง
การตลาดเพื่อส่งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ตอนที่ 3 การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
5.1 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
5.2 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
5.3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการแจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟ
จีนเป็ นของฝาก จานวน 174 ตัวอย่าง คนต่างถิ่นที่พานักอยูใ่ นจังหวัดน่าน ที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นของฝาก จานวน
50 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 224 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้เรี ยบร้อยแล้ว ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. หา ค่าร้อยละ จากข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
3. หา ค่าร้อยละ จากการถูกเลือก จากข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อที่ 6 สื่ อประชาสัมพันธ์ที่ทาให้ท่าน
รู ้จกั ผลิตภัณฑ์มะไฟจี น และแบบสอบถามตอนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์มะไฟจี น เพื่อเรี ยงลาดับความ
น่าสนใจ โดยเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถาม
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3. หา ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จากข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 3 การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
มะไฟจีน และตอนที่ 4 ความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เพื่อให้ทราบถึงการตัดสิ นใจ
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถาม
4. หาความถี่ จากข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เกี่ยวกับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เพื่อทราบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้ อบแบบสอบถาม
5. นาผลการวิเคราะห์ มาแปลความหมาย ตามเกณฑ์การแปรความหมายค่าเฉลี่ยที่ต้ งั ไว้
6. เสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรู ปแบบบรรยาย
6. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิ ติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation :
S.D.) และค่าความถี่ (Frequency)
2. เกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ ย เที ยบกับ เกณฑ์ที่ ใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ ย (บุ ญ ชม ศรี
สะอาด, 2543 : 100-103) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิจยั ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นจานวนและร้อยละ
ของข้อมูลส่ วนบุ คคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทั้งนี้ การนาเสนอข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นเพียงการนาเสนอข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มิ ได้มุ่งเน้น เปรี ยบเที ยบข้อมูลดังกล่าว กับการเลื อกซื้ อผลิตภัณ ฑ์มะไฟจี น ดังผล
การศึกษาที่นาเสนอต่อไปนี้
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เพศ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62.50
อายุ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนมากมีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.23 รองลงมา
มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.43 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.75 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 14.73 มี อายุระหว่าง 61 ปี ขึ้ น ไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.50 และมี อายุระหว่าง ต่ ากว่า 21 ปี คิ ดเป็ นร้อยละ 5.36
ตามลาดับ
วุฒิทางการศึกษา ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่ วนมากมีวฒ
ุ ิ ทางการศึกษา ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป คิด
เป็ นร้อยละ 62.95 รองลงมามีวฒ
ุ ิทางการศึกษา ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 30.36 และมีวฒ
ุ ิทางการศึกษา ต่ากว่า
ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 6.70 ตามลาดับ
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อาชีพ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 25.89 รองลงมา มี
อาชีพ ข้าราชการ / ข้าราชการบานาญ คิดเป็ นร้อยละ 21.88 มีอาชีพ พนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 21.43 มีอาชีพ พนักงาน
ของรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 10.71 มีอาชีพ แม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 10.27 และมีอาชีพ อื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 9.82 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่ วนมากมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 21.88 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 20.98 มีรายได้ต่อเดื อน 15,001 – 20,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.20 มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 16.52 มีรายได้ต่อเดื อน 20,001 – 25,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.39 และมีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.04
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ข้อความ “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” เป็ น ข้อความที่สะกิดใจผูซ้ ้ื อ ว่าเป็ นสิ นค้าประจา
ถิ่น ที่ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนได้ดีที่สุด
ข้อความ “มาน่านทั้งทีตอ้ งได้ลองชิมมะไฟจีน” เป็ น ข้อความที่สะกิดใจผูซ้ ้ือ ว่าเป็ นสิ นค้าแปลกใหม่ น่าสนใจ
ที่ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนได้ดีที่สุด
และข้อความ “มะไฟจีน สมุนไพรตารับยาจีนโบราณ” เป็ น ข้อความที่สะกิดใจผูซ้ ้ื อ ว่า เป็ นสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ
ที่ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนได้ดีที่สุด
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ การได้รับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์มะไฟ
จีนแน่นอน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์มะไฟจี น ส่ วนใหญ่จะซื้ อผลิตภัณฑ์มะไฟจี น
เพื่อเป็ นของฝาก/ของที่ระลึก สาหรับญาติมิตรที่อยูต่ ่างจังหวัด และมีบางส่วนนิยมซื้อเพื่อรับประทานเองเป็ นประจา
และพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่ วนใหญ่ เคยซื้ อผลิ ตภัณฑ์มะไฟจี นมาแล้ว 1 – 5 ครั้ง ใกล้เคี ยงกับ ผูท้ ี่ ยงั ไม่เคยซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเลย
ตอนที่ 3 การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านสิ นค้า พบว่า สิ นค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นน่าน และเป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
มีผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ตามลาดับ
ปั จจัยด้านราคา พบว่า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสิ นค้ามีหลายระดับราคาให้เลือก มีผล ในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ตามลาดับ
ปั จ จัย ด้านการจัด จ าหน่ าย พบว่า การมี จ าหน่ ายทั่ว ไปในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยว มี ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน มากที่สุด
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า มีผลิตภัณฑ์ตวั อย่างให้ทดลองชิม และมีการจัดวางสิ นค้าน่าสนใจ พบ
เห็นได้ง่าย มีผล ในการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ตามลาดับ
ดังนั้นการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ สิ นค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นน่าน และ
เป็ นของฝาก/ของที่ ระลึก เป็ นปั จจัยด้านสิ นค้าที่ ดี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสิ นค้ามีหลายระดับราคาให้เลือก เป็ น
ปั จจัยด้านราคาที่เหมาะสม การมีผลิตภัณฑ์มะไฟจีนจาหน่ายทัว่ ไปในแหล่งท่องเที่ยว เป็ นปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายที่ดี การ
มีผลิตภัณฑ์ตวั อย่างให้ทดลองชิ ม และมีการจัดวางสิ นค้าน่ าสนใจ พบเห็ นได้ง่าย เป็ นปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่
น่าสนใจ
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า รู ปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิ ตภัณฑ์มะไฟจี น ในการเผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ควรเป็ น ข้อมูลที่ นาเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่ าสนใจ เท่ากันกับการจัดลาดับเนื้ อหาเป็ น
ขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
รู ป แบบเว็บ ไซต์ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม ะไฟจี น (http://www.nan-wampee.com/) ในการเผยแพร่
ประชาสัมพัน ธ์ ผลิ ตภัณ ฑ์ม ะไฟจี น ควรเป็ น การจัดรู ป แบบในเว็บ ไซต์ง่ายต่อ การอ่ าน และเข้าถึ งข้อมู ล และข้อ มูล ที่
นาเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ ตามลาดับ
ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็ นว่า ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ เห็นว่า
ข้อมูลที่ นาเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มี ประโยชน์ น่ าสนใจ และการจัดลาดับเนื้ อหาเป็ นขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย เป็ น
รู ปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนที่ดี ทั้งการจัดรู ปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเข้าถึงข้อมูล และ
ข้อ มู ล ที่ น าเสนอครบถ้วน สมบู ร ณ์ มี ป ระโยชน์ น่ าสนใจ เป็ นรู ป แบบเว็บ ไซต์ป ระชาสั ม พัน ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม ะไฟจี น
(http://www.nan-wampee.com/) ที่เหมาะสม
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับรู ปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ว่าแผ่นพับควรมีสีสัน
สวยงาม น่ าสนใจ มี รูปภาพจานวนมาก และเป็ นภาพขนาดใหญ่ บรรจุ เนื้ อหารายละเอี ยดให้กระชับ ควรมี ขอ้ มูลอย่าง
ครบถ้วน และเป็ นเรื่ องราวอันมีประโยชน์ของมะไฟจีน
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ น เกี่ ยวกับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ ยว
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ว่า แผ่นพับที่ ใช้มีรูปแบบเหมาะสมดีแล้ว แต่ก็มีขอ้ เสนอแนะรองลงมา ว่า แผ่นพับก็ไม่ควรมี
เนื้ อหารายละเอียดมากเกินไป ซึ่ งทาให้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยสนใจ ควรเพิ่มสี สันให้สวยงาม เพิ่มรู ปผลิตภัณฑ์มะไฟจีนให้
มาก และปรับขนาดรู ปภาพให้ใหญ่ข้ ึน และเพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับรู ปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มะไฟว่ามีความน่าสนใจอยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ ง
ปรับปรุ ง แต่ก็มีขอ้ เสนอแนะรองลงมา ว่ารู ปแบบเว็บไซต์ยงั ไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร ควรปรับปรุ งสี สัน
และข้อมูลให้ครบถ้วน รู ปภาพผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยชัดเจน มีนอ้ ย ไม่ค่อยสวย และ เนื้อหาน้อย ควรเพิ่มข้อมูลใหม่ ๆ
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับรู ปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มะไฟ เพื่อดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ว่า รู ปแบบดีอยูแ่ ล้วไม่มีปรับปรุ ง สวยงาม น่าสนใจ แต่ก็มีขอ้ เสนอแนะรองลงมา ว่า ควรเพิ่มรู ปภาพให้
มากหน่อย ควรมีการปรับปรุ งสี สนั ในเว็บไซต์ให้สวยขึ้น และควรเพิม่ เติมเนื้อหา ข้อมูลให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ว่า เพิ่มป้ ายโฆษณา นิทรรศการ หรื อทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน และ+มีขอ้ เสนอแนะรองลงมา ว่า ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ ทางยูทูบ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจี นผ่านสื่ อทางสิ่ งพิมพ์,หนังสื่ อพิมพ์,นิ ตยสาร แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ผลิ ตภัณฑ์มะไฟจี นทางรายการโทรทัศน์ การให้สัมภาษณ์ ผูผ้ ลิตมะไฟจี น โฆษณา และประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนทางวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุทอ้ งถิ่น

วิจารณ์ ผลการวิจัย
จากการศึ กษา การสื่ อสารทางการตลาดเพื่อส่ งเสริ มการตลาดผลิ ตภัณฑ์มะไฟจี น มี ประเด็นสาคัญที่ นามา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด ช่วยส่งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์
มะไฟจีน ได้ดงั นี้
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วัตถุประสงค์ การวิจยั ข้ อที่ 1 เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด ทีส่ ่ งเสริมตลาดของผลิตภัณฑ์ มะไฟจีน
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด ที่ส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีนนั้น ไม่วา่
จะเป็ นรู ปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน หรื อรู ปแบบ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน จะเห็นได้วา่ ข้อมูลที่นาเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ และการ
จัด ล าดับ เนื้ อ หาเป็ นขั้น ตอน อ่ านแล้ว เข้าใจง่ าย เป็ นรู ป แบบแผ่น พับ ประชาสัม พัน ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ม ะไฟจี น ที่ ดี ทั้งการ
จัดรู ปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลที่นาเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ เป็ น
รู ปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจี น เหมาะสม ซึ่ งในการประชาสัมพันธ์ในเข้าถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
จาเป็ นต้องใช้ภาษาที่ จูงใจ สะกิ ดใจ การสื่ อสารการตลาด มองเห็ นถึง ว่า ข้อความที่ จูงใจผูบ้ ริ โภค ว่าผลิตภัณฑ์มะไฟจี น
เป็ นสิ นค้าประจาถิ่น “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” หรื อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เป็ นสิ นค้าแปลกใหม่ น่าสนใจ “มาน่านทั้งทีตอ้ ง
ได้ลองชิมมะไฟจีน” และผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นสิ นค้าเพื่อสุขภาพ “มะไฟจีน สมุนไพรตารับยาจีนโบราณ” เป็ น ข้อความที่
กระตุน้ ความสนใจ ส่งผลให้ตดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนมากขึ้น
การได้รับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนแน่นอน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ประสงค์จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เพื่อเป็ นของฝาก/ของที่ ระลึก สาหรับญาติมิตรที่ อยูต่ ่างจังหวัด
และซื้ อเพื่อรับประทานเอง ดังนั้นการพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด จาเป็ นต้องให้รายละเอียดข้อมูลที่ น่าสนใจ
และชัดเจน เชื่อถือได้
ทั้งนี้ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน มีปัจจัยด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยด้านสิ นค้า ว่าเป็ นสิ นค้ามี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นน่าน และเป็ นของฝาก/ของที่ระลึก ปั จจัยด้านราคา สิ นค้ามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสิ นค้ามีหลาย
ระดับราคาให้เลือก ปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย หากมีจาหน่ายทัว่ ไปในแหล่งท่องเที่ยว หาซื้ อได้ง่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มี ผลิ ตภัณ ฑ์ตวั อย่างให้ท ดลองชิ ม และมี การจัด วางสิ น ค้าน่ าสนใจ พบเห็ น ได้ง่าย ล้วนแล้วแต่มี ผล ในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ทั้งสิ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อพัฒนาการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อส่ งเสริมตลาดของผลิตภัณฑ์ มะไฟจีน
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจี น ทั้งการพัฒนา รู ปแบบ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ให้มีขอ้ มูลที่ นาเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่ าสนใจ เท่ากันกับการ
จัดลาดับเนื้ อหาเป็ นขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย และ รู ปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ควรจัดรู ปแบบใน
เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลที่นาเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ
รู ปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ว่าแผ่นพับควรมีสีสันสวยงาม น่าสนใจ เพิ่มรู ปผลิตภัณฑ์
มะไฟจีนให้มาก และเป็ นภาพขนาดใหญ่ บรรจุเนื้ อหารายละเอียดให้กระชับ ไม่ควรมีเนื้ อหารายละเอียดมากเกินไป ซึ่ งทา
ให้นกั ท่องเที่ยวไม่ค่อยสนใจ ควรมีขอ้ มูลอย่างครบถ้วน และเป็ นเรื่ องราวอันมีประโยชน์ของมะไฟจีน
รู ปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มะไฟจีนว่า ควรปรับปรุ งสี สัน และข้อมูลให้ครบถ้วน เพิ่มรู ปภาพผลิตภัณฑ์
ให้สวยงาม ชัดเจน และควรเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ
ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ มะไฟจีน
ผลการวิจยั พบว่า ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ ยวกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจี น เช่น เพิ่มป้ ายโฆษณา
นิ ท รรศการ หรื อ ท าสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ต ามสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด น่ าน ให้ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม ะไฟจี น
ทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ ทางยูทูบ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจี นผ่านสื่ อทางสิ่ งพิมพ์,หนังสื่ อพิมพ์,นิ ตยสาร แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ผลิ ตภัณฑ์มะไฟจี นทางรายการโทรทัศน์ การให้สัมภาษณ์ ผูผ้ ลิตมะไฟจี น โฆษณา และประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนทางวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุทอ้ งถิ่น
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย ครั้ งนี้ ท าให้ ท ราบถึ ง รู ป แบบพื้ น ฐานในการประชาสั ม พัน ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม ะไฟจี น จึ ง มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ชุมชนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์มะไฟจีน พึงตระหนักว่า สื่ อประชาสัมพันธ์ และการสื่ อสารทางการตลาด มีผล
ต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน อันมีผลต่อรายได้ระยะยาวของชุมชนเอง
2. ชุมชนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์มะไฟจีน พึง หาช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนให้มาก
ขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด ที่ ส่งเสริ มตลาดของผลิ ตภัณ ฑ์
มะไฟจีนเท่านั้น ในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจมีการศึกษารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด ที่ส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
2. การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
เท่านั้น ในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจมีการพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด ที่ส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้วิจัย ขอขอบพระคุ ณ เป็ นอย่างสู ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ผูบ้ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย ที่ ไ ด้ก รุ ณ าสนับ สนุ น ให้
โครงการวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะตรวจทาน แก้ไข ปรับปรุ ง เพื่อให้
รายงานวิจยั มีความถูกต้องและสมบู รณ์ ยิ่งขึ้นและขอขอบคุณ สมาชิ กกลุ่มมะไฟจี นท่ าน้าว กลุ่มมะไฟจี นบ้านกอก และ
ร้านค้าผูจ้ าหน่ายมะไฟจีน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้ช่วยประสานงาน อานวยความสะดวกให้แก่คณะผูว้ ิจยั ตลอดจนผูท้ ี่ มีส่วน
ช่วยในการให้ขอ้ มูลและตอบแบบสอบถาม

เอกสารอ้างอิง
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กาญจนา แก้ว เทพ. 2538. การพั ฒ นาแนวนวั ต กรรมชุ ม ชนโดยถื อ มนุ ษ ย์ เป็ นศู น ย์ ก ลาง. กรุ ง เทพมหานคร : สภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.
. 2540. ในองค์ การชุมชน กลไกเพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาสั งคม. สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : แปล
นพริ นท์ติง้ .
แก้วสรร อติโพธิ์. 2540. การมีส่วนร่ วมของประชาชนกุญแจดอกสาคัญในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย. กรุ งเทพมหานคร
: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
โกวิทย์ พวงงาม. 2553. การจัดการตนเองของชุมชนท้ องถิ่น. กรุ งเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์.
ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา. 2537. วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลีย่ นแปลงทางสั งคม. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ทวีศกั ดิ์ นพเกสร. 2542. วิกฤตสั งคมไทย 2540 กับบทบาทวิทยากรกระบวนการ เล่ มที่ 2. กรุ งเทพมหานคร : สานักงาน
กองทุนเพื่อสังคมธนาคารออมสิ น.
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ธี ระพงษ์ แก้วหาวงษ์. 2543. กระบวนการเสริมสร้ างชุ มชนเข้ มแข็ง : ประชาคม ประชาสั งคม. ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ.
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. 2550. แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน.กรุ งเทพมหานคร : ราไทยเพรส.
บุญชม ศรี สะอาด. 2545. การวิจยั เบื้องต้ น, พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพมหานคร : สุวรี ิ ยาสาส์น.
ประดิ ษฐ์พงศ์ อภิ รัชติ กุล. 2549. กระบวนการมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้ างพลังอานาจของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้ านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประภาพร ศรี ตระกูล. 2546. กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : ศูนย์
พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา.
ประเวศ วะสี . 2541. ประชาคมตาบล ยุทธศาสตร์ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุ ขภาพ. กรุ งเทพมหานคร : พิมพ์ครั้ง
ที่ 3.เอดิสนั เพรสโปรดักส์.
. 2541. ยุทธศาสตร์ ชาติเพื่ อความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ สั งคมและศี ลธรรม. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มูลนิ ธิ
โกมลคีมทอง.
ปาริ ชาติ วลัยเสถี ยร. 2543. กระบวนการและเทคนิ ค การทางานของนั ก พัฒ นา.กรุ งเทพมหานคร : สานักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจยั .
พรพนิ ดา มุจลินทโมลี. 2548. กระบวนการจัดการปั ญหากับความเข้ มแข็งของชุ มชน หมู่บ้านดง ตาบลนายาง อาเภอสบ
ปราบ จังหวัดลาปาง. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เพิ่มวิทยา กันทะทรง. 2548. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อกระบวนการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน กรณีศึกษาอาเภอเมือง
แม่ ฮ่องสอน จังหวัดแม่ ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. 2541. ประชาคมตาบล : หมายเหตุจากนักคิด สถาบันชุ มชนท้ องถิ่นพัฒนา. กรุ งเทพมหานคร : โอ
เดียนสโตร์.
ไพรชล ตันอุด. 2552. การมีส่วนร่ วมของผู้นาและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข้ มแข็งเมืองน่ าอยู่ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
อาเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่ .วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพรัตน์ เตชะริ นทร์. 2527. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุ งเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์.
ภัณฑิกา สหายมิตร. 2551. ทุนทางสังคมทีเ่ สริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนบ้ านกิว่ ลม ตาบลบ่ อหลวง อาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ . การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
มิ่ งขวัญ แดงสุ ว รรณ. 2545. กระบวนการสร้ างความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนบ้ านโปง อ าเภอสั น ทราย จังหวัด เชี ย งใหม่ .
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ยุกติ มุกดาวิจิตร. 2538. การก่ อตัวกระแส “วัฒนธรรมชุ มชน” ในสั งคมไทย พ.ศ.2520 – 2537. วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วารุ ณี บัวแก้ว. 2551. การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชนด้ วยระบบมาตรฐานงานชุ มชน กรณีศึกษาบ้ านสวนกล้ วย
ตาบลบ้ านส้ อง อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิ ริ ข วัญ อุ ท า. 2546. กระบวนการจั ด ท าแผนชุ ม ชนแบบมี ส่ วนร่ วมในจั ง หวั ด ล าพู น . วิ ท ยานิ พ นธ์ ม หาบั ณ ฑิ ต :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สัญญา สัญญาวิวฒั น์. 2541. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ.กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ. มปป. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559). [ออนไลน์]แหล่งที่มา http://www.nesdb.go.th (25 ตุลาคม 2556).
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. 2544. รายงานการศึ ก ษาวิเคราะห์ ปั จ จัย ทางเศรษฐกิจ สั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ส นั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง .
กรุ งเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี .
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (กปร.). มปป. เกษตรทฤษฎีใหม่ .
[ออนไลน์]แหล่งที่มา http://rdpb.go.th (25 ตุลาคม 2556).
สุ มาลี สันติพลวุฒิ และคณะ. 2550. ตัวชี้วัดความเข้ มแข็งของชุ มชนและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อความเข้ มแข็งของชุ มชน.
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
สุเมธ ตันติเวชกุล. 2544. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มติชน.
องค์การบริ หารส่วนตาบลนาปั ง. มปป. ข้ อมูลทัว่ ไป.[ออนไลน์]แหล่งที่มา http://www.thaitambon.com (25ตุลาคม 2556).
อภิ ชั ย พั น ธเสน. 2544. พุ ท ธเศรษฐศาสตร์ : วิ วั ฒ นาการทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ กั บ เศรษฐศาสตร์ สาขาต่ า งๆ.
กรุ งเทพมหานคร : อัมริ นทร์พริ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. 2541. การระดมทุนเพื่อสังคม. กรุ งเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.
อาภาพร ปานนุ่น. 2551. การดาเนินชีวิตในระดับชุ มชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มผี ลต่ อคุณภาพด้ านปัจจัยกายภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
อ าภา จั น ท รากาศ. 2543. ทุ น ท างสั งคม ที่ ส่ งผลต่ อความ เข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน . วิ ท ยานิ พ น ธ์ ม ห าบั ณ ฑิ ต :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อุทยั ดุ ลยเกษมและเอนก นาคะบุ ตร. 2545. เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในตาบลจากวิถีคิดสู่ วิถีปฏิบัติ. กรุ งเทพมหานคร :
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.
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.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

763

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
Reseach Project for The Development of RMUTR Researchers
สาเนียง องสุพนั ธ์กลุ 1 วรารัตน์ วัฒนชโนบล1 และ สมกมล ภัทรกิจโสภณ1*
Sumnieng Ongsupankul 1 Wararat Wattanachanobon1 and Somkamon Pattarakitsophon1*

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง โครงการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักวิจยั สังเคราะห์ผลการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ การศึกษาครั้ง
นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่
อาจารย์และนักวิจัยที่ ได้รับการสนับสนุ นทุ นวิจัยงบประมาณเงิ นรายได้ 2559 ภายใต้โครงการวิจัยเพื่ อการพัฒนานักวิจัย
(จานวน76 โครงการ) ในประเภททุนนักวิจยั เพื่อชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา
ตามกรอบแนวความคิดในการพัฒนานักวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ 1) ระยะต้นน้ า เป็ นการพัฒนานักวิจยั ให้สามารถ
ค้นหาปั ญหาการวิจยั แล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์วจิ ยั พร้อมทั้งสามารถพัฒนาโจทย์วจิ ยั สู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั 2) ระยะ
กลางน้ า เป็ นการดูแลติดตามนักวิจยั ระหว่างดาเนิ นการวิจยั เพื่อทราบปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการวิจยั และหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาร่ วมกัน 3) ระยะปลายน้ า คือ เป็ นระยะที่ สนับสนุ นให้นักวิจยั ทาการเผยแพร่ ผลการวิจยั ของตนเอง จากการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์พบว่า
1. โครงการวิจยั ภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (75 โครงการ) มีโครงการวิจยั ที่ ได้ดาเนิ นการแล้วเสร็ จและ
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จานวน 68 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 90.67 ในประเภททุน ดังนี้ ประเภททุนนักวิจยั เพื่อสังคม จานวน
36 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 52.94 ประเภททุนนักวิจยั จานวน 10 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 14.71 และประเภททุนนักวิจยั สหกิ จ
ศึกษา จานวน 22 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 32.35 ทั้งนี้ นกั วิจยั ได้ดาเนิ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ไปแล้ว จานวน 3 โครงการ คิดเป็ น
ร้อยละ 4.41 และอยูร่ ะหว่างการเผยแพร่ ผลงานวิจยั จานวน 65 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 95.59 ซึ่ งสถาบันวิจยั และพัฒนา ในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ดาเนินการเร่ งรัดติดตามเพื่อให้นกั วิจยั สามารถดาเนินการวิจยั ได้แล้วเสร็ จตามระยะเวลา
2. นั กวิ จัย มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในการด าเนิ น การวิ จัย ในแต่ ล ะกระบวนการ ได้ฝึ กฝนการพัฒ นาโจทย์วิ จัย
วัตถุประสงค์การวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั การปรับปรุ งข้อเสนอโครงการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การรายงานสรุ ปผลการวิจยั
และได้ฝึกฝนการนาเสนอผลงานวิจยั การตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนักวิจยั วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ในแต่
ละกระบวนการ
3. ปั ญหาและอุปสรรค ได้แก่ ด้านปั ญหาระยะ กิ จกรรม และภาระงานประจา เนื่ องจากอาจารย์และนักวิจยั มีภาระ
งานประจามาก และมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมและโครงการในช่วงระยะเดี ยวกัน ซึ่ งอาจารย์และนักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
จะต้องร่ วมกิ จกรรมดังกล่าว นักวิจยั จึงไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ครบทุกครั้ง ทาให้การดาเนิ นงานตามแผนงานวิจยั เกิ ด
ความล่าช้าจากแผนงานที่ได้กาหนดไว้
คาสาคัญ : นักวิจยั , การพัฒนานักวิจยั
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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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บทนา
การวิจัยถื อเป็ นภารกิ จหลักอย่างหนึ่ งของสถาบันอุ ดมศึ กษา ตามพระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย เพราะการวิจยั จะนาไปสู่ การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการ การ
เรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการแก่ สังคม สอดคล้องตามพันธกิ จของมหาวิทยาลัย โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็ น
หน่ วยงานที่ มีภารกิ จหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการสร้างงานวิจัย สิ่ งประดิ ษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้ างสรรค์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ในด้านการทาวิจยั ที่มีคุณภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของชุ มชน และสังคมให้การสนับสนุ นบุ คลากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพและเสรอมสร้างความรู ้
เกี่ ยวกับการวิจยั ชุมชน กระบวนการวิจยั และการเข้าถึงข้อมูลในชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาของชุมชนและการ
สนับสนุ นให้มีการน าองค์ความรู ้จากมหาวิทยาลัยมาร่ วมวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม เพื่ อให้ผูป้ ระกอบการ
พัฒนาความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรื อกระบวนการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยการสร้างความรู ้และนวัตกรรมใหม่ จากกระบวนการวิจยั เป็ นสาคัญ
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้อาจารย์และนักวิจยั ทาการวิจยั โดยมีการจัดสรรทุนอุดหนุ นงานวิจยั ของ
มหาวิ ทยาลัยทุ กปี และส่ งเสริ มสนั บสนุ น ให้ อาจารย์และนั กวิ จัยเสนอขอทุ นอุ ดหนุ น งานวิ จัยจากแหล่ งทุ นต่ างๆ เช่ น
ทุนสานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่ งชาติ ทุนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.) โดยในแต่ละปี จะมีอาจารย์และนักวิจยั ส่ งข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อรับการพิจารณาสนับสนุนวิจยั เป็ นจานนมาก แต่
จากการติ ดตามและประเมิ นผล พบว่า มี ข ้อเสนอโครงการวิจัยที่ ไม่ผ่านการพิจารณาเป็ นจานวนหนึ่ ง อาจด้วยข้อจากัดหลาย
ประการ เช่ น ความสมบู รณ์ ของข้อเสนอโครงการวิ จัย ระยะเวลาที่ จ ากัดของอาจารย์และนั กวิ จัยในการพัฒ นาข้อเสนอ
โครงการวิจยั เป็ นต้น การได้มาซึ่ งโจทย์วิจยั การกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไม่ชดั เจน วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปล
ผลยังไม่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวจิ ยั
ดังนั้น เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเริ่ มต้นการทาวิจยั ให้กบั นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านจึงได้จดั ให้มี
โครงการวิจัยเพื่ อการพัฒนานั กวิจัย เพื่ อสร้ างและพัฒนานั กวิ จัย ซึ่ งเป็ นบุ คลากรของมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ ให้มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ์ ในหัวข้อของการวิจยั จากเหตุผลดังกล่าว จึ งเห็ นควรให้มีการบริ หาร
จัดการและสนับสนุนการดาเนิ นงานวิจยั และการพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั ให้มีความรู ้และทักษะทางด้านการวิจยั นับตั้งแต่การ
พัฒนาโจทย์วิจยั การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อให้
ได้ผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
1.2 เพื่อสังเคราะห์ผลการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักวิจยั และสังเคราะห์ผลการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลพื้นฐานของนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1.1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ อาจารย์แ ละนักวิจ ยั ที่ ไ ด้รับ การสนับ สนุ น ทุน วิจ ยั งบประมาณเงิ น รายได้ 2559
จานวน 76 คน ในประเภททุนนักวิจยั เพื่อชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิ จศึ กษา เป็ น
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
1.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
- การรวบรวมข้อมูลเอกสาร (documentary search) จากข้อเสนอโครงการวิจยั ของนักวิจยั ประเภททุน
นักวิจยั เพื่อชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิ จศึ กษา งบประมาณเงิ นรายได้ 2559
- นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแบ่งหมวดหมู่ และแยกประเภทของข้อมูล
1.3 เครื่ องมือในการวิจยั แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของนักวิจยั
1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล นาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ ได้บนั ทึ กไว้
เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านต่างๆ และทาการวิเคราะห์ตามประเด็นที่ต้ งั ไว้ โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
2. เพื่อสังเคราะห์ ผลการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2.1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ อาจารย์และนักวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั งบประมาณเงินรายได้ 2559 จานวน 76
คน ในประเภททุนนักวิจยั เพื่อชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิ จศึ กษาเป็ นวิธีการเลือ กแบบ
เฉพาะเจาะจง
2.2 ทาการสังเคราะห์ ผลจากการจัด โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจาปี งบประมาณ 2559 ซึ่ งมี ข้ นั ตอนการ
ดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ 1) ระยะต้นน้ า เป็ นการพัฒนานักวิจยั ให้สามารถค้นหาปั ญหาการวิจยั แล้วพัฒนาไปสู่ การ
สร้างโจทย์วิจยั พร้อมทั้งสามารถพัฒนาโจทย์วิจยั สู่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Work Shop)
2) ระยะที่ 2 ระยะกลางน้ า เป็ นการดูแลติดตามนักวิจยั ระหว่างดาเนิ นการวิจยั เพื่อทราบปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นการวิจยั
และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยให้นกั วิจยั รายงานความก้าวหน้าการดาเนิ นงานวิจยั พร้อมรายงานปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการดาเนิ นงานวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ขอ้ มูล 3) ระยะที่ 3 ระยะ
ปลายน้ า เป็ นระยะที่สนับสนุ นให้นกั วิจยั ทาการเผยแพร่ ผลการวิจยั ของตนเอง โดยให้นักวิจยั ฝึ กปฏิบตั ิการสรุ ปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและการเขียนรายงานสรุ ปผล พร้อมทั้งการรายงานความก้าวหน้าและนาเสนอผลการดาเนิ นงานวิจยั และส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้นักวิจยั ที่ ดาเนิ นการวิจยั เสร็ จสิ้ นทาการเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการต่างๆ ผลจากการศึกษานักวิจยั สามารถพัฒนาโจทย์
วิจยั เทคนิ คการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การพัฒนาวัตถุประสงค์การวิจยั การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจยั วิเคราะห์
ข้อมูล การสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานสรุ ปผลการวิจยั พร้อมนาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจยั
2.3 เครื่ องมื อ ในการวิ จัย โดยการรวบรวมข้อ มู ล เอกสาร (documentary search) ได้ แ ก่ รายงานความก้าวหน้ า
รายงานวิ จัยฉบับ สมบู รณ์ และการสั งเกตแบบมี ส่ วนร่ วม (Participant Observation) การสั งเกตแบบไม่ มี ส่ วนร่ วม (Nonparticipant Observation)
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2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้บนั ทึ ก
ไว้ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านต่างๆ และทาการวิเคราะห์ ตามประเด็นที่ ต้ งั ไว้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้ อหา
(Content Analysis)

ผลและวิจารณ์ผล
การศึ กษาวิจัย เรื่ อง “โครงการวิจัยเพื่ อการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ” ผูว้ ิจัย
ท าการศึ กษาโดยการรวบรวมข้อ มู ล เอกสาร (Documentary Research) ควบคู่ กั บ การสั งเกตแบบมี ส่ วนร่ วม (Participant
Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-participant Observation) จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก สามารถสรุ ปและเสนอผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลพื้นฐานของนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักวิจัย
ผลจากการศึ กษาข้อมู ลพื้ นฐานของนักวิจัย ได้แก่ ข้อมู ลโครงการวิจัย และหน่ วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พบว่า
หน่ วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยผูร้ ั บทุ น ประกอบด้วย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ คณะอุ ตสาหกรรมการโรงแรมและการท่ องเที่ ยว คณะอุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยเพาะช่าง
ประเภททุ นวิจัย ที่ ดาเนิ นการเปิ ดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณเงิ นรายได้ ประจาปี งบประมาณ 2559
ภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (จานวน76 โครงการ) มีขอ้ เสนอโครงการในประเภททุนต่างๆ ประกอบด้วย ประเภท
ทุนนักวิจยั เพื่อชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา
1.2 ข้ อมูลข้ อเสนอโครงการวิจยั
- รายชื่อโครงการวิจยั ในแต่ละประเภททุนวิจยั สามารถแสดงรายชื่อโครงการวิจยั จาแนกตามหน่ วยงานต้นสังกัดของ
นักวิจยั ผูไ้ ด้รับทุนอุดหนุน ดังนี้
ประเภททุนนักวิจยั เพื่อชุมชน ประกอบด้วยโครงการวิจยั จานวน 40 โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่างๆ ดังนี้
หน่วยงาน
จานวนโครงการ
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
6
- คณะบริ หารธุรกิจ
9
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
- คณะศิลปศาสตร์
6
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6
- วิทยาลัยเพาะช่าง
5
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ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ ประกอบด้วยโครงการวิจยั จานวน 12 โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่างๆ ดังนี้
หน่วยงาน
จานวนโครงการ
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
2
- คณะบริ หารธุรกิจ
2
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
- คณะศิลปศาสตร์
1
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1
- วิทยาลัยเพาะช่าง
3
ประเภททุนนักวิจยั สหกิ จศึ กษา ประกอบด้วยโครงการวิจยั จานวน 24 โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่างๆ
ดังนี้
หน่วยงาน
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- คณะบริ หารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จานวนโครงการ
2
5
8
3
2
4

2. การจาแนกกลุ่มเรื่ องของโครงการวิจยั ตามความสอดสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เป็ นการ
ด าเนิ นการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของมหาวิ ทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ในการประกาศเปิ ดรั บข้อเสนอ
โครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได้ ซึ่ งมีการแบ่งกลุ่มเรื่ องการวิจยั ออกเป็ น 4 กลุ่มเรื่ อง ได้แก่ 1) กลุ่มเรื่ องเทคโนโลยี สิ่ งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 2) กลุ่มเรื่ องการสร้างองค์ความรู ้ 3) กลุ่มเรื่ องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ4) กลุ่มเรื่ องงานสร้างสรรค์ สามารถ
นามาจาแนกโครงการภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
3. ด้านงบประมาณ มีการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ 2559 ภายใต้
โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั จานวน76 โครงการ ให้กบั คณะและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการบริ หารจัดการการพัฒนา
นักวิจัย ในประเภททุ น นักวิจยั เพื่อชุ มชน ประเภททุ นนักวิจัยรุ่ น ใหม่ และประเภททุ น นักวิจัยสหกิ จศึ กษา และให้การ
สนับสนุนโครงกาวิจยั ละ 25,000 บาท เป็ นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,900,000 บาท
ผลจากการศึ กษาข้อมูลพื้นฐานของนักวิจยั สรุ ปได้ว่า นักวิจยั ที่ ได้รับการสนับสนุ นทุนวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (จานวน
76 โครงการ) มีกระบวนการในการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั ผ่านคณะอนุกรรมกรรมการวิจยั เป็ นผูพ้ ิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ่ งมี
หน่ วยงานต้นสังกัด ของนักวิจยั ผูร้ ับทุน ประกอบด้วย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ คณะอุ ตสาหกรรมการโรงแรมและการท่ องเที่ ยว คณะอุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยเพาะช่าง ในประเภททุนนักวิจยั เพื่อชุมชน จานวน 40 โครงการ ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ จานวน 12 โครงการ ประเภท
ทุ นนักวิจัยสหกิ จศึ กษา จานวน 24 โครงการ ทั้งนี้ ให้การสนับสนุ นโครงการวิจัยละ 25,000 บาท เป็ นเงิ นงบประมาณทั้งสิ้ น
1,900,000 บาท
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2. เพื่อสังเคราะห์ ผลการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2.1 กระบวนการในการพัฒนานักวิจยั
กระบวนการในการพัฒนานักวิจยั เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั และสามารถดาเนิ นการวิจยั ได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ดาเนิ นการโดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั จานวน 3 ครั้ง และมี เงื่ อนไขให้หัวหน้า
โครงการวิจยั หรื อผูร้ ่ วมโครงการวิจยั ต้องเข้าร่ วมการอบรมทุกครั้ง บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดการวิจยั ใน 3 ระยะ ดังนี้
2.1.1 ระยะต้นน้ า เป็ นการพัฒนานักวิจยั ให้สามารถค้นหาปั ญหาการวิจยั แล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์
วิจัย พร้ อ มทั้งสามารถพัฒ นาโจทย์วิจัย สู่ ก ารพัฒ นาข้อ เสนอโครงการวิจัย เพื่ อให้ ได้ข ้อเสนอโครงการวิจัยที่ สมบู รณ์
ดาเนินการดังนี้
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครั้งที่ 1 ดาเนิ นการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ประเภททุนนักวิจยั
เพื่อชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการเลื อกหัวข้อวิจยั โจทย์วิจยั และเทคนิ คการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั และพัฒนาข้อเสนอเชิ งหลักการ (Concept
Paper)
ผลจากการเข้าร่ วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั นักวิจยั ได้ปรับแก้ไขชื่อเรื่ องโครงการวิจยั
ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
2.1.2 ระยะกลางน้ า เป็ นการดูแลติดตามนักวิจยั ระหว่างดาเนิ นการวิจยั เพื่อทราบปั ญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนิ นการวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยให้นกั วิจยั รายงานความก้าวหน้าการดาเนิ นงานวิจยั พร้อมรายงานปั ญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงานวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครั้งที่ 2 ดาเนิ นการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ประเภททุนนักวิจยั
เพื่อชุมชน ประเภททุนนักวิจยั เพื่อสังคม ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าระหว่างดาเนินการวิจยั เพื่อทราบปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการวิจยั และหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาร่ วมกัน
ผลจากการเข้าร่ วมการอบรมเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพนักวิจัย ครั้ ง 2 พบว่า นัก วิจัย ส่ ว นใหญ่ ที่ เข้าร่ ว ม
โครงการอบรมเพื่อนาเสนอความก้าวหน้าการดาเนิ นการวิจยั นั้น อยูใ่ นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล และส่ วนนักวิจยั ที่ ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ เนื่ องจากติดภาระงานสอนและอยูร่ ะหว่างการจัดทาเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั
2.1.3 ระยะปลายน้ า คื อ เป็ นระยะที่ สนับสนุ นให้นักวิจัยท าการเผยแพร่ ผลการวิจัยของตนเอง โดยให้
นักวิจยั ฝึ กปฏิบตั ิการสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานสรุ ปผล พร้อมทั้งการรายงานความก้าวหน้าและนาเสนอผล
การดาเนินงานวิจยั และส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั วิจยั ที่ดาเนินการวิจยั เสร็ จสิ้นทาการเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการต่างๆ
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครั้งที่ 3 ดาเนิ นการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ประเภททุน นักวิจยั
เพื่อสังคม ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานวิจยั และรายงานสรุ ปผลการวิจยั รับฟังปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานวิจยั เพื่อให้นกั วิจยั มีโอกาสได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะจากท่ านวิท ยากรผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และมี เวที ในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน และเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพนักวิจยั ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและกระตุน้ ให้เกิ ดงานวิจยั ที่ ดีสู่ การการตีพิมพ์ เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติมาก
ยิง่ ขึ้น
ผลจากเข้าร่ วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั พบว่า นักวิจยั ที่เข้าร่ วมโครงการครั้งที่ 3 เพื่อนาเสนอ
ความก้าวหน้า นักวิจยั ดาเนิ นโครงการวิจยั แล้วเสร็ จและปิ ดโครงการ จานวน 61 โครงการ ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 81.34 จากจานวน
โครงการวิจยั ทั้งหมดภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (75 โครงการ) ในแต่ละประเภททุนวิจยั ดังนี้ ประเภททุนนักวิจยั
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เพื่อสังคม จานวน 31 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 79.49 จากโครงการวิจยั จานวน 39 โครงการ ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ จานวน
10 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 83.34 จากโครงการวิจยั จานวน 12 โครงการ ประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึ กษา จานวน 20 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 83.34 จากโครงการวิจยั จานวน 24 โครงการ
2.2 ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการพัฒนานักวิจยั
จากการดาเนิ นการตามกรอบแนวคิ ดกระบวนการในการพัฒนานักวิจยั ใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นน้ า ระยะกลางน้ า
ระยะปลายน้ า ดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการได้ดงั นี้
2.2.1 นักวิจยั ดาเนิ นการวิจยั แล้วเสร็ จและส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จานวน 68 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 90.67
จากจานวนโครงการวิจยั ทั้งหมดภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (75 โครงการ) จาแนกเป็ นแต่ละประเภททุ นดังนี้
ประเภททุ นนักวิจัยเพื่ อสังคม จานวน 36 โครงการ คิ ดเป็ นร้อยละ 92.31 จากโครงการวิจัย จานวน 39 โครงการ ประเภททุ น
นักวิจยั จานวน 10 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 83.34 จากโครงการวิจยั จานวน 12 โครงการ และประเภททุ นนักวิจยั สหกิ จศึ กษา
จานวน 22 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 91.67 จากโครงการวิจยั จานวน 24 โครงการ
2.2.2 มี นักวิจัยที่ ด าเนิ นการขออนุ ม ัติ ขยายเวลาการวิจัย จ านวน 7 โครงการ ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อย 9.34 จากจ านวน
โครงการวิจยั ทั้งหมดภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (75 โครงการ) ซึ่ งสถาบันวิจยั และพัฒนา ในฐานะหน่ วยงานที่
รับผิดชอบ ได้ดาเนินการเร่ งรัดติดตามเพื่อให้นกั วิจยั สามารถดาเนินการวิจยั ได้แล้วเสร็ จตามระยะเวลา
2.2.3 มีโครงการวิจยั ที่ได้ดาเนินการเผยแพร่ แล้ว จานวน 3 โครงการ ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิปิดโครงการวิจยั สมบูรณ์
ทั้งนี้ ยังมีโครงการวิจยั ที่อยูร่ ะหว่างการเผยแพร่ ผลงานวิจยั จานวน 68 โครงการ
2.2.4 นักวิจัยได้ฝึกฝนการนาเสนอผลงานวิจยั การตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างนักวิจัย
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ในแต่ละกระบวนการ
2.2.5 มีการบูรณาการงานวิจยั ร่ วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2.2.6 นักวิจัยรุ่ นใหม่ มี ความรู ้ ความเข้าใจในการด าเนิ นการวิจัย และมี ศักยภาพในการเสนอของบประมาณ
แผ่นดิน หรื องบประมาณภายนอกอื่นๆ ได้
2.2.7 นักวิจยั เข้าใจและทราบเทคนิ คในการเรี ยนรู ้ชุมชน เข้าใจพื้นฐานและความเป็ นมาตลอดจนวิธีการขั้นตอน
ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้น
2.3 ปัญหาและอุปสรรค
การจัดโครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ประจาปี งบประมาณ
2559 มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
2.3.1 ระยะเวลา เนื่ องจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่เป็ นผูไ้ ด้รับการสนับสนุนทุนวิจยั มาจากหลากหลายหน่ วยงานและ
ต่างพื้นที่ทาให้นกั วิจยั ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ครบทุกครั้ง
2.3.2 ด้านกิจกรรม ด้วยมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนที่อาจารย์และนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยจะต้องร่ วม
กิจกรรมดังกล่าว และมีการจัดกิจกรรมและโครงการในช่วงระยะเดียวกัน ทาให้นกั วิจยั ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ครบทุกครั้ง
2.3.3 ด้านภาระงานประจา ด้วยอาจารย์นกั วิจยั มีภาระงานประจามาก จึงทาให้การดาเนินงานตามแผนงานวิจยั เกิด
ความล่าช้าจากแผนงานที่ได้กาหนดไว้ จึงทาให้การรายงานความก้าวหน้าการดาเนิ นงานวิจยั มายังผูร้ ับผิดชอบแผนงานเกิดความ
ล่าช้าตามไปด้วย
2.3.4 ด้านการนาผลงานวิจยั ไปเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ ด้วยสถาบันวิจยั และพัฒนามีการกาหนดระยะเวลา
ของการนาผลงานวิจยั ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ภายในระยะเวลา 2 ปี และใช้การนาไปประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ระบุ
ในสัญญา ซึ่ งเมื่อใกล้ครบกาหนด นักวิจยั มักจะละเลยการนาผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ให้ทนั
ต่อระยะเวลาที่กาหนด
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สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาวิจัย เรื่ อง “โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ” โดยน า
ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มาประมวลความรู ้ผา่ นการนาเสนอในบทนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลพื้นฐานของนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักวิจยั
ผลจากการศึ กษาข้อมู ลพื้ นฐานของนักวิจัย ได้แก่ ข้อมู ลโครงการวิจัย และหน่ วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พบว่า
หน่ วยงานต้นสั งกัดของนั กวิ จัยผู ้รั บทุ น ประกอบด้วย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ คณะบริ หารธุ รกิ จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ ยว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยเพาะช่าง
1.2 ข้ อมูลข้ อเสนอโครงการวิจยั
ผลจากการศึ กษาประเภททุ นวิจยั ที่ ได้ดาเนิ นการเปิ ดรับข้อเสนอโครงการวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (จานวน76 โครงการ) มีขอ้ เสนอโครงการในประเภททุนต่างๆ ดังนี้
ประเภททุนนักวิจยั เพื่อชุมชน มีจานวนข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ได้รับทุนอุดหนุน จานวน 40 โครงการ ประเภททุนนักวิจยั
รุ่ น ใหม่ มี จานวนข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ ได้รับ ทุ น อุดหนุ น จานวน 12 โครงการ และประเภททุ น นักวิจยั สหกิ จศึ กษา
มีจานวนข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ ได้รับทุ นอุดหนุ น จานวน 24 โครงการ ทั้งนี้ มีการจาแนกกลุ่มเรื่ องของโครงการวิจยั ตาม
ความสอดสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการประกาศเปิ ดรับข้อเสนอ
โครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได้ ซึ่ งมีการแบ่งกลุ่มเรื่ องการวิจยั ออกเป็ น 4 กลุ่มเรื่ อง ได้แก่ 1) กลุ่มเรื่ องเทคโนโลยี สิ่ งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 2) กลุ่มเรื่ องการสร้างองค์ความรู ้ 3) กลุ่มเรื่ องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ4) กลุ่มเรื่ องงานสร้างสรรค์
1.3 ด้ านงบประมาณ
ผลจากการศึ กษาการจัด สรรทุ น อุ ด หนุ น วิจัย จากงบประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี งบประมาณ 2559 ภายใต้
โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (จานวน76 โครงการ) พบว่ามีการจัดสรรทุนอุดหนุ นให้กบั คณะและหน่ วยงานต่างๆ
เพื่อการบริ หารจัดการการพัฒนานักวิจยั ในประเภททุนนักวิจยั เพื่อชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ ประเภททุนนักวิจยั
สหกิจศึกษา และให้การสนับสนุนโครงกาวิจยั ละ 25,000 บาท เป็ นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,900,000
2. เพื่อสังเคราะห์ ผลการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2.1 กระบวนการในการพัฒนานักวิจยั
กระบวนการในการพัฒนานักวิจยั เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั และสามารถดาเนิ นการวิจยั ได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ดาเนิ นการโดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั จานวน 3 ครั้ง และมี เงื่ อนไขให้หัวหน้า
โครงการวิจยั หรื อผูร้ ่ วมโครงการวิจยั ต้องเข้าร่ วมการอบรมทุกครั้ง บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดการวิจยั ใน 3 ระยะ ดังนี้
2.1.1 ระยะต้นน้ า เป็ นการพัฒนานักวิจยั ให้สามารถค้นหาปั ญหาการวิจยั แล้วพัฒนาไปสู่ การสร้างโจทย์วิจยั
พร้อมทั้งสามารถพัฒนาโจทย์วิจยั สู่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอโครงการวิจยั ที่สมบูรณ์ ดาเนิ นการ
ดังนี้
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครั้งที่ 1 แบ่งการดาเนินการเป็ น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อวิจยั โจทย์วิจยั เทคนิ คการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจยั และพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โดยมีนกั วิจยั เข้าร่ วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ใน
ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ จานวน 11 คน และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา จานวน 21 คน และมีการจัดกิจกรรมในการอบรม
ประกอบด้วยการชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบถึงเป้ าหมายและ
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ขั้นตอนการพิจารณาและการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั ของทุนวิจยั ประเภทต่างๆ ภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (จานวน
76 โครงการ) การบรรยายการอภิปราย เพื่อให้นกั วิจยั เกิดแนวความคิดของการพัฒนางานวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นกั วิจยั เข้าใจหลักการของการพัฒนาโจทย์วิจยั การกาหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ได้จริ ง การแบ่ งกลุ่ มฝึ กปฏิ บัติ เพื่ อฝึ กปฏิ บัติ การพัฒนาวัตถุ ประสงค์การวิจัย โดยให้ นักวิจั ยทบทวน
วัตถุประสงค์โครงการวิจยั ของตนเอง และนาเสนอเพื่อให้ผทู ้ รงคุณวุฒิเสนอแนะและแลกเปลี่ยนกับนักวิจยั ท่านอื่น ทั้งนี้ ผลจาก
การเข้าร่ วมโครงการอบรมเพื่ อพัฒนาศักยภาพนั กวิจัย นั กวิ จัยได้ปรั บแก้ไขชื่ อเรื่ องโครงการวิ จัยตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ในประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ จานวน 1 โครงการ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา จานวน 1 โครงการ
ช่วงที่ 2 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อวิจยั โจทย์วิจยั และเทคนิ ค
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และพัฒ นาข้อเสนอเชิ งหลักการ (Concept Paper) โดยมี นักวิจัยเข้าร่ วมการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจยั ประเภททุนนักวิจยั เพื่อสังคม จานวน 37 คน และมีการจัด กิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย
เพื่อให้นักวิจยั เข้าใจและทราบเทคนิ คในการเรี ยนรู ้ชุมชน เข้าใจพื้นฐานและความเป็ นมาตลอดจนวิธีการขั้นตอนในการ
พัฒนาชุมชน และการแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่อให้นักวิจยั ฝึ กการพัฒนาโจทย์วิจยั ปรับปรุ งข้อเสนอโครงการวิจยั วัตถุประสงค์
การวิจยั และกรอบแนวคิดการวิจยั ทบทวนวัตถุประสงค์โครงการวิจยั ของตนเอง และนาเสนอเพื่อให้ผทู ้ รงคุณวุฒิเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนกับนักวิจยั ท่านอื่น ทั้งนี้ ผลจากการเข้าร่ วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั นักวิจยั ได้ปรับแก้ไขชื่ อ
เรื่ องโครงการวิจยั ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 โครงการ
2.1.2 ระยะกลางน้ า เป็ นการดูแลติดตามนักวิจยั ระหว่างดาเนิ นการวิจยั เพื่อทราบปั ญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนิ นการวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยให้นกั วิจยั รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจยั พร้อมรายงาน
ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงานวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้ งที่ 2 มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อติ ดตามความก้าวหน้าระหว่างด าเนิ นการวิจัย
เพื่อทราบปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นการวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยมีนักวิจยั เข้าร่ วมการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ในประเภททุ นนักวิจัยเพื่ อสังคม จานวน 26 คน ประเภททุ นนักวิจัยรุ่ นใหม่ จานวน 5 คน และประเภททุ น
นักวิจยั สหกิจศึกษา จานวน 12 คน และมีการจัดกิจกรรมในการอบรมโดยการแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้นกั วิจยั เข้าใจในหลักการ
และกะบวนการในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ทั้งนี้ ผลจากการเข้าร่ วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครั้ง 2 พบว่า นักวิจยั ส่ วน
ใหญ่ ที่เข้าร่ วมโครงการอบรมเพื่อนาเสนอความก้าวหน้าการดาเนิ นการวิจยั นั้นอยู่ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และส่ วนนักวิจยั ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ เนื่ องจากติดภาระงานสอนและอยูร่ ะหว่างการจัดทาเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั
2.1.3 ระยะปลายน้ า คือ เป็ นระยะที่สนับสนุนให้นกั วิจยั ทาการเผยแพร่ ผลการวิจยั ของตนเอง โดยให้นกั วิจยั ฝึ ก
ปฏิบตั ิการสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานสรุ ปผล พร้อมทั้งการรายงานความก้าวหน้าและนาเสนอผลการดาเนิ น
งานวิจยั และส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั วิจยั ที่ดาเนินการวิจยั เสร็ จสิ้นทาการเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการต่างๆ
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครั้งที่ 3 มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนิ นงานวิจยั และ
รายงานสรุ ปผลการวิจยั รับฟังปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานวิจยั เพื่อให้นกั วิจยั มีโอกาสได้รับฟังข้อเสนอแนะจาก
ท่ านวิท ยากรผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และมี เวที ในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างนัก วิจัยด้วยกัน และเพื่ อพัฒ นาศักยภาพนักวิจัย
ส่งเสริ ม สนับสนุนและกระตุน้ ให้เกิดงานวิจยั ที่ดีสู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติมากยิง่ ขึ้น โดยมีนกั วิจยั
เข้าร่ วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในประเภททุนนักวิจยั เพื่อสังคม จานวน 12 คน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ จานวน 5
คน และประเภททุ นนักวิจัยสหกิ จศึ กษา จานวน 9 คน และมี การจัดกิ จกรรมในการอบรมโดยการแบ่ งกลุ่มฝึ กปฏิ บัติ เพื่อ
นาเสนอผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผูท้ รงวุฒิ และนาปรับปรุ งแก้ไขรายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ สามารถนาไปเขียนบทความวิจยั เพื่อการเผยแพร่
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โดยก่อนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครั้งที่ 3 พบว่า นักวิจยั ดาเนินการวิจยั แล้วเสร็ จตามระยะเวลา
ที่ ระบุ ในสัญ ญา จานวน 7 โครงการ และอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการดาเนิ น การวิจัย จานวน 68 โครงการ และ
โครงการวิจยั ที่นาไปเผยแพร่ จานวน 3 โครงการ ภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (จานวน75 โครงการ) และนักวิจยั
ยกเลิกโครงการวิจยั เนื่องจากลาออกจากราชการ จานวน 1 โครงการ
ทั้งนี้ผลจากเข้าร่ วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ พบว่า นักวิจยั ที่เข้าร่ วมโครงการครั้งที่ 3 เพื่อนาเสนอ
ความก้าวหน้า นักวิจยั ดาเนินโครงการวิจยั แล้วเสร็ จและปิ ดโครงการ จานวน 61 โครงการ ภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนา
นักวิจยั (จานวน75 โครงการ) และเมื่อจาแนกในแต่ละประเภททุนวิจยั สามรถอธิ บายได้ดงั นี้ ประเภททุนนักวิจยั เพื่อสังคม
จ านวน 31 โครงการจากโครงการวิจัย จ านวน 39 โครงการ ประเภททุ น นั ก วิ จัย รุ่ น ใหม่ จ านวน 10 โครงการจาก
โครงการวิจัยจานวน 12 โครงการ ประเภททุ น นัก วิจัยสหกิ จศึ กษา จ านวน 20 โครงการจากโครงการวิจัยจานวน 24
โครงการ
2.2 ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการพัฒนานักวิจยั
จากการดาเนินการตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการพัฒนานักวิจยั ใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นน้ า ระยะกลาง
น้ า ระยะปลายน้ า ดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการได้ดงั นี้
2.2.1 นักวิจัยด าเนิ นการวิจัยแล้วเสร็ จและส่ งรายงานวิจัยฉบับ สมบู รณ์ จานวน 68 โครงการจากจานวน
โครงการวิจยั ทั้งหมดภายใต้โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจยั (75 โครงการ) จาแนกเป็ นแต่ละประเภททุนดังนี้ ประเภท
ทุนนักวิจยั เพื่อสังคม จานวน 36 โครงการจากโครงการวิจยั จานวน 39 โครงการ ประเภททุนนักวิจยั จานวน 10 โครงการ
จากโครงการวิจยั จานวน 12 โครงการ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา จานวน 22 โครงการจากโครงการวิจยั จานวน
24 โครงการ
2.2.2 มีนกั วิจยั ที่ดาเนิ นการขออนุมตั ิขยายเวลาการวิจยั จานวน 7 โครงการจากจานวนโครงการวิจยั ทั้งหมด
ภายใต้โครงการวิจัยเพื่ อ การพัฒ นานัก วิจัย (75 โครงการ) ซึ่ งสถาบัน วิจัยและพัฒ นาในฐานะหน่ วยงานที่ รั บ ผิด ชอบ
ได้ดาเนินการเร่ งรัดติดตามเพื่อให้นกั วิจยั สามารถดาเนินการวิจยั ได้แล้วเสร็ จตามระยะเวลา
2.2.3 มีโครงการวิจยั ที่ ได้ดาเนิ นการเผยแพร่ แล้ว จานวน 3 โครงการ ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิปิดโครงการวิจยั
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ยังมีโครงการวิจยั ที่อยูร่ ะหว่างการเผยแพร่ ผลงานวิจยั จานวน 68 โครงการ
2.2.4 นักวิจยั ได้ฝึกฝนการนาเสนอผลงานวิจยั การตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนักวิจยั
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ในแต่ละกระบวนการ
2.2.5 มีการบูรณาการงานวิจยั ร่ วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2.2.6 นักวิจยั รุ่ นใหม่ มีความรู ้ความเข้าใจในการดาเนิ นการวิจยั และมีศกั ยภาพในการเสนอของบประมาณ
แผ่นดิน หรื องบประมาณภายนอกอื่นๆ ได้
2.2.7 นักวิจยั เข้าใจและทราบเทคนิ คในการเรี ยนรู ้ชุมชน เข้าใจพื้นฐานและความเป็ นมาตลอดจนวิธีการ
ขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนได้อย่างลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้น
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เป็ นการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริ มให้อาจารย์และนักวิจยั มีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะในการดาเนินการวิจยั เป็ นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของ
ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ในยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร
ทางการวิจยั ได้กาหนดกลยุทธ์การวิจยั ที่ให้ความสาคัญในเรื่ องต่างๆ รวม 2 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์การวิจยั ที่ 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ เชิงพาณิ ชย์ รวมทั้ง องค์ความรู ้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ใน
วิทยาการต่าง ๆ กลยุทธ์การวิจยั ที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจยั ใน วิทยาการต่าง ๆ การสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจยั ผูว้ ิจยั มีกระบวนการในการพัฒนานักวิจยั เพื่อให้มี
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ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั และสามารถดาเนิ นการวิจยั ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ดาเนิ นการโดยจัดการอบรม
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั จานวน 3 ครั้ง บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดการวิจยั ใน 3 ระยะ คือ ระยะต้นน้ า ระยะกลางน้ า และระยะ
ปลายน้ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปรารถนา เอนกปั ญญากุล (2558) การพัฒนาประเทศให้พ่ งึ พาตนเองและสารมารถแข็งขันได้
ในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ประเทศมีองค์ประกอบในการพัฒนาหลายอย่าง องค์ประกอบที่เป็ นหัวใจหลักอย่าง
หนึ่ ง คือ “การวิจยั ” เพราะ “การวิจยั ” เป็ นการสร้างและพัฒนาความรู ้ ที่ทาให้มีแนวทางและวิธีการพัฒนาประเทศได้เร็ ว อีกทั้ง
ประหยัดงบประมาณ เวลาและทรัพยากร ซึ่ งองค์ประกอบหลักที่ สาคัญของการวิจยั คือ “นักวิจยั ” ที่ตอ้ งพัฒนานักวิจยั มืออาชี พ
(Professional Researcher) ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และได้เสนอแนวทางในการพัฒนานักวิจยั ให้เห็นเป็ นที่ประจักษ์
อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการวิจยั และนักวิจยั ไทย ตลอดจนวิธีการพัฒนานักวิจยั เพื่อเป็ นแนว
ทางการพัฒนานักวิจยั ที่เป็ นไปได้ 4 แนวทาง คือ แนวทางแรก ควรมีการส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพนักวิจยั อย่างเป็ นระบบชัดเจนในทุก
ภาคส่วนของสังคม แนวทางที่สอง ควรมีระบบการสนับสนุนทุนการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพียงพอและเหมาะสม แนวทางที่
สาม ควรมีการกาหนดภาระงานด้านการวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อกระตุน้ ให้อาจารย์และบุคลากรสายปฏิบตั ิการทางานวิจยั มากขึ้น
แนวทางสุ ดท้าย ควรมีการสร้างบรรยากาศความตื่นตัวด้านการวิจยั ขึ้นภายในองค์กร ร่ วมทั้งการส่ งเสริ มและอานวยความสะดวก
ให้แก่นกั วิจยั ในรู ปแบบต่างๆ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการชื่นชมผลงานนักวิจยั ให้เกิดขึ้นในองค์กร และจัดทาฐานข้อมูลผลงานวิจยั
ที่ มีคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนาวรรณ สุ ขเกษม และคณะ (2549) ดาเนิ นการวิจยั การบริ หารจัดการงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น วิธีการศึ กษาวิจยั ใช้วิธีการจัดประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
เพื่อระดมความคิดเห็ นจากผูท้ รงคุณวุฒิและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แล้วสังเคราะห์ รูปแบบของระบบการ
บริ หารจัดการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระบบการบริ หารจัดการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ประกอบไป
ด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ คื อ ระบบการพัฒนาโจทย์วิจัย ระบบการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย ระบบการประเมิ นและติ ดตาม
ผลงานวิจยั และระบบการเผยแพร่ งานวิจยั ซึ่งรู ปแบบของระบบบริ หารการจัดการงานวิจยั จะเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ด้านงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.3 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
2.3.1 ควรมีการสนับสนุ นส่ งเสริ มการตีพิมพ์เผยแพร่ และการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และติดตามการนา
ผลงานวิจยั ไปตีพิมพ์เผยแพร่ และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง เป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะช่วยให้ระบบการบริ หารงานวิจยั เสร็ จสิ้ น
ครบถ้วนและสมบูรณ์
2.3.2 ควรมีการส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนานักวิจยั ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2.3.3 ควรส่ งเสริ มระบบพี่เลี้ยงนักวิจยั โดยผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นวิทยากรประจากลุ่ม เพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอ และแนวทางการดาเนินการวิจยั เพื่อทาให้งานวิจยั สมบูรณ์
2.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.4.1ควรมีการศึกษา การพัฒนานักวิจยั ที่ เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้สามารถผลิตผลลัพธ์งานวิจยั ที่
สามารถนาไปประโยชน์ทางวิชาการ เชิงพาณิ ชย์ และแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นการพัฒนานักวิจยั รุ่ นใหม่จากหน่วยงานต่างๆ
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ สาเร็ จลงได้ดว้ ย ความเสี ยสละ
ความอนุเคราะห์และน้ าใจจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่ าย คณะผูว้ จิ ยั ขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ คณะผูว้ จิ ยั ทุกท่านภายใต้แผนงานโครงการวิจยั ที่ดาเนินการวิจยั จนสาเร็ จลุล่วงลงด้วยดี
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ที่ ให้การสนับสนุ นงบประมาณการวิจยั เพื่อการพัฒนา
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นนักวิจยั มืออาชีพในโอกาสต่อๆไป
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วิจัยและพัฒนาศูนย์ คลังสมองผู้สูงอายุจังหวัดตรั งด้ วยระบบสารสนเทศ
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่ วมกับการจัดการความรู ้ของกลุ่มผูส้ ู งอายุใน
จังหวัด ตรั ง ซึ่ ง ได้ร่ ว มมื อ และประสานงานข้อ มู ล กับ ส านัก งานพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์จังหวัด ตรั ง
ทาการศึกษาและลงพื้นที่ชมรมผูส้ ูงอายุ โดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ ี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการจัดประชุมกลุ่ม (Meeting) รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู ้
ต่างๆ และศูนย์เรี ยนรู ้ผสู ้ ู งอายุจงั หวัดตรัง ผลจากการศึกษา พบว่าการดาเนินการจัดการความรู ้ โดยผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของผูส้ ู งอายุ มีรูปแบบกิจกรรมและองค์ความรู ้ที่หลากหลาย และสามารถดาเนิ นการจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศและศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่การนาไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน และได้สืบทอดไปอย่าง
กว้างขวางและยัง่ ยืนต่อไป
คาสาคัญ : ระบบฐานข้อมูล, ผูส้ ูงอายุ, การจัดการความรู ้, การมีส่วนร่ วม
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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

บทนา
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีประชากรรวมประมาณ 65 ล้านคน โดยมีกลุ่มประชากรผูส้ ู งอายุอยูท่ ี่ 9.9 ล้านคน
คิดเป็ นร้อยละ15.23 ของประชากรทั้งประเทศ และในปี พ.ศ. 2568 คาดการณ์ วา่ ประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่าง
สมบูรณ์ เพราะมีผสู ้ ู งอายุมากกว่าร้อยละ 20 (ดวงฤดี ลาศุขะ, 2539) หรื อคิดเป็ นจานวนผูส้ ูงอายุประมาณ 14 ล้านคน ดังนั้น
“สังคมผูส้ ูงอายุ” จึงเป็ นอีกหนึ่งประเด็นที่ทา้ ทายที่ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีบทบาทเพื่อให้ความสาคัญ อีกทั้งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน สู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิตอย่างยัง่ ยืน รวมถึ ง การพัฒนาผูส้ ู งอายุให้มีค วามมั่นคงทางเศรษฐกิ จและสังคม มี คุณ ภาพ มี คุณ ค่า สามารถ
ปรับ ตัวเท่ าทันการเปลี่ ยนแปลง และเป็ นพลังในการพัฒ นาสังคม สนับสนุ นให้มีการนาความรู ้และประสบการณ์ ของ
ผูส้ ู งอายุที่เป็ นคลังสมอง ผูม้ ีความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุ
สามารถพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม และความจาเป็ นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยในรู ปแบบที่หลากหลาย
โดยที่ ผ่านมาผูส้ ู งอายุในชุมชนจะใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมกลุ่มและขาดการดูแลคุณภาพชี วิตให้
เหมาะสม บ้างขาดการเหลียวแลจากสังคม ผูส้ ู งอายุยงั เข้าร่ วมกิจกรรมไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมกับกลุ่มผูส้ ู งอายุที่
อยูช่ ุมชนเมืองหรื อชานเมืองเป็ นหลัก ซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันในแง่บริ บททางชุมชน สภาพความเป็ นอยู่ และพื้นฐานของ
ความรู ้และโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับจานวนผูส้ ูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งอาจนาไปสู่การเป็ นภาระของสังคม
ในระยะยาว โดยแท้จริ งแล้วผูส้ ู งอายุเป็ นผูท้ ี่ได้เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์สั่งสมจนมีความรอบรู ้ มีทกั ษะ ความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีคุณค่า และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ของตนเองและสังคม จนเป็ นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็ นภูมิปัญญา
หรื อปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาที่ ผสู ้ ู งอายุได้เรี ยนรู ้สั่งสมและสื บทอดต่อกันมาจากอดี ตถึงปั จจุบนั มีอยู่หลากหลายทั้งใน
ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านกองทุน
และธุรกิ จชุมชน ด้านศิ ลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี และด้านโภชนาการ ภูมิปัญญา
ด้านต่ าง ๆ (นิ รมล อิ น ทฤทธิ์ , 2547) ที่ กล่ าวข้างต้น เกิ ด จากการสะสมความรู ้ และประสบการณ์ อ ัน ยาวนานโดยผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้ลกั ษณะต่าง ๆ แล้วเลือกสรรนามาประพฤติปฏิบตั ิ ปรับปรุ ง พัฒนาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง
และคนในสังคม แล้วถ่ายทอดสื บต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั (สุมาลี สังข์ศรี และคณะ, 2550)
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ดังนั้นคณะนักผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความสาคัญของผูส้ ูงอายุในจังหวัดตรัง (จากข้อมูลทาเนียบองค์กรชมรมผูส้ ูงอายุ พ.ศ.
2555 จังหวัดตรัง มีชมรมผูส้ ู งอายุ จานวน 141 ชมรม) ชมรมผูส้ ู งอายุจะเป็ นกลไกสาคัญในการประสาน ดาเนิ นกิ จกรรม
ร่ วมกันอย่างมีส่วนร่ วม และเป็ นผูท้ รงวัยวุฒิที่มีภูมิปัญญา มีความสามารถ มีศกั ยภาพในด้านต่างๆ ซึ่ งมีบริ บทที่แตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้รับใช้สังคมด้านการให้การศึกษาและบริ การวิชาการ
แก่สังคมที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่างๆ ที่ดาเนิ นกิ จกรรมการร่ วมกัน คณะผูว้ ิจยั ได้นา
หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) ร่ วมกับ สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์จงั หวัดตรั ง ชมรมคลังปั ญ ญาผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรั ง ซึ่ งจะไม่กาหนดกรอบหรื อรู ปแบบการทากิ จกรรมที่ เป็ น
ลักษณะสาเร็ จรู ป แต่จะผ่อนสั้นผ่อนยาว เพื่อให้เกิดผลที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ ง และเพื่อให้เข้า
กับบริ บทหรื อข้อจากัดที่ชุมชนมีให้ได้มากที่สุด จากกระบวนทัศน์ของคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่ วมกับคณะผูว้ จิ ยั โดยจะ
ดาเนินการจัดการความรู ้ (Knowledge Management; KM) อย่างมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ูงอายุได้แสดงศักยภาพด้าน
การส่งเสริ มสุ ขภาพ อาชีพ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยรวบรวมองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากที่ผสู ้ ูงอายุได้เรี ยนรู ้สั่งสม
และสื บทอดต่อกันมาจากอดีตถึงปั จจุบนั ที่มีอยูห่ ลากหลาย แล้วดาเนิ นการพัฒนาศูนย์คลังสมองและเครื อข่ายการเรี ยนรู ้จาก
ผูส้ ู งอายุในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน อีกทั้งพัฒนาฐานข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการเก็บรวบรวมองค์ความรู ้ให้เป็ นระบบแบบแผน สามารถสื บค้นองค์ความรู ้ภูมิปัญญาจาก
ผูส้ ู งอายุในรู ปแบบต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู ้ภูมิปัญญาผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรังสู่ การ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน และได้สืบทอดไปอย่างกว้างขวาง และยัง่ ยืนต่อไป
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้ใช้แนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้องหลายแนวคิ ด ดังนี้ ได้แก่ 1) กระบวนการเรี ยนรู ้ 2) การมี ส่วนร่ วม
3) บทบาทของผูส้ ูงอายุ 4) ระบบฐานข้อมูล ดังนี้
แนวคิดกระบวนการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้ หมายถึง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมอันเนื่ องมาจากการได้รับประสบการณ์ และ
เป็ นการปรั บเปลี่ ยนไปในทางที่ ดีข้ ึ น ซึ่ งการเรี ยนรู ้ น้ ันมี ข้ นั ตอนตั้งแต่ การรับ รู ้ การคิ ด การประเมิ น การเรี ยนรู ้ และมี
องค์ป ระกอบที่ สาคัญ คื อ การสังเกต การสงสัย การอยากรู ้ ค าตอบ การแสวงหา การคาดคะเน การหาข้อมู ล และการ
ตรวจสอบหาคาตอบ
นิยามศัพท์
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หรื อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หมายถึง ความรู ้ของชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่ งได้มา
จากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู ้ที่สงั่ สมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สื บทอดจากคนรุ่ นหนึ่ ง
ไปสู่คนอีกรุ่ นหนึ่ง ระหว่างการถ่ายทอดมีการปรับประยุกต์และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิดเป็ นความรู ้ใหม่ตามสภาพการณ์ทาง
สังคมวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
องค์ ความรู้ (นฤมล พฤกษศิลป์ และ พัชรา หาญเจริ ญกิ จ, 2543) คือ ความรู ้ในการทาบางสิ่ งบางอย่างให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลซึ่งกิจกรรมอื่นๆ ไม่สามารถกระทาได้
การจัดการองค์ ความรู้ ( วิจารณ์ พานิ ช, 2548) คือ การรวบรวมองค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้เป็ นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้
รวมทั้งปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
การเรียนรู้ (สมชาย นาประเสริ ฐชัย.,2546) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนถ่ายประสบการณ์ไปเป็ นความรู ้ ทักษะ
และเจตคติโดยอาศัยกระบวนการที่หลากหลาย
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แนวคิดการมีส่วนร่ วม
1) การมีส่ ว นร่ ว มในการค้น หาปั ญ หา และสาเหตุข องปั ญ หา และร่ ว มตัด สิ น ใจ (Participation in decision
making) ถือ ได้ว ่าเป็ นขั้น ตอนที่ สาคัญ โดยต้องทาให้ป ระชาชนเกิ ด การเรี ยนรู ้ในปั ญ หาและผลกระทบจากกิ จ กรรม
ต่างๆ
2) การมีส่ ว นร่ ว มในการลงมือ ปฏิ บ ตั ิ (Participation in implementation) ชุม ชนอาจให้ก ารสนับ สนุ น การ
ดาเนิ นกิ จกรรมตามระดับความสามารถ
3) การมีส่ว นร่ ว มในการร่ ว มรับผลประโยชน์ (Participation in benefits) ซึ่ งถือ ได้ว่าเป็ นแรงกระตุ น้ ให้เกิ ด
การมีส่ ว นร่ วม โดยผลประโยชน์อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน 3 รู ป แบบ คือ ผลประโยชน์ท างด้านวัต ถุ (Material benefits) สัง คม
(Social benefits) และผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal benefits)
4) การมีส่ ว นร่ ว มในการประเมิน ผล (Participation in evaluation) เป็ นการร่ ว มควบคุม ติด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนิ นกิ จกรรมหรื อโครงการนั้นๆ
บทบาทของผู้สูงอายุ
องค์การอนามัยโลกได้ให้ ความหมายของผูส้ ู งอายุไว้กว้างๆ สรุ ปได้ว่า หมายถึง ผูท้ ี่ มีอายุ 60 หรื อมากกว่าเมื่อ
นับ ตามวัย หรื อ หมายถึง ผูท้ ี่ เกษีย ณอายุจ ากการทางานเมื่อ นับ ตามสภาพเศรษฐกิ จ หรื อ หมายถึง ผูท้ ี่ สังคมยอบรับ ว่า
สู งอายุจากการกาหนดของสังคมวัฒนธรรม
ก. ความหมายของการพึง่ ตนเอง
การพึ่งตนเองเป็ นแนวคิดที่ได้รับการกล่าวถึงกันมาก โดยเฉพาะในภาวะที่ชุมชนและคนส่วนใหญ่มีความยากจน
อันเป็ นผลมาจากการตามกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี กล่าวโดยสรุ ป การพึ่งตนเอง คือ การที่
บุคคลอมรับและเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองในการกระทาใดๆ และได้แสดงออกตามสามารถของตนเอง สามารถ
ริ เริ่ มและตัดสิ นใจตลอดจนการกาหนดความต้องการที่จะเป็ นประโยชน์กบั ชีวติ ได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ
ของตนเองที่มีอยูแ่ ก้ไขปั ญหา แก้ไขอุปสรรคหรื อการกระทาใดๆ ให้สาเร็ จด้วยตนเองอย่างมัน่ ใจ ทั้งในร่ างกาย จิตใจ สังคม
และการเงิน เพื่อการมีชีวติ อยูอ่ ย่างมีคุณภาพ
ข. แนวคิดเกีย่ วกับการพึง่ ตนเองของผู้สูงอายุ
วงจรชีวติ เริ่ มตั้งแต่เกิดไปจนตาย มนุษย์ยอ่ มหลีกหนีความตายไปไม่พน้ เมื่อความตายยืนยาวออกไป เพราะมนุษย์
อายุยาวขึ้น ดังนั้น จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม นัน่ คือ การก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ
ระบบฐานข้ อมูล
ความหมายของระบบฐานข้อมูล (กิตติ ภัคดีวฒั นะกุล และจาลอง ครู อาหะ, 2547)
ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบและมีแบบแผน ณ ที่ ใดที่ หนึ่ งในองค์กร
เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถนาข้อมูลมาประมวลผลและประยุกต์ใช้งานตามที่ ตอ้ งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ฐานข้อมูลโดยทัว่ ไป เกี่ ยวข้องกับ 4 ส่ วนหลักๆ ดังนี้
1.) ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลที่ จดั เก็บในระบบฐานข้อมูล ส่ วนมากหมายถึงข้อมูลดิ บซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ งที่
ได้จากแหล่งปฐมภูมิ หรื อที่ ได้จากการรวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ ก็ตาม จากนั้นจะมีการนาข้อมูลไปเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ คือ การประมวลผลให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ ง่ายต่อการเข้าใจและสะดวกต่อผูใ้ ช้
รู ปแบบของข้อมูล มีหลายลักษณะ
2.) ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่นามาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย
ส่ ว นต่า งๆ เช่น เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ เครื่ อ งมือ สาหรับ เก็บ รัก ษาข้อ มูล เครื่ อ งมือ สาหรับ ป้ อ นข้อ มูล เครื่ อ งมือ แสดง
ผลลัพธ์ เป็ นต้น
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3.) ซอฟแวร์ (Software) ในการติดต่อกับฐานข้อมูลของผูใ้ ช้จะต้องทาการผ่านโปรแกรมที่ ใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูล หน้าที่ ของซอฟแวร์ เหล่านี้ จะเรี ยกใช้ขอ้ มูล จัดการข้อมูล ควบคุม การทางาน ความถูกต้อง ความซับซ้อน
และความสัมพันธ์กนั ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล
4.) ผูใ้ ช้ฐานข้อมูล (User) สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
- ผูท้ าหน้าที่ ในการพัฒนาโปรแกรม จะเรี ยกใช้ขอ้ มูลเพื่อทาการประมวลผล
- ผูบ้ ริ หาร หมายถึง ผูท้ ี่ ทาหน้าที่ ในการควบคุม ตัดสิ นใจ กาหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล
- กลุ่มผูใ้ ช้งาน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารองค์กร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูล
ประโยชน์ของการประมวลผลแบบฐานข้อมูล
การจัดทาฐานข้อมูลที่ ดีแ ละมีป ระสิ ทธิ ภาพช่ว ยให้ผูท้ ี่ จดั ทาฐานข้อมูล และผูใ้ ช้ฐานข้อมูลสามารถ
ค้นหาข้อมูลที่ ตอ้ งการได้ ดังนี้
- ช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ในกรณี ที่ การประมวลผลข้อมูลบางครั้ งข้อมูลของผูใ้ ช้แต่ละคน
ถูกเก็บไว้หลายแห่ ง
- ทาให้สามารถใช้ข อ้ มูลร่ วมกัน ได้ การจัด เก็บ ฐานข้อมูลด้วยระบบดิ จิท ลั สามารถที่ จ ะใช้ขอ้ มูล
ร่ วมกันได้เลยโดยไม่ตอ้ งค้นหาข้อมูลใหม่
- สามารถควบคุมมาตรฐานได้ ในการจัดทาฐานข้อ มูล ผูท้ ี่ มีห น้าที่ ในการจัดทาและบริ ห ารข้อมูล
สามารถกาหนดมาตรฐานข้อมูลให้เหมือนกันได้ เช่น หน่ วยวัด รู ปแบบการเขียน
2.4.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (database life cycle)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เป็ นขั้นตอนที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อนามาใช้งาน ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้
1. การก าหนดความต้อ งการของระบบ (database initial study) เป็ นขั้น ตอนที ่ ผู พ้ ฒั นาระบบ
ฐานข้อ มูล จะต้อ งวิเคราะห์ค วามต้อ งการต่า งๆ ของผูใ้ ช้ง าน เพื่อ กาหนดจุด มุ่ง หมาย ปั ญ หาขอบเขต และ
กฎระเบี ย บต่า งๆ ของระบบฐานข้อ มูล ที่ จ ะพัฒ นาขึ้ น เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบฐานข้อ มูล ใน
ขั้นตอนต่อไป
2. การพัฒนาและการติดตั้งระบบ(implementation and loading) เป็ นขั้นตอนในการนาเอาโครงร่ าง
ต่างๆ ของระบบฐานข้อมูลที่ ได้จากการออกแบบในขั้นตอน database design มาสร้างเป็ นฐานข้อมูลที่ ใช้เก็บ
ข้อมูลจริ ง
3. การทดสอบความถูกต้องและประเมินระบบ (testing and evaluation) เป็ นขั้นตอนการทดสอบ
ระบบฐานข้อมูลที่ พฒั นาขึ้น เพื่อหาข้อผิดพลาดต่างๆ พร้อมทั้งประเมินความสามารถของระบบฐานข้อมูลนั้น
4. การนาไปใช้งาน (operation) เป็ นขั้นตอนที่ นาเอาระบบฐานข้อมูลที่ พฒั นาขึ้นเสร็ จเรี ยบร้อยไป
ใช้งานจริ ง
5. การซ่ อมบารุ งและปรับปรุ งระบบ (maintenance and evolution) เป็ นขั้นตอนที่ เกิ ดขึ้น ระหว่าง
การใช้งานระบบฐานข้อมูลจริ ง เพื่อ บารุ งรักษาให้ระบบฐานข้อมูลทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งแก้ไข
และปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
• ศึ กษาข้ อมู ล ทบทวน บทบาทชมรม
ผู้ สู ง อายุ ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมฯ ผู้ น า
ท้ องถิ่ น เครื อข่ ายประชาคมท้ องถิ่ น ตรั ง
ในประเด็ น ถอดองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้ องถิ่น ของผู้สูงอายุจงั หวัดตรัง
- บริ บทของชมรมผูส้ ูงอายุ ณ ปั จจุบนั
- SWOT/ ยุทธศาสตร์/แผนงาน
- ปั ญ ห า ปั จจั ย ข้ อ เสน อแนะที่ มี ผ ลต่ อ
กิจกรรม โครงการต่างๆ ของผูส้ ูงอายุ

• น าไปสู่ ก ารปฏิ บัติ /การน าไปใช้จ ริ ง / พัฒ นา
วิทยากรผูส้ ูงอายุ (องค์ความรู ้ในแต่ละด้าน)
• พัฒนาระบบสารสนเทศ- ฐานข้อมูลองค์ความรู ้
ในลักษณะสื่ อ ภาพ วีดีโอ เป็ นต้น
• สร้างศูนย์คลังสมองผูส้ ู งอายุ อย่างน้อย ครอบคุ
ลมทั้ งจั ง หวัด ในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สาธิต โดยมีส่วนร่ วมเครื อข่าย
ประชาคมท้อ งถิ่ น ร่ ว มกับ ส านั ก งานพัฒ นา
สังคมฯ จังหวัดตรัง
• นาเสนอ/รายงาน เสนอแนวความคิด ร่ วมกันทุก
ภาคส่วน ในรู ปแบบเวทีประชาชน
• ประชาสัมพันธ์ กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ของศูนย์คลังสมองผูส้ ู งอายุ จังหวัดตรัง โดยการ
มี ส่ วนร่ ว มเครื อข่ า ยภาคประชาชน ร่ วมกั บ
สานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดตรัง
• ในช่ อ งทางรู ป แบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันทุกภาคส่วน

-

-

แบ่ งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ การมีส่วน
ร่ วมในชุมชน PAR โดยชมรมผู้สูงอายุ และหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง ประชุมกลุ่มย่อย; focus group
Tacit
Knowledge

+

Explicit
Knowledge

การให้ ความรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ในตัวผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานศูนย์ ฯ ทีป่ ระสบ
ความสาเร็จ (Success Case)

• ถอดบทเรี ย น (จั ด กลุ่ มศู นย์ คลั ง สมอง
ผู้สูงอายุ ตามพื้นที/่ ตามกลุ่มองค์ ความรู้ ฯ)/
• ออกแบบและสร้ างเนื้ อ หา โดยศู น ย์ ค ลั ง
สมองฯ
• สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อระหว่ างศู นย์ ฯ
และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

สานักงานพัฒนาสังคมฯ
จังหวัดตรัง
ให้การสนับสนุน และ มีส่วน
ร่ วม เป็ นที่ปรึ กษาในการพัฒนา
กิจกรรมร่ วมกัน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลจากองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละผูส้ ู งอายุของในชมรม
ผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรัง เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณและคุณ ภาพที่ เน้นรู ปแบบวิจยั เชิ งปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory
Action Research, PAR) ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การค้ นหา ทบทวนองค์ ความรู้ ภูมปิ ัญญา ทีฝ่ ังลึกในตัวผู้สูงอายุ ของกระบวนการสร้ างองค์ ความรู้ ต่างๆ
ของผู้สูงอายุอย่ างมีส่วนร่ วม
1). สร้างคณะทางานเพื่อร่ วมกันพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในผูส้ ู งอายุในแต่ละ
ชมรมในจังหวัดตรังและเตรี ยมปั จจัยนาเข้า
2). การค้นหา ทบทวนองค์ความรู ้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ในแต่ละบุ คคลตั้งแต่อดี ตจนถึ ง
ปั จจุบนั โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูส้ ูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน หรื อ ผูน้ าชุมชน ตัวแทนชมรมผูส้ ูงอายุ โดยเน้นข้อมูลที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้สาหรับการวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทาฐานข้อมูล โดยให้ตวั แทน
ผูส้ ูงอายุในพื้นที่ มีส่วนร่ วมในการดาเนินการข้อมูลและรู ปแบบด้วยชุมชนของตนเอง ขั้นตอนนี้จะได้องค์ความรู ้ที่ฝังลึกใน
ตัวคน
3). จัด เวที ร่ ว มสรุ ป องค์ค วามรู ้ ภู มิ ปั ญ ญา ประสบการณ์ ปราชญ์ ช าวบ้าน เป็ นต้น ซึ่ งมี ก ารจัด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั ิการระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึงนักวิชาการ เพื่อหาแนวทางการ
พัฒ นาระบบการจัดการข้อมูลฯ พร้อมทั้งรองรับในการจัดอบรมให้ความรู ้ และพัฒ นาศักยภาพของผูส้ ู งอายุที่ สามารถ
ถ่ายทอดให้ความรู ้ในสิ่ งที่มีความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์
ระยะที่ 2 การแบ่ งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ การมีส่วนร่ วมในชุมชน PAR ในเวทีประชาชน
1) จัดเวที วิเคราะห์ จะเป็ นการจัดเวที ประชาคม สร้างความรู ้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผลที่
ชุมชนผูส้ ู งอายุจะได้รับ เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการวิจยั /พัฒนา /ปรับปรุ ง องค์ความรู ้ ภูมิปัญญา ของผูส้ ู งอายุในแต่ละ
ชุมชนอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2) จัดอบรมให้ความรู ้และทาความเข้าใจ เผยแพร่ ต่อภาคประชาคม โดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัดการความรู ้
3) ศึกษาดูงาน / แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับหน่วยงานที่ ประสบความสาเร็ จด้านการจัดการองค์ความรู ้ในหน่ วยงาน
หรื อชุมชนผูส้ ูงอายุ (Success Case)
4) ร่ วมสรุ ปองค์ ค วามรู ้ แนวคิ ด และกระบวนการวิ ธี ก ารพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล องค์ ค วามรู ้ ด้ ว ยเทคโน
โลยีสารสนเทศโดยการจัดการอย่างมีส่วนร่ วม
ระยะที่ 3 ถอดบทเรี ยน / (จัด กลุ่ ม ศู น ย์ ค ลังสมองผู้ สู งอายุ ตามพื้ น ที่/ตามกลุ่ม องค์ ค วามรู้ ฯ )/ ออกแบบและ
สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือระหว่ างศู นย์ ฯ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1). สร้างเนื้ อหา หรื อบทเรี ยน เสริ มสร้างองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเครื อข่ายฯ และ ออกแบบกิ จกรรมฯ
ในบริ บทของเครื อข่ายประชาคมผูส้ ูงอายุ โดยสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดตรัง เป็ นผูส้ นับสนุน
โดยตรงและภายใต้คณะกรรมการผูส้ ู งอายุ สนับสนุนและผูป้ ฏิบตั ิงาน ,ประชาสังคมเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน และ
นักวิชาการ ด้วยกรอบเวลาแน่นอนและมอบหมายผูร้ ับผิดชอบดาเนินการต่อไป
2). นาบทเรี ยนเสริ มสร้างองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเครื อข่ายฯ ไปใช้ ซึ่ งเป็ นการนารู ปแบบบทเรี ยนที่
พัฒนาแล้วในขั้นที่ 1 มาทดลองใช้ เพื่อหาประสิ ทธิผลขององค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ
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ระยะที่ 4 นาไปสู่ การปฏิบัต/ิ การนาไปใช้ จริง/ในการพัฒนาฐานข้ อมูลองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยเครื อข่ าย
ผู้สูงอายุ
1) จัดประชุมร่ วมกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเพื่อร่ วมกันทาความเข้าใจและทาแผนปฏิ บัติการในกระบวนการเสริ มสร้าง
เสริ มสร้างองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเครื อข่ายผูส้ ูงอายุอย่างมีส่วนร่ วมในและความต้องการของชุมชนในการร่ วมกัน
ถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ
2) พัฒ นาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู ้ ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่ น ในผูส้ ู งอายุ เป็ นการพัฒ นาให้มีฐานข้อมูลในระดับ
ปฏิบตั ิการ ซึ่งระดับปฏิบตั ิการมีลกั ษณะเป็ นฐานข้อมูลรายองค์ความรู ้ ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม
ด้านแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ซึ่ งฐานข้อมูลดังกล่าว ได้รับ
การออกแบบให้มีโครงสร้างเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
3) สรุ ปรู ปแบบการจัดการ และเชื่อมโยงข้อมูลที่ ได้จากการระดมสมองทั้งสองครั้ง วิเคราะห์ความพร้อมด้าน
ต่างๆ ในการปฏิบตั ิตามรู ปแบบที่ได้ เช่น ทักษะที่จาเป็ นต้องใช้ แต่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในระบบยังไม่มีช่องทางการเชื่อมโยง และ
ใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน เป็ นต้น
4) จัดทาข้อเสนอแผนการจัดตั้งศู นย์คลังสมองผูส้ ู งอายุ/ศูนย์ประสานงานข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วยสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัดตรัง เป็ นผูส้ นับสนุนโดยตรงและภายใต้คณะกรรมการผูส้ ู งอายุ สนับสนุ น
และผูป้ ฏิบตั ิงาน ,ประชาสังคมเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน และนักวิชาการ ด้วยกรอบเวลาแน่ นอนและได้รับความ
เห็นชอบจากผูบ้ ริ หารที่มีอานาจในการตัดสิ นใจแล้ว ให้กบั ผูร้ ับผิดชอบดาเนินการต่อไป
5) จัดทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คลังสมองผูส้ ูงอายุ และ เวบฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ในช่ อ งทางรู ป แบบ KM Blog. ในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน ทุ ก ภาคส่ วน ในรู ป แบบระบบฐานข้อ มู ล องค์ค วามรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดตรัง

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ข้อ มู ล พื้ น ฐานของสถานการณ์ ผูส้ ู งอายุ จากสานักงานพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์จัง หวัด ตรั ง
ซึ่งโครงสร้างประชากรผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรัง มีประชากรทั้งหมด 641,684 คน แยกเป็ นเพศชาย จานวน 314,211 คน และ
เพศหญิง จานวน 327,473 คน
ประชากรผูส้ ู งอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจานวน 89,890 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.99 ของประชากรทั้งหมด (641,684)
แยกเป็ น เพศชาย จานวน 38,973 คน เพศหญิง จานวน 50,950 คน โดยแยกเป็ น 2 ช่วงอายุ คือ
- อายุ 60-100 ปี มีจานวน 89,785 คน แยกเป็ นเพศชาย จานวน 38,902 คน เพศหญิง จานวน 50,883 คน
- อายุ 100 ปี ขึ้นไป มีจานวน 105 คน แยกเป็ นเพศชาย จานวน 35 คน เพศหญิง จานวน 70 คน
ทั้งนี้ เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุ จานวน 74,062 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.39 มี ชมรมผูส้ ู งอายุท้ งั จังหวัดตรัง
ทั้งหมด 163 แห่ ง ครอบคลุมทุกอาเภอ ชมผูส้ ู งอายุ จดทะเบียนเป็ นสมาชิกสาขาสภาผูส้ ู งอายุแห่งประเทศไทย จานวน 28
ชมรม ( ที่มา : สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559)
จากการสารวจข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ปี 2559 ซึ่ งเก็บข้อมูล
จากผูส้ ูงอายุ จานวน 59,959 คน มีอาชีพและรายได้ จานวน 55,057 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.28 ส่วนอีก 4,902 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.72 เป็ นคนที่ไม่มีอาชีพและรายได้
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ภาพที่ 2 แสดงอาชีพและรายได้ของผูส้ ูงอายุ / สถานการณ์จานวนผูส้ ูงอายุในแต่ละอาเภอในจังหวัดตรัง
ที่มา : ข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน
เข้าสู่ กระบวนการแบ่งปั นความรู ้ และการมีส่วนร่ วมในชุมชนผูส้ ู งอายุ โดยการประชุมคณะกรรมการผูส้ ู งอายุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการบริ หารชมรมคลังปั ญญาผูส้ ูงอายุจงั หวัดตรัง นาโดย นายจรัส ชูเมือง ประธาน
กรรมการ (คณะกรรมการชมรมจานวน 22 ท่าน) , สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัดตรัง สมัชชา
สุขภาพประชาคมตรัง เป็ นต้น โดยท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็ นประธานในกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยวางแผนไว้
อย่างเป็ นระบบเพื่อการสร้างความร่ วมมืออย่างเต็มที่ และข้อมูลมีความถูกต้อง มีข้ นั ตอนที่เกี่ยวกับชุมชนผูส้ ูงอายุ คือ
- สารวจทัศนคติชุมชนผูส้ ู งอายุ ในแต่ละพื้นที่ ด้านองค์ความรู ้ หรื อ ปราชญ์ชาวบ้านต่างๆ ในการได้มาซึ่ งการ
ถ่ายทอดความรู ้ที่ได้ออกมาให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด
- จับกลุ่มผูน้ าความคิด เช่น ปราชญ์ชุมชน ประสบการณ์ทางอาชีพต่างๆ ในวัยทางานของกลุ่มผูส้ ูงอายุที่ผา่ นมา
- ให้ชุมชน/ ชมรม ผูส้ ูงอายุมีส่วนร่ วม ในการดาเนินโครงการ จะต้องในการวางแผน วิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อทาให้
เกิดความเป็ นเจ้าขององค์ความรู ้ในมิติ/ด้านต่างๆ และก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดของการดาเนินโครงการ
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ภาพที่ 3 ระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่ วม ของคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ ร่ วมกับภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4.3. นาไปสู่ การปฏิ บัติ/การนาไปใช้จริ ง / พัฒนาวิทยากรผูส้ ู งอายุ โดยดาเนิ นการรวบรวมข้อมูล /องค์ความรู ้ของชมรม
ผูส้ ู งอายุในแต่ละพื้นที่ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ ซึ่ งได้ศูนย์คลังสมองผูส้ ู งอายุ 3 พื้นที่
ด้วยกัน ได้แก่ ชมรมผูส้ ู งอายุ กลุ่มหมู่บา้ นตะเสะ อ.หาดสาราญ จ.ตรัง (ปราชญ์ชาวบ้าน-เครื่ องมือการทาประมง), ชมรม
ผูส้ ู งอายุ กลุ่มหมู่บา้ นน้ าผุด อ.เมือง จ.ตรัง (เตาประหยัดพลังงาน-เครื่ องจักรสาน), ชมรมผูส้ ู งอายุ กลุ่มหมู่บา้ นควนธานี
อ.เมือง จ.ตรัง (เสริ มสร้างสุขภาพ-ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทร์ )

ภาพที่ 4 รวบรวมข้อมูล/องค์ความรู ้ของชมรมผูส้ ูงอายุในแต่ละพื้นที่ และสร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ
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ภาพที่ 5 ลงพื้นที่ชมรมผูส้ ูงอายุ กลุ่มหมู่บา้ นตะเสะ อ.หาดสาราญ จ.ตรัง (ปราชญ์ชาวบ้าน-เครื่ องมือการทาประมง)

ภาพที่ 6 ลงพื้นที่ชมรมผูส้ ูงอายุ กลุ่มหมู่บา้ นน้ าผุด อ.เมือง จ.ตรัง (เตาประหยัดพลังงาน-เครื่ องจักรสาน)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที่ 7 ลงพื้นที่ชมรมผูส้ ูงอายุ กลุ่มหมู่บา้ นควนธานี อ.เมือง จ.ตรัง (เสริ มสร้างสุขภาพ-ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทร์ )

ภาพที่ 8 ระบบฐานข้อมูลคลังสมองผูส้ ูงอายุจงั หวัดตรัง
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ภาพที่ 9 แสดงพิกดั ตาแหน่งของศูนย์คลังสมอง กิจกรรมและองค์ความรู ้ต่างๆ ของผูส้ ูงอายุแต่ละพื้นที่จงั หวัดตรัง
เป้าหมายโครงการ
- ได้องค์ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนที่ผสานความรู ้ที่ฝั่งลึกในตัวคนและความรู ้ชดั แจ้ง
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เกิ ดศูนย์การเรี ยนรู ้จากองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรัง (ศูนย์คลังสมองผูส้ ู งอายุ) อย่างน้อย
1 ศูนย์ เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ จนให้เป็ นจังหวัดต้นแบบ TRANG MODEL
- เว็บไซต์และรู ปแบบการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นจากผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรั ง
ที่มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เกิดระบบและกลไกที่จะทางานอย่างต่อเนื่ อง ในการจัดการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านองค์ความรู ้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากผูส้ ูงอายุในระดับจังหวัด

สรุ ปผลการวิจัย
โครงการวิจยั นี้ เป็ นโครงการที่มีความสาคัญต่อการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาผูส้ ู งอายุไทย ซึ่ งตรงกับนโยบายของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ที่จะเล็งเห็ นความสาคัญและคุณค่าของทรัพยากรมนุ ษย์โดยเฉพาะ
ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ส าคัญ ในสังคม และเพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ผูส้ ู งอายุได้แสดงศักยภาพด้านการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
อาชีพ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็ นองค์ความรู ้ที่ผา่ นประสบการณ์ต่างๆ ในวัยทางานหรื อในอดีตที่ผา่ นมา จึงได้รวบรวม
องค์ความรู ้จากภูมิปัญญาผูส้ ู งอายุในจังหวัดตรัง และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดเก็บและเผยแพร่ ระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาจากผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรัง เป็ นการให้บริ การวิชาการแก่หน่ วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที่ สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจยั ประจาปี งบประมาณ
2560 นางทิวาพร ทวีทรัพย์ นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ตรัง และ นายจรัส ชูเมือง ประธานชมรมคลังปั ญญาผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรัง คอยให้คาปรึ กษา สนับสนุ น ข้อมูลต่างๆ ในการ
ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการวิจยั จนประสบความสาเร็ จ.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

789

เอกสารอ้างอิง
กิ ตติ ภัคดี วฒั นะกุล และจาลอง ครู อาหะ. 2547. คัมภีร์ ระบบฐานข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุ งเทพฯ : เคที พี คอมพ์ แอนด์
คอนชัลท์
ดวงฤดี ลาศุขะ. 2539. รู ปแบบการบริ การผูส้ ู งอายุในประเทศไทย. การประชุม Help Age International ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 16 – 21 กันยายน (เอกสารอัดสาเนา)
ทรงธรรม สวนยะ. 2540. สวัส ดิ ก ารผู ้สู ง อายุ : การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในสั ง คมไทยภายใต้ภ ายใต้ภ าวะวิ ก ฤติ .
กรุ งเทพมหานคร : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
นฤมล พฤกษศิ ล ป์ และ พัชรา หาญเจริ ญ กิ จ . 2543. การจัดการความรู ้ = Knowledge management. ปทุ ม ธานี : รังสิ ต
สารสนเทศ
นิรมล อินทฤทธิ์ . 2547. พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุ ในชมรมผูส้ ู งอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
จัง หวัด ปราจี น บุ รี . วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาววิ ช าสุ ข ภาพจิ ต ภาค วิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วิจารณ์ พานิช. 2548. การจัดการความรู ้. มิถุนายน.
สมชาย นาประเสริ ฐชัย. 2546. เทคโนโลยีกบั การจัดการความรู ้ . กรุ งเทพฯ : ไมโครคอมพิวเตอร์.
สุ มาลี สังข์ศรี และคณะ. 2550. โครงการวิจยั เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุด้านการนาความรู ้และ ประสบการณ์ ของ
ผูส้ ูงอายุมาทาประโยชน์ต่อสังคม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

790

คณะกรรมการจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
และ การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 9
ด้ว ยมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ก าหนดจัด การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อเป็ นเวที เผยแพร่ ผลงานในระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ ด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและด้าน
สังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป อีกทั้งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และ
ประสบการณ์ ก ารพัฒ นางานวิจยั ในสาขาวิช าต่ างๆ รวมถึ งการสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิช าการ
ระหว่างคณาจารย์ นักวิจยั ของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุ ค ลากรของหน่ วยงาน จึ งแต่ งตั้ง
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ ายอานวยการ ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ
8. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
กรรมการ
9. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาราญ ขวัญยืน)
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
กรรมการ
13. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์)
กรรมการ
14. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี )
กรรมการ
15. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี )
กรรมการ
16. คณบดีคณะบริ หารธุ รกิจ
กรรมการ
17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
18. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
20. คณบดีคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
กรรมการ
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
47.

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการสานักงานนิติการ
ผูอ้ านวยการกองกลาง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ านวยการกองประชาสัมพันธ์
ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอ้ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผูอ้ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา

กกกก
2. คณะกรรมการฝ่ ายดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
2. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
3. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
4. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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5. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
7. นายเชิด คงห้อย
8. นางสาวบุญบรรจง สายลาด
9. นางสาวเกศินี ใหมคง
10. นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
11. นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
12. นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
13. นายอดิศกั ดิ์ เกลี้ยงตะพงศ์
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
15. นางสาวภรณี ย ยีถ่ ิ้น
16. นางดาริ ณี รักษ์ทอง
17. นางสาวรัตน์วภิ า ขุนเพ็ชร์
18. นางสาวศศิธร ดีใหญ่
19. นางสาวปุณฑริ ก เกิดทิพย์
20. นางสาวภิสาย ขุนทอง
21. นางสาวตุลยดา อุดมศิลป์
22. นายสุ ขรัฐจิต มงคลศิริเจริ ญ
23. นายเอกชัย ซ้ายศรี
24. นายสุ ริยณั ห์ ขาแจ้ง
25. นายอภิชาติ คัญทะชา
26. นางสาวปุญญิศา สมจริ ง
27. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
28. นายสุ วรรณ พรมเขต
29. นางสาวจริ ญาภรณ์ เพชรสามสี
3. คณะกรรมการฝ่ ายจัดการประชุ มวิชาการ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สุวจั น์ ธัญรส
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี
4. รองศาสตราจารย์ณฐั ทิตา โรจนประศาสน์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประเสริ ฐ ทองหนูนุย้
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นนั ทชัย ชูศิลป์
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลั ลภา พัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นอ้ มจิตต์ แก้วไทย อันเดร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ ยม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชยั รัตน์ จุสปาโล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสาวนีย ์ ชัยเพชร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด
นายกีรติ อินทรวิเศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝ่ ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ มะเห
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องั คณา ใสเกื้อ
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ลกั ษมี วิทยา
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุ ข
กรรมการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ระริ น เครื อวรพันธุ์
กรรมการ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาหามะสู ไฮมี มะแซ
กรรมการ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุนนั ทา ข้องสาย
กรรมการ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนากรณ์ ดาสุ ด
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วนั ดี นวนสร้อย
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เลิศทิวสั ยอดล้ า
กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุ พชั ชา ชูเสี ยงแจ้ว
กรรมการ
14. สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย
กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ทรรศนีย ์ คีรีศรี
กรรมการ
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมณฑา ดารงเลาหพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรี อ่อนนวล
นางสาวณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
นางสาววรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
นางสาวปิ ยะนารถ อรรคไกรสี ห์
นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
นางสาวขวัญตา ตันติกาธน
นางสาวบุษราคัม ทองเพชร
นายพิชิต เพ็งสุ วรรณ
นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
นายอาคม ลักษณะสกุล
นางเพ็ญพร เกิดสุ ข
นางพัชริ นทร์ บุญนุ่น
นางสาวสุ ดคนึง ณ ระนอง
นางสาวพิมล เที่ยงธรรม
นางอาริ ษา โสภาจารย์
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
Mr.Daniel Edward Guiney
Mr.Steven Embree
นางสาวสมพร มณี โชติ
นางสาวฐิตินารถ คายอด
Mr.Ryan R.Dominguez
Ms.Mitchelle R.Juaban
Mr.Lauro Sadaran Dequina Jr.
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวภรณี ย ยีถ่ ิ้น
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กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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5. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทารวมเล่ มบทคัดย่ อ (Books of Abstract) และรายงานสื บเนื่ องการประชุ มวิชาการ
(Proceedings) ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต
กรรมการ
6. นายสุ ดนัย เครื อหลี
กรรมการ
7. นายนเรศ ขวัญทอง
กรรมการ
8. นายอนุชิต วิเชียรชม
กรรมการ
9. นายศุภวัฒน์ อินทร์ เกิด
กรรมการ
10. นายกฤดิกร แก้ววงศ์ศรี
กรรมการ
11. นายโกสิ นทร์ ทีปรักษพันธ์
กรรมการ
12. นางสาวศิรินนั ทร์ นาพอ
กรรมการ
13. นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

