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ชื อหนังสื อ
รายงานสื บเนื องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที (
RMUTNC)
กลุ่มสาขา

มนุษยศาสตร์ สั งคมวิทยาและการศึกษา

เจ้าของลิขสิทธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
จํานวนหน้ า 79 หน้ า
เผยแพร่

สิงหาคม

ออกแบบโดย สถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
หมู่ ตําบลไม้ ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย ครั งที
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ Session 1 มนุษยศาสตร์ สั งคมวิทยาและการศึกษา
. ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศทิวศั ยอดลํา
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
. ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอก
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 ทธิ พงศ์
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธิ พร บุญมาก
7. ดร.ขวัญจิตร สุ วรรณนพรัตน์
8. ดร.จินตนา กสิ นนั ท์
9. ดร.ชัชวาล ชุ มรักษา
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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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ดร.ศิริรักษ์ ธิ จิตตัง ฟอสเตอร์
ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิ
ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื อ
ดร.เฉลิมพล ศรี ทอง
ดร.สุ นิสา ละวรรณวงษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ ธรรมโม
รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
ดร.ปั ญญา เลิศไกร
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื อง สุ ทศั น์ ณ อยุธยา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นครชัย ชาญอุไร
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิ ตา นิ จจรัลกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธี รพงศ์ แก่นอินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ มณี มยั
รองศาสตราจารย์ ดร.นิสากร จารุ มณี
ดร.พนิ ดา สุ ขศรี เมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช รติโอฬาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ วรรต สมนึ ก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภตั ิภูมิประเทศ
ดร.ศักดิณสันต์ จินตสกุล
ดร.บัญชา พร้อมดิษฐ์
ดร.สมศรี ศิริขวัญชัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันพลศึกษา ตรัง
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการอิสระ
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มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้รับ มอบหมายให้ เป็ นเจ้าภาพการประชุ ม วิช าการ
ระดับ ชาติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที ( th RMUTNC) และการประชุ ม วิช าการระดับ
นานาชาติม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั งที ( th RMUTIC) ระหว่างวัน ที - สิ งหาคม
ณ
โรงแรมเรื อรัษ ฎา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง เพือเป็ นเวทีสําหรับนักวิจยั ในการแลกเปลี ยนความคิดเห็น และ
มุมมองในด้านวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบนวัตกรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ซึ งเป็ นองค์ความรู้ทีมีความสําคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ ทัวภู มิ ภ าคของประเทศไทย ตามนโยบายรั ฐ บาล สู่ ค วามมันคง มังคัง และยังยืน ทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั รู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างสู งทีได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี นี
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุณทุกท่านทีมีส่ วนร่ วมเสี ยสละทังแรงกายและ
แรงใจและเวลาอัน มีค่า เพือผลักดันให้เกิดการประชุ มวิชาการครังนี ขึน และหวังเป็ นอย่างยิงว่าพลังความ
ร่ วมมืออย่างต่อเนื องจากการประชุ ม วิชาการของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทัง แห่ ง จะพัฒ นา
เติบโตต่อเนืองไปทุกปี จนก้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชันนําของประเทศไทย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTNC) และ
การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTIC) ประกอบไป
ด้วยปาฐกถาพิ เศษ การนําเสนอผลงานวิจยั จากนักวิจยั มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง แห่ ง และ
นักวิจยั นักวิชาการสถาบันอุด มศึ กษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
จํานวน ผลงาน ผลงานวิจยั ระดับ นานาชาติ ผลงาน และสิ งประดิ ษ ฐ์แ ละนวัตกรรมจํา นวน
ผลงาน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง แห่ง
รายงานสื บ เนื องจากการประชุ ม วิช าการ (Proceeding) ฉบับ นี เป็ นของกลุ่ ม สาขามนุ ษ ยศาสตร์
สังคมวิทยาและการศึกษา ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจํานวน 74 บทความ หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผสู ้ นใจ เพือการนําไปแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการในอนาคต
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

VI

สารจากอธิการบดี
ตามที มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ได้เป็ นเจ้า ภาพการประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล ครั งที ( th RMUTNC) และการประชุ ม วิช าการระดับ นานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTIC) ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ณ โรงแรมเรื อ
รั ษ ฎา อําเภอเมื อง จังหวัด ตรั ง นัน ด้วยการวิจ ัยเป็ นเครื องมื อสําคัญ ในการศึ ก ษาเรื องใดเรื องหนึ งอย่าง
ละเอียดลึกซึ ง เพือให้ได้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรื อผลงาน ซึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ทัง แห่ ง ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของการพัฒนาการวิจยั และระบบส่ งเสริ มและสนับสนุ น การ
แสวงหาองค์ความรู ้ จากการวิจยั ในแต่ละศาสตร์ เพือพัฒนาวิชาการ ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชน และในฐานะที เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที เน้นทักษะความเชี ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี และสร้ างนวัตกรรมเพื อชุ ม ชนสังคม ได้มุ่ งพัฒ นางานวิจยั ที ตอบโจทย์ความต้องการในการ
พัฒนาชุ มชนทุกระดับอย่างต่อเนือง
ดังนันการประชุ ม วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTNC)
และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTIC) ประจําปี
ภายใต้หัวข้อ : ราชมงคลขับเคลือนนวัต กรรมก้ าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซึ งเป็ นจุดสร้างเครื อข่ายความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ างมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลทัง แห่ ง และภาคี ห น่ ว ยงานที สนับ สนุ น การวิ จ ัย
ระดับประเทศ ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
(วช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) สํานักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (สวทน.) และสถาบัน อุ ด มศึ กษาทัวประเทศ ที จะนําเสนอผลงานวิจยั อัน เป็ นประโยชน์ ต่ อการ
พัฒนาสังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยังยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ขอขอบคุ ณหน่ วยงานที ให้เกี ยรติเป็ 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 และนํา เสนอผลงานวิ จ ัย
คณะกรรมการดําเนิ นการจัดประชุ มวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทังบุค ลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทัง แห่ ง ทีมีส่วนร่ วมให้การจัดประชุมวิชาการในครังนี สัมฤทธิผลตามความมุ่งหมายทุกประการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนู เนียม
รักษาราชการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

สารบัญ

รหัส

กลุ่มสาขา: มนุษยศาสตร์ สั งคมวิทยาและการศึกษา

NO1-001
NO1-002
NO1-003
NO1-004
NO1-005
NO1-006
NO1-007
NO1-008
NO1-009
NO1-010
NO1-011
NO1-012
NO1-014
NO1-015
NO1-016

ชือเรื อง
การจัด การความปลอดภัยทางการท่ อ งเที ยว ในพื นที อําเภอเกาะสมุ ย จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
ศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเทียวตามวิถีประมงของบ่อหิ น อําเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒ นาศักยภาพด้านการท่องเที ยวชุมชนเขาเต่า
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การท่องเทียวแห่งประเทศไทยกับค่านิยมไทยทีปรากฏในคําขวัญโฆษณา
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่ องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่ อผลิ ต ภัณ ฑ์
ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลา
การพัฒนาอาหารพืนบ้านของชาวไทยมุสลิมชุมชนบ้านบน ในเขตเทศบาลนคร
สงขลาสู่ตาํ รับมาตรฐาน
ปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั
นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

การพัฒนา “เพจ” ออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชก
ชุมชนบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
การออกแบบและสร้างสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลอง เรื อง สัมประสิ ทธิ ความ
หนืดพลวัตของกลีเซอรี น
การสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
รู ป แบบการฝึ กปฏิ บ ัติการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP สําหรั บ
นักศึกษาครู ช่าง
การพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภูเ ก็ ต : การผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งานลมร้ อ นของระบบระบายอากาศ
คอมเพรสเซอร์แอร์

ผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับ อุดมศึ กษา
แห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนเพื อพัฒ นาพฤติ กรรมผลสัม ฤทธิ
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ทางการเรี ยนของนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู้ Active Learning
การศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและความพึงพอใจในการเรี ยนวิชากี ฬาลี ลาศ
เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่า ช่ า ช่า ของนักศึกษาชันปี ที วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ ทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ
การเปรี ยบเที ย บผลสัม ฤทธิ ทางการศึ ก ษารายวิช าศึ ก ษาทัวไปของนัก ศึ ก ษา
วิทยาลัยรัตภูมิทีมีภมู ิหลังทางการศึกษาต่างกัน
การศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มทร.ศรี วชิ ยั โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน

ปั จจัยเชิ งสาเหตุป ระสิ ท ธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
สงขลา
การสังเคราะห์บทเรี ยนการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด
เล็กที ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่ วง ปี ที ผ่านมา (พ.ศ.
- พ.ศ.
2559)
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจยั เชิงสํารวจ
การศึ กษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง
บทประยุ ก ต์ ของนั ก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที โดยใช้แ นวคิ ด การศึ ก ษา
คณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC
รู ปแบบการเรี ยนการสอนสําหรับการประยุกต์ใช้กเู กิลคลาสรู มเพือบูรณาการ ICT
ทีส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที
การศึ ก ษาและพัฒ นาทักษะการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู ้ Es เรื อง เวกเตอร์ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ ชันปี ที วิท ยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ มทร.ศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช

การสร้างโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส

ความเชือมโยงของการวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตามสภาพจริ งกับ
ผลการประเมินการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน กรณี ศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก
อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยและแบบเก็บตัวทีมีต่อการอ่าน
ปัจจัยทีทําให้ประชาชนเลือกเข้าปฏิบตั ิธรรมทีวัดถําสุมะโน
การศึกษาความต้องการสื อสิ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ
ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์
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รู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม
การประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานในการเรี ยนการสอน
วิชาภาษาจีนเพือการท่องเทียว
การสอนทัก ษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพือส่ งเสริ มทักษะการสื บ ค้น ข้อมูลของ
ผูเ้ รี ยนในยุคเทคโนโลยี .
การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่ องเที ยวเชิงเกษตร สําหรั บ
ชุมชนบ้านบางคู อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ชือเรื อง
การตัด สิ นใจเลื อ กอาชี พ เชฟของนั ก ศึ ก ษาสาขาอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาสําหรับนักศึกษา
ฝึ กสอน หลักสูตรครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
การศึกษาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ขอ้ สอบโทอิกจําลองของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
สื อสังคมออนไลน์กบั การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนใน
ระดับอุดมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาํ ลองและเกม
ผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนซินจง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดีย Rosetta Stone สําหรับการพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเพือพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา ในรายวิชา
ฟิ สิกส์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครี ต
ของคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
การพัฒนาคู่มือและการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกม Overwatch
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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

บทนํา

อุตสาหกรรมการท่ องเทียวเป็ นแหล่งรายได้ทีสําคัญ คือสร้ างรายได้ถึง 5.8 แสนล้านบาท หรื อร้อยละ 5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) และมีแนวโน้มเพิมสูงขึน (กรุ งเทพธุ รกิ จออนไลน์,2559) อีกทังยังมีบทบาทสําคัญใน
การเป็ นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ดว้ ยสัดส่ วนแรงงานในภาคบริ การ (โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง การขายส่ ง การขาย
ปลีก เป็ นต้น) ทีเพิมขึน ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทังภายใน และภายนอกในช่วงเวลาที
ผ่านมา ไม่วา่ จะเป็ นวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2551 หรื อปั ญหาความมันคงทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศ แต่ดว้ ย
ศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเทียวของไทย ทําให้สามารถฟื นตัวกลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ วเมือสิ นเหตุการณ์
วิกฤติเหล่านัน แนวโน้มนักท่ องเที ยวที เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทยมีเพิมสู งขึนในทุ ก ๆ ปี ดังจะเห็ น ได้จากข้อมูลการ
บันทึกสถิติของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการท่องเที ยว ชี แจงว่าในปี 2556 ประเทศไทยมี จาํ นวนนักท่ องเที ยว
ชาวต่างชาติ ,149, คน และเพิมสูงขึนเป็ น ,735, คน คิดเป็ นร้อยละ 47 ในปี 2559 หรื อภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี
อย่างไรก็ตามการแข่งขันด้านการท่องเที ยวภายในภูมิภาค และในระดับนานาชาติทาํ ให้ประเทศไทยไม่ควรนิ งเฉย ในการ
พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงเรื องของความปลอดภัยในการท่องเทียว เพราะอัตราการตายของนักท่องเทียว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางด้านลบในสายตานักท่องเทียว สิ งเหล่านีจึงเป็ นจุดอ่อนทีทัง
ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนชุมชนควรจะมีส่วนในการแก้ไขปั ญหา พร้อมทังยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที ยวทังของ
ชาวต่างชาติ และชาวไทย ให้ได้ตามมาตรฐานสากลร่ วมกัน ฟจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการจัดการความปลอดภัย
ทางการท่ องเที ยวต้องคํานึ งถึ งความปลอดภัยในร่ างกาย ชี วิต และทรัพย์สิน ของนักท่องเที ยว ยิงไปกว่านันหน่ วยงานที
เกียวข้องทางการท่องเทียวก็ตอ้ งให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาและหาแนวทางมาตรการในการขจัดปั ญหาหรื อความไม่
ปลอดภัย นันให้ห มดไป (พัจน์ พิ ต ตา 2552) เกาะสมุ ย เป็ นสถานที ท่ องเที ยวที มี ชื อเสี ยง ซึ งเป็ นที รู ้ จักกัน ทัวโลกและ
นักท่องเทียวต่างหลงใหลในเสน่ห์ของเกาะสมุยดินแดนเกาะมะพร้าว ปั จจุบนั นีการเดินทางท่องเทียวไปยัง
เกาะสมุยมีความสะดวก มีเส้นทางเชือมโยงเมื องท่ องเทียวหลัก และจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าถึงเกาะสมุยได้ง่าย
มากขึน อย่างไรก็ตามผลกระทบด้านความปลอดภัยสําหรับนักท่องเทียวถือว่ามีต่อการตัดสิ นใจทําให้นกั ท่องเทียวขาดความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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เชื อมันในการที จะเข้ามาท่ องเที ยวที เกาะสมุ ย เพราะฉะนันจึงจําเป็ นอย่างยิงที ทุ ก ๆ ฝ่ ายที เกี ยวข้องต้องดําเนิ น การเร่ ง
แก้ปัญหาต่าง ๆ เพือที จะให้เกาะสมุยนันมีการพัฒ นาด้านการท่ องเที ยวได้อย่างยังยืน สร้ างภาพลักษณ์ และความเชื อมัน
ทางการท่องเทียวกลับคืนมา
ดังนัน คณะผู ้วิจัยได้เล็ งเห็ น ความสําคัญ ต่ อปั ญ หาในพื นที ทางการท่ องเที ยวที สํ าคัญ ของประเทศไทย จึ ง
ทําการศึกษาศึกษาปั ญหาทางด้านความปลอดภัยของนักท่องเทียว และหาแนวทางร่ วมกันในการจัดการด้านความปลอดภัย
ทางการท่องเทียวทางทะเลชายฝังอ่าวไทย ในพืนทีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิธีการศึกษา
การวิจยั นี เป็ นการศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเทียว ในพืนที อําเภอเสมุย จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ซึ ง
เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mix Methodological Research) ที เน้นการวิจยั เชิ ง คุณภาพ (Qualitative research) และจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative research)
1. วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
. เพือศึกษาปั ญหาความปลอดภัยทางการท่องเทียวของนักท่องเทียวในพืนทีอําเภอสมุย จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี
. เพือกําหนดแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยทางการท่องเทียวในพืนทีอําเภอสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
. การสังเคราะห์ เพือทบทวนวรรณกรรม เรื องความปลอดภัยทางการท่องเทียว
ชือผูแ้ ต่ง

ชือเรื องวิจยั

รุ่ งรัตน์ อารี รัตน์
และราเมศร์
ปี พ.ศ.

การจัดการความ
ปลอดภัยทางการ
ท่องเทียวในอีสานใต้

พัจน์พิตตา ศรี
สมพงษ์

การจัดการความ
ปลอดภัยทางการ

วิธีการดําเนินการ
วิจยั
งานวิจยั เผสม
ผสาน

งานวิจยั เชิง
คุณภาพ
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เครื องมือทีใช้
สําหรับการวิจยั
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์กึง
โครงสร้างและการ
สัมภาษณ์

ผลการศึกษาทีได้

มีจดั กลุ่มปั ญหาและแบ่งปั ญหา
ออกเป็ น กลุ่มปั ญหา คือ
ปัญหาด้านทีพัก ด้านแหล่ง
ท่องเทียว ภัยธรรมชาติ ยาเสพติด
ปัญหาจากนักท่องเทียวและ
ปั ญหาทีเกิดจากบริ ษทั นําเทียว
มีแนวทางป้ องกันและแก้ไข
ความไม่ปลอดภัยทางการ
ท่องเทียวในอีสานใต้
ดังนี .กําหนดนโยบายทีชัดเจน
.จัดให้มีหน่วยงานดูแล
รับผิดชอบหน่วยงานทีเกียวข้อง
.ตังหน่วยงานประชาสัมพันธ์
.ให้มีมาตรฐานและการบังคับ
ใช้กฎหมายเกียวกับสถาน
.ประสานความร่ วมมือกับ
ประเทศเพือนบ้าน
แบบสัมภาษณ์กึง จัดการความปลอดภัยทางการ
โครงสร้าง และใช้ ท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียว
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ท่องเทียวในอุทยาน
แห่ งชาติ

วิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง

กวิน วงศ์ลีดี
ปี พ.ศ. 2555

ปัจจัยด้านการตลาดและ งานวิจยั เชิง
ปัจจัยด้านความ
ปริ มาณ การวิจยั
ปลอดภัยของ
แบบสํารวจ
นักท่องเทียว
ชาวต่างชาติทีตลาดนัด
สวนจตุจกั ร

แบบสอบถาม
นักท่องเทียวชาว
ต่างประเทศ
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ต้องคํานึ งถึงความปลอดภัยใน
ร่ างกาย ชีวติ และทรัพย์สินของ
นักท่องเทียว ยิงไปกว่านัน
หน่วยงานทีเกียวข้องทางการ
ท่องเทียวก็ตอ้ งให้ความร่ วมมือ
ในการแก้ไขปั ญหาและหา
แนวทางมาตรการในการขจัด
ปัญหาความไม่ปลอดภัยนันให้
หมด
นักท่องเทียวส่วนใหญ่เดิน
ทางเข้ามาท่องเทียวในประเทศ
ไทยเป็ นครังแรก ถึงร้อยละ 44
โดยส่ วนใหญ่รู้จกั ตลาดนัด
จตุจกั ร จากเพือนและญาติมิตร
ร้อยละ 62 นักท่องเทียว
ชาวต่างชาติทีอยูใ่ นกลุ่มอายุที
แตกต่างกันมีระดับความพึง
พอใจในด้านความปลอดภัยใน
ตลาดนัดสวนจตุจกั รไม่แตกต่าง
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ศึกษาปัญหาความปลอดภัยทางการท่องเทียว
- การขนส่งทางบก นํา อากาศ
- กิจกรรมการท่องเทียวทางทะเลและเกาะ
- แหล่งท่องเทียว
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในการ
ท่องเทียวของอําเภอเกาะสมุย

เสวนาทิศทางการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเทียวใน
พืนทีอําเภอเกาะสมุย ของทุกภาคส่วน
การจัดการความปลอดภัย ทางการท่ องเทียว ในพืนทีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ภาพที กรอบแนวคิดงานวิจยั

3. วิธีการดําเนินการวิจยั
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จะเริ มจากส่ ว นที เกี ยวกับ บริ บ ทของการท่ อ งเที ยว ปั ญ หาด้า นความปลอดภัย ของ
นักท่องเทียว ความปลอดภัยของกิจกรรมการท่องเทียว และการพํานักอาศัยในพืนทีอําเภอเกาะสมุย เพือทําให้ขอ้ มูลมีความ
แม่ นตรงและความน่ าเชื อถื อจึงใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า โดยการเก็ บรวบรวมข้อมูล ในประเด็ นการวิจ ัย โดยใช้วิธี
การศึกษาเอกสาร วิธีการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (สุภางค์ จันทวานิ ช, 2547) โดยมีรายละเอียด
ของแหล่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี
กลุ่มตัวแทนนักท่ องเทียวชาวไทย และนักท่องเที ยวชาวต่างชาติ ที เดิ นทางเข้ามาท่องเที ยวในอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ านี ใช้วิธี การกําหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง จากสู ตรการหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง ยามาเน่ (Yamane, 1973)
โดยกําหนดสัดส่ วนของจํานวนนักท่องเทียวทีเดิ นทางเข้ามาในพืนทีเกาะสมุยทังหมด เป็ นจํานวนทังหมด 400 คน กลุ่มตัว
แทนทีมีส่วนได้ส่วนเสี ยทางการท่องเทียวของอําเภอเกาะสมุย ได้แก่บุคลากรภาครัฐ ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทียว และ
ผูน้ าํ ท้องถิน รวม คน
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
ในการเครื องมื อ ในการวิจัย ครั งนี มี 4 แบบ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสั ม ภาษณ์ (Interview)
ดังต่อไปนี
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นการเก็บข้อมูลทังนักท่ องเที ยวชาวไทย และนักท่ องเทียวชาวต่างชาติ ใช้
วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ยามาเน่ (Yamane, 1973) จากนันกําหนดสัดส่วนของ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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จํานวนนักท่องเที ยวทีเดิ นทางเข้ามาในพืนที เกาะสมุยทังหมด สําหรับนักท่องเทียวชาวไทย และนักท่องเที ยวชาวต่างชาติ
เกียวกับปั ญหาด้านความปลอดภัยในการท่องเทียว และกิจกรรมการท่องเทียว ประกอบด้วยข้อคําถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) แบบมาตรวัด ความคิ ด เห็ น ตามแบบลิ เคอร์ ท (Likert’s Scale) และคํา ถามแบบปลายเปิ ด (Open - ended
question)
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ลักษณะคําถามแบบกึ งโครงสร้าง (Semi-structure interview) ใช้กับกลุ่มตัวแทน
นักท่องเที ยว ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที ยว และบุ คลากรภาครัฐ เกี ยวกับประเด็นเรื อง การแก้ไขปั ญหา หรื อการสร้าง
มาตรการในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเทียวของพืนทีอําเภอเกาะสมุย อย่างมีส่วนร่ วมเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และสร้างความเชือมันในการท่องเทียวได้
3. การสนทนากลุ่ม (Focused group) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview schedule) ในการระดมความคิดเห็นของ
กลุ่ม (Group think) โดยใช้เทคนิ ค Appreciation-Influence-Control (AIC) การระดมความคิ ด เห็ น (Brainstorming) แผนที
ความรู้ (Mind Mapping) เพือเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเทียว
4. การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย (Target Group Analysis: TGA) โดยใช้ร ายการสั ม ภาษณ์ ใ นการสั ม ภาษณ์
นักท่องเทียวชาวต่างชาติ รวมทังตํารวจท่องเทียวในประเด็น การรับรู ้ และการแก้ไขปั ญหา หรื อสร้างมาตรการในการจัดการ
ความปลอดภัยแบบเฉพาะรายทีเกียวกับสถานการณ์ของความไม่เป็ นธรรมทีเกิดขึนจากการท่องเทียวในอําเภอเกาะสมุย

ผลและวิจารณ์ ผล
การวิจยั ครังนีใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทังเชิงคุณภาพและปริ มาณ โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. แบบสอบถาม นําข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์ หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปและใช้สถิติการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทําการแจกแจงความถี (Frequency Distribution) หาค่าร้อยละของตัวแปร จากนัน
นําผลมาวิเคราะห์เสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
2. แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลที ได้จากการแบบสอบถามเพือสร้างแบบสัมภาษณ์ ทําการจําแนกและจัดข้อมูลตาม
กรอบแนวคิด (Typology and Taxonomy) ให้ทีอยู่ในแนวทางเดี ยวกันเพือทําการวิเคราะห์ เนื อหา (Content Analysis) และ
นําเสนอด้วยการพรรณนา (Descriptive)
3. การสนทนากลุ่ม หลัง จากได้เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิงลึกแล้ว นําข้อมูลทีได้มารวบรวม เรี ยบ
เรี ยงตามประเด็นคําถามเพือสร้างการจัดการความปลอดภัยในการท่องเทียวร่ วมกันกับผูท้ ี มีส่วนได้ส่วนเสี ยที เกี ยวข้องกับ
การท่องเทียวในอําเภอเกาะสมุย ทําการวิเคราะห์เนือหา และนําเสนอด้วยการพรรณนา (Descriptive)
ตอนที 1 วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุภูมิลาํ เนา วัตถุประสงค์ จํานวนวันที
พํานัก สถานทีพัก และเคยเดินทางมาเกาะสมุย
ตารางที 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ

สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม

ชาย

หญิง

รวม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

จํานวน

ร้อยละ

207

51.75

193
400

48.25

100.00
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ตารางที 1 (ต่อ)

สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม

2. อายุ
ตํากว่า ปี

7

จํานวน

ร้อยละ

25

6.25

- ปี

140

35.00

3. ภูมิลาํ เนา
กลุ่มประเทศยุโรป

282

70.50

กลุ่มประเทศเอเชีย

75

18.75

366
12
11
11

91.00
3.50
2.75
2.75

16

4

- ปี
- ปี
- ปี
60 ปี ขึนไป

กลุ่มประเทศอเมริ กา
กลุ่มประเทศอืน ๆ

. วัตถุประสงค์
พักผ่อน
เรี ยน
เยียมญาติ
อืน ๆ
. จํานวนวันทีพํานัก
- วัน

4-6 วัน
- วัน
มากกว่า วัน
6. สถานทีพัก
Backpacker
โรงแรม/รี สอร์ ท
อืน ๆ เช่น เกสเฮาส์ บังกะโล
. นักท่องเทียวทีเดินทางมาเป็ นครังแรก
เดินทางครังแรก
เดินทางมามากกว่า ครัง
รวม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

74
70
35
56

24

19

18.50
17.50
8.75
14.00
6.00
4.75

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
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ผลจากตาราง 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการศึ กษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามทังหมดจํานวน 400 คน พบว่านักท่องเทียวชาวต่างชาติ จํานวน คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย 207 คน คิดเป็ นร้อย
ละ . และเป็ นหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง - ปี จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาอายุมีอายุอยูใ่ นช่วง - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ นักท่องเทียวส่วน
ใหญ่มีภูมิลาํ เนาอยูท่ ี กลุ่มประเทศยุโรป จํานวน คน คิดเป็ น . รองลงมากลุ่มประเทศเอเชี ย จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . อันดับสามประเทศอเมริ กา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และอันดับสี กลุ่มประเทศอืน ๆ จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ โดยเดินทางเพือพักผ่อน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเรี ยน จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . อันดับสาม เดิ นทางเพือมาเยียมญาติ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเดิ นทางวัตถุประสงค์อืน
เช่นทํางาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . เท่ากัน นักท่องเทียวส่วนใหญ่เข้ามาพักทีเกาะสมุย มากกว่า วัน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา พํานักจํานวน - วัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . พํานักจํานวน - วันและ
พํานักจํานวน - วัน มีจาํ นวนเท่ากัน คือ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และพํานักจํานวน - วัน จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . ตามลําดับ โดยส่ วนใหญ่ เลื อกสถานที พักเป็ นโรงแรม/รี สอร์ ท จํานวน คน คิ ด เป็ นร้ อยละ .
รองลงมาคือ บังกะโลหรื อเกสเฮาส์, จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . Backpacker คนคิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
นักท่องเทียวส่ วนใหญ่เ ดิ น ทางมาเป็ นครั งแรก จํานวน คน คิ ด เป็ นร้ อยละ .
ตอนที การรับ รู ้ ความเสี ยงระหว่างการพํานักที เกาะสมุย
ตารางที 2 ร้ อยละการรั บ รู ้ค วามเสี ยงระหว่างการพํานักที เกาะสมุย
ปัจจัยด้านความปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
กระชากกระเป๋ า
72.00
ขโมย
70.70)
การลักพาตัว
82.00
มีดแทงนักท่องเทียว
64.70
โจรกรรม
70.00
ข่มขืน
82.00
ปล้นรถยนต์
62.00
โรคระบาด
86.00
สัตว์ทะเลทีเป็ นพิษ
94.70
อุทกภัย
68.70
เอดส์
89.30
สิ งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ทีจํากัด
74.00

บางครัง
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

จากตารางที พบว่า ความเสี ยงที อาจจะเกิ ดขึ นในระหว่างการพํานักที เกาะสมุยนัน มีค วามเสี ยงที จะโดน
กระชากกระเป๋ าไม่มีค วามปลอดภัย คิด เป็ นร้อยละ . การขโมย ไม่มีค วามปลอดภัย คิ ดเป็ นร้อยละ . การลักพา
ตัว ไม่มีความปลอดภัย คิ ดเป็ นร้อยละ . การแทงนักท่องเทียว ไม่มีความปลอดภัย คิ ดเป็ นร้อยละ . การโจรกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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ไม่มีค วามปลอดภัย คิด เป็ นร้อ ยละ . ความเสี ยงในการโดนข่ม ขืน คิด เป็ นร้ อยละ . ความเสี ยงในการถูกปล้น
รถยนต์ คิ ดเป็ นร้อยละ . ความเสี ยงเรื อโดนฆาตกรรม คิด เป็ นร้อยละ . การก่อการร้าย ไม่เคยมี ความปลอดภัย คิ ด
เป็ นร้อยละ . ความมันคงทางการเมือง คิดเป็ นร้อยละ . ความเสี ยงด้านโรคระบาดคิด เป็ นร้อยละ . สัตว์ทะเล
ทีเป็ นพิษทีถูกทําร้ายคิดเป็ นร้อยละ . ครบนํามันรัวไหล ไม่เคยมี ความปลอดภัย คิ ดเป็ นร้อยละ . อุทกภัย ไม่เคยมี
ความปลอดภัย คิด เป็ นร้อ ยละ . เอดส์ ไม่เ คยมี ค วามปลอดภัย คิด เป็ นร้อ ยละ . สิ งอํา นวยความสะดวกทาง
การแพทย์ทีจํา กัด คิ ดเป็ นร้อยละ .
ตอนที กิจกรรมการท่องเทียวทีอําเภอเกาะสมุย
ตารางที 3 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับกิจกรรมการท่องเทียว
กิจกรรมการท่องเทียว

x

. ดํานําตืน

3.20

. ตกปลา

2.83

. เจ็ทสกี
. ดํานํา

. พายเรื อคายัค
. นังช้าง
. รถโกคาร์ ท
. ปั นจักรยาน
. ปี นภูเขา
. ซาฟารี โดยรถขับเคลือน ล้อ
. กิจกรรมผจญภัย
ค่าเฉลียโดยรวม

2.55
2.61
3.04
2.53
2.43
2.46
2.43
2.51
2.55
2.65

S.D.

ระดับ

ลําดับ

ปลอดภัย

5

0.69

ปลอดภัยอย่างมาก

1.29

ปลอดภัย

1.20
1.28
1.04
1.28
1.31
1.34
1.37
1.30
1.31
1.22

ปลอดภัย

ปลอดภัยอย่างมาก
ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
ปลอดภัย
ปลอดภัย
ปลอดภัย

1
3
4
2
6
9
8
9
7
5

จากตารางที พบว่า กิจกรรมการท่องเทียวในภาพรวมอยูใ่ นระดับปลอดภัย และเมือพิจารณาในแต่ละกิ จกรรม
พบว่า กิ จกรรมการท่ องเที ยวที ปลอดภัยอย่างมาก ได้แก่ กิ จกรรมดํานําตื น (x = 3.20, S.D. = . ) และกิ จกรรมพายเรื อ
คายัค (x = 3.04, S.D. = . ) ส่ ว นกิ จ กรรมที ปลอดภัย ได้แก่ กิ จกรรมตกปลา (x = 2.83, S.D. = . ) กิ จกรรมดํานํ า
(x = 2.61, S.D. = 1.28) กิ จกรรมเจ็ ทสกี กิ จ กรรมผจญภัย (x = 2.55, S.D. = 1.31) กิ จ กรรมนังช้าง (x = 2.53, S.D. = 1.28)
และกิ จกรรมซาฟารี โดยรถขับเคลือน ล้อ (x = 2.51, S.D. = 1.30) ส่ วนกิจกรรมทีไม่ปลอดภัย ได้แก่ กิจกรรมปั นจักรยาน (x
= 2.46, S.D. = 1.34) กิจกรรมรถโกคาร์ ท (x = 2.43, S.D. = 1.31) และกิจกรรมปี นภูเขา (x = 2.43, S.D. = 1.37) ตามลําดับ
ตอนที ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยเกี ยวกับการท่องเที ยว ผลการศึ กษาพบว่า ปั ญหาความ
ปลอดภัยของนักท่องเทียวในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี ประเด็นดังนี
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4.1 ปัญหาด้านการสื อสาร
พนักงานและผูน้ าํ เทียว ไม่สามารถทีจะสื อสารภาษาอังกฤษให้นกั ท่องเทียวให้เข้าใจได้ขาดความต่อเนืองในการนํา
ความรู ้ที ได้รับ จากการฝึ กอบรมน้อย ปั ญ หาด้านการสื อสารระหว่างเจ้าหน้าที ไลฟ์ การ์ ด และผูน้ ําเที ยวกับ นักท่ องเที ยว
กิจกรรมบริ เวณชาดหาดและบนเรื อนําเทียว
. ปั ญหาด้านการใช้ป้ายและธงสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือน
ปัญหาด้านการใช้ป้ายและธงสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือน ทางผูป้ ระกอบการไม่มีป้ายสื อความหมาย บริ เวณชายหาด
และบนเรื อไว้เตือนให้กบั นักท่องเทียวได้ปฏิ บตั ิตาม และไม่คาํ นึ งถึงปั ญหาทีจะเกิ ดขึน พืนทีแหล่งท่องเทียวไม่มีป้ายบอก
สถานที และเส้น ทางที ชัด เจนหรื อมี ไม่ เพียงพอ ทําให้นักท่ องเที ยวไปไม่ ถูกหรื อเสี ยเวลาในการเดิ น ทาง บางพืนที ไม่มี
หน่วยงานภาครัฐ เข้าไปดุแลพัฒนาพืนทีอย่างชัดเจน หรื ออาจมีหน่วยงานเจ้าของพืนที แต่ขาดงบประมาณสนับสนุนในการ
พัฒนา อย่างจริ งจัง แหล่งท่องเทียวบางพืนที ผูน้ าํ หรื อองค์กรท้องถินยังไม่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งท่องเทียวอย่างจริ งจัง ไม่มีป้ายสื อความหมาย บริ เวณชายหาดและบนเรื อไว้เตือนให้กบั นักท่องเทียวได้ปฏิ บตั ิ
ตาม ธงสัญลักษณ์ ในการสื อความหมายข้อปฏิ บตั ิ และกฎต่างๆ กับผูท้ ี เข้ามาทํากิ จกรรมในพืนที โดยสื อสัญลักษณ์ต่างๆมี
สัญลักษณ์ทีเหมือนและแตกต่างกันออกไป มีการใช้ธงสี ต่างๆ เพือสื อความหมายให้กบั นักท่องเทียวทีเข้ามาทํากิ จกรรมใน
พื นที เช่ น ปั ก ธงสี แดง บริ เวณที ห้ามเล่ น นํา แต่ นั กท่ อ งเที ยวก็ มี พ ฤติ กรรมเบี ยงเบนละเลยและไม่ ป ฏิ บ ัติ ตามป้ ายสื อ
ความหมายหลายครัง เนืองจากความเข้าใจผิดในการสื อสาร
4.3 ปัญหาสัตว์มีพิษในทะเลจะพบเจอสัตว์มีพิษ
ในช่วงหน้ามรสุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ผูน้ าํ เทียวจะทําการเตรี ยมนําส้มสายชูเพือรักษาอาการเจ็บปวด
ของนักท่องเทียวในเบืองต้น เพือลดอาการปวด หรื อทําการย้ายจุดดํานํา สัตว์ทีพบส่ วนใหญ่ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั สัตว์มี
พิษ ในทะเล สัตว์ทีพบส่ วนใหญ่คือ แมงกะพรุ นเป็ นสัตว์นาไม่
ํ มีกระดูกสันหลัง ใสคล้ายวุน้ ด้านบนเป็ นวงโค้งคล้ายร่ ม
ด้านล่างตอนกลางเป็ นอวัยวะทําหน้าทีกินและย่อยอาหาร มีหลายชนิด เช่นแมงกะพรุ นจาน หรื อแมงกะพรุ นหนัง ซึงกินได้
ส่ วนแมงกะพรุ น ถ้วย แมงกะพรุ น ไฟ และแมงกะพรุ น ลาย มี พิษ พบในช่ วงมรสุ ม เดื อนพฤศจิ กายนถึ งปลายธัน วาคม
แมงกะพรุ น หอย เป็ นแมงกะพรุ น จะพบได้บ่ อย เมื อโดนจะทําให้ รู้ สึ ก แสบมากแต่พิ ษ ของมัน ไม่ ท ําให้ พรากชี วิต ได้
แมงกะพรุ น ไฟ (Portuguese man-of-war) โดยทั วไปมี รู ปร่ างคล้ า ยร่ มหรื อกระดิ งควํา (Medusa) ลํา ตั ว โปร่ ง แสง
ประกอบด้วยวุน้ เป็ นส่ วนใหญ่และจะมีเข็มพิษ พิษร้ายแรงถึงชีวิตได้ จะทําให้เราปวดแสบ ปวดร้อน ทันที แม้อยูใ่ นนํา เกิ ด
อาการคัน เป็ นผืน บวมแดง เป็ นรอยไหม้ บางรายทําให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก กระสับกระส่าย นอนไม่
หลับ อ่อนเพลีย เป็ นไข้ และแมงกะพรุ นไฟบางประเภทมี
อันตรายทีทําให้ถึงแก่ชีวติ ได้ (ยังไม่พบแมงกะพรุ นชนิ ดนี ในประเทศไทย) แผลทีเกิดจากแมงกะพรุ นไฟนี มักจะ
เป็ นรอยไหม้ และเป็ นแผลเรื อรัง จนอาจจะเป็ นแผลเป็ นได้
4.4 ปัญหาด้านพฤติกรรมเบียงเบนของนักท่องเทียว ปั ญหาด้านนีเกิดจากการทีนักท่องเทียวส่วนใหญ่ประมาทและ
ไม่ปฏิบตั ิตามคําอธิบายของนักท่องเทียวทําให้เกิดปั ญหาตามมามากมาย
4.5 ปั ญหาด้านการนําเที ยว ผูน้ าํ เที ยวส่ วนใหญ่ไม่มีบตั รมัคคุเทศก์ ทําให้ไม่สามารถอธิ บายแหล่งท่องเที ยวทาง
ทะเลให้นกั ท่องเทียวเข้าใจและคํานึ งถึงความปลอดภัย มัคคุเทศก์ในฐานะการเป็ นตัวแทนบริ ษทั นําเที ยวและประเทศไทย
ไม่อาจปฏิเสธหรื อหลีกหนีปัญหาระหว่างการนําเทียวได้ ปั ญหายิงมากยิงซับซ้อน มัคคุเทศก์ทีมีประสบการณ์นอ้ ย ก็อาจไม่
สามารถแก้ปัญหาทียุง่ ยากได้ โดยเฉพาะปั ญหาเรื องความปลอดภัยถือเป็ นว่าเป็ นเรื องสําคัญมากในการท่องเทียว
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4.6 ปั ญหาด้านมาตรฐานของอุปกรณ์และเรื อที ใช้ในการโดยสาร พบว่า ธุรกิจนําเที ยวมีเรื อและอุปกรณ์ทีไม่ได้
มาตรฐานและการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนนํานักท่องเทียวออกไปทํากิจกรรมท่องเทียวทางทะเล
และมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเทียว ซึงอาจส่งผลให้นกั ท่องเทียวเกิดอันตรายจากกิจกรรมดํานํา

สรุ ปผลการวิจัย

. ปัจจัยความปลอดภัยด้ านการท่องเทียวในเกาะสมุย
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกียวกับปั จจัยความปลอดภัยด้านการท่องเที ยวในเกาะสมุย ความปลอดภัยมี ผลต่อการ
เลือกเดินทาง เพราะนักท่องเที ยวส่ วนใหญ่มี การรั บ รู ้ ค วามเสี ยงระหว่างการพํา นัก ที เกาะสมุ ย พบว่า การรับรู้ความเสี ยง
ระหว่างการพํานักที เกาะสมุย ได้แก่ ) การกระชากกระเป๋ า ) การขโมย ) การลักพาตัว ) การแทงนักท่องเทียว ) การ
โจรกรรม 6) การข่ ม ขื น ) การปล้น รถยนต์ ) การฆาตกรรม ) การก่ อ การร้ า ย ) ความมันคงทางการเมื อ ง )
โรคระบาด ) สัต ว์ท ะเลที เป็ นพิษ ) ครบนํามัน รั วไหล ) อุทกภัย 15) เอดส์ และ ) สิ งอํานวยความสะดวกทาง
การแพทย์ทีจํากัด ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัจน์พิตตา ศรี สมพงษ์ (2552) ได้ศึกษาเรื องการจัดการความปลอดภัยทางการ
ท่องเทียวในอุทยานแห่ งชาติ มีผลการศึกษาพบว่าการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียวรวมถึง
แหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่ งชาติตอ้ งคํานึงถึงความปลอดภัยในร่ างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเทียว ยิงไปกว่านัน
หน่วยงานทีเกียวข้องทางการท่องเทียวก็ตอ้ งให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาและหาแนวทางมาตรการในการขจัดปัญหา
หรื อความไม่ปลอดภัยนันให้หมดไป โดยมีวิธีการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเทียวในอุทยานแห่ งชาติวา่ ควรยึดหลัก
ดังต่อไปนี รัฐบาลหรื อองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทีมีส่วนเกียวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเทียว
ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกียวกับการป้ องกันความไม่ปลอดภัยผ่านทางสื อประเภทต่าง ๆให้นกั ท่องเทียวให้ทราบ
และให้การสนับ สนุ น หน่ วยงานที เกี ยวข้องในการปราบปรามการกระทําความผิด ที ทําลายอุ ตสาหกรรมท่ องเที ยวและ
ภาพลักษณ์ของประเทศ ตลอดจนส่งเสริ มให้หน่วยงานทีเป็ นเจ้าของพืนทีในแหล่งท่ องเทียวทังภาครัฐบาลและเอกชนเกิด
การรวมกลุ่มดําเนิ นงานป้ องกันอุบตั ิภยั หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆทีจะเกิดขึนภายในแหล่งท่องเทียว
อีกทังความปลอดภัยยังถือเป็ นปั จจัยที สําคัญสําหรับนักท่องเที ยวในการเลื อกสถานที ท่ องเที ยว หรื อกิ จกรรม
ทางการท่องเทียวในรู ปแบบต่าง ๆ (Hall, Timothy & Duval, 2004) แต่ประเทศไทย มีภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยในการ
เดินทางท่องเทียวทีค่อนข้างไม่ดีนัก ทังความปลอดภัยส่ วนบุคคล และความปลอดภัยทีเกิดจากการจลาจล (โครงการศึกษา
ภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเทียวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ) ดังนันปั ญหาเรื องความปลอดภัยและ
เสถียรภาพของชีวติ และทรัพย์สิน ตลอดจนการสูญเสียผลประโยชน์ทีนักท่องเทียวพึงได้รับ เป็ นปั ญหาทีส่งผลกระทบด้าน
การท่องเทียวของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก และยังกระทบถึงความเชือมันของนักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ ง
อาจส่ งผลให้จาํ นวนนักท่ องเที ยวลดลงได้ โครงการศึ กษาภาพลักษณ์ด ้านการท่องเที ยวของประเทศไทยในสายตาของ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติ ซึ งจัดทําโดยบริ ษทั ยูเรก้า คอนซัลติง เพือการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย ระบุถึงปั จจัย ด้าน ที มี
ผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเทียวก่อนเดิ นทางมาประเทศไทย คือ ประสบการณ์ทีคาดหวังจากการเดินทาง คุณค่า และ
ความปลอดภัย ซึงในระดับมหาภาค ภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยเป็ นปั จจัยทีบันทอนภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศเป็ น
อย่างมาก ดังนันการป้ องกันปั ญหาความไม่ปลอดภัย การหลอกหลวง หรื อเอารัดเอาเปรี ยบนักท่องเที ยวทังชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ เช่นการโก่งราคา การหลอกลวงซื อขายสิ นค้าและบริ การที ไม่ได้คุณภาพ การปล่อยลอยแพนักท่องเที ยว และ
การรั กษาความปลอดภัยต่างๆ ทางการท่องเที ยวเป็ นเรื องสําคัญที ทังภาครั ฐ และภาคเอกชน ควรจะร่ วมมือในการแก้ไข
ปั ญหาอย่างจริ งจัง เพือให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรม และปรับปรุ งภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยในการท่องเที ยวให้ดีขึนในสายตา
ของนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างชาติ
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. กิจกรรมการท่ องเทียว
กิจกรรมการท่ องเที ยวในภาพรวมอยู่ในระดับปลอดภัย และเมื อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม พบว่า กิ จกรรมการ
ท่องเทียวทีปลอดภัยอย่างมาก ได้แก่ กิจกรรมดํานําตืน และกิจกรรมพายเรื อคายัค ส่วนกิจกรรมทีปลอดภัย ได้แก่ กิจกรรมตก
ปลา กิจกรรมดํานํา กิจกรรมเจ็ทสกี กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมนังช้าง และกิจกรรมซาฟารี โดยรถขับเคลือน ล้อ ส่ วนกิจกรรม
ทีไม่ปลอดภัย ได้แก่ กิจกรรมปั นจักรยาน กิจกรรมรถโกคาร์ ท และกิจกรรมปี นภูเขา ซึ งสอดคล้องกับราณี อิสิชยั กุล (2547)
ได้กล่าวถึงการจัดการบริ การท่องเทียว ต้องมีการกําหนดประเภทและมาตรฐานของบริ การทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และควรตอบสนองความต้องการของนักท่องเที ยวได้ทุกประเภท และทุกระดับ บริ การด้านต่างๆทีสําคัญแก่นักท่องเทียว
ได้แก่ 1) บริ การด้านกฎระเบี ยบข้อบังคับ คือ เป็ นการบริ การด้วยกฎระเบียบ ข้อบังคับกติกา เพือการดําเนิ นการท่องเทียว
ของนักท่ องเที ยว เกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ดตลอดจนการดําเนิ นการท่องเที ยวมีความปลอดภัย ไม่เกิ ดผลกระทบกับสภาวะ
แวดล้อมกับแหล่งท่ องเที ยวที ไปเยือน เช่น การออกกฎระเบี ยบ ป้ ายห้ามป้ ายเตือน การจัดระเบี ยบร้านค้า เป็ นต้น 2) การ
บริ การด้านความปลอดภัยการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ทีเกิดขึนในแหล่งท่องเทียว มักมีแนวโน้มทีจะเกิดอันตรายและ
อุบตั ิเหตุได้ง่าย เช่ น การตกนํา การถูกงูกัด อุบตั ิเหตุต่างๆ จากการท่องเที ยว ผูร้ ับผิดชอบแหล่งท่องเทียว จําเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมการด้านความปลอดภัยต่างๆ เตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสม รวมทังมีการฝึ กบุคลากรให้
สามารถป้ องกันความปลอดภัย รักษาและปฐมพยาบาลเบื องต้นได้ 3) บริ การด้านนันทนาการ คือ การให้การบริ การเพือ
ความเพลิดเพลินสนุกสนานและความบันเทิงสําหรับนักท่องเทียว โดยการมีกิจกรรมต่าง ๆ เพือรองรับนักท่องเที ยว และมี
ความสอดคล้องกับแหล่งท่องเทียว โดยไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบกับแหล่งท่องเทียว 4) บริ การข้อมูลข่าวสาร คื อ การบริ การ
ให้ทราบรายละเอียดเกียวกับแหล่งท่องเทียวซึ งแหล่งท่องเทียวควรมีศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารเกียวกับแหล่งท่องเทียว เช่น
แผ่น พับ แผนที เอกสารต่างๆ เกี ยวกับ บริ การที มีใ นแหล่ งท่ อ งเที ยว รวมทังทําหน้าที ประสานงานให้ ค วามร่ วมมื อกับ
หน่ วยงานอืนๆ ทังภาครัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเทียว 5) บริ การทีพัก คือ การบริ การทีพัก
สําหรับนักท่องเทียว ซึงทีพักควรมีหลายขนาดเพือตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียว ซึงมีหลายกลุ่มหลายประเภทที
ต้องการประเภทและระดับการบริ การทีแตกต่างกัน เช่น โรงแรมระดับสี ดาว ห้าดาว จะให้บริ การหลากหลายแก่ผมู้ าพัก เช่น
อาหาร และเครื องดืม อีกทัง ทีพักควรมีการควบคุมราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐาน 6) บริ การ
นําเทียวและ/หรื อมัคคุเทศก์ คือ การบริ การหรื ออํานวยความสะดวกเกียวกับการเดินทางของนักท่องเทียว ซึงควรมีมาตรฐาน
การบริ การนําเทียวทีมีการจัดกิจกรรมนําเทียว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเทียว โดยคํานึ งถึงสิ งแวดล้อม เช่น
นําเที ยวทางประวัติศาสตร์ มัคคุเทศก์ควรมีความรู้และรายละเอียดอย่างถูกต้อง หรื อการนําเที ยวทางนําโดยมี มคั คุเทศก์ให้
ความรู ้เกียวกับความสําคัญของแหล่งนําเพือสร้างจิตสํานึ กที ดี ต่อสภาพแวดล้อม 7) บริ การคมนาคมขนส่ งและการจัดการ
ด้านจราจร คือ การบริ การเคลือนย้ายผูโ้ ดยสารและสิ งของจากทีหนึ งไปยังอีกทีหนึงด้วยพาหนะขนส่ ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ
การท่ อ งเที ยว ซึ งธุ ร กิ จ คมนาคมขนส่ ง ควรมี ห ลายรู ป แบบและหลายระดับ เช่ น รถเช่ า รถโดยสาร เป็ นต้น เพื อให้
นักท่ องเที ยวสามารถเลือกช่องทางและรู ปแบบการคมนาคมขนส่ งที พอใจได้ และการจัดการด้านจราจรแก่นักท่องเที ยว
นอกจากนี ควรช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดหาสถานทีสําหรับจอดรถอย่างเพียงพอ และมีป้ายจราจรแสดงอย่างชัดเจน
8)บริ การอาหาร และเครื องดืม คือ การบริ การด้านอาหาร และเครื องดืมแก่นักท่องเที ยว อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุ ข และเพี ยงพอ สมบัติ กาญจนกิ จ (2544) และมี การบริ การที ดี ต่ อ นัก ท่ อ งเที ยว รวมทังด้านความ
เหมาะสมของราคาทีจําหน่ าย ซึ งควรมีอาหารหลายประเภทและหลายระดับ เพือตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียว
แต่ละระดับ ต้องมี องค์ประกอบดังนี มี การตกแต่งสถานที ให้กลมกลืนกับสภาพท้องถิน มีการเสนออาหารประจําท้องถิน
และมีรายการอาหารทัวไปทีนักท่องเทียวคุน้ เคยบ้างอาหารมีมาตรฐานพืนฐานตามสุ ขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุข 9)
บริ การด้านสิ นค้าและของทีระลึก คือ การบริ การขายสิ นค้าและของทีระลึกแก่นกั ท่องเทียวทีมาเทียวเพือซื อและนํากลับไป
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ยังภู มิลาํ เนาของตน เพือเป็ นที ระลึก หรื อ ของฝาก อีกทังยังเป็ นการเพิมรายได้ให้กบั ผูใ้ ห้บ ริ การและยังเป็ นการเผยแพร่
ชื อเสี ยงของสถานทีท่ องเทียวอี กด้วย 10) บริ การด้านอืนๆ หรื อบริ การอืนๆทีเกี ยวกับนักท่องเที ยว เช่น ตูเ้ อที เอ็ม ธนาคาร
ร้านค้าสะดวกซือ สุ ขาสําหรับรองรับนักท่องเทียวอย่างเพียงพอ
. การรับรู้ ด้านความปลอดภัยในการพํานัก ณ เกาะสมุย
ประเมินการรับรู ้ความปลอดภัยในเกาะสมุย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดว่า ปลอดภัย โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดของอุตสาหกรรมการท่องเทียวไทยเพือสร้างองค์กรระหว่างนักวิจยั ด้านการท่องเทียวของไทย
และภาคธุ รกิ จ จากการศึ กษา ระบุ ว่าการทําประชาสัม พันธ์ด ้านการท่ องเที ยวของไทยเพื อกระตุ ้น จํานวนนักท่ องเที ยว
ชาวต่างชาติ ถูกมองว่าเป็ นการสิ นเปลืองในแง่ของการลงทุน ทังภาตรั ฐและเอกชนควรมีการวางแผนการรณรงค์ดา้ นการ
ท่องเทียวให้เป็ นรู ปธรรมทีชัดเจน จากรายงานอ้างถึงการให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารทีไม่มีประสิ ทธิภาพ ซึ งผูใ้ ห้บริ การไม่
มีความรู ้ ความเข้าใจด้านการให้บ ริ การที เพียงพอ อีกทังยังไม่ มีท ักษะด้านภาษาด้วย ทังภาครั ฐและองค์กรต่างๆ ของรัฐ
รวมถึงชุมชนในหลายๆ จังหวัดขาดความรู้ ความเข้าใจในการวางแผน การจัดการ การอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเทียว
อย่างถูกวิธี และจุดอ่อนของการท่องเทียวไทยทีสําคัญอย่างหนึงคือ Zero–Dollar-Tour ซึงหมายถึงกลุ่มนักท่องเทียวทีจ่ายเงิน
ให้กบั บริ ษทั นําเทียวเพียงเล็กน้อย แต่กลับต้องจ่ายค่าทีพัก ค่าเดิ นทาง ค่าท่องเที ยวตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีมูลค่าสู งกว่า
ความเป็ นจริ ง (Chen, Mak&Guo, 2011) ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที ยวของไทยด้านความปลอดภัย
ด้วย จุดอ่อนอีกด้านคือราคาค่าบริ การและสิ น ค้าทางการท่องเที ยวไม่มี มาตรฐานที แน่ นอน ซึ งมี การเพิมราคาสิ นค้าและ
บริ การให้สูงขึน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว แต่โอกาสสําหรับการตลาดทางการท่องเที ยวที สําคัญ คื อ การ
พัฒนาการท่องเทียวทางทะเล ให้มีระบบความปลอดภัยทีได้มาตรฐาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ด้านยุทธศาสตร์ มีแนวทางยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
.ส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเทียว
.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทียวทีมีคุณภาพ
.พัฒนาระบบคมนาคมเพือการท่องเทียว
ด้านสังคม
1. ควรมีการพัฒนาสิ งอํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทียวด้านความปลอดภัย เพือสร้างภาพลักษณ์ แ ละดึ ง ดู ด
นักท่ องเที ยวให้ค ลายความกังวลด้านความปลอดภัยในการท่องเที ยวได้เป็ นอย่างดี
2. ควรมีการศึ กษาการจัดความปลอดภัยทางการท่องเที ยวพืนที อื น ที มีปัจจัยต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน เพือนําแนว
ทางการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเทียวไปใช้ในพืนทีนัน ๆ
. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป
. ควรมีการศึกษาเรื องเกี ยวกับการจัดการความเสี ยงของปั ญหาที มีผลต่อเรื อง การจัดการความปลอดภัยทางการ
ท่องเทียว ซึงสามารถนํามาใช้ในการลดปัญหาความไม่ปลอดภัยทีอาจเกิดจากความเสี ยงนัน ๆ ได้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

14

กิตติกรรมประกาศ

งานวิ จ ัย ฉบับ นี ได้รั บ ทุ น สนับ สนุ น การวิจ ัย จากมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย และสํ านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ผูว้ ิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งต่อการสนับ สนุน งานวิจยั วิท ยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเทียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฏร์ ธานี และขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา
สุ วรรณพิมล ทีปรึ กษาและให้คาํ แนะนําอันเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการวิจยั
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ศักยภาพของแหล่งทรัพ ยากรการท่องเทียวตามวิถีประมงของบ่ อหิน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรั ง
Potential of Resources for Fishery way of Bohin Sub-district, Sikao District, Trang Province
ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา * และ กิตติศกั ดิ ทวีสินโสภา
Fapilai Thaweesinsopha1* and Kittisak Thaweesinsopha2

บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพครังนีมีวตั ถุประสงค์ (1) เพือประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียวโดยใช้แบบประเมิน
5 A กับ R (2) ศึ กษาปั ญหาและอุป สรรคที เกิ ด ขึ นในการพัฒนาแหล่งท่ องเที ยวโดยใช้วิธีวิเคราะห์ SWOT และ (3) เพื อ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวของ ตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ประชากรทีใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มนักท่องเทียว จํานวน 720 คนได้มาวิธีดว้ ยการสุ่มแบบบังเอิญ (Convenience Samplings) กลุ่มทีสองคือผูท้ ีเกียวข้อง
กับการดูแลแหล่งท่องเทียวของพืนทีจํานวน 30 คนได้มาด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการจัดกลุ่มและหาค่าร้อยละ
ผลการวิจ ัยพบว่าบ่ อหิ น (1) มี ศ ักยภาพในการเป็ นแหล่ งท่ องเที ยวสู ง เนื องจากจุ ดเด่ น ทางด้านพื นที และสิ ง
สนับสนุนการท่องเทียว ส่ วนทางด้านมีศกั ยภาพด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับปานกลาง (2) มีปัญหาและ
อุปสรรคดังนี ทรัพยากรการท่องเที ยวประวัติศาสตร์ ไม่โดดเด่น บุคลากรไม่มีความพร้อมในการจัดการด้านการท่องเทียว
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการท่องเที ยวน้อย มีน โยบายในการพัฒ นาแต่ไม่มีการนําไปใช้ (3) การกําหนดแนวทางในการ
พัฒ นาแหล่ งท่ องเที ยวประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คื อ กลยุท ธ์เชิ งรุ กซึ งจะต้องได้รับ การพัฒ นาอย่างเร่ งด่วนโดยพัฒ นาให้
สอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติทีมีอยู่ กลยุทธ์เชิงรับคือสร้างความเข้าใจให้แก่คนในองค์กรส่วนท้องถิน ชาวบ้าน และ
นักเรี ยน นักศึกษา เพือให้กลุ่มคนเหล่านี กลายเป็ นคนทีจะขับเคลือนการพัฒนาแหล่งท่องเทียวของชุมชน และ กลยุทธ์การ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยการจัดการด้านสิ งอํานวยความสะดวกในพืนทีให้มีเพียงพอกับความต้องการและ
เหมาะสมควรเพิมเติมกิจกรรมรู ปแบบใหม่ๆ เพือเพิมความหลากหลายในการท่องเทียว
คําสําคัญ : การพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเทียว ศักยภาพแหล่งท่องเทียว บ่อหิ น
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Quantitative and qualitative research objectives this study were: (1) to evaluate tourist attraction by using 5A
and 1R, (2) to find problems and obstacles (for developing this attraction) by using SWOT analyze , and (3) to establish
guidelines for developing for developing this attraction at the Bohin sub district Sikao district Trang province. The sample
included 2 groups: 720 tourists and 30 related persons. The former was selected by convenience sampling, and the latter
was selected by purposive sampling. Research tools for collecting data were and an evaluation form, a list of SWOT
questions. Analyze the data with the group and the percent value.
Research results were as follows: (1) Tourists rated at the high level that Borhin Sub District was the high
potential tourist attraction term because of location and tourist support. They rated staff and management at the meddle
level. (2) Problems and obstacles of this tourist attraction were the following. (a) Resources of historical tourist were not
prominent.(b) Staff were incompetent, (c) Local villagers less participated in community activities.(d) Though goals for
tourist attraction was established, responsible people have not implanted yet. (3) Guidelines for developing tourist
attraction included 3 strategies: dissemination strategy that will be developed with a sense of urgency by development in
line with the natural resource, get strategies is to the understanding of the local organizations of the Home and Student so
that a group of these people become people that will drive the development of the tourist area of the community and
strategies for strengthen communities by the management of the Facilities in the area with enough space to the needs and
appropriate should be more activities new forms to add a variety of sightseeing.
Keyword: Development potential, Tourist Attraction, Potential of Tourist Attraction, Borhin Sub District
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ทรั พยากรการท่ องเที ยวเป็ นสิ งที สําคัญในการพัฒ นาอุต สาหกรรมการท่องเที ยวและยังเป็ นส่ วนสําคัญ ในการ
ส่งเสริ มให้พืนทีทีมีทรัพยากรเหล่านี อยูม่ ีรายได้เพิมขึน ทังยังเป็ นสิ งทีมีจาํ กัด แต่มีความสําคัญอย่างยิงต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเทียว และเป็ นสิ งทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกําลังกาย การศึกษาหาความรู้ การอนุรักษ์และ
ฟื นฟูขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม จึงมีการนํามาใช้ประโยชน์เพิมขึนอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการพัฒนามา
ใช้ประโยชน์เพือการท่ องเที ยวในรู ปแบบต่าง ๆ การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เป็ นรู ปแบบหนึ งของการท่องเที ยวทีได้รับความ
นิยมเพิมขึนอย่างแพร่ หลายมากในหลายพืนที ซึ งในแต่ละพืนที มีทรัพยากรการท่ องเที ยวเชิงอนุ รักษ์ทีแตกต่างกันไปตาม
ศักยภาพ ทังในด้านปริ มาณ คุณภาพ และการนํามาใช้ป ระโยชน์ อนึ งพืนที ในชุ มชนบ่ อหิ น เป็ นพืนที ท่ องเที ยวที สําคัญ
บริ เวณหนึ งของจังหวัด ตรั งและยัง ไม่มีใครรู้จักมากนัก ดังนันการศึ กษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที ยวเชิ ง
อนุ รักษ์ในบริ เวณดังกล่าวจะทําให้ได้แนวทางการพัฒนา และการวางแผนการพัฒนาการท่องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์ในบริ เวณ
ชุมชนบ่อหิ นให้มีศกั ยภาพทีจะรองรับการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ได้มากขึน
ทรัพยากรการท่องเทียว (Tourism resources) หมายถึง สิ งแวดล้อมต่างๆ ทังที เป็ นสิ งแวดล้อมที กําเนิ ดขึนมาเอง
ตามธรรมชาติ และสิ งที มนุ ษ ย์ส ร้ างขึ นแล้วสื บ ทอดต่อ กัน มา เช่ น ศิ ลปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วิถี ชีวิต
ประวัติ ศ าสตร์ ซึ งทรั พ ยากรการท่ อ งเที ยวเป็ นส่ ว นหนึ งของแหล่ ง ท่ อ งเที ยว โดย Morrison and Mill (1992) กล่ า วว่ า
องค์ป ระกอบของแหล่ งท่ องเที ยวประกอบด้วย ปั จจัยพืนฐาน (Infrastructure) ในด้านสาธารณู ป โภค สาธารณู ปการการ
ขนส่งการสื อสารการต้อนรับ อย่างเป็ นมิตร ต้อนรับด้วยใจ มีสิงดึงดูดใจ(attractions) มีสิงอํานวยความสะดวก(facilities) มา
รองรับทัง ในด้านร้านอาหาร ทีพัก ของทีระลึกและสิ งทีขาดไม่ได้ คือ มีบริ การทีประทับใจ ซึงสอดคล้องกับ McIntosh and
Goeldner (1995) กล่าวว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเทียวจะประกอบด้วย สิ งอํานวยความสะดวกทีดี (facilities) ระบบการ
ขนส่งทีเข้าถึงได้สะดวก (transportation) ปัจจัยพืนฐานทีดีและพร้อม (infrastructure) ทรัพยากรทางธรรมชาติทีดึงดูดใจ และ
มีการต้อนรับทีดีดว้ ย ไมตรี จิต
นอกจากนี ทรั พยากรการท่ องเที ยวจัดเป็ นสิ งดึงดูดใจทางการท่องเที ยวทีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมท่องเทียว
หมายรวมถึ ง พื นที สิ งของ กิ จ กรรม และ/หรื อ มิ ติ อื นใดที สามารถให้ คุ ณ ค่ าเชิ งการท่ อ งเที ยว เช่ น ความสวยงามตาม
ธรรมชาติ คุณค่าเชิ งประวัติศาสตร์ ศิ ลปวัฒนธรรม และการเรี ยนรู้ประสบการณ์ใหม่ แก่นักท่องเที ยว ทังนี ทรัพยากรการ
ท่องเทียวสามารถปรากฏได้ทงในลั
ั
กษณะของรู ปธรรมที สามารถสัมผัสได้ดว้ ยการจับต้อง เช่น สิ งก่อสร้าง ถํา นําตก และ
ของที ระลึก เป็ นต้น และในลักษณะของนามธรรมที ไม่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยการจับต้องแต่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยทางอืน
เช่ น ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ น ภาษา ความเป็ นชนเผ่า และการเล่น การแสดงพื นบ้าน ในปั จจุ บ ัน องค์ป ระกอบของทรั พยากร
ท่องเทียวโดยเฉพาะการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์นบั ว่ามีความสําคัญต่อประเทศไทย เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการสร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที ยว เนื องจากประเทศไทยมีชือเสี ยงโดดเด่น ในเรื องของ ความอุดมสมบู รณ์และความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางการท่องเทียว ทําให้นกั ท่องเทียวทังชาวไทย และชาวต่างประเทศจํานวนมากพากันเดินทางเข้ามาท่องเทียวเพือ
ชืนชมสัมผัสความงดงามเหล่านี (ณัฐนรี , 2554)
เมื อพิ จ ารณาศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที ยวแต่ ล ะแห่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นส่ วนหนึ งของการวางแผนพั ฒ นา
โดยสุ ภาภรณ์ ( ) ได้นิยามคําว่า ศักยภาพ ว่าเป็ นความสามารถหรื อความพร้อมในสิ งหนึงสิ งใดทีเอืออํานวยต่อการจัดกา
ไม่วา่ จะเป็ นการเปลียนแปลงการพัฒนาและการปรับปรุ งสิ งใดๆ ฉะนันแหล่งท่องเทียวแต่ละแหล่งจะมีศกั ยภาพแตกต่างกัน
ออกไป และยังสอดคล้องกับ ระพีพรรณ ทองห่ อ และคณะ (2549) กล่าวว่า การจะประเมิ นศักยภาพของแหล่งท่องเที ยว
จะต้อง ดําเนิ น การวิเคราะห์ แ หล่งท่ อ งเที ยว โดยทําการสํารวจข้อมู ลเกี ยวกับ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที ยวใน พื นที เพือใช้
ประกอบการตัดสิ นในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานเกียวกับการท่องเทียว โดยการ สํารวจแหล่งท่องเทียวในพืนทีว่ามี
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ทรั พยากรการท่ องเที ยวอะไรบ้าง เป็ นทรั พยากรประเภทไหน เพือประโยชน์ของผูว้ ิจยั ในการประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่ องเที ยวต่อไปในการประเมิ น ศัก ยภาพของแหล่งท่องเที ยว วิวฒั น์ ชัย บุ ญ ยภักดิ (2550) ได้กล่าวถึ งหลักเกณฑ์ในการ
พิจ ารณาและ การกําหนดศักยภาพหรื อความสําคัญ ของแหล่ง ท่ องเที ยว ดังนี 1)คุ ณ ค่าของแหล่ งท่ องเที ยวได้แก่ ค วาม
สวยงาม ลักษณะเด่ นในตัวเอง ความเก่าแก่ทาง ประวัติศาสตร์ ความสําคัญทางลัทธิ และศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์
ทางธรรมชาติและ วิถีชีวิต 2)ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่สภาพ ของเส้นทางท่องเทียว ลักษณะการเดิ นทาง ระยะ เวลา
จากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเทียว 3)สิ งอํานวยความสะดวก ได้แก่ ทีพักแรม ร้านอาหาร เครื องดืม สถานบริ การต่างๆ ระบบ
ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์และการรักษาความ ปลอดภัย 4)สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทาง กายภาพ สภาพอากาศระบบนิเวศ
และสภาพอืนๆ ของแหล่งท่องเทียว 5)ข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทียว ได้แก่ขอ้ จํากัดด้านพืนทีข้อจํากัดทางด้านบริ การ
สาธารณู ป โภค ปั ญ หาความปลอดภัยของนักท่ อง เที ยว 6)ความมี ชือเสี ยงในปั จจุ บ ัน ได้แก่ ความ เป็ นที รู ้ จกั ของแหล่ ง
ท่องเทียวและจํานวนนักท่อง เทียวในแหล่งท่องเทียว
ทรั พยากรการท่ องเที ยวของ ตําบลบ่ อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัด ตรังนัน พบว่า ลักษณะภู มิป ระเทศโดยทัวไปมี
ลักษณะทังทีราบและทีดอนค่อนข้างสู ง และเป็ นชายทะเล พืนทีทางตอนเหนื อจะเป็ นทีราบค่อนข้างสู ง ส่ วนพืนทีทางทิ ศ
ตะวันออกเป็ นที ราบมี ภูเขาทิศตะวันตกเป็ นเทื อกเขาบางส่ วนและติดกับชายทะเล ส่ วนทิศใต้เป็ นพืนที ราบ ส่ วนลักษณะ
ภูมิ อากาศ เป็ นแบบมรสุ มฤดูร้อน มี ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ มตังแต่เดื อน มกราคม ถึ งเดื อน เมษายนฤดูฝน เริ มตังแต่เดื อน
พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม
มีพืนทีปกครองทังหมด หมู่บา้ นได้แก่ หมู่บา้ นบ่อหิ น บ้านพรุ จูด บ้านดุหุน บ้านไสต้นวา บ้านไร่ ออก บ้าน
หัวหิ น บ้านใหม่ บ้านโต๊ะบัน และบ้านปากคลอง แต่มีถึง หมู่บา้ น (องค์การบริ หารส่วนบ่อหิ น, ) ทีมีทรัพยากรการ
ท่องเทียวทีสําคัญ ได้แก่
1. บ้านบ่อหิ น
ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ ทะเลบ้านบ่อหิ น และบ่อนําจืดศักดิสิ ทธิ โฮมสเตย์
2. บ้านพรุ จูด
ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ หัตถกรรมจักสานจากเตยปาหนัน
3. บ้านดุหุน
ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ หัตถกรรมจักสานจากเตยปาหนัน
4. บ้านไสต้นวา ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ การผลิตเครื องแกงทํามือ
5. บ้านหัวหิ น
ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ พืนทีชายหาดทีสวยงาม
6. บ้านโต๊ะบัน ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ การทํากล้วยฉาบ
. บ้านปากคลอง ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ การทําปลาเค็มกางมุง้

ภาพที แสดงแผนทีของหมูบ่ า้ นทังหมดในบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ทีมา: เข้าถึงได้จาก http://www.bohin.org/plantee.pdf
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ศักยภาพแหล่งท่องเทียว (Potential attraction) หมายถึง ความพร้อมของแหล่งทรัพยากรการท่องเทียวเชิงอนุ รักษ์
แต่ละแห่ ง ที สามารถรองรับการท่องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์ได้ โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง สิ ง
อํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมคุณค่าและความสําคัญ การตอบรับของประชาชนในท้องถิน และการจัดการของแหล่ง
ท่องเทียว
`คุณภาพของแหล่งท่องเทียว (Quality Tourist Attraction) แนวคิดของคําว่าคุณภาพของการท่องเทียวนัน องค์การ
การท่องเทียวโลก (WTO) ได้มีการกําหนดไว้เป็ นแนวทางดังนี คุณภาพก็คือผลลัพธ์ทีเกิดจากกระบวนการในการตอบสนอง
ความต้องการ ความพึงพอใจความจําเป็ นและความคาดหวังของนักท่องเทียวในการนําเสนอขายสิ นค้าและบริ การ ด้านการ
ท่องเทียว ในราคาทียอมรับได้
มาตรฐานด้านคุ ณภาพ (Quality Standard) ด้านการท่องเที ยวนันจะต้องคํานึ งถึ งความปลอดภัยสวัสดิ การที มีให้
การสร้างแรงจูงใจ ความสามารถในการเข้าถึงความต้องการทีแท้จริ งของนักท่องเทียวได้และสิ งทีสําคัญ คือ การตระหนักถึง
ผลกระทบทีมีต่อสิ งแวดล้อม
ดังนันจะเห็ นได้วา่ พืนทีของชุมชนบ่อหิ น มีลกั ษณะเด่นของทรัพยากร คือ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพนั ธุ์
ไม้ พันธุ์สัตว์ทีหาดูได้ยาก เช่ น นกเหงื อก มีแหล่งปะการังนําตืน และยังมีโฮมสเตย์ หลัง รองรับผูเ้ ข้าพักได้ - คน
สามารถกําหนดกิ จกรรมการท่องเทียวได้หลากหลาย อาทิ เช่น พานักท่องเที ยวดํานําตืน ศึ กษาวิถีชุมชนชายฝัง กิ จกรรม
CSR เช่น ธนาคารปู กิจกรรมต้นกล้าหญ้าทะเล
จากการที ได้ศึ กษาพืนที การท่ อ งเที ยวในแถบกลุ่ม จังหวัด ภาคใต้ จะเห็ น ได้ว่าพื นที เหล่านี มี ค วามงดงามทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณี ทีมีลกั ษณะเฉพาะพืนทีเป็ นอย่างมาก และยังมีประวัติความเป็ นมาทีน่าสนใจ โดยเฉพาะ
พืนที ของ ตําบลบ่ อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรังนัน ผูว้ ิจยั เห็ นว่ามีความเป็ นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียว
ของชุมชน เพราะมีทงความงดงามของธรรมชาติ
ั
เช่น เขาเจ็ดยอด หมู่เกาะต่างๆ และยังมีวถิ ีชีวติ ประมงทียังคงรักษารู ปแบบ
การทําประมงแบบดังเดิม รวมทังกลุ่มชาวบ้านยังประกอบอาชีพเสริ มในการจัดทําจักสานจากธรรมชาติทีมีอยูอ่ นั ได้แก่ เตย
ปาหนัน
นอกจากนี ตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ยังมีเรื องราวในตํานานทียังเป็ นเรื องเล่าสื บต่อกันมาเช่น ตํานาน
เรื องบ่ อนําจื ด ในพื นที นําเค็ม สิ งเหล่านี สามารถนํามาพัฒ นาให้ เป็ นแหล่งท่ องเที ยวที ผสมผสานระหว่างธรรมชาติ วิถี
ชาวบ้านและตํานานเรื องเล่าได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับการดูแลพืนที ของคนในชุมชนก็มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็ น
แหล่งท่องเที ยว แต่ยงั ขาดการศึ กษาความเป็ นไปได้ในเชิงงานวิจยั เพือรองรับศักยภาพของการท่องเที ยวของชุมชน ดังนัน
ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็ นความสําคัญในเรื องการพัฒนาการท่องเทียวในชุมชนเป็ นอย่างมาก นอกจากนี แล้วคาดว่าในอนาคตมีความ
เป็ นไปได้สูงที พืนที การท่องเที ยวของ ตําบลบ่ อหิ น อําเภอสิ เกา จะเป็ นการเชื อมธุ รกิ จทางด้านการท่ องเทียวสู่ AEC และ
นานาชาติอย่างแท้จริ งของจังหวัดตรังโดยมีกรอบงานวิจยั ดังนี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
สํารวจพืนทีและตรวจสอบทรัพยากร
กําหนดกลุ่มประชากร

วิเคราะห์ศกั ยภาพของแหล่งท่องเทียว

วิเคราะห์ SWOT

ศักยภาพในการรองรั บ
นักท่ องเทียว
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ผูท้ ีเกียวข้องกับการดูแลแหล่ง
ท่องเทียวของพืนทีจํานวน 30 คน

กลุ่มนักท่องเทียว จํานวน 720 คน

แบบประเมิน A 1R
-ความสะดวกในการเข้าถึง(Accessibility)
-สิ งอํานวยความสะดวก (Amenities)
-สิ งดึงดูดใจทางการท่องเทียว (Attraction)
-การบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว (Ancillary services) -กิจกรรมการท่องเทียว (Activities)
-การตอบรับของประชาชนในท้องถิน (Responding)

ภาพที แสดงกรอบงานวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึ กษาการวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียว
ในเขต ตําบลบ่ อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง และระดมความคิดเห็นจากผูท้ ี มีส่วนเกียวข้องเพือให้ทราบข้อมูลในเชิ งลึก
และสามารถนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างละเอียด โดยมีแนวทาง ขันตอน และวิธีการศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี
2.1 กลุ่ ม ตัวอย่างที ใช้สําหรั บ ข้อมู ล งานวิจ ัยมี จาํ นวน 2 กลุ่ ม โดยกลุ่ ม แรกใช้สําหรั บ ศึ กษาด้านศัก ยภาพการ
ท่องเทียว คือ นักท่องเทียว จํานวน 720 คน ซึงเป็ นกลุ่มทีใช้สาํ หรับเชิงปริ มาณใช้วธิ ีการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Convenience
Sampling)โดยการใช้แบบประเมิ นศักยภาพของแหล่งท่องเที ยวโดยการใช้การประเมิ น แบบ 5 A กับ 1 R `ประกอบด้วย
ความสะดวกในการเข้าถึง(Accessibility) สิ งอํานวยความสะดวก (Amenities) สิ งดึงดูดใจทางการท่องเทียว (Attraction)
การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที ยว (Ancillary services) กิจกรรมการท่ องเที ยว (Activities) การตอบรับของประชาชนใน
ท้องถิน (Responding) โดยแบบประเมินนีใช้มาตรวัดระดับคะแนน (Rating Scale) ของลิเคิร์ท ทังระดับคุณภาพและระดับ
ศักยภาพ แบบประเมิ นฉบับนี ผ่านการพิจารณาความตรงจากผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว จากนันวิเคราะห์ระดับคุ ณภาพของแหล่ง
ท่องเทียว
กลุ่มทีสอง ใช้สาํ หรับข้อมูลด้านปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในการพัฒนาแหล่งท่องเทียว คือ กลุ่มทีเกียวข้องกับ
การดู แ ลแหล่ งท่ องเที ยวของพื นที จํานวน 30 คน ซึ งเป็ นกลุ่ ม ที ใช้สํ าหรั บ ตอบเชิ งคุ ณ ภาพใช้วิธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) เพือตอบในเชิงนโยบายและ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ
การกําหนดพืนทีเพือทําการศึ กษา และรวบรวมข้อมูลทางการท่องเทียวในพืนที ตําบลบ่ อหิ น เพือหาจุดเด่นของพืนทีและ
การเชือมโยงเส้นทางของพืนทีท่องเทียว และสิ งสนับสนุนการท่องเทียว
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ในการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวในพืนทียังใช้วธิ ี วเิ คราะห์ SWOT Analysis
เพือใช้สาํ หรับวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเทียว

ผลและวิจารณ์ ผล

จากผลการวิจยั ด้านศักยภาพแหล่งท่องเที ยวของ ตําบลบ่ อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรังโดยพิจารณาองค์ประกอบ
ของการท่องเทียวทีสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ได้นนั สรุ ปผลได้ดงั ตารางที
ตารางที 1 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเทียวทีกําหนดให้เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
ประเภททรัพยากร
แหล่งท่องเทียวทีสําคัญภายในบ่อหิ น
ท่องเทียว
บ่อหิ นฟาร์ม
หาดหัวหิ นและ
เขาเจ็ดยอด
แหลมมะขาม
สเตย์
ทุ่งคลองสน
แหลมไทร
ด้านความสะดวกในการเข้าถึง
ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ระดับศักยภาพ
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
พอใช้
ไม่มีคุณภาพ
ระดับศักยภาพ
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
ด้านสิ งดึงดูดใจทางการท่องเทียว
ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ระดับศักยภาพ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ด้านกิจกรรมการท่องเทียว
ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
ด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว
ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ระดับศักยภาพ
มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ด้านการตอบรับของประชาชนในท้องถิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดี
ระดับศักยภาพ
มากทีสุด
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
จากการกําหนดแหล่งท่องเทียวเพือนําไปสู่ การกําหนดเส้นทางการท่องเทียวเพือส่ งเสริ มแนวทางการท่องเทียวใน
พืนทีบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง พบว่า แหล่งท่องเทียวทัง แหล่งนัน มีศกั ยภาพแตกต่างกัน โดยบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ มี
การประเมินศักยภาพ ที มีคุณภาพในระดับดี มากและมี ศกั ยภาพมากทีสุ ดในด้านด้านการตอบรับของประชาชนในท้องถิน
ส่ วนระดับคุณภาพดี และมีศกั ยภาพมาก มีอยู่ ด้าน คื อ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ด้าน
กิจกรรมการท่องเทียว และด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว
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การประเมินแหล่งท่องเทียวทีสอง คือ หาดหัวหิ นและทุ่งคลองสน มีระดับคุณภาพดี และมีศกั ยภาพมาก อยู่ ด้าน
คือด้านสิ งดึงดูดใจทางการท่องเทียวและด้านคุณค่าและความสําคัญ ส่ วนระดับคุณภาพดีและมีศกั ยภาพปานกลางนันมีดา้ น
ความสะดวกในการเข้าถึงนันอยูใ่ นระดับคุณภาพดี และมีศกั ยภาพปานกลาง ด้านการตอบรับของประชาชนในท้องถินอยูใ่ น
ระดับ คุณภาพพอใช้ และมีศกั ยภาพปานกลาง ส่ วนคุ ณภาพพอใช้และมี ศักยภาพน้อยมีอยู่ ด้าน คือ ด้านสิ งอํานวยความ
สะดวกและด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว
การประเมินแหล่งท่องเทียวทีสาม คือ เขาเจ็ดยอด โดยผลการประเมินด้านสิ งดึงดูดใจทางการท่ องเทียวและด้าน
กิจกรรมการท่องเทียว อยูใ่ นระดับคุณภาพดี และมีศกั ยภาพมาก ส่วนการประเมินในด้านความสะดวกในการเข้าถึง และด้าน
สิ งอํานวยความสะดวก มีคุ ณภาพอยูใ่ นระดับพอใช้ และมีศกั ยภาพน้อย การประเมินในด้านการตอบรับของประชาชนใน
ท้องถินและด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว มีระดับคุณภาพพอใช้และมีศกั ยภาพปานกลาง
การประเมิ นแหล่งท่ องเที ยวที สี คือ แหลมมะขามแหลมไทร โดยผลการประเมิน ที มีคุณภาพในระดับดี และมี
ศักยภาพมาก มีทงหมด
ั
ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านคุณค่าและความสําคัญ และด้านการตอบรับของประชาชนใน
ท้องถิน ส่ วนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และมีศกั ยภาพปานกลาง มีอยูด่ ว้ ยกัน ด้าน คือด้านความสะดวกในการเข้าถึงและ
ด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว ส่ วนการประเมินทีมีระดับไม่มีคุณภาพ และมีศกั ยภาพน้อย คือ ด้านสิ งอํานวยความ
สะดวก
ส่วนการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวพืนที ตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัด
ตรั ง เพือกําหนดแนวทางในการพัฒ นาแหล่งท่องเที ยวของพืนที ตําบลบ่ อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง โดยการวิเคราะห์
SWOT Analysis โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท้ ีเกียวข้องกับแหล่งท่องเทียวผลเป็ นไปตามตามรางที 2
ตารางที 2 แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของแหล่งท่องเทียวทีกําหนดให้เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
รายการ
ผลการวิเคราะห์
ระดับ
องค์ประกอบ
ความคิดเห็นของ
ผลการวิเคราะห์
ศักยภาพ
ผูเ้ กียวข้อง
S
W
O
T

ความ
-ป้ายบอกทาง ปานกลาง .นโยบายและ สนับสนุน
สะดวกใน
ไม่ชดั เจน
แนวทางการ
การเข้าถึง
-ถนนทีเข้าถึง
พัฒนาทางด้าน

แหล่งท่องเทียว
เศรษฐกิจและ ไม่สนับสนุน
ไม่ปลอดภัย
สังคม
สิ งอํานวย
-พืนทีสําหรับ น้อย
.อุปสงค์ดา้ น กําหนดแผนการพัฒนา 
ความ
จอดรถมีนอ้ ย
การท่องเทียว อย่างเป็ นรู ปธรรม
สะดวก
มุ่งเน้นการ
ไม่กาํ หนดแผนการ
ท่องเทียวที
พัฒนา เข้าร่ วม

เป็ นของเดิม
กิจกรรมบ้าง
และมีคุณภาพ ไม่สนใจ เพิกเฉย ตัว

มากขึน
ใครตัวมัน

สิ งดึงดูดใจ -เป็ นแหล่ง -ทรัพยากรกา มาก
.การได้รับ
ได้รับการสนับสนุน
ทางการ
ท่องเทียว
ท่องเทียว
การส่งเสริ มให้ งบประมาณเพิมขึน
ท่องเทียว ทาง
ประวัติศาสตร์
มีการท่องเทียว
ธรรมชาติที ไม่โดดเด่น
โดยชุมชนและ ไม่ได้รับงบประมาณ 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

ผลการวิเคราะห์
S
W
มีความ
สวยงาม
- เป็ นแหล่ง
ท่องเทียวทีมี
ความสงบ
และอุดม
สมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ
การบริ หาร
-บุคลากรไม่มี
จัดการ
ความพร้อมใน
แหล่ง
การจัดการด้าน
ท่องเทียว
การท่องเทียว
-ยังไม่มีทิศทาง
ในการ
พัฒนาการ
ท่องเทียวที
ชัดเจนของ
ชุมชน
กิจกรรม
การ
ท่องเทียว

การตอบ
รับของ
ประชาชน
ในท้องถิน

-มีกิจกรรม
การ
ท่องเทียว
หลากหลาย
เช่น พายเรื อ
ดูนก ตกปลา
ปั นจักรยาน
ชมวิถีชีวติ
ในชุมชน

ระดับ
ศักยภาพ

น้อย

ปานกลาง

องค์ประกอบ

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ กียวข้อง
แต่ดาํ เนิ นการขอ
งบประมาณอยูเ่ รื อยๆ

การท่องเทียว
เชิงอนุรักษ์
ของภาค
จังหวัดมากขึน ไม่ของบประมาณ
งบประมาณทีขอไม่
เกียวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเทียว
.การเปิ ดตัว
แหล่ง
ท่องเทียว
ใหม่ๆ มากขึน
ของแต่ละ
จังหวัด
ภายในประเทศ

.การแข่งขัน
ด้านการ
ท่องเทียวภาย
หลังจากที
ประเทศไทย
เข้าสู่อาเซี ยน

23
ผลการวิเคราะห์
O
T

ส่งเสริ มและสนับสนุน 
ในการพัฒนาบุคลากร
ให้เข้าใจด้านการ
ท่องเทียว
กลุ่มผูน้ าํ ไม่
กระตือรื อล้นแต่หากมี
การเชิญอบรมก็ไป

ไม่สนใจไม่เข้าร่ วม
และไม่เข้าใจด้านการ
ท่องเทียว
เตรี ยมความพร้อมด้าน 
การท่องเทียว
ไม่เตรี ยมความพร้อม

-ประชาชนมี ปานกลาง
ส่วนร่ วมในการ
ท่องเทียวน้อย
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จากตารางจะเห็ นได้วา่ การพัฒนาแหล่งท่องเทียวของ ตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง นัน ยังมีโอกาสพัฒนา
ได้อีก แม้วา่ จะมีอุปสรรคในการทีแต่ละจังหวัดเปิ ดตัวแหล่งท่องเทียวใหม่ แต่อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเทียวของ ตําบลบ่อหิ น
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ยังคงมีความสวยงามตามธรรมชาติ และยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอย่างมากมาย ดังตาราง
ที 3
ตารางที 3 แสดงระดับคุณภาพและศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเทียวโดยพิจารณาจากองค์ประกอบการท่องเทียวเชิง
อนุรักษ์ในภาพรวมของ ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
องค์ประกอบการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
ระดับคุณภาพ
ระดับศักยภาพ
ความสะดวกในการเข้าถึง
ดี
ปานกลาง
สิ งดึงดูดใจทางการท่องเทียว
ดี
มาก
กิจกรรมการท่องเทียว
พอใช้
ปานกลาง
การตอบรับของประชาชนในท้องถิน
พอใช้
ปานกลาง
สิ งอํานวยความสะดวก
ไม่มีคุณภาพ
น้อย
การบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว
ไม่มีคุณภาพ
น้อย
ทรั พยากรการท่ องเที ยวของ ตําบลบ่ อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัด ตรั งนัน พบว่า ลักษณะภูมิ ป ระเทศโดยทัวไป มี
ลักษณะทังทีราบและทีดอนค่อนข้างสู ง และเป็ นชายทะเล พืนทีทางตอนเหนื อจะเป็ นทีราบค่อนข้างสู ง ส่ วนพืนทีทางทิ ศ
ตะวันออกเป็ นที ราบมี ภูเขาทิศตะวันตกเป็ นเทื อกเขาบางส่ วนและติดกับชายทะเล ส่ วนทิศใต้เป็ นพืนที ราบ ส่ วนลักษณะ
ภูมิอากาศ เป็ นแบบมรสุมฤดูร้อน มี ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ มตังแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน และฤดูฝน เริ มตังแต่เดือน
พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม มีพืนทีปกครองทังหมด หมู่บา้ นได้แก่ หมู่บา้ นบ่อหิ น บ้านพรุ จูด บ้านดุหุน บ้านไสต้น
วา บ้านไร่ ออก บ้านหัวหิ น บ้านใหม่ บ้านโต๊ะบัน และบ้านปากคลอง แต่มีถึง หมู่บา้ นที มีทรัพยากรการท่ องเที ยวที
สําคัญ ได้แก่
บ้านบ่อหิ น ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ นําพุทะเลร้อน และบ่อนําจืดศักดิสิ ทธิ บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์
บ้านพรุ จูด ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ หัตถกรรมจักสานจากเตยปาหนัน
บ้านดุหุน ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ หัตถกรรมจักสานจากเตยปาหนัน
บ้านไสต้นวา ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ การผลิตเครื องแกงทํามือ
บ้านหัวหิ น ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ พืนทีชายหาดทีสวยงาม
บ้านโต๊ะบัน ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ การทํากล้วยฉาบ
บ้านปากคลอง ทรัพยากรการท่องเทียวทีสําคัญ คือ การทําปลาเค็มกางมุง้
จากผลการประเมิ น คุณ ภาพและศักยภาพ ทัง ด้าน พบว่า ด้านความสะดวกในการเข้าถึง มีคุ ณภาพดี และมี
ศักยภาพปานกลาง ส่ วนด้านสิ งอํานวยความสะดวก ไม่มีคุณภาพและมีศกั ยภาพอยูใ่ นระดับน้อย ด้านสิ งดึงดู ดใจทางการ
ท่องเทียว มีคุณภาพดี และมีศกั ยภาพมาก ด้านกิจกรรมการท่องเทียว มีคุณภาพพอใช้และมีศกั ยภาพปานกลาง ส่วนด้านการ
ตอบรับของประชาชนในท้องถิน มีคุณภาพพอใช้ และมีศกั ยภาพปานกลาง

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ในภาพรวมของแหล่งท่องเทียวใน ตําบลบ่ อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรังนัน มีศกั ยภาพมาก
ในด้านสิ งดึ งดูดใจทางการท่องเทียว มีศกั ยภาพปานกลาง ในด้าน ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านกิจกรรมการท่องเทียว
การตอบรับ ของประชาชนใน มีศ ักยภาพอยู่ในระดับ น้อย ด้านสิ งอํานวยความสะดวกและด้านการบริ หารจัดการแหล่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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ท่ อ งเที ยว ดัง นั นองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นบ่ อ หิ น จะต้อ งกําหนดแนวทางพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ยวให้ ไ ด้รั บ ความนิ ย มจาก
นักท่องเทียวและพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เพือให้สอดคล้องกับทรัพยากรการท่องเทียวทีมีอยู่ โดยยึดแนวปฏิบตั ิ
ดังนี
. การกําหนดกลยุทธ์ในเชิงรุ กของการพัฒนาแหล่งท่องเทียว โดยกําหนดให้แหล่งท่องเทียวทัง แหล่งนันเป็ น
แหล่งท่ องเทียวที จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วนโดยพัฒนาให้สอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติทีมีอยู่ กล่าวคื อ
ความอุด มสมบู รณ์ ข องป่ าไม้ ความอุด มสมบู รณ์ ข องระบบนิ เวศ ฯลฯ และจะต้องพัฒ นาควบคู่กับ การสนับ สนุ น การ
ท่องเที ยวเชิ งอนุรักษ์ ซึ งสอดคล้องกับ พิสมัย จารุ จิตติพนั ธ์. ( ) ที กล่าวถึงการประกาศให้การท่องเทียวเชิ งนิ เวศเป็ น
วาระสําคัญของการพัฒนาการท่องเทียวในเกาะสมุยควบคู่กบั การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
. การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของการจัดการในพืนที โดยประเด็นแรกคือการสร้างความ
เข้าใจให้แก่คนในองค์กรส่วนท้องถิน ชาวบ้าน และนักเรี ยน นักศึกษา เพือให้กลุ่มคนเหล่านีกลายเป็ นคนทีจะขับเคลือนการ
พัฒนาแหล่งท่องเทียวของชุมชน ประเด็นทีสอง คือ การทําประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกเข้ามาท่องเทียวมากยิงขึน ทังนี
จากการวิจยั พบว่า นักท่องเทียวส่ วนใหญ่เดิ นทางมาท่องเทียวในพืนทีของชุมชน เพราะต้องมาพบญาติ มากทีสุด รองลงมา
คือ มาทํากิจธุระ ด้วยเหตุนีจึงจําเป็ นจะต้องทําการประชาสัมพันธ์ให้มากขึน ซึงสอดคล้องกับธี รพัฒน์ ตือตัน (2546) กล่าวว่า
การท่องเทียวควรคํานึ งถึงการมีส่วนร่ วมในการคิด การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน และการได้รับ ผลตอบแทนเพือกลับมา
บํารุ งรักษาและจัดการแหล่งท่องเทียวด้วย และในทีสุดท้องถินก็จะมีส่วนร่ วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเทียวอย่างมี
คุ ณ ภาพ ซึ งท้องถิ นคื อ ชาวบ้าน ชุ ม ชน จนถึ งการ ปกครองส่ ว นท้อ งถิ น และภาคเอกชนด้วย โดยที การวางแผนเพื อ
พัฒนาการส่งเสริ มการท่องเทียว นันเป็ นสิ งทีจําเป็ นอย่างยิงคือความช่วยเหลือจากภาครัฐ
. การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารและการจัดการ โดยประเด็นแรก คือ การจัดการด้านสิ งอํานวยความสะดวก
ในพื นที ให้มีเพียงพอกับ ความต้องการและเหมาะสม ประเด็น ที สอง การเพิ มเติ มกิ จ กรรมรู ป แบบใหม่ๆ เพือเพิมความ
หลากหลายในการท่องเทียว เช่น การตกปลาบริ เวณแหลมมะขามแหลมไทร หรื อกําหนดเทศกาลด้านงานวัฒนธรรมใหญ่ๆ
ของพืนที เช่น แข่งขันการตกปลา หรื อจัดวันอนุรักษ์หญ้าทะเลบริ เวณของพืนทีบ่อหิ นฟาร์มสเตย์ ให้เป็ นเทศกาลใหญ่ๆ ที
ทุกคนรู ้จกั ซึ งสอดคล้องกับที กรมส่ งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิน กระทรวงมหาดไทย( : ออนไลน์) ที กล่าวว่า การ
ท่องเทียวควรอาศัยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุ ก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเทียวเชือมโยงกับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
การบริ การการท่องเทียว รวมทังการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเทียวของท้องถินในรู ปแบบทีหลากหลาย
โดยสรุ ป การกําหนดแนวทางทังสามประเด็ น จึ งเป็ นแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒ นาศักยภาพในการ
ท่องเทียวของพืนที ตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ได้เป็ นอย่างดี อีกทังหากชุมชน ภาครัฐ และภาควิชาการร่ วมกัน
จัดทําประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการท่องเที ยว นํานักศึ กษาฝึ กปฏิ บตั ิ ภาคสนาม ส่ งเสริ มการตลาดท่องเที ยวให้ม ากขึน และ
จัดทําสื อออนไลน์ ซึงนอกจากจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาทีคํานึ งถึงสภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเทียวของ ตําบลบ่อหิ น
อําเภอสิ เกา จังหวัด ตรั ง ก็จะได้รับการพัฒ นาให้เป็ นแหล่งท่องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์ที ยังยืนภายในชุม ชนได้ และยังสามารถ
ส่งเสริ มให้ชุมชนมีรายได้เพิมขึนอีกด้วย นอกจากนี ในระดับนโยบาย องค์การบริ หารส่ วนท้องถิน และจังหวัด ควรมีการ
ผลักดันและกําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนเพือรองรับนักท่องเทียวในอนาคต โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาพืนทีทังทางด้านโครงสร้างพืนฐาน และสิ งอํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคในชุมชนพร้อมทังกําหนด
แนวทางในการจัดการบริ หารทรัพยากรท่องเทียวของชุมชน โดยมีภาคีทงภาครั
ั
ฐและเอกชนเป็ นแกนนําในการกําหนดการ
จัดการให้เป็ นรู ปธรรม และกระตุน้ ให้ผนู้ าํ เกิดความกระตือรื อล้นในการพัฒนาพืนและเข้าร่ วมกับกิ จกรรมต่างๆ ของชุมชน
ควรมีการประสานงานภาครัฐให้เข้ามาดูแลทรัพยากรให้มีศกั ยภาพมากขึน ควรมีการจัดอบรมในกิ จกรรมด้านการท่องเทียว
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

26

เพือสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนเพิมมากขึน ทังนี เพือนําไปสู่ การจัดการบริ หารทรัพยากรการท่องเที ยวให้มีศกั ยภาพ
สู งสุด

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณองค์การบริ หารส่วนบ่อหิ นทีอนุเคราะห์ขอ้ มูล และขอขอบคุณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทียว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ในการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจยั ครังนี
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วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริ หารส่วนบ่อหิน. (อัดสําเนา)
แผนทีหมู่บา้ นของบ่อหิ น. เข้าถึงได้จาก http://www.bohin.org/plantee.pdf
Mill, R. & Morrison, A. M. 1992. The Tourism System: and Introductory Text. New Jersey: Prince - Hall
Intentional Inc
McIntosh, Robert W; Goeldner, Charles R; & Ritchie, J.R. Brent. 1995. Tourism Principles, Practices,
Philosophies. USA
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การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒ นาศักยภาพด้ านการท่ องเทียวชุ มชนเขาเต่ า
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Public Participation in Tourism Potential Development of Khao-Tao Community
Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province
สุภาพร บํารุ งวงศ์1* ธนิ ชชา ชัยชัชวาลประทีป 1 และ บุปผา วงษ์พนั ธุ์ทา
Supaporn Bamrungwongsa 1* , Tanichar Chaichatchawalprateep 1 and Buppha Wongpanta 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที ยวของชุมชนเขาเต่า เพือศึ กษาการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาด้านการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า และเพือกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที ยวของชุมชนเขาเต่า
จากการมี ส่วนร่ วมของชุม ชน ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม(Mixed Method) คื อ วิจยั เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนในชุมชนเขาเต่าจํานวน คน และตัวแทนองค์กรภาครัฐ-เอกชน ผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจท่องเทียวและ
บริ การ มัคคุเทศก์ นักวิชาการในท้องถิน และปราชญ์ชุมชน รวม คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็น แบบสัมภาษณ์ชนิดปลายเปิ ด การสนทนาและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ การประชุมกลุ่มย่อย เครื องมือเส้น
เวลาประวัติศ าสตร์ และการจัด ประชุม สัม มนา การวิเคราะห์ ข ้อมูลจากหลัก ฐานการสํารวจ เก็บ ข้อ มูล ภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม เอกสารต่าง ๆ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งปริ มาณ ใช้วิธีการบรรยายเชิงพรรณา (Descriptive
Research)
ผลการวิจัย พบว่า ) ศักยภาพด้านการท่องเที ยวของชุ มชนเขาเต่า มี คะแนนเฉลีย . ในระดับปานกลาง ซึ งมี
ความเห็นว่าประโยชน์จากการท่องเทียวทีมีตอ่ ชุมชนในระดับมาก ศักยภาพแหล่งท่องเทียวในชุมชนในระดับปานกลาง และ
ผลกระทบทีเกิ ดจาการพัฒนาชุมชนให้เป็ นแหล่งท่องเทียวในระดับปานกลาง )การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า ในระยะเวลาทีผ่านมามีประชาชนมีส่วนร่ วมน้อยกว่าประชาชนทีไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่ วม (
คน ต่อ คน) ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนอยูใ่ นระดับปานกลางคะแนนเฉลีย . และประชาชนมีความยินดีทีจะ
เข้าไปมีส่วนร่ วมเพือพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าให้เป็ นแหล่งท่องเทียวในระยะต่อไปมากกว่าประชาชนทีไม่ยินดี เข้าไปมี
ส่วนร่ วม ( คน ต่อ คน) และไม่แน่ ใจ จํานวน คน ) แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า
จากการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน โดยแบ่ ง ออกเป็ น ด้ า น คื อ ด้ านความสํ า คัญ และคุ ณ ค่ าของแหล่ ง ท่ อ งเที ยว ด้า น
สภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศน์ของแหล่งท่องเที ยว ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ด้านการคมนาคและโครงสร้างพืนฐาน
ด้านความปลอดภัยของการท่องเทียว และด้านความพร้อมของชุมชน
คําสําคัญ : การมีส่วนร่ วมของชุมชน, การพัฒนาศักยภาพการท่องเทียว, 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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การท่องเทียว ปั จจุบนั ถือเป็ นอุตสาหกรรมทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก ทีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมาก ซึงการ
ท่ องเที ยวส่ งผลที เป็ นประโยชน์ ต่อประเทศชาติและชุมชนท้องถินในหลายด้าน ทังทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ งแวดล้อม (ศูนย์เพือการวางแผนการท่องเทียวและการแก้ไขปั ญหาความยากจนแห่งเอเชีย,
) ผลประโยชน์ได้รับจาก
การท่องเทียวดังกล่าวนี ควรคํานึงถึงการพัฒนาเพือให้เกิดศักยภาพด้านการท่องเทียว และนําไปสู่การท่องเทียวทียังยืนต่อไป
การพัฒนาการท่ องเที ยวให้เกิ ด ความอย่างยังยืนได้นนั บุญเลิศ ( ) กล่าวว่าต้องมี มิติ มิติ คือ การสร้างจิ ตสํานึ กการ
อนุ รักษ์ทรั พยากรท่ องเที ยวและสิ งแวดล้อมให้แก่ ผูเ้ กี ยวข้องทุ กฝ่ าย การสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที ยว และการ
สร้างความมี ส่วนร่ วมในผลประโยชน์ให้แก่ ชุม ชนท้องถิน ซึ งมิ ติ ขอ้ สุ ดท้ายนี เป็ นการให้ค วามสําคัญต่อการพัฒ นาด้าน
เศรษฐกิ จ และสั งคมของชุ ม ชนท้อ งถิ น ด้ว ยการให้ท ้อ งถิ นซึ งเป็ นผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย และเป็ นเจ้าของพื นที ตังแหล่ ง
ทรั พยากรท่องเที ยวได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและดําเนิ นการเพือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที ยวด้วยตนเอง ในการ
พัฒนาการท่ องเที ยวชุ มชนจึ งต้องมี การส่ งเสริ มและรณรงค์ให้ชุม ชนท้องถิ นตระหนักถึ งความสําคัญของอุตสาหกรรม
ท่ องเที ยว เพือผลประโยชน์ ข องชุม ชนในท้องถิ นและนักท่ องเที ยว ซึ งส่ งผลต่อชุ มชนทังทางด้านสังคม เศรษฐกิ จและ
สิ งแวดล้อม การมี ส่วนร่ วมของชุมชนเพือพัฒนาด้านการท่องเทียว จึงถือว่ามีความสําคัญเป็ นการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่ องเที ยวของชุมชนอย่างแท้จริ ง ดังนันในการพัฒนาการท่ องเที ยวของเมืองหัวหิ น ซึ งเป็ นเมื องท่ องเที ยวที มี ชือเสี ยงใน
ระดับโลก จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องขับเคลือนการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ชุ ม ชนเขาเต่ า หรื อบ้ า นเขาเต่ า ตังอยู่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งหั ว หิ น ตํา บลหนองแก อํา เภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ปรากฏชือบ้านเขาเต่ามาตังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว (หจช.(ร. ) ม. . / )
เดิ มเป็ นเพียงหมู่บา้ นขนาดเล็กประกอบอาชี พทําไร่ และอาชี พประมง ถัดเข้ามาเป็ นพืนที ทุ่ งนําทะเลท่ วมขัง เรี ยกว่า “ทุ่ ง
ตะกาด” ราษฎรที อยูอ่ าศัย ประสบปั ญหาเรื องการขาดแคลนนําจืดสําหรับอุปโภค จนกระทังปี พ.ศ.
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชได้ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้กรมชลประทานขุดลอกพืนทีทุ่งตะกาดสร้าง
อ่างเก็บนําเขาเต่าขึน เป็ นโครงการชลประทานตามพระราชดําริ แห่งแรกในประเทศไทย (กรมชลประทาน,
) ต่อมาได้
เกิดโครงการส่ งเสริ มด้านศิลปาชีพ โดยจัดตังศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่าขึนในปี พ.ศ.
เพือสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บา้ นของ
ชุมชน (อมลวรรณ, มปป.) จากสถานทีตังซึงอยูไ่ ม่ไกลจากหัวหิ น และมีทศั นียภาพชายหาดและบริ เวณรอบอ่างเก็บนําเขาเต่า
ที สวยงาม ความมีชือเสี ยงของหมู่บา้ นประมงเขาเต่า ทําให้ปัจจุบนั ชุมชนเขาเต่ามีชือเสี ยงของเมื องหัวหิ นอีกแห่ งหนึ ง มี
นักท่องเที ยวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาเทียวชมภายในชุมชนอย่างมาก มีผเู ้ ข้ามาอยูอ่ าศัยในพืนที มาก
ขึน การสร้างอาคารพักอาศัยและหมู่บา้ นสําหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์อย่างมาก และจากการมีชือเสี ยงในด้านการท่องเทียว
ของชุมชนเขาเต่า ทําให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพพืนที ประชาชนในชุ มชนเขาเต่า ได้สะท้อนปั ญหาเรื องความต้องการ
อยากเห็ น ชุ ม ชนเขาเต่ ามี แ นวทางการพัฒ นาด้านการท่ อ งเที ยว ไม่ ต ้องการให้ ชุ ม ชนเขาเต่ า เติ บ โตภายใต้บ ริ บ ทของ
อุต สาหกรรมการท่ องเที ยวอย่างไร้ ทิ ศ ทาง ยัง คงดํารงวิถีชีวิตที เป็ นเอกลักษณ์ ข องชุ มชนเขาเต่าไว้ เพือเป็ นสิ งดึ งดูด ใจ
นักท่องเทียว และเป็ นความภาคภูมิใจของท้องถิน ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนิ นโครงการวิจยั นี ขึน
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. เพือศึกษาศักยภาพด้านการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า
2. เพือศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้านการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า
3. เพือกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่ วมของชุมชนแนวคิด
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ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้ อง
1. แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชน
1.1 ความหมายของการมีส่วนร่ วม การดําเนิ นการเพือให้เกิดการพัฒนาของชุมชนในเรื องใด ๆ นันไม่อาจสําเร็ จ
ได้โดยขาดความร่ วมมื อกันของสมาชิกในชุมชนนัน การมีส่วนร่ วมของชุมชนจึงเป็ นเรื องสําคัญอย่างมาก ในความหมาย
ของการมี ส่วนร่ วมของชุมชนนันมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ เช่น อคิน ( ) ว่าหมายถึง การให้ประชาชน
เป็ นผูค้ ิดค้นปั ญหา เป็ นผูซ้ ึงทําทุกอย่างไม่ใช่การกําหนดจากภายนอก แล้วให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในเรื องใดเรื องหนึ ง
หากแต่ทุกอย่างต้องเป็ นเรื องที ประชาชนคิดเอง อนุรักษ์ นิ ยมเวช ( ) กล่าวว่า การมี ส่วนร่ วม คือ การเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนไม่วา่ จะเป็ นบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
ในลักษณะของการร่ วมรับรู้ ร่ วมคิด ร่ วมทํา ในสิ งทีมีผลกระทบต่อตัวเองหรื อชุมชน จึงสรุ ปได้วา่ การมีส่วนร่ วมของชุมชน
หมายถึง การทีบุคคลผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชน ซึงเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของชุมชนนัน ๆ ได้มีความเห็นร่ วมกันถึงปั ญหาหรื อสิ ง
ทีต้องการพัฒนาแก้ไขปรับปรุ ง ได้เข้ามามีบทบาทร่ วมกัน เพือกําหนดแนวทางพัฒนาชุมชนของตนในด้านใดด้านหนึง เป็ น
ผูม้ ีส่วนร่ วมดําเนิ นการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตนเอง ในฐานะทีเป็ นสมาชิกของชุมชนนัน และเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์จาก
การดําเนิ น การดังกล่ าว การมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนมี ค วามสําคัญคื อ เป็ นกระบวนการแก้ปั ญ หาที เกิ ดขึ นในชุ ม ชน โดย
ประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของชุมชนนัน ซึ งเป็ นผูร้ ู ้ปัญหา ได้มาร่ วมกันคิด ตัดสิ นใจ ดําเนินการ แก้ไขปั ญหานัน เป็ นการเพิมขีด
ความสามารถของชุมชน มีผลดีต่อชุมชนและทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึน
1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชน มีผเู ้ สนอแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่ วมของชุมชนไว้
หลายท่าน เช่น แนวคิดและทฤษฎีของ Cohen และ Uphoff:
(ถวิลวดี,
) ได้จาํ แนกการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ระดับ
คือ 1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ 2) การมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ 3) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ ) การมี
ส่ วนร่ วมในการประเมิ น ผล อคิ น ( ) ได้แ บ่ งการมี ส่ วนร่ วมเป็ น ขันตอน คื อ ) การมี ส่วนร่ วมในการค้น หาและ
จัดลําดับความสําคัญของปั ญหา ) ร่ วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและทีมาของปั ญหา ) ร่ วมในการเลือกวิธีการและวางแผน
ในการแก้ปัญหา ) ร่ วมในการดําเนิ นการตามแผน ) ร่ วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาและปั จจัยทีมีส่วนทําให้เกิดผล
สําเร็ จ จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่ วมดังกล่าวนี จึงเสนอขันตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่ องเที ยวของชุ มชนเขาเต่ าได้เป็ น ประเด็น คื อ ) การมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนในการร่ วมคิด และร่ วมประชุม เพือ
นําเสนอความเห็ น เรื องการพัฒ นาชุ มชนด้านการท่ องเที ยวร่ วมกัน ) การมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการวางแผนพัฒ นา
เสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวชุ ม ชนร่ วมกั น ) การมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนในการตัด สิ นใจใน
กระบวนการพัฒ นาต่าง ๆ ร่ วมกัน ) การมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการดําเนิ น การต่าง ๆ ตามที ได้วางแผนและตัด สิ น ใจ
ร่ วมกัน 5) การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการรับประโยชน์และติดตามผล ภายหลังจากที ได้ดาํ เนิ นการร่ วมกันแล้ว ) การมี
ส่วนร่ วมของชุมชนในการให้การสนับสนุนการดําเนิ นงานต่าง ๆ เพือให้การดําเนิ นงานของชุมชนเป็ นไปด้วยความสําเร็ จ
ร่ วมกัน ทังในการลงทุน หรื อสนับสนุนด้านต่าง ๆ ทีก่ อให้เกิ ดผลความสําเร็ จของกิ จกรรมหรื อโครงการที มีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
. แนวคิดเกียวกับการท่ องเทียวและการพัฒ นาศักยภาพด้ านการท่องเทียว
. แนวคิดและความหมายของการท่ องเทียว การท่องเทียวเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทีมีความสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ องค์การการท่ องเทียวโลก (World Tourism Organization: WTO) ให้ความหมายว่า คื อ
การเดินทางตามเงือนไข ประการ คือ ) เป็ นการเดินทางจากทีอยูอ่ าศัยปกติไปยังที อืนเป็ นการชัวคราวแต่ไม่ใช่ไปตังหลัก
แหล่งเป็ นการถาวร ) เป็ นการเดินทางทีเป็ นไปด้วยความสมัครใจหรื อความพึงพอใจของผูเ้ ดินทางเอง โดยไม่ใช่ถูกบังคับ
หรื อไม่ใช่ เพือทําสงคราม ) เป็ นการเดิ นทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที ไม่ใช่ประกอบอาชี พหรื อหารายได้ (บุญเลิศ,
) อาจสรุ ปได้วา่ การท่ องเที ยวมีความสําคัญต่อประเทศอย่างมากในด้านเศรษฐกิ จและสังคมทีช่ วยสร้างรายได้ให้กบั
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ประเทศ และยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่ ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศที มีการท่ องเที ยวเข้าไป ผลักดัน ให้เกิ ดการพัฒ นา
ประเทศในหลายด้านทังระบบสาธารณูปโภค การให้บริ การ และสิ งก่อสร้างต่าง ๆ เพือรองรับการขยายตัวของการท่องเทียว
นํามาซึ งความเจริ ญของประเทศ ความหมายของการท่องเที ยว คือ การเดินทางจากถินที อยู่ ไปยังสถานที ต่าง ๆ ที มิใช่การ
เดินทางไปประกอบอาชีพ การย้ายถินฐานทีพํานัก และการอพยพโยกย้ายถิน แต่เป็ นการเดินทางโดยมีวตั ถุประสงค์เพือการ
พักผ่อน การศึ กษาหาความรู้ เยียมเยือนญาติ กิ จกรรมทางศาสนาตลอดจนเพือสุ ข ภาพอนามัยและการกี ฬา อาจเป็ นการ
เดินทางท่องเทียวในช่วงระยะเวลาสันๆหรื อเวลานานก็ได้
. แนวคิด การพั ฒ นาศั กยภาพด้ านการท่ อ งเที ยว บุ ญ เลิ ศ ( ) กล่ า วว่า หมายถึ ง ความพร้ อ มในด้า น
คุ ณ ลักษณะของแหล่ ง ท่ อ งเที ยว ในการให้บ ริ การด้านการท่ องเที ยวแก่ ผู ม้ าเยือ น ซึ งแหล่ งท่ องเที ยวแต่ ละแห่ งควรมี
คุณลักษณะทีสําคัญ ประการ คือ 1)ความน่ าดึงดูดใจของสถานที ) ความสะดวกในการเข้าถึง ) ความประทับใจ และ )
องค์ประกอบของการบริ การ วิวฒั น์ชยั ( ) กล่าวถึงหลักเกณฑ์พิจารณาศักยภาพการท่องเทียว องค์ประกอบ คือ 1) คุณค่า
ของแหล่ งท่ องเที ยว 2) สภาพการเข้าถึ ง 3) สิ งอํานวยความสะดวก 4) สภาพแวดล้อม 5) ข้อจํากัดในการรับนักท่ องเที ยว 6)
ความมีชือเสี ยงในปั จจุบัน ดังนันในการวิจยั จึ งได้แบ่งเกณฑ์พิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที ยวออกเป็ น ด้านดังนี )
ด้านความสําคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเทียว เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสี ยง มีประวัติศาสตร์ ชุมชน มีความหลากหลาย มี
กิ จกรรมส่ งเสริ มท่ องเที ยว 2) ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่ องเที ยว มี ความสะอาดเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อย สภาพแวดล้อม
สวยงาม สภาพอากาศดี ไม่ มี มลพิ ษ มี ระบบการจัด การด้านสิ งแวดล้อม และการตกแต่ งบริ เวณอย่างกลมกลืน กับ แหล่ ง
ท่ องเที ยว 3) ด้านสิ งอํานวยความสะดวก มีบริ การโรงแรมและที พักที เพียงพอต่อความต้องการของนักท่ องเที ยว บริ การ
ร้านอาหารและเครื องดื มที เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที ยว ร้านค้าจําหน่ ายสิ นค้าที ระลึกและของฝากป้ ายบอก
ทิศทางและสถานทีต่าง ๆ อย่างชัดเจน ) ศักยภาพด้านการคมนาคมและโครงสร้างพืนฐาน โดยพิจารณาจากการมีเส้นทาง
คมนาคมเข้าสู่ แหล่งท่องเทียวอย่างสะดวกสบาย มีถนนและเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ อยูใ่ นสภาพดีได้มาตรฐาน ) ด้านความ
ปลอดภัยของการท่ องเที ยว มี ค วามปลอดภัยในการเดิ น ทางท่ อ งเที ยวในชุ ม ชน ในการเดิ น ทางเข้าสู่ ชุ ม ชนและแหล่ ง
ท่องเทียว ปลอดภัยด้านภัยธรรมชาติ ด้านโจรกรรมต่อนักท่องเทียวและผูอ้ าศัยในชุมชน 6) ด้านความพร้อมของชุมชน จาก
ความมี อธั ยาศัยไมตรี ข องคนในชุมชนต่อนักท่องเที ยว มีค วามร่ วมมื อของภาครั ฐองค์กรท้องถิ นและภาคเอกชนในการ
พัฒนาการท่องเทียว ความสามารถในการรองรับการท่องเทียว

วิธีดําเนินการวิจัย

การดําเนิ น การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ วิธีวิท ยาการวิจยั แบบผสม (Mixed Methods Research) มาใช้ป ระกอบด้วย
การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) เพือดําเนิ นการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็ นกลุ่มเป้ าหมาย เกี ยวกับ
การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวของชุมชน
เขาเต่ า การวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ในการปฏิ บ ั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research)
กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่ วมของชุมชน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับตัวแทนประชาชนในชุมชนเขาเต่า 2)
แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) แบบปลายเปิ ด ใช้สํ าหรั บ ถามผูน้ ําชุ ม ชน หน่ วยงานองค์ก รท้อ งถิ น ผู้รู้ ปราชญ์ ท ้อ งถิ น
มัคคุเทศก์ และนักวิชาการ ในการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยจะใช้แนว
คําถามสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ตามที ได้จดั ทําไว้ล่วงหน้า 3) การสนทนาและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
เครื องมื อนี ผูว้ ิจยั ดําเนิ น การใน 2 วิธีการ คื อ การสนทนาทัวไปกับ กลุ่มเป้ าหมาย ผ่านการสนทนาในเรื องต่าง ๆ และการ
สัม ภาษณ์ แบบไม่ เป็ นทางการ 4) เครื องมื อเส้น เวลาประวัติ ศ าสตร์ (Timeline history) ผูว้ ิจยั ดําเนิ น การผ่านการสนทนา
สัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ และการสื บค้นข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนํามาจัดเรี ยงเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์
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ชุ มชน ทําให้เห็ น ภาพบริ บทชุมชนอย่างชัด เจนขึ น 5) การจัดประชุมสัมมนาเพื อรั บ ฟั งความคิด เห็ น เพือนําเสนอข้อมูล
สะท้อนกลับเบืองต้น จากนันจึงรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวและข้อมูลเพิมเติม
จากกลุ่มเป้ าหมาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) ตัวแทนประชาชนในเขตชุมชนเขาเต่า จํานวน 150 คน จาก
จํานวนประชากรในพืนทีประมาณ 1,242 (ข้อมูลประชากรจากสถานี อนามัยเขาเต่า พ.ศ. 2557) วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ คือขนาดประชากรหลักพัน กําหนดตัวอย่างร้อยละ 10-15 (บุญชม, 2553) ในทีนี ผูว้ ิจยั กําหนด
150 คน เท่ากับ ร้อยละ 12.077 ใช้วธิ ี การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) 2) ตัวแทนองค์กรภาครัฐและ
องค์กรท้อ งถิ น จํานวน 5 คน ผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิ จท่ อ งเที ยวและบริ ก าร มัค คุ เทศก์ จํานวน 5 คน 3) ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ
นักวิชาการ นักวิจยั และปราชญ์ชุมชน จํานวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างในในการสัมภาษณ์เชิงลึก การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้วธิ ี การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposeful Selection)

ผลและวิจารณ์ ผล

การศึ ก ษาวิ จัย ครั งนี มุ่ ง ศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชนในการพัฒ นาศัก ยภาพด้า นการท่ อ งเที ยวชุ ม ชน
เขาเต่า อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการวิเคราะห์ดงั นี
1. ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเขาเต่าประเด็นศักยภาพการท่ องเทียวของชุ มชนเขาเต่ า
1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนในชุมชนเขาเต่า จํานวน 150 คน
(ร้อยละ 100) เป็ นเพศหญิง (83 คน/ร้อยละ 55) มากกว่าเพศชาย (67 คน/ร้อยละ 45) เป็ นผูม้ ีอายุมากกว่า 60 ปี (42 คน/ร้อยละ
28) มากที สุด มี อาชี พรับจ้างทัวไป/ลูกจ้าง(37 คน/ร้อยละ 25)มากที สุด มี การศึ กษาระดับประถมศึกษา (59 คน/ร้ อยละ 39)
มากทีสุด รายได้ต่อเดื อนเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท (42 คน/ร้อยละ 28) มากทีสุด การอยูอ่ าศัยในชุมชนเขาเต่าเป็ น
ชาวชุมชนเขาเต่าโดยกําเนิ ด (57 คน/ร้อยละ 39) มากทีสุด
1.2 ความคิดเห็นด้านศักยภาพการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า
1.2.1 ศักยภาพแหล่งท่องเที ยวของชุ มชนเขาเต่า ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความคิดเห็ น เกี ยวกับ ศักยภาพ
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวของชุ ม ชนเขาเต่ า ในภาพรวมมี ค ะแนนเฉลี ย 3.34 ในระดับ ปานกลาง แบ่ งเป็ น 6 ด้านได้แ ก่ 1) ด้าน
ความสําคัญและคุ ณค่ าของแหล่งท่ องเที ยว โดยภาพรวมมี คะแนนเฉลี ย 3.67 ในระดับมาก 2) ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่ ง
ท่องเทียว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 3.60 อยูใ่ นระดับมาก 3) ด้านสิงอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 2.94
อยูใ่ นระดับปานกลาง 4) ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพืนฐานโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 2.14 อยูใ่ นระดับปานกลาง 5)
ด้านความปลอดภัยของการท่องเทียว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 3.28 อยูใ่ นระดับปานกลาง 6) ด้านความพร้อมของชุมชน
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 3.52 อยูใ่ นระดับมาก
1.2.2 ประโยชน์ จากการท่ องเที ยวที มีต่อชุ มชนเขาเต่าโดยรวม ประชาชนในชุม ชนเขาเต่ามี ความคิด เห็ น
เกี ยวกับ ประโยชน์ จากการท่ อ งเที ยวที มี ต่อ ชุ ม ชนเขาเต่ าโดยรวมมี ค ะแนนเฉลี ย 3.67 ในระดับ มาก โดยเห็ น ว่าได้รั บ
ประโยชน์จากมูลค่าทีดินและราคาอสังหาริ มทรัพย์เพิมขึนมากทีสุด มีคะแนนเฉลีย 3.99 ในระดับมาก
1.2.3 ผลกระทบที เกิ ด จากพัฒ นาชุ ม ชุ น เขาเต่าให้เป็ นแหล่งท่ อ งเที ยว ประชาชนในชุ มชนเขาเต่ามี ค วาม
คิดเห็นเรื อง ผลกระทบทีเกิดจากการพัฒนาชุมชนเขาเต่าให้เป็ นแหล่งท่องเทียว โดยรวมมีคะแนนเฉลีย 3.23 ในระดับปาน
กลาง ซึงมีผลกระทบทังผลในด้านดีและด้านลบ พบว่าผลกระทบในด้านดี โดยรวมคะแนนเฉลีย 3.43 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลกระทบในด้านลบโดยรวมคะแนนเฉลีย 3.03 อยูใ่ นระดับปานกลาง
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2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การมีส่วนร่ วมในการพัฒ นาศักยภาพด้ านการท่องเทียวของชุ มชนเขาเต่ า
2.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าในด้านการท่องเที ยวในระยะเวลาที ผ่านมา
พบว่าประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าในด้านการท่องเทียวในระยะเวลาทีผ่านมา จํานวน 64
คน (ร้อยละ 42.66) และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่ วม จํานวน 86 คน (ร้อยละ 57.33)แสดงว่าประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าในด้านการท่องเทียวในระยะเวลาทีผ่านมาน้อยกว่าคนทีไม่เข้าร่ วม
2.2 ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่าในด้านการท่องเที ยวในระยะเวลาที
ผ่านมาในรู ปแบบต่าง ๆ โดยพบว่าระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเขาเต่าให้เป็ นแหล่ง
ท่องเทียวในระยะเวลาทีผ่านมา มีคะแนนเฉลีย 3.07 ในระดับปานกลาง เรี ยงลําดับจากค่าคะแนนมากไปค่าคะแนนน้อยดังนี
การร่ วมคิดร่ วมประชุม การร่ วมดําเนินการ ร่ วมให้การสนับสนุน การร่ วมตัดสิ นใจ การร่ วมติดตามประเมินผล และการร่ วม
วางแผน
2.3 การยินดี มีส่วนร่ วมเพือพัฒนาศักยภาพชุมชนเขาเต่า ให้เป็ นแหล่งท่องเทียวในระยะต่อไป พบว่าประชาชนใน
ชุมชนเขาเต่ายินดีมีส่วนร่ วมจํานวน 80 คน (ร้อยละ 53.33) ไม่แน่ใจจํานวน 31 คน (ร้อยละ20.66)ไม่ยนิ ดีมีส่วนร่ วมจํานวน
39 คน (ร้อยละ 26) กล่าวได้วา่ ประชาชนมีความยินดีทีจะเข้าไปมีส่วนร่ วม มากกว่าจํานวนคนทีไม่แน่ ใจ และไม่ยินดี หรื อ
ทังไม่แน่ใจและไม่ยนิ ดีรวมกัน
2.4ระดับ รู ป แบบความร่ วมมือที ยิน ดีมี ส่วนร่ วมเพือพัฒ นาศักยภาพชุ มชนเขาเต่าให้เป็ นแหล่งท่องเที ยว พบว่า
ระดับความยินดีมีส่วนร่ วมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลีย 3.27 ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นรายด้านในรู ปแบบความ
ร่ วมมือ เรี ยงตามลําดับ ดังนี ยินดีร่วมคิดร่ วมประชุม ยินดีร่วมดําเนิ นการ ยินดีร่วมให้การสนับสนุน ยินดีร่วมติดตาม ยินดี
ร่ วมวางแผน ยินดีร่วมตัดสิ นใจ
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล แนวทางในการพัฒ นาศักยภาพด้านการท่องเทียวของชุ มชนเขาเต่ าจากการมีส่วนร่ วมของ ชุมชน
3.1 มุมมองสถานการณ์ท่องเทียวชุมชนเขาเต่า ชุมชนเขาเต่ามีมุมมองต่อสถานการณ์ดา้ นการท่องเทียวของชุมชน
จากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 3 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิน มองว่าการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า เป็ นส่วนหนึงของการท่องเทียว
เมืองหัวหิ น ในภาพรวมการท่องเทียวหัวหินเติบโตขึน มีนกั ท่องเทียวทังชาวไทยและต่างชาติเพิมมากขึน ส่งผลให้ธุรกิจด้าน
อสังหาริ มทรัพย์เติบโตขึน 2) ผูท้ รงคุณวุฒิในท้องถิน มองว่าชุมชนเขาเต่าเติบโตขึนมาก มีสิงดึงดูดใจด้านการท่องเทียวเช่น
ศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า ชายหาดทีสวยงามและสะอาด อ่างเก็บนําเขาเต่า โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีการสร้างอุทยานราชภักดิ มี
ผลทําให้นกั ท่องเทียวเดินทางมาเทียวมากขึน ทําให้ชุมชนเขาเต่าเป็ นแหล่งท่องเทียวทีได้ประโยชน์จากการท่องเทียวร่ วมไป
ด้วย 3) ประชาชนในชุ ม ชนเขาเต่า มองว่าการท่ อ งเที ยวของชุ ม ชนเขาเต่ าเติ บ โตขึ นมากกว่าเดิ ม ถึ ง แม้มี นัก ท่ อ งเที ยว
ชาวต่างชาติเข้ามาพักในชุมชนเขาเต่ามากขึน ราคาทีดินทีสูงมากขึน มีผลดีคือชาวบ้านมีฐานะดีขึนจากการขายทีดิน แต่ก็เป็ น
ปัญหาว่าทีดินส่ วนใหญ่เป็ นหมู่บา้ นจัดสรรของชาวต่างชาติไปมาก และมีคนต่างถินเคลือนย้ายเข้ามาอยูอ่ าศัยมากขึน
3.2 ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเขาเต่า เกียวกับสิ งทีควรได้รับการพัฒนาในชุมชนเขาเต่าเพือให้เป็ นแหล่ง
ท่องเทียวทีมีศกั ยภาพ พบว่าโดยรวมมีคะแนนเฉลีย 3.55 อยูใ่ นระดับมาก ผลการประเมินรายข้อดังนี การจัดสถานทีจอดรถ
ให้เพียงพอ มีคะแนนเฉลียในระดับมาก เป็ นคะแนนสู งสุด และการจัดเส้นทางการคมนาคมใหม่ในชุมชน เพือให้การสัญจร
สะดวก เหมาะสม มีคะแนนเฉลียในระดับปานกลาง เป็ นคะแนนตําสุด
3.3 การเสนอแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า ดังนี 1) ด้านความสําคัญและคุณค่าของ
แหล่งท่องเทียว ได้แก่ อนุ รักษ์อาคารเก่า และสถานทีสําคัญทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนไว้ ส่งเสริ มการท่องเที ยววิถีชีวิต
ชุมชนประมงพืนบ้าน จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการท่องเที ยวที ให้ประชาชนในชุ มชนมี ส่วนร่ วมและรับผลประโยชน์จากการ
ท่องเทียว 2) ด้านสภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศน์ของแหล่งท่องเทียว ได้แก่ดูแลความสะอาดของพืนทีในชุมชนโดยเฉพาะ
สถานทีสําคัญ ซ่ อมแซมถนนให้การเดินทางสะดวกจัดการขยะมูลฝอยบริ เวณ แก้ปัญหานําทิ งทีไหลลงสู่ อ่างเก็บนําเขาเต่า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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พัฒนาปรับปรุ งทัศนียภาพบริ เวณรอบอ่างเก็บนําเขาเต่า 3) ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ได้แก่ จัดทําทีพักแบบโฮมสเตย์ สร้าง
ห้องนําสาธารณะบริ การแก่นักท่องเทียว จัดบริ การทีจอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการ จัดรถรางหรื อรถจักรยานให้บริ การ
แก่นักท่ องเที ยวในชุ มชน พัฒ นาระบบเสี ยงตามสาย และประชาสัม พัน ธ์แหล่งท่องเที ยวให้เป็ นรู ้จกั มากขึ น 4) ด้านการ
คมนาคมและโครงสร้ างพืนฐาน ได้แก่ จัด บริ การรถยนต์สาธารณะให้บริ การเข้าสู่ ภายในชุมชน และดูแลความปลอดภัย
บริ เวณจุดตัดของถนนเข้าสู่ชุมชนเขาเต่า 5) ด้านความปลอดภัยของการท่องเทียว ได้แก่ ตังศูนย์ให้บริ การด้านการแพทย์และ
การรักษาพยาบาลเบืองต้นแก่นกั ท่องเทียว (สถานีอนามัยเขาเต่า) ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเทียวในการลงเล่นนําทะเล
และบริ เวณจุดทีเป็ นพืนทีอันตราย 6) ด้านความพร้อมของชุมชน ได้แก่ จัดตังศูนย์การเรี ยนรู ้โครงการพระราชดําริ โครงการ
อ่างเก็บนําเขาเต่าและศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า ศูนย์บริ การข้อมูลการท่องเทียวในชุมชน พัฒนาสิ นค้าของชุมชนให้เป็ นทีรู ้จกั
ส่งเสริ มการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวขุมชนเขาเต่า อําเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สามารถสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั นี
1. ศักยภาพด้ านการท่องเทียวในชุ มชนเขาเต่ า
ประชาชนในชุ มชนเขาเต่ามีค วามคิดเห็ นด้านศักยภาพการท่องเที ยวของชุ มชนเขาเต่า ใน 3 ประเด็น คื อ ความ
คิดเห็นต่อศักยภาพแหล่งท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าทีเห็นว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่มีความเห็นว่าชุมชนได้รับประโยชน์
จากการท่องเทียวในระดับมาก และมีผลกระทบต่อชุมชนทังทางบวกและทางลบในระดับปานกลาง
ทังนี จะเห็นได้วา่ ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มีความคิดเห็นร่ วมกันว่าแหล่งท่องเทียวในชุมชนมีคุณค่าความสําคัญ
และเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิน ในด้านประวัติศาสตร์ ทีได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ก่อให้เกิ ดการพัฒนาทําให้ชุมชนเป็ นทีรู ้จกั ของทังประเทศ เช่น โครงการพระราชดําริ สร้างอ่างเก็บนําเขาเต่า
การฟื นฟูสภาพความเป็ นอยูข่ องชาวชุมชนให้อยูด่ ีกินดี มีอาชีพ และสร้างรายได้ การมีสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทียวที
สวยงามเหมาะแก่การท่องเทียวและพักผ่อนของนักท่องเทียวทังชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทังประชาชนทัวไปในท้องถิน
นอกจากนีชุมชนเขาเต่าซึ งอยูใ่ นเขตอําเภอหัวหิ น ทีจัดเป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสี ยงของประเทศ นักท่องเทียวทังชาวไทย
และชาวต่ างชาติ นิ ยมเดิ น ทางเข้ามาท่ อ งเที ยวอย่างมาก อุ ต สาหกรรมการท่ องเที ยวจัด ได้ว่าเป็ นแหล่ ง รายได้ที สําคัญ
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของการท่ อ งเที ยวชุ ม ชนที จะช่ วยสร้ า งความยังยื น ให้ แ ก่ ชุ ม ชนต่ าง ๆ มี แ นวคิ ด การเชื อมโยง
ผลประโยชน์การท่ องเที ยวสู่ ชุมชน โดยมองว่าช่ วยก่อให้เกิ ดการกระจายรายได้ ทําให้ชุม ชนได้รับ ผลประโยชน์ ในเชิ ง
เศรษฐกิจ และทําให้คนในท้องถินมีคุณภาพชี วติ ทีดีขึน ในขณะเดียวกันยังกระตุน้ ให้เกิดการอนุรักษ์และสื บทอดทรัพยากร
ทังทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท้องถินให้ยงยื
ั น และยังเป็ นประโยชน์เชือมโยงไปถึ งชุมชนบริ เวณใกล้เคียงด้วย
(องค์การบริ หารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืน, 2558)
การที ผลกระทบที เกิ ดจากพัฒนาชุ มชนเขาเต่าให้เป็ นแหล่งท่องเที ยว ของชุมชนเขาเต่ามี ในระดับ ปานกลางนัน
สอดคล้องกับบุญเลิศ จิตตังวัฒนา (2548) ทีกล่าว่ามีสาเหตุจากปั จจุบนั ชุมชนท้องถินในแหล่งท่องเทียวขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
และก่ อให้เกิ ด ผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนท้องถิ นทังด้านบวกและด้านลบ และงานวิจัยของวรรณวิมล (2558) ที ศึ กษา
ศัก ยภาพชุ ม ชนในการจัด การท่ อ งเที ยวโดยชุ ม ชนตลาดนําอัม พวา ก็ พ บว่ามี ผ ลกระทบทังเชิ งบวกและเชิ ง ลบในด้าน
สิ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมเช่นกัน
2. การมีส่วนร่ วมในการพัฒ นาศักยภาพด้ านการท่องเทียวของชุ มชนเขาเต่ า
จากการที ในระยะเวลาที ผ่ า นมานั น ประชาชนในชุ ม ชนเขาเต่ า เข้ า ไปมี ส่ วนร่ วมพั ฒ นาศัก ยภาพด้ า น
การท่ อ งเที ยวน้ อ ยกว่ าคนที ไม่ ไ ด้เข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว ม และอยู่ใ นระดับ ค่ า คะแนนปานกลาง แต่ ป ระชาชนในชุ ม ชน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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เขาเต่าก็มีความคิดเห็ นว่า มีความยินดีทีจะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้านการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าต่อไป ทังนี จะ
เห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามนี ส่วนมากเป็ นบุคคลในวัยผูใ้ หญ่ เป็ นชาวชุมชนเขาเต่าโดยกําเนิ ดหรื ออยูอ่ าศัย
ในชุมชนเขาเต่ามากกว่า 10 ปี จึ งเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่ วมเพือพัฒนาชุมชนของตน และมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่ วม
กิจกรรมของชุมชนในทุกระดับ แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนเขาเต่า ต่างแสดงความคิดเห็นว่าการ
พัฒนาชุมชนเขาเต่านัน อยูใ่ นพืนทีความรับผิดชอบของหน่วยราชการส่วนท้องถิน จึงไม่เห็นความจําเป็ นทีประชาชนจะต้อง
เข้าไปเป็ นตัวตังตัวตีดาํ เนิ นการพัฒนาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ประกอบกับภาระความจําเป็ นด้านการประกอบอาชี พ จึ งทําให้มี
โอกาสเข้าไปมีส่วนร่ วมดําเนินการขันตอนต่าง ๆไม่มากนัก โดยเฉพาะในระดับการร่ วมวางแผนนันมีนอ้ ยทีสุด สอดคล้อง
กับ มาลินี (2551) ทีพบว่าการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการการท่องเทียวของตําบลนาไร่ หลวง อําเภอสองแคว
จังหวัดน่าน ก็มีไม่มากเท่าทีควร
ดังนันหน่วยงานทีจะเข้าไปดําเนิ นพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวชุมชนเขาเต่าจะต้องหาวิธีการส่งเสริ มให้ประชาชน
เข้ามี ส่วนร่ วมให้มากขึน โดยการส่ งเสริ มให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมและการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างเป็ นธรรม มีการ
พึงพาประสานประโยชน์ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิ จ และบูรณาการความร่ วมมือระหว่างภาคีพฒั นา ซึ งสอดคล้องกับงาน
ของ บุษกร และวิโรจน์ (2558) ทวี (2559) และสุดถนอม (2560) ทังนีการจะดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมดําเนินการใด ๆ
เพือประโยชน์ของชุมชนนัน ต้องมีการสร้างทัศนคติทีดีให้เกิดขึนแก่ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่ วมทังทางตรงและทางอ้อม
และให้มีโอกาสได้รับผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
3. แนวทางการพัฒ นาศักยภาพด้านการท่องเทียวของชุ มชนเขาเต่ าจากการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มีความเห็นว่าชุมชนเขาเต่าเป็ นแหล่งท่องเทียวทีเจริ ญเติบโตขึนมาก จําเป็ นต้องได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวในระดับมาก และเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียว แบ่งเป็ น 6 ด้าน
คือ 1) ด้านความสําคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเทียว เน้นการคงเอกลักษณ์และความสําคัญของพืนทีทางประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนไว้ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืนของบุญเลิศ (2548) และปาริ ฉัตร และพัชริ นทร์ (2556) ใน
การสร้างจิ ตสํานึ กการอนุ รักษ์ทรัพยากรทางธรรมธรรมชาติ ให้แก่นักท่ องเที ยวชาวบ้านและเยาวชนในพืนที ดังนันการ
พัฒ นาศักยภาพด้านความสําคัญและคุ ณค่าของแหล่งท่ องเที ยว จึ งเป็ นปั จ จัยสําคัญที สามารถสร้ างจุ ด เด่ น และดึ งดูด ใจ
นักท่องเทียวให้เข้ามาท่องเทียวในชุมชนเขาเต่า 2) ด้านสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของแหล่งท่องเทียว ทีมีแนวทางการ
ดูแลรักษาความสะอาด แก้ไขปั ญหานําเสี ยและจัดภูมิทศั น์ของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของปาริ ฉัตร และพัชริ (2556)
และวรรณวิมล (2558) 3) ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ที เสนอให้มีการจัดที พักHome stay แก้ปัญหาระบบสาธารณู ปโภค
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญศรี (2558) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวจังหวัดกาญจนบุรี ในการพัฒนา
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณู ปโภค และสิ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที ยวให้ได้มาตรฐาน 4) ด้านการ
คมนาคมและโครงสร้างพืนฐาน มีแนวทางการพัฒนาคือ การบริ การด้านการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยทางถนน ดัง
ทีปณิศา และศิ ริวรรณ (2556) ได้ศึกษาเกียวกับหัวหิ นกับความสามารถทางการแข่งขันอย่างยันยืน พบว่าเมืองหัวหิ นมีความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั การเลือกแหล่งท่องเทียวของนักท่องเทียวเป็ นอย่างมาก 5) ด้านความ
ปลอดภัยของการท่องเทียว มีแนวทางพัฒนาคือ การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเทียว และพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล
เบื องต้นสําหรั บนักท่องเที ยว ซึ งในชุมชนเขาเต่ ามี สถานี อนามัยเขาเต่าที สามารถรองรั บและให้บริ การทางการแพทย์ได้
เบืองต้น การดูแลรักษาพยาบาลนีเป็ นสิ งสําคัญประการหนึงศักยภาพด้านความปลอดภัยของนักท่องเทียว ดังที เพ็ญศรี ฉิ รินงั
(2558) ได้กล่ าวว่าการดู แลบริ การสาธารณสุ ข ในพืนที ต่ าง ๆ ให้ ได้มาตรฐานอยู่เสมอ เป็ นสิ งสนั บ สนุ น การพัฒ นาการ
ท่ องเที ยว รวมทังสอดคล้องกับ งานวิจ ัยของมาลิ นี (2551) และมนัส สิ นี และคณะ (2556) ที ได้เสนอแนวทางการพัฒ นา
ศักยภาพการท่ องเที ยวในเรื องของระบบความปลอดภัยแก่ นักท่ องเที ยวเช่น กัน 6) ด้านความพร้ อมของชุม ชนเน้น การ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้การสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน และวางรากฐานความตระหนักรู้เกียวกับประโยชน์ของการท่องเทียว
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การท่องเทียวแห่ งประเทศไทยกับค่ านิยมไทยทีปรากฏในคําขวัญโฆษณา
Tourism Authority of Thailand and Thai Social Values in Advertising Slogans
พัชราภรณ์ คชินทร์ *
Patcharaporn Kachin1*

บทคัดย่อ

คําขวัญ โฆษณาที ใช้ใ นการประชาสั มพันธ์การท่ องเที ยวของ ททท. ตังแต่ปี พ.ศ. มี เนื อหาระบุชื อ
ประเทศไทย ระบุ เอกลักษณ์ และระบุ ผ ลที จะได้รั บ จากการท่ องเที ยวในประเทศ ซึ งเป็ นการสร้ างคําขวัญ โฆษณาที มี
จุดมุ่งหมายในการให้ขอ้ มูลและโน้มน้าวใจ ยิงเมือนํามาใช้ร่วมกับการใช้คาํ ทีเกียวกับภาพลักษณ์ของประเทศ และคําทีทําให้
ข้อความสละสลวย ล้วนทําให้คาํ ขวัญโฆษณาน่าสนใจ จดจําได้ง่าย และสื อความได้ตรงวัตถุประสงค์ ส่ วนการใช้ประโยค
นันเป็ นลักษณะการสร้างคําขวัญโฆษณาทีสอดคล้องกับความต้องการในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียว เช่น ใช้ประโยค
บอกเล่าเพือให้ขอ้ มูล หรื อใช้ประโยคคําถามและเชิญชวนเพือโน้มน้าวใจนันเอง
ด้านการสะท้อนค่านิ ยม พบมีการหมุนเวียนอยู่ ค่านิยม คือ ค่านิ ยมความเป็ นชาติ ค่านิยมทางสังคม และค่านิยม
ความเป็ นมนุษย์ โดยเป็ นการเปลียนแปลงตามกระแสหรื อปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ทังเรื องเศรษฐกิจ ซึ งเป็ นกระแสหลักทีมี
ผลทําให้รัฐบาลออกนโยบายส่ งเสริ มการท่องเทียวด้านต่าง ๆ และกระแสต่อมา คือ กระแสความเป็ นไทย โดยเฉพาะอย่างยิง
ในด้า นของศิ ล ปะ วัฒ นธรรม ประเพณี อาหาร เสื อผ้า เครื องแต่ ง กาย ความเชื อ วิ ถี ชี วิต และผู ้ค น ส่ วนการอนุ รัก ษ์
สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ งเป็ นกระแสทีเกิดขึนทัวโลกนัน ก็มีผลต่อการท่องเทียวในประเทศไทยเช่นเดี ยวกัน
รวมทังกระแสความสุ ขจากการท่องเที ยว โดยเฉพาะอย่างยิงในปั จจุบนั สภาพสังคมของไทยที รี บเร่ ง ต้องแข่งขันกันอยู่
ตลอดเวลา ทําให้นกั ท่องเทียวจํานวนมากรู ้สึกว่าการท่องเทียวเป็ นการพักผ่อน เป็ นความสุขทีแสวงหาได้ไม่ยากนัก
ตลอดระยะเวลาที ผ่านมา การท่องเที ยวภายในประเทศไทยมีการเปลียนแปลงที เชื อมโยงกับเรื องต่าง ๆ มากมาย
ซึ งล้วนมี ผลต่ อ ความเชื อมันของนั ก ท่ อ งเที ยวทังสิ น ดัง นัน ททท. จึ ง ได้ส ร้ างคําขวัญ โฆษณาหลากหลายเพื อใช้ใ น
ประชาสัมพันธ์การท่องเทียวในยุคต่าง ๆ แตกต่างกัน โดยคําขวัญโฆษณาเหล่านันนอกจากจะช่วยกระตุน้ และโน้มน้าวทําให้
เกิดการท่องเทียวแล้ว ยังสามารถสะท้อนค่านิยมไทยทีเปลียนแปลงไปได้อีกด้วย
คําสําคัญ : ค่านิ ยมไทย , คําขวัญโฆษณา , การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
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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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แม้ว่าตัวเลขด้านการท่องเทียวและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะถูกมองเป็ นเรื องเดี ยวกันมานาน แต่ภายใต้ความจริ ง
ที ว่าทรัพยากรด้านการท่ องเที ยวบางอย่างหากใช้ไม่ระมัดระวังก็มีวนั เสื อมโทรมหรื อหมดสิ นไป อีกทังประเทศไทยยัง
แวดล้อมไปด้วยนานาประเทศทีต่างมีขุมทรัพย์ดา้ นการท่องเทียวทีดี ไม่แพ้กนั โดยเฉพาะอย่างยิงเมือประเทศเหล่านันต่างมี
การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทียวของตนอย่างคึกคักจนส่งผลให้เกิดการแข่งขันในวงการธุรกิจท่องเทียวระดับชาติอย่าง
ดุเดื อด การท่ องเที ยวในปั จจุบ ันจึ งไม่ต่างกับการสร้างผลิตภัณฑ์ขึนมาเพือจําหน่ ายเป็ นสิ นค้าที มีรูป แบบเชิ ญชวนให้ผูท้ ี
สนใจเข้ามาซือหาภายในประเทศ
การแสดงความคิดรวบยอดเกียวกับสิ นค้าด้านการท่องเทียวทีมาในรู ปของการสร้างตราสินค้าและแสดงวาทกรรม
ผ่านคําขวัญโฆษณาส่ งเสริ มการท่องเทียว คือ การสื อสารการตลาดอย่างหนึงทีแสดงให้เห็นว่าสิ นค้าทีจําหน่ายนันเน้นสิ งใด
เป็ นจุดขาย โดยคําขวัญโฆษณาตรงกับภาษาอังกฤษว่า “slogan” (สโลแกน) หมายถึง คําขวัญ คติพจน์ คําโฆษณา เสี ยงร้อง
รวมพล เสี ยงร้องรบ (วิทย์,
) โดยในภาษาไทยมักพบการใช้คาํ ว่า “คําขวัญ” แทนคําว่า “สโลแกน” อยูบ่ ่อยครัง แต่ทงนี
ั
เพือความเข้าใจทีชัดเจนมากขึน ในบทความชินนี จะใช้คาํ ว่า “คําขวัญโฆษณา” อันหมายถึ งคําว่า “slogan” ซึ งเป็ นคําสัน ๆ
ที แสดงความคิ ดรวบยอด ทําหน้าที ตอกยําในจุด ขายของสิ น ค้าและบริ การให้ชัดเจนมากขึ น รวมทังใช้เป็ นส่ วนในการ
ประกอบกับเชื อมโยงกับงานโฆษณาต่างประเภท ต่างชิ น ต่างวาระ และต่างสื อให้เป็ นแผนประชาสัมพันธ์เดียวกัน (เสรี ,
) เช่น เป๊ ปซี ใช้คาํ ขวัญโฆษณาว่า “รสชาติของคนรุ่ นใหม่” ในทุก ๆ สื อโฆษณานันเอง
สําหรับการท่องเทียวแห่งประเทศไทยทีผ่านมามีการสร้างคําขวัญโฆษณาทีใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียว
ภายในประเทศมากมาย ดังนี
คําขวัญโฆษณาทีใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวภายในประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ปี พุทธศักราช
คําขวัญโฆษณาทีใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวภายในประเทศ
2528-2529
: เทียวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง
2530
: เทียวแผ่นดินทอง ร่ วมฉลองปี ท่องเทียวไทย
2531
: ทีนีเมืองไทย คุณเทียวเมืองไทยทัวหรื อยัง
2532-2535
: เทียวไทยให้ครบ พบไทยให้ทวั
2536-2537
: ไปดูให้เต็มตา ความลําค่าของไทย
2538
: เมืองไทยมีมากกว่าทีคุณรู ้จกั สวยกว่าทีคุณเคยเห็น
2539-2540
: เทียวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ / เทียวเมืองไทย ไปอย่างมีสาํ นึก
2541
: ปี ท่องเทียวไทย
2542
: ปี ท่องเทียวไทย
การเฉลิมฉลองแม่นาแห่
ํ งราชอาณาจักรไทย
2543
: ไทยเทียวไทย
2544
: ท่องเทียววันหยุด สุดสุดในเมืองไทย
2545
: เทียวทัวไทย ไปได้ทุกเดือน
2546
: มุมมองใหม่ เมืองไทย
2547
: สัมผัสจริ งเมืองไทย
2548
: วันธรรมดาทีไม่ธรรมดา / เทียวทีไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา
2549
: ปี แห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเทียวทัวไทย
2550 - 2551
: เทียวไทยให้สนุก เติมความสุขให้ชีวติ / เก็บเมืองไทยให้สวยงาม
2552
: เทียวไทยครึ กครื น เศรษฐกิจไทยคึกคัก
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2553
: เมืองไทยใคร ๆ ก็รัก / กอดเมืองไทย...ให้หายเหนือย
2554-2556
: เทียวหัวใจใหม่ เมืองไทยยังยืน
2557
: หลงรักประเทศไทย
2558 -2559
: ท่องเทียววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร / ท่องเทียววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนกัน
หากสังเกตจะพบว่าคําขวัญโฆษณาของการท่องเที ยวแห่ งประเทศไทยในแต่ละปี จะมีความแตกต่างกัน ซึ งเกิดขึน
จากนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที ยวที ปรั บเปลียนไปตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ดังนันคําขวัญโฆษณาของการท่องเที ยวแห่ ง
ประเทศไทย นอกจากจะช่วยกระตุน้ และโน้มน้าวทําให้ค นอยากท่ องเที ยวมากขึ นแล้ว ยัง สามารถสะท้อนค่านิ ยมไทย
บางอย่างทีเปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงสมัยได้อีกด้วย ด้วยเหตุนีผูเ้ ขียนจึงสนใจทีจะศึ กษาค่านิ ยมไทยทีปรากฏในคําขวัญ
โฆษณาของการท่องเที ยวแห่ งประเทศไทย เพือค้นหาว่าในแง่การท่ องเทียวภายในประเทศนันมีค่านิ ยมการท่ องเที ยวใด
ปรากฏบ้าง ซึ งจะทําให้ผอู ้ ่านตระหนักว่าความคิดหรื อวิถีปฏิบตั ิของนักท่องเทียวภายในประเทศดําเนิ นไปภายใต้ค่านิยมใด
เกิดขึนมาเพืออะไร
การสร้ างคําขวัญโฆษณาของการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย
จากการรวบรวมข้อมูลคําขวัญโฆษณาทีใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวภายในประเทศแต่ละปี จะพบว่ามี
ลักษณะการสร้างคําขวัญสามารถสรุ ปได้ ดังนี
. เนือหาของคําขวัญโฆษณา พบมีการระบุเนือหาต่าง ๆ แบ่งเป็ น กลุ่ม ได้แก่
. คํา ขวัญ โฆษณาที ระบุ ชื อประเทศไทย โดยปรากฏคําว่า “แผ่ น ดิ น ไทย” “ไทย” “เมื อ งไทย”
“ราชอาณาจักรไทย” และ “ประเทศไทย” ซึงมีปรากฏทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ.
. คําขวัญ โฆษณาที ไม่ระบุ ชือประเทศไทย โดยปรากฏเพี ยง ช่ วงเวลา คื อ พ.ศ.
ในคําขวัญ
โฆษณาทีว่า “วันธรรมดาทีไม่ธรรมดา” และ “เทียวทีไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา”
. คําขวัญโฆษณาทีระบุเอกลักษณ์หรื อคุณสมบัติเด่นของประเทศไทย เช่น “ไปดูให้เต็มตา ความลําค่า
ของไทย” “ปี ท่องเทียวไทย
การเฉลิมฉลองแม่นาแห่
ํ งราชอาณาจักรไทย” “เทียวทัวไทย ไปได้ทุกเดือน” “ท่องเทียววิถี
ไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร”
. คําขวัญโฆษณาทีระบุผลทีจะได้รับจากการท่องเทียวในประเทศไทย เช่น “เมืองไทยมีมากกว่าที คุณ
รู ้จกั สวยกว่าทีคุณเคยเห็น” “ท่องเทียววันหยุด สุ ดสุดในเมืองไทย” “วันธรรมดาทีไม่ธรรมดา” “เทียวทีไหนไม่สุขใจเท่าบ้าน
เรา” “เทียวไทยให้สนุก เติมความสุขให้ชีวติ ” “ท่องเทียววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร”
. การใช้ คาํ พบการใช้คาํ ดังนี
. การใช้คาํ ทีเกียวกับภาพลักษณ์ของประเทศ ปรากฏลักษณะการใช้คาํ ต่าง ๆ ดังนี
. . คําทีให้คุณค่าต่อความเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศไทย เช่น คําว่า “แผ่นดินทอง” ในคําขวัญโฆษณา
“เที ยวแผ่น ดิ น ไทย ภู มิใจแผ่น ดิ น ทอง” และ “เที ยวแผ่น ดิ น ทอง ร่ วมฉลองปี ท่ องเที ยวไทย” , คําว่า “ลําค่ า” ในคําขวัญ
โฆษณา “ไปดูให้เต็มตา ความลําค่าของไทย” , คําว่า “วิถีไทย” ในคําขวัญโฆษณา “ท่องเทียววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร”
. . คําทีให้ความคุณค่าต่อความรู ้สึกของการท่องเทียว เช่น คําว่า “มากกว่าทีคุณรู ้จกั “สวยกว่าทีคุณเคย
เห็ น ” ในคําขวัญ โฆษณา “เมื อ งไทยมี ม ากกว่าที คุ ณ รู ้ จ ัก สวยกว่า ที คุ ณ เคยเห็ น ” , คําว่า “สุ ด สุ ด ” ในคําขวัญ โฆษณา
“ท่องเทียววันหยุด สุ ดสุดในเมืองไทย” , คําว่า “สนุก” “เติมความสุข” ในคําขวัญโฆษณา “เทียวไทยให้สนุก เติมความสุขให้
ชีวติ ”
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. การใช้คาํ ทีทําให้ขอ้ ความสละสลวย จดจําง่าย ปรากฏลักษณะการใช้คาํ ต่าง ๆ ดังนี
. . คําสัมผัส
. . . คําสัมผัสสระ เช่ น “เที ยวแผ่น ดิ น ไทย ภูมิ ใจแผ่นดิ น ทอง” “เที ยวแผ่นดิ น ทอง ร่ วม
ฉลองปี ท่องเทียวไทย” “เทียวไทยให้ครบ พบไทยให้ทว”
ั “ไปดูให้เต็มตา ความลําค่าของไทย”
. . . คําสัมผัสเสี ยงอักษร เช่ น “เทียวแผ่นดิ นไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง” “ไทยเที ยวไทย” “ปี
แห่ งการเฉลิมฉลอง ท่องเทียวทัวไทย” “มุมมองใหม่ เมืองไทย”
. . . ไม่มีคาํ สัมผัส เช่น “ทีนี เมืองไทย คุณเทียวเมืองไทยทัวหรื อยัง” “เมืองไทยมีมากกว่าที
คุณรู ้จกั สวยกว่าทีคุณเคยเห็น” “สัมผัสจริ งเมืองไทย” “วันธรรมดาทีไม่ธรรมดา” “หลงรักประเทศไทย”
. . การซําคํา
. . . ซําคําทังหมด ได้แก่ “ทีนีเมืองไทย คุณเทียวเมืองไทยทัวหรื อยัง”
. . . ซําบางส่วนของคํา ได้แก่ “เทียวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง” “เทียวไทยให้ครบ พบ
ไทยให้ทว”
ั
. . . ซําคําแบบเล่นคํา ได้แก่ “เทียวไทยครึ กครื น เศรษฐกิจไทยคึกคัก”
. การใช้ ประโยค พบการใช้ประโยคในลักษณะต่าง ๆ ดังนี
. ประโยคบอกเล่า เช่น “ปี ท่องเทียวไทย” “ปี แห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเทียวทัวไทย”
. ประโยคคําถาม ได้แก่ “ทีนีเมืองไทย คุณเทียวเมืองไทยทัวหรื อยัง”
. ประโยคแสดงความต้องการ เช่น “เทียวแผ่นดิ นทอง ร่ วมฉลองปี ท่องเทียวไทย” “เทียวเมืองไทยไป
อย่างมีสาํ นึ ก” “เก็บเมืองไทยให้สวยงาม”
. ประโยคเชิญชวน เช่น “ไปดูให้เต็มตา ความลําค่าของไทย” “เมืองไทยมีมากกว่าทีคุณรู ้จกั สวยกว่าที
คุณเคยเห็น”
จากลักษณะการสร้างคําขวัญโฆษณาในการประชาสัมพันธ์ของการท่องเทียวแห่ งประเทศไทยข้างต้น พอจะสรุ ป
ได้วา่ เนื อหาของคําขวัญโฆษณาทีมีการระบุชือประเทศไทย การระบุเอกลักษณ์ และการระบุผลทีจะได้รับจากการท่องเทียว
ในประเทศไทย เป็ นการสร้างคําขวัญโฆษณาทีมีจุดมุ่งหมายในการให้ขอ้ มูลและโน้มน้าวใจ ยิงเมือนํามาใช้ร่วมกับการใช้คาํ
ทีเกียวกับภาพลักษณ์ของประเทศ และคําทีทําให้ขอ้ ความสละสลวย ล้วนทําให้คาํ ขวัญโฆษณาน่าสนใจ จดจําได้ง่าย และสื อ
ความได้ตรงวัตถุประสงค์มากขึน ส่ วนการใช้ประโยคนันเป็ นลักษณะการสร้างคําขวัญโฆษณาทีสอดคล้องกับจุดประสงค์
และความต้องการในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียว เช่น ใช้ประโยคบอกเล่าเพือให้ขอ้ มูล หรื อใช้ประโยคคําถามและเชิญ
ชวนเพือโน้มน้าวใจนันเอง
ค่านิยมไทยกับการท่ องเทียว
(พรศิริ,
) กล่าวว่า การส่ งเสริ มการเดิ นทางท่องเที ยวของคนไทยในประเทศเป็ นเสมือนการส่ งเสริ มให้เกิ ด
มิตรภาพและโอกาสแห่ งความเข้าใจในชีวติ ความเป็ นอยู่ ประเพณี วิถีวฒั นธรรมของผูค้ นในแต่ละท้องถิน ซึ งสอดคล้องกับ
(อภินนั ท์, ) ทีกล่าวถึงผลลัพธ์จากการท่องเทียวในประเทศว่าเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพือรองรับ
นักท่องเทียวทีมีการขยายตัวมากขึน แต่ตอ้ งยอมรับว่ายุคสมัยหนึงของการท่องเทียวเป็ นภาพทีจํากัดอยูเ่ ฉพาะในคนบางกลุ่ม
ทังนีอาจมาจากในอดีตสังคมมีความตึงเครี ยดน้อย การแข่งขันในการทํางานยังไม่สูง การคมนาคมไปในสถานทีต่าง ๆ ยังไม่
สะดวก ต้อ งใช้เวลาในการเดิ น ทางยาวนาน ประกอบกับ แหล่ ง ท่ อ งเที ยวยัง ไม่ ถู ก ประชาสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง การสร้ าง
ประสบการณ์ชีวิต หรื ออาจไม่ได้รับการพัฒนา ไม่มีความปลอดภัย คนส่ วนใหญ่จึงมองว่าการท่องเทียวเป็ นการใช้เวลาที
สิ นเปลือง ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และไม่มีประโยชน์ ต่างกับปั จจุบนั ทีการคมนาคมสะดวกสบายขึน แหล่งท่องเทียวมากมายถูก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ประชาสัมพันธ์ในเชิ งการสร้างประสบการณ์ชีวิตและมีการพัฒนาให้ดีขึน รวมทังผูค้ นมี ความเครี ยดสู ง การท่องเที ยวจึง
กลายค่านิ ยมอย่างหนึงทีถูกนํามาใช้เพือเป็ นการพักผ่อนและแสดงออกถึงรสนิยมในการดําเนินชีวติ มากขึน
สําหรับ ความหมายของคําว่า “ค่ านิ ยม” (มณฑาทิ พ ย์,
) กล่าวว่า ค่ านิ ยม คื อ แบบอย่างพฤติ ก รรมที อาจ
เกียวข้องกับวัตถุหรื อมิใช่วตั ถุก็ได้ ซึ งในสังคมต่าง ๆ จะมีค่านิ ยมแตกต่างกันไป โดยบางค่านิ ยมก็ก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่
บุคคลผูถ้ ือปฏิบตั ิและแก่สังคม แต่บางค่านิ ยมก็อาจก่อให้เกิดผลเสี ยแก่สังคม ด้านสุ นทรี โคมิน และ (สนิ ท,
) กล่าวว่า
ค่านิ ยม คือ ความเชืออย่างหนึงทีเชือว่าวิถีปฏิบตั ิบางอย่างหรื อเป้ าหมายของชีวติ บางอย่างนัน เป็ นสิ งทีตัวเองหรื อสังคมเห็ น
ดีเห็นชอบ สมควรทีจะยึดถือปฏิบตั ิ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ งชาติ ( : - ) กําหนด ค่านิ ยมพืนฐาน ประการ ได้แก่ . การ
พึงพาตนเอง ขยันหมันเพียง และมีความรับผิดชอบ . การประหยัดอดออม . การมีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย . การ
ปฏิ บตั ิตามคุณธรรมของศาสนา และ . การรั กชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ส่ วน สนิ ท สมัครการ (อ้างถึงใน ปองบุญญ์,
) ได้
วิเคราะห์ และจัดแบ่ งค่านิ ยมของไทยเป็ น กระแสหลัก ซึ งจัดว่าเป็ นตัวกําหนดในการสร้างคุณค่าทีสําคัญให้กบั แผนการ
ประพฤติปฏิบตั ิของคนไทย ดังนี
. คนไทยมีค่านิ ยมในการนับถือตัวบุคคล คือ คนไทยถือว่าคนมีความสําคัญมากทีสุด ทุกสิ งทุกอย่างในโลกขึนอยู่
กับบุคคล ด้วยเหตุนีพฤติกรรมของคนไทยจึ งมีการตอบสนองความต้องการของตนเองเป็ นสําคัญ ค่านิยมนีทําให้เกิดค่านิยม
รอง ประการ คือ คนไทยยึดถือลัทธิปัจเจกชน และคนไทยไม่ชอบขัดแย้ง
. คนไทยมีค่านิ ยมในเรื องความรักสนุก คือ มักถือว่าความสนุกสนานรื นเริ งเป็ นกําไรชี วติ การเคร่ งเครี ยดและเอา
จริ งเอาจังตลอดเวลาเป็ นสิ งทีน่ าเบือหน่ าย ค่านิ ยมนี ทําให้เกิ ดค่านิ ยมรอง ประการ คือ การเน้นยําในการบริ โภค ไม่ชอบ
ทํางานหนัก เพราะงานหนักไม่ใช่ความสนุก และนิยมชมชอบคนใจกว้าง ไม่ตระหนีขีเหนียว
. คนไทยมี ค่ านิ ยมในความเชื อเรื องบุญ กรรม ซึ งเป็ นพืนฐานของค่านิ ยมรองหมายประการ เช่น ค่านิ ยมเรื อง
อํานาจ (คนมีบุญมีวาสนาจึงได้มีอาํ นาจ) ค่านิ ยมเรื องการให้อภัย ไม่จองเวร เพราะกลัวภพหน้าต้องมาเป็ นเวรเป็ นกรรมกัน
อีก
ด้วยเหตุนีจึงเป็ นทียอมรับกันในหมู่นกั วิชาการทางสังคมว่าค่านิยมมีบทบาทสําคัญมากต่อพฤติกรรมของมนุษย์ใน
ฐานะที เป็ นตัวตัดสิ น ตัวกําหนด ตัวนํา หรื อตัวผลักดันให้พฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางใดทางหนึ ง ค่านิ ยมจึงเป็ นพลังที
ซ่ อนเร้ น อยู่ภายใต้พฤติ กรรมทางสังคมส่ วนใหญ่ข องมนุ ษ ย์ โดยถู กนํามาใช้ในการโน้มน้าวใจเพือวัตถุ ป ระสงค์ต่ าง ๆ
มากมาย ไม่เว้นแม้แต่ในเรื องของการสร้างคําขวัญโฆษณาทีใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวของ ททท. ทีถูกนํามาใช้
ในการโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคทําให้เกิดความรู ้สึกอย่างท่องเทียวมากขึน โดยเป็ นการโน้มน้าวใจผ่านค่านิยม ดังนี
ปี พ.ศ. - คําขวัญโฆษณา : เทียวแผ่ นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติชาติ โดยใช้คาํ ว่า “แผ่นดินทอง” อันหมายถึง ดิ นแดนทีมีความ
อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที ลําค่า รวมถึงประชาชนมีเสรี ภาพ ขยันประกอบอาชี พ ทํานุ
บํารุ งแผ่นดิ นให้อุดมสมบูรณ์ มักปรากฏคู่กบั คําว่า “แผ่นดินธรรม” หมายถึง แผ่นดินทีมีพระมหากษัตริ ยท์ ีทรงปฏิบตั ิตนใน
หลักทศพิธราชธรรมปกครองอยู่ ซึงก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที โดยเป็ นการโน้มน้าวให้คนไทยภาคภูมิใจ
ในแผ่นดิ นของตนเอง และเดิ นทางท่องเที ยวภายในประเทศไทย สอดคล้อ งกับสภาพเศรษฐกิจไทยทีกําลังเผชิ ญกับปั ญหา
เศรษฐกิจถดถอยในสังคมเศรษฐกิจโลกทีลามมาสู่ ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. (รังสรรค์ ,
) ในขณะนันตรง
กับรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ปี พ.ศ.
คําขวัญโฆษณา : เทียวแผ่ นดินทอง ร่ วมฉลองปี ท่ องเทียวไทย
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติ มีการใช้คาํ ว่า “แผ่นดินทอง” เช่นเดียวกับคําขวัญโฆษณาปี ก่อน
หน้า โดยขณะนันได้มีการเปิ ดตัวโครงการ Visit Thailand Year เพือเฉลิมฉลองเนื องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ซึงนับว่าเป็ นการทําการตลาดทีประสบผลสําเร็ จมากครังหนึงของไทยจนต่อมา
หลายประเทศได้ด ําเนิ น การตามอย่าง ทําให้เกิ ด แคมเปญคล้าย ๆ กัน เช่ น Visit Malaysia Year , Visit Lao Year , Visit
Myanmar Year รวมถึงภูมิภาคอืน ๆ ในโลกด้วย (ภราเดช, 2549)
ปี พ.ศ.
คําขวัญโฆษณา : ทีนีเมืองไทย คุณเทียวเมืองไทยทัวหรื อยัง
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ทีแสดงเกี ยวกับพฤติกรรมของคนทีมีต่อการใช้ชีวิตหรื อการ
ท่องเทียว เช่น ความรักสนุก ต้องการความสุข การเปิ ดหูเปิ ดตา การเปิ ดประสบการณ์ใหม่ ๆ ทีได้จากการท่องเทียวโดยมีการ
ใช้คาํ ถามเชิงวาทศิลป์ ทีไม่หวังคําตอบ แต่ตอ้ งการให้ผบู้ ริ โภคเกิดการฉุกคิดว่าตนเองได้เดินทางท่องเทียวตามสถานทีต่าง ๆ
ภายในประเทศทัวถึงทุกพืนทีหรื อไม่ ซึ งหากผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลทีไม่ค่อยได้เดิ นทางท่องเทียวนัก ก็จะเกิ ดความรู ้สึกอยาก
ออกไปท่องเทียวมากขึน แต่หากเป็ นบุคคลทีชืนชอบการท่องเทียวอยูแ่ ล้ว คําขวัญโฆษณาลักษณะนีก็จะเป็ นคําถามทีกระตุน้
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความอยากทีจะค้นหาสถานทีท่องเทียวใหม่ ๆ ภายในประเทศทีตนเองไม่เคยไปเยือน ซึงถือเป็ นการโน้มน้าว
ใจได้เป็ นอย่างดี
ปี พ.ศ. - คําขวัญโฆษณา : เทียวไทยให้ ครบ พบไทยให้ ทวั
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ทีแสดงเกี ยวกับพฤติกรรมของคนทีมีต่อการใช้ชีวิตหรื อการ
ท่องเทียว โดยมีเนื อหาคล้ายคลึงกับคําขวัญโฆษณาในปี ก่อนหน้านี ที ต้องการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู้สึกอยากที จะ
เดิ นทางยังสถานที ท่ องเที ยวภายในประเทศให้ท ัวถึ ง โดยคําว่า “ไทย” คําแรกหมายถึ งประเทศไทย ส่ วนคําว่า “ไทย” คํา
ต่อมาหมายถึง การได้พบกับความเป็ นไทย ทีสอดแทรกอยูใ่ นสถานทีท่องเทียวและวิถีชีวติ ของผูค้ นในพืนทีต่าง ๆซึงในช่วง
ปี พ.ศ. รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณเกินกว่า ล้านบาท วางแผนการส่ งเสริ มการตลาดในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที ยว การท่ องเที ยวแห่ งประเทศไทยจึงเล็งเห็ นแล้วว่านโยบายการตลาดควรจะเน้นหนักไปในการส่ งเสริ มการ “ซื อ”
โดยมีกลยุท ธ์ในการเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การที มี “คุณภาพ” หลังจากนันไม่นานก็เกิ ดเหตุการณ์ทางการเมือง “พฤษภา
ทมิฬ” ซึ งส่ งผลกระทบต่อการท่องเทียวอย่างมาก (ศิริพร,
) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้นกั ท่องเทียวลดลงถึง
ร้อยละ เมือเที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี ก่อน และมีผลต่อเนื องไปถึงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ.
ด้วย ซึ ง
หลังจากเหตุการณ์สงบลง การท่องเที ยวแห่ งประเทศไทย และภาคเอกชนที เกี ยวข้องได้เร่ งรัดการสร้างภาพพจน์ทีถูกต้อง
ของประเทศไทย โดยผ่านสื อมวลชนทังในและต่างประเทศ และเชิญบริ ษทั ตัวแทนท่องเทียวเข้ามาดูสถานการณ์ในประเทศ
ส่งผลให้สถานการณ์ท่องเทียวของไทยฟื นตัวได้เร็ วกว่าทีคาดไว้
ปี พ.ศ. - คําขวัญโฆษณา : ไปดูให้ เต็มตา ความลําค่ าของไทย
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิยมความเป็ นชาติ ในทีนี หมายถึงค่านิ ยมทีแสดงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และสถานทีท่ องเทียวอันงดงามทีทรงคุณค่าของไทย สอดคล้องกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน
หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในขณะนันทีกล่าวถึงนโยบายด้านการท่องเทียว โดยมีเนือหาตอนหนึงระบุวา่ รัฐบาลจะส่งเสริ มและ
ประสานงานกับ หน่ วยงานต่าง ๆ ทังในระดับ ประเทศ ระดับ ภูมิ ภ าค และระดับ นานาชาติ เพื อประชาสัม พัน ธ์ ให้ช าว
ต่างประเทศรู ้จกั ประเทศไทยในแง่มุมทีถูกต้อง อนุรักษ์และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเทียวให้อยูใ่ นสภาพที
เอืออํานวยต่ออุตสาหกรรมการท่องเทียว รวมทังส่ งเสริ มให้ประชาชนท่องเที ยวในประเทศให้มากขึน (รัฐบาลไทย,
)
ซึงเป็ นการทํางานหลังจากทีประเทศไทยประสบกับปั ญหาเรื องภาพลักษณ์ในการท่องเทียวจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ทาง
การเมือง “พฤษภาทมิฬ” ในปี ก่อนหน้านี
ปี พ.ศ.
คําขวัญโฆษณา : เมืองไทยมีมากกว่ าทีคุณรู้ จกั สวยกว่ าทีคุณเคยเห็น
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ทีแสดงเกี ยวกับพฤติกรรมของคนทีมีต่อการใช้ชีวิตหรื อการ
ท่องเที ยว เช่น ความรักสนุก การต้องการความสุ ข การต้องการค้นพบสถานทีท่องเทียวใหม่ ๆ ทีสวยงาม ซึ งเนื อหาของคํา
ขวัญโฆษณานี หมายถึง ประเทศไทยยังมีสถานที ท่องเที ยวและความงดงามอีกมากมายทีคุณยังไม่เคยรู ้จกั หรื อสัมผัสจากที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ใดมาก่ อน เป็ นการกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู้สึกอยากที จะเดิ น ทางท่ องเที ยวมากขึน สําหรั บในปี นี ททท. เน้น การ
ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ (ecotourism) อย่างจริ งจัง เพือแก้ปัญหาความเสื อมโทรมของสิ งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเทียว โดย
ให้คาํ จํากัดความว่าหมายถึง การเดิ นทางไปยังสถานทีท่องเที ยวแห่ งใดแห่ งหนึ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการศึกษา ชื นชม
และเพลิดเพลินไปกับทัศนี ยภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวติ ของคนในท้องถิน บนพืนฐานของความรู ้
และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2538)
ปี พ.ศ. - คําขวัญโฆษณา : เทียวเมืองไทย ไม่ ไปไม่ รู้ / เทียวเมืองไทย ไปอย่ างมีสํานึก
ช่วงเวลานี ปรากฏคําขวัญโฆษณาทีใช้สาํ หรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที ยวภายในประเทศไทย คําขวัญ ซึ ง
สะท้อนค่านิ ยมที แตกต่างกัน ได้แก่ “เที ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้” เป็ นคําขวัญโฆษณาทีสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์อนั
แสดงถึงพฤติกรรมการท่องเทียวทีการต้องการค้นพบสถานที ท่องเทียวใหม่ ๆ ทียังไม่รู้จกั หรื อยังไม่เคยสัมผัส ส่ วน “เทียว
เมืองไทย ไปอย่างมีสาํ นึ ก” เป็ นคําขวัญโฆษณาที สะท้อนค่านิ ยมทางสังคม หมายถึง ค่านิ ยมทีแสดงเกียวกับพฤติกรรมของ
คนที มีต่อสังคมส่ วนรวม เช่น การมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมาย การช่วยกันรักษา และไม่ทาํ ลายสาธารณสมบัติ หรื อ
การรักษาสิ งแวดล้อม ซึ งจากการทีการท่องเทียวถูกโจมตีวา่ เป็ นสาเหตุหนึ งทีทําลายสภาพแวดล้อม รวมถึงทําลายสังคมและ
วัฒนธรรม การท่องเที ยวแห่ งประเทศไทยในฐานะหน่ วยงานที รั บ ผิ ดชอบและกํากับ ดู แลการท่องเที ยวโดยตรงจึ งมี การ
ดําเนิ นการเพือแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเทียว ปี พ.ศ.
– 2546 ทีเน้นการ
สร้างกระแสหลัก กระแส คือ กระแสความต้องการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กระแสความต้องการใน
ด้านการศึกษาเรี ยนรู ้ และกระแสความต้องการพัฒนาคน (ศูนย์พฒั นาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544)
ปี พ.ศ.
คํ า ขวั ญ โฆษณา : ปี ท่ อ งเที ยวไทย / ปี ท่ อ งเที ยวไทย
การเฉลิ ม ฉลองแม่ นํ าแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
ช่ วงเวลานี ปรากฏคําขวัญโฆษณาที ใช้สําหรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที ยวภายในประเทศไทย คําขวัญ ที
สะท้อ นค่ านิ ยมความเป็ นชาติ เหมือนกัน โดยในที นี หมายถึ ง การประกาศปี การท่ องเที ยวและเชิ ญ ชวนให้ ผูค้ นออกมา
ท่องเทียวภายในประเทศไทยเนืองในโอกาสพิเศษ โอกาสคือ การเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนเกมส์ ครังที ใน
ปี พ.ศ.
และวโรกาสพระชนมพรรษาครบ รอบ ( พรรษา) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวในปี พ.ศ. อันเป็ น
วาระพิเศษทีคนไทยจะร่ วมถวายความจงรักภักดี และร่ วมฉลองพร้อมเพรี ยงกันทัวประเทศ ด้วยเหตุนีคณะรัฐมนตรี จึ งได้มี
มติอนุมตั ิให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ น “ปี ท่องเทียวไทย - (Amazing Thailand 1998-1999)” โดยมีเป้ าหมายให้ประเทศ
ไทยอยู่ในแผนที เดินทางของนักท่องเที ยวทัวโลกด้วยสิ นค้าท่องเทียวทังธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมความเป็ นอยู่
และมุ่งส่ งเสริ มให้ประชาชนชาวไทยเดินทางท่องเทียวในเมืองไทยแทนการเทียวต่างประเทศ (การท่ องเทียวแห่ งประเทศ
ไทย, 2551)
ปี พ.ศ. คําขวัญโฆษณา : ไทยเทียวไทย
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติ ในทีนี หมายถึงค่านิ ยมทีแสดงเกียวกับสิ งทีส่งผลถึงความมันคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากคําขวัญโฆษณานีเกิดขึนจากนโยบายการทํางานทีทาง ททท. ต้องการเชิญชวนให้คนไทย
เดินทางท่องเที ยวในประเทศมากขึน ประกอบกับ ททท. ครบรอบ ปี ในปี พ.ศ.
ดังนันจึ งได้ทาํ การประชาสัมพันธ์
กิ จกรรมการดําเนิ น งานของ ททท. มากมาย เพื อให้ป ระชาชนคนไทยเกิ ด ความรู้ ความเข้าใจ และภาคภูมิ ใจในสมบัติ
วัฒนธรรมของไทย รวมถึงการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ท รัพยากรอันจะส่ งผลนําสู่ การท่องเที ยวแบบยังยืน ต่อไป ซึ งก็
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยในขณะนันที แม้จะกําลังฟื นตัวและขยายตัวได้ดีตลอดครึ งปี หลัง พ.ศ.
จนถึ งครึ งปี
แรกของ พ.ศ. แต่ก็เริ มชะลอตัวลงในเวลาต่อมา เพราะได้รับผลจากราคานํามันทีปรับตัวอยูใ่ นระดับสู ง ภาวะนําท่วมใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ราคาพืชผลตกตําต่อเนื อง ความซบเซาของตลาดหลักทรัพย์ และความไม่แน่นอนทางการเมือง (จิ
ราวรรณ,
)
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ปี พ.ศ. คําขวัญโฆษณา : ท่ องเทียววันหยุด สุ ดสุ ดในเมืองไทย
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ทีแสดงเกี ยวกับพฤติกรรมของคนทีมีต่อการใช้ชีวิตหรื อการ
ท่ องเที ยว โดยปรากฏคําว่า “สุ ดสุ ด” อันหมายถึงการได้รับความสนุ ก ความสุ ข ความสะดวกสบาย และการพักผ่อนที น่ า
ประทับ ใจจากการเดิ น ทางท่ องเที ยวภายในประเทศไทย ซึ งเป็ นคําขวัญ โฆษณาที ททท. ขยายผลจากแนวคิ ด Amazing
Thailand Experience Variety ที ต้องกระตุน้ ให้คนไทยออกมาท่องเที ยวในช่ วงวัน หยุดมากขึ น และชะลอการเดิ นทางออก
นอกประเทศให้นอ้ ยลง
ปี พ.ศ. คําขวัญโฆษณา : เทียวทัวไทย ไปได้ ทุกเดือน
จากคําขวัญ โฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ในทีนี หมายถึงพฤติ กรรมของคนที ต้องการเดิ นทางค้น หา
ความสุข ความสนุกสนาน และประสบการณ์ใหม่จากการท่องเทียวตามสถานทีต่าง ๆ ของประเทศไทยได้ทุกเดือน โดยในปี
ดังกล่าวได้มีการก่อตังกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาขึน และมีการกําหนดเป้ าหมายทีจะให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการ
ท่องเทียวของภูมิภาคเอเชีย ภาครัฐบาลโดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทยจึงได้จดั สรรงบประมาณกว่า , ล้านบาท เพือ
กระตุน้ ตลาดท่องเทียวด้วยการเปิ ดโครงการ “เทียวไทยไปได้ทุกเดือน” ซึงมีจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเทียวทีจัดขึนตลอด
ทังปี เป็ นจุดขาย เพือใช้เป็ นกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการท่องเทียวของประเทศไทย โดยนอกจากส่ งเสริ มให้ชาวต่างชาติเข้ามา
ท่องเทียวในประเทศไทยแล้ว รัฐบาลยังสนับสนุนให้คนไทยเกิดค่านิยมในการท่องเทียวภายในประเทศ (นันทา, 2557)
ปี พ.ศ. - คําขวัญโฆษณา : มุมมองใหม่ เมืองไทย /สัมผัสจริงเมืองไทย
ปี พ.ศ. ปรากฏคําขวัญโฆษณาทีใช้สาํ หรั บการประชาสัมพันธ์การท่องเที ยวภายในประเทศไทย คํา
ขวัญ ซึ งสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์เหมือนกัน ในที นี แสดงถึ งพฤติ กรรมการท่ องเที ยวที การต้องการค้นพบสถานที
ท่ องเที ยวใหม่ ๆ ที ยังไม่ รู้จกั หรื อยังไม่ เคยสัมผัสมาก่อน โดยในต้นปี พ.ศ.
ททท. ได้จดั ทําโครงการ “มุม มองใหม่
เมืองไทย” (Unseen in Thailand) ขึน ด้วยการแนะนําแหล่งท่องเทียว แห่ ง เพือให้คนไทยได้สัมผัสเมืองไทยในมุมมองที
ไม่เคยเห็นมาก่อน ทังสถานทีท่องเทียวใหม่และสถานทีทีอาจอยูใ่ นแหล่งท่องเทียวเก่าแต่เป็ นมุมมองใหม่ โดยนักท่องเทียว
ต้องไปให้ถูกที ถูกเวลา ถูกฤดูกาล ความสวยงามที น่ าตืนตาตืนใจก็จะปรากฏขึน ซึ งในระยะเวลาของโครงการก็ประสบ
ความสําเร็ จจนได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึงในสามของแผนการตลาดยอดเยียมประจําปี พ.ศ.
และด้วยเหตุนีทาง ททท.
จึงได้เดินหน้าต่อกับ Unseen Thailand โครงการ หรื อ “สัมผัสจริ งเมืองไทย” ซึงต้องการให้คนไทยเดินทางไปท่องเทียวใน
แหล่ งท่ องเที ยว “Unseen” แบบไปจริ ง ๆ เพื อเป็ นการช่ วยเพิมปริ มาณการท่ องเที ยวและรายได้ที เกิ ดจากการท่ องเที ยว
ภายในประเทศ โดยเพิมเติ มเรื องของตํานาน ประวัติ หรื อความเชื อในท้องถินควบคู่ไปกับการแนะนําแหล่งท่องเทียวใน
โครงการอีก แห่ ง ซึ งเป็ นแหล่งท่องเที ยวทีน่ าสนใจ น่าไปสัมผัสจริ ง มากกว่าเป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีความสวยงามหรื อ
ความแปลกเท่านัน (ท่องเทียว, 2546)
ปี พ.ศ. คําขวัญโฆษณา : วันธรรมดาทีไม่ ธรรมดา / เทียวทีไหนไม่ สุขใจเท่ าบ้ านเรา
จากคําขวัญ โฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์ ในทีนี หมายถึงพฤติ กรรมของคนที ต้องการเดิ นทางค้น หา
ความสุ ข ความสนุกสนาน และประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที ยวตามสถานทีต่าง ๆ ของประเทศ โดย “วันธรรมดาทีไม่
ธรรมดา” ที คําขวัญโฆษณาที ต้องการส่ งเสริ มให้คนไทยออกมาเดิ นทางท่องเที ยวในวันที ไม่ใช่ วนั หยุด ซึ งสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมทีต้องมีการกระตุน้ ให้นักท่องเทียวหลุดพ้นจากความกลัว และความเสี ยใจจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิสึ
นามิ รวมถึงโน้มน้าวให้คนไทยท่องเทียวในประเทศไทยมากขึนด้วยการจัดแคมเปญ “เทียวทีไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา” ตาม
ด้วยการปล่อยมาสคอต “สุขใจ” และเชิ ญนักร้องนักแสดงชือดัง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ ซึ ง
ทําให้สถานการณ์โดยภาพรวมเริ มปรับตัวดี ขึน แต่การท่องเที ยวของคนไทยก็ยงั มี การชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อยในบางช่วง
เนืองจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเคลือนไหวของกลุ่มการเมือง และเกิ ด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

47

อุทกภัยซําอีกครังใน อําเภอของจังหวัดสงขลาและรอบนอกของตัวเมืองหาดใหญ่ ระหว่างวันที - ธันวาคม พ.ศ.
(จิราวรรณ, 2555)
ปี พ.ศ.2549 คําขวัญโฆษณา : ปี แห่ งการเฉลิมฉลอง ท่องเทียวทัวไทย
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติ ในที นี หมายถึ งค่ านิ ยมที แสดงเกี ยวกับ การจงรั กภักดี ความ
ภาคภูมิใจ ต่อชาติ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ ซึ งสอดคล้องกับการจัดงานเฉลิมฉลองแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระเกียรติ
ในปี มหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ปี ซึ งถือว่าเป็ นการครองราชย์ยาวนานที สุด โดยมีการจัดงานมหกรรมพืชสวน
โลกเฉลิ มพระเกี ยรติ ทีจังหวัด เชี ยงใหม่ ซึ งเป็ นงานใหญ่ระดับ ประเทศ ก่อให้เกิ ด การหลังไหลของกระแสการเดิ น ทาง
ท่องเที ยวข้ามภูมิภาคเพือไปเยียมชมงานดังกล่าวอย่างคึกคัก (การท่องเที ยวแห่ งประเทศไทย,
) โดยเป็ นการเดินทาง
ท่องเทียวในลักษณะทัศนาจร ต่อมาในช่วงเดื อนกันยายนเกิ ดความเคลือนไหวทางการเมือง โดยมีการชุมนุมประท้วงการ
บริ ห ารงานของรั ฐ บาลนกยกรั ฐ มนตรี ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร จนเกิ ด เป็ นวิก ฤตการณ์ ท างการเมื อ ง ทํ า ให้ ก ารท่ อ งเที ยว
ภายในประเทศเกิดการชะลอตัวลง (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2551)
ปี พ.ศ. คําขวัญโฆษณา : เทียวไทยให้ สนุก เติมความสุ ขให้ ชีวิต / เก็บเมืองไทยให้ สวยงาม
ช่วงเวลานี ปรากฏคําขวัญโฆษณาทีใช้สาํ หรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที ยวภายในประเทศไทย คําขวัญ ซึ ง
สะท้อนค่านิ ยมทีแตกต่างกัน ได้แก่ “เทียวไทยให้สนุก เติมความสุขให้ชีวิต” ทีปรากฏคําว่า “สนุก” และ “เติมความสุ ข” ซึ ง
แสดงถึงค่านิ ยมความเป็ นมนุษย์ทีรักความสนุกสนาน ชอบการผ่อนคลาย หลีกหนีความเครี ยดและความวุ่นวาย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในขณะนันทีมีปัญหาทางการเมืองทําให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ราคานํามันโลกมีการปรับตัวสูงขึนเป็ น
ประวัติการณ์ เกิดปั ญหาเงินเฟ้ อ และค่าครองชี พสู งตามไปด้วย (การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย,
) ส่ งผลกระทบด้าน
การท่องเทียวอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ทําให้ ททท. ต้องกระตุน้ โดยโฆษณาเชิญชวนให้ผคู้ นเห็นความสุข หรื อออกไปแสวงหา
ความสุ ขให้กบั ชี วิตด้วยการท่องเที ยวมากขึน ส่ วน “เก็บ เมืองไทยให้สวยงาม” เป็ นคําขวัญโฆษณาที สะท้อนค่านิ ยมทาง
สังคม หมายถึง ค่านิ ยมทีแสดงเกียวกับพฤติกรรมของคนทีมีต่อสังคมส่ วนรวม เช่น การมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมาย
การช่ วยกัน รั กษา และไม่ทาํ ลายสาธารณสมบัติ หรื อการรั กษาสิ งแวดล้อม สอดคล้องกับ สภาพสังคมในขณะนันที เกิ ด
กระแสตืนตัวเรื องภาวะโลกร้อน และประเทศไทยเองก็เริ มมีปัญหาจากการทีนักท่องเทียวเพิมจํานวนสูงขึนจนส่ งผลกระทบ
ต่อสถานทีท่องเทียว
ปี พ.ศ. คําขวัญโฆษณา : เทียวไทยครึกครื น เศรษฐกิจไทยคึกคัก
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยม ประการ คื อ ค่านิ ยมความเป็ นชาติ อันหมายถึง การแสดงถึงสิ งที ส่ งผลถึ ง
ความมันคงของประเทศ ซึงก็คือ เศรษฐกิจ มาผนวกรวมกับค่านิยมความเป็ นมนุษย์ ทีต้องการค้นหาความสุขสนุกสนานจาก
การท่องเทียว โดย “เทียวไทยครึ กครื น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” เป็ นคําขวัญโฆษณาทีถูกนํามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพือโน้ม
น้าวให้คนไทยออกมาท่ องเที ยวภายในประเทศมากขึ น เพือช่วยกระตุ น้ เศรษฐกิ จของไทยที ขณะนันกําลังประสบปั ญหา
ตกตําอันเนื องมาจากภาวะวิกฤติต่าง ๆ ทังปั ญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ชนิ ดเอ (H1N ) หรื อไข้หวัดใหญ่
ปั ญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื อมโทรมของแหล่งท่องเทียว ความปลอดภัย
และปั ญ หาการก่ อการร้ ายใน จังหวัด ชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ ด ังกล่าวส่ งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื อมันของ
นักท่ องเที ยวต่อประเทศไทย รัฐบาลจึงมีน โยบายสร้างความเชื อมันให้กับ นักท่ องเที ยวและเร่ งรั ดมาตรการกระตุน้ การ
ท่องเทียวต่อไป
ปี พ.ศ. คําขวัญโฆษณา : เมืองไทยใคร ๆ ก็รัก / กอดเมืองไทย...ให้ หายเหนือย
ช่วงเวลานี ปรากฏคําขวัญโฆษณาที ใช้ในการประชาสัมพันธ์ คําขวัญ ซึ งทังคู่ได้สะท้อนค่านิ ยมความเป็ นชาติ
เช่นเดียวกัน โดย “เมืองไทยใคร ๆ ก็รัก” เป็ นคําขวัญโฆษณาทีต้องการกระตุน้ ให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในประเทศไทย
ด้วยการนําเสนอเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ ในพืนทีต่าง ๆ ของแต่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ละภูมิภาค ส่ วน “กอดเมืองไทย...ให้หายเหนื อย” ก็เป็ นคําขวัญโฆษณาทีถูกนํามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพือเชิญชวนคน
ไทยให้ ป ล่ อ ยวางความขุ่ น ข้องหมองใจ ความคับ ข้อ งจากสถานการณ์ ข องบ้างเมื อ งที กดทับ คนไทยมาอย่างยาวนาน
ซึงสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนันทีแม้ พ.ศ.
จะเป็ นวาระครบรอบ ปี ของ ททท. ทีเดิมทีได้กาํ หนดรู ปแบบการ
ทํางานทีต้องมีการเฉลิมฉลองอย่างยิงใหญ่ แต่เมือเกิดวิกฤตการณ์ความวุน่ วายจนมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเทียวอย่าง
มากมาย ททท. จึ งเปลียนแนวคิดการทํางานในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นการกระตุน้ ให้คนไทยหลุดพ้นจากความสับสนวุน่ วาย
โดยใช้การเดินทางท่องเทียวมาเยียวยาทางอารมณ์ ด้วยการออกไปหาอ้อมกอดของธรรมชาติ อ้อมกอดของขุนเขา อ้อมกอด
ของหาดทราย อ้อมกอดของชายทะเล หรื ออ้อมกอดของประเพณี วิถีวฒั นธรรมอันงดงามของเมืองไทย เพือจะได้ลืมเลือน
ความว้าวุน่ ขุ่นมัว แล้วเดิ นทางออกไปสัมผัสเก็บซับรับเอาสิ งดี ๆ ทีงดงามของเมืองไทย กลับมากอดเก็บไว้เป็ นพลังของชีวิต
ซึงการที คนไทยช่วยกันออกเดินทางท่องเทียวในประเทศนัน นอกจากจะเป็ นการพักผ่อนเพือตนเองแล้ว ยังเป็ นการกระจาย
รายได้ ช่วยเยียวยารักษาเศรษฐกิจ รักษาอุตสาหกรรมท่องเที ยวของไทยให้อยู่รอดผ่านพ้นวิกฤตไปได้ดว้ ยเช่นกัน (การ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย, )
ปี พ.ศ. - คําขวัญโฆษณา : เทียวหัวใจใหม่ เมืองไทยยังยืน
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิ ยมทางสังคม อันแสดงออกถึงพฤติกรรมของคนทีมีต่อสังคมส่ วนรวม เช่น การมี
ระเบี ยบวินัย การเคารพกฎหมาย การช่วยกันรักษา และไม่ทาํ ลายสาธารณสมบัติ หรื อการรักษาสิ งแวดล้อม โดยมีการใช้
คําศัพท์ที แสดงการชี นําเรื องการท่ องเที ยวตามธรรมชาติห รื อการท่องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์ เพือมุ่งเน้นการเดิ นทางท่ องเทียว
ภายในประเทศแบบรักษาคุณค่าความมังคังของทรัพยากร ซึ งจะนําไปสู่ การท่องเทียวอย่างยังยืน ขณะเดี ยวกันก็จะเป็ นการ
สร้างทัศนคติ ด ้านใหม่ให้กับนักท่องเที ยวไทย และยังจะส่ งผลให้นักท่องเที ยวต่างชาติ รู้สึกดี ทีเห็ นนักท่ องเที ยวชาวไทย
ท่องเทียวในรู ปแบบดังกล่าว
ปี พ.ศ. คําขวัญโฆษณา : หลงรักประเทศไทย
จากคําขวัญโฆษณาสะท้อนค่านิยมความเป็ นมนุษย์ทีต้องการค้นหาความสุ ขจากการท่องเทียว โดยมีเนือหาจูงใจให้
คนไทยออกมาเดิ นทางท่องเที ยวจริ ง เน้นแนวคิดการท่องเที ยว “แบบเข้าถึง” ซึ งก็คือ การเดิ นทางท่องเที ยวที จะนําพานัก
เดินทางทุกคนไปสัมผัส และเข้าถึงเสน่ห์ของประเทศไทยมากขึน จนทําให้หลาย ๆ คนเกิ ดความรู้สึก “หลงรัก” โดยบางคน
อาจจะหลงรักในความสงบ หลงรักในความสวยงาม หลงรักในมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หลงรักวิถีชีวิต หลงรักผูค้ น และ
หลงรักความเป็ นไทยในภูมิภาคต่าง ๆ และเมือหัวใจได้หลงรักอะไรสักอย่างแล้ว นักท่องเทียวก็อยากทีจะไปเห็ น ไปสัมผัส
ไปดูแล ไปเข้าถึง และไปบอกต่อความประทับใจให้คนอืน ๆ รับรู ้ ถือเป็ นการสร้างปรากฏการณ์ทางความคิดให้คนไทยเกิด
ทัศนคติ ทีดี กบั การท่ องเที ยวในประเทศ กระตุน้ ให้เกิ ดการเดิ นทางท่ องเที ยวมากขึน บ่ อยขึ น และภายใต้จิตสํานึ กที ดี ขึน
จนทําให้การท่องเทียวกลายเป็ นส่วนหนึงของชีวติ อย่างแท้จริ ง
ปี พ.ศ. - คําขวัญโฆษณา : ท่ องเทียววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร / ท่ องเทียววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่ เหมือนกัน
ช่วงเวลานี ปรากฏคําขวัญโฆษณาทีใช้ในการประชาสัมพันธ์ คําขวัญ คือ “การท่ องเทียววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือน
ใคร” และ “ท่องเทียววิถีไทย เก๋ ไก๋ ได้เหมือนกัน” ซึงนอกจากจะมีความคล้ายคลึงกันแล้วยังสะท้อนค่านิ ยมทีเหมือนกัน คือ
ค่านิ ยมความเป็ นชาติ อันหมายถึง ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย มาผสานกับค่านิ ยม
ความเป็ นมนุ ษย์ ทีต้องการค้นหาความสุ ขสนุกสนานจากการท่องเที ยวทีแปลกใหม่ ไม่ซาใคร
ํ
โดยมีการประกาศให้เป็ นปี
พ.ศ.
เป็ น “ปี ท่องเที ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess) และมีการนําคําว่า “วิถีไทย” มาเป็ นตัวสร้างเอกลักษณ์และ
สร้ างการรับ รู ้ ถึงภาพลักษณ์ ด ้านบวกจากความสุ ข ความรื นเริ ง ความเป็ นอยู่แบบไทยที พบเห็ น ได้ทุ ก ถิ นทัวไทย และ
เชือมโยงความรู ้สึกของนักท่องเทียวให้เข้าถึงวิถีไทย (Thainess) ควบคู่กบั การกระตุน้ ให้เกิดบรรยากาศการเดินทางท่องเทียว
ทีสนุกสนานและเบิกบานใจ ซึ งจากการทํางานภายใต้แนวคิดดังกล่าว ทําให้การท่องเที ยวไทยปี พ.ศ.
มีการเติบโตสู ง
ทีสุดเป็ นประวัติการณ์ โดยทังหมดเป็ นผลพวงมาจากสถานการณ์ภายในประเทศทีสงบลง การเปิ ดตัวโครงการท่องเทียววิถี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ไทย และการเติบโตของสายการบินต้นทุนตําได้ช่วยกระตุน้ ให้การเดิ นทางท่องเทียว แต่ทงนี
ั การท่องเทียวก็มีการหยุดชะงัก
ในบางช่วงจากการระบาดของไวรัสเมอร์ในเกาหลีใต้ เหตุระเบิดบริ เวณแยกราชประสงค์ และการก่อเหตุร้ายในปารี ส
จากการวิเคราะห์ทาํ ให้เห็นว่า คําขวัญโฆษณาทีใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวของ ททท. มีค่านิ ยมปรากฏ
อยู่ ค่านิ ยม คื อ . ค่านิ ยมความเป็ นชาติ หมายถึง ค่านิ ยมที แสดงเกี ยวกับการจงรักภักดี ความภาคภูมิใจ ต่อชาติ สถาบัน
พระมหากษัต ริ ย์ การเมื อง การปกครอง ศิ ลปวัฒ นธรรม ประเพณี หรื อกล่าวถึ งสิ งที ส่ งผลถึ งความมันคงของประเทศ
. ค่านิ ยมทางสังคม หมายถึง ค่านิ ยมที แสดงเกี ยวกับพฤติกรรมของคนที มีต่อสังคมส่ วนรวม เช่น การมีระเบี ยบวินัย การ
เคารพกฎหมาย การช่วยกันรักษา และไม่ทาํ ลายสาธารณสมบัติ หรื อการรักษาสิ งแวดล้อม และ . ค่านิ ยมความเป็ นมนุ ษย์
หมายถึ ง ค่านิ ยมที แสดงเกี ยวกับพฤติ กรรมของคนที มีต่อการใช้ชีวิต หรื อการท่องเที ยว เช่ น ความรั กสนุ ก การต้องการ
ความสุข ความอิสระ ความสะดวกสบาย

สรุ ปผลการวิจัย

จากรายละเอียดในข้างต้น ทําให้ทราบว่าคําขวัญโฆษณาทีใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวของ ททท. ตังแต่
ปี พ.ศ. - มีการสะท้อนค่านิยมหมุนเวียนอยู่ ค่านิ ยม คือ ค่านิ ยมความเป็ นชาติ ค่านิยมทางสังคม และค่านิยมความ
เป็ นมนุษย์ โดยเป็ นการเปลียนแปลงตามกระแสหรื อปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ทังกระแสหลักอย่างการส่งเสริ มเศรษฐกิจ และ
กระแสรอง คือ การส่ งเสริ มความเป็ นไทย การอนุ รักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และกระแสความสุ ขจากการ
ท่องเทียว
สําหรับ การส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ซึ งเป็ นกระแสหลักนัน ทีมีผลทําให้รัฐบาลออกนโยบายส่งเสริ มการท่องเทียวด้าน
ต่าง ๆ เพือให้สอดรับกับการส่ งเสริ มเศรษฐกิจในยุคสมัยต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนปี การท่องเทียว การจัดกิ จกรรม รวมทัง
การคิ ด สร้ างคําขวัญโฆษณาที ช่ วยกระตุน้ การท่ องเที ยวที ส่ วนใหญ่ เกิ ดขึ นเพือแก้ปั ญหาเศรษฐกิ จ ซบเซาหรื อติ ด ขัด ใน
ขณะนัน กล่าวคือ หลังจากมีการส่งเสริ มการท่องเทียวอย่างจริ งจัง เพือตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วตามแผนพัฒนา
ด้านการท่องเทียวทีเกิดขึนฉบับแรกในปี พ.ศ.
การท่องเทียวก็ฟืนตัวขึนตามลําดับ จนถึงช่วงของการท่องเทียวหลัง “ปี
ท่องเทียวไทย” พ.ศ. ที มีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ รอบ ( พรรษา)
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การท่ องเที ยวของประเทศไทยก็มี การเติบ โตขึนอย่างเห็ นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตามภาพ
สะท้อนด้านเศรษฐกิ จในช่วงหลังปี พ.ศ.
ก็มีการแผ่วเบาลงบ้าง เนื องจากปั ญหาความวุน่ วายทางการเมือง โรคระบาด
ภัยพิบตั ิ และความไม่สงบในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่ วนกระแสรองที มีผลต่อการท่ องเที ยวของไทย คื อ กระแสความเป็ นไทย โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านของศิ ลปะ
วัฒ นธรรม ประเพณี อาหาร เสื อผ้า เครื องแต่ งกาย ความเชื อ วิถีชี วิต และผูค้ น เนื องจากผู ค้ นชอบการท่ องเที ยวที เป็ น
เอกลักษณ์ ประกอบกับการกระตุน้ และส่ งเสริ มความเป็ นไทยของหน่ วยต่าง ๆ มีมากขึน โดยทีปรากฏอย่างชัดเจน คื อ ปี
พ.ศ.
“ปี ท่ อ งเที ยวไทย” (Amazing Thailand) , ปี พ.ศ.
“หลงรัก ประเทศไทย” และปี พ.ศ. “ท่องเทียววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร” “ท่องเทียววิถีไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนกัน” ทีมีการนําภาพลักษณ์เชิงบวกด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยมาเชือมโยงกับความรู ้สึกของนักท่องเทียวทีได้เข้าไปสัมผัส จนทําให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริ มการ
ท่องเทียวและการอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยอย่างยังยืน
ด้านกระแสการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ งเป็ นกระแสที เกิ ดขึนทัวโลกนัน สําหรับประเทศ
ไทยก็นับ เป็ นกระแสรองอี กกระแสหนึ งที มีผ ลต่ อการท่ องเที ยวในประเทศไทยเช่ น เดี ยวกัน โดยประเด็น การอนุ รัก ษ์
สิ งแวดล้อมปรากฏครังแรกในคําขวัญโฆษณาเมือปี พ.ศ.
“เที ยวเมืองไทย ไปอย่างมีสํานึ ก” ตามนโยบายการ
พัฒนาการท่ องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์ข องประเทศ และปรากฏอีกครังในปี พ.ศ.
“เก็บ เมื องไทยให้สวยงาม” จาก
กระแสตืนตัวเรื องภาวะโลกร้อน จากนัน ททท. ได้คิดสร้างคําขวัญโฆษณา “เทียวหัวใจใหม่ เมืองไทยยังยืน” ซึ งใช้ในการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ประชาสัมพันธ์การท่ องเที ยวติดต่อยาวนานตังแต่ปี พ.ศ. เพือมุ่งเน้นการเดิ นทางท่ องเทียวภายในประเทศแบบ
รักษาคุณค่า ความมังคังของทรัพยากรนําไปสู่ การท่องเทียวอย่างยังยืน โดยนอกจากจะเป็ นการสร้างทัศนคติดา้ นใหม่ให้กบั
นักท่องเทียวแล้ว ยังเป็ นการแสดงออกถึงการดําเนินนโยบายด้านธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างจริ งจังด้วย
สุดท้าย กระแสความสุ ขจากการท่องเทียว เป็ นความสุ ขที ได้จากการท่องเทียวตามทีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ปั จจุบนั ที สภาพสังคมของไทยนันเปลียนแปลงจากเดิม กลายมาเป็ นสังคมรี บเร่ ง ต้องแข่งขันกันอยูต่ ลอดเวลา ดังนันการ
ท่ องเที ยวจึ งได้รับ อิ ทธิ พลจากสิ งนี ทําให้นักท่ องเที ยวจํานวนมากรู ้ สึกว่าการท่องเที ยวเป็ นการพักผ่อน เป็ นความสุ ข ที
แสวงหาได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะปั จจุบนั ที มีรูปแบบการท่องเที ยวหลากหลาย เช่น การท่องเทียวแบบเนิ บช้า ทีใช้เวลากับ
สถานทีท่องเทียวแห่ งหนึ งมากขึน เพือทีจะได้มองเห็นสิ งสวยงามของสิ งใกล้ตวั มากขึน การท่องเทียวเชิงสุขภาพ ทีนําเรื อง
ของการดูแลสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลมาพวงอยูก่ บั การท่องเทียว การท่องเทียวเชิงสัมมนา ทีเปิ ดโอกาสให้ผคู ้ นสามารถ
ประชุมสัมมนาและพักผ่อนในเมืองท่องเทียวควบคู่ในเวลาเดียวกัน
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา การท่องเทียวภายในประเทศไทยมีการเปลียนแปลงทีเชือมโยงกับเรื องต่าง ๆ มากมาย ซึ ง
ล้ว นมี ผ ลต่ อ ความเชื อมันของนั ก ท่ อ งเที ยวทั งสิ น ดัง นั น ททท. จึ ง ได้ส ร้ า งคํา ขวัญ โฆษณาหลากหลายเพื อใช้ใ น
ประชาสัมพันธ์การท่องเทียวในยุคต่าง ๆ แตกต่างกัน โดยคําขวัญโฆษณาเหล่านันนอกจากจะช่วยกระตุน้ และโน้มน้าวทําให้
เกิดการท่องเทียวแล้ว ยังสามารถสะท้อนค่านิยมไทยทีเปลียนแปลงไปได้อีกด้วย
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่ องเทียวชาวมาเลเซียต่ อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลา
Malaysian tourists’s expectation and satisfaction toward tourism products of Songkhla Province
ประภาพรรณ แก้วสิ ยา * กุลดารา เพียรเจริ ญ และ มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์
ทางการท่ องเที ยวจังหวัด สงขลา และเพือเปรี ยบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยทีเดินทางมาท่องเทียวในจังหวัด
สงขลา และมีประสบการณ์ต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่ องเทียวจังหวัดสงขลา จํานวน คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ
วิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลเปรี ยบเทียบความคาดหวังและความพึง
พอใจของนั ก ท่ อ งเที ยวชาวมาเลเซี ยต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ท างการท่ อ งเที ยวจังหวัด สงขลาด้ว ยเทคนิ ค Important Performance
Analysis (IPA) พบว่ า ความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที ยวชาวมาเลเซี ยทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก
เมือเปรี ยบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจควรเน้นให้ความสําคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุ งโดยเร่ งด่วนใน
ด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction) และสิ งอํานวยความสะดวก
(Amenity) ซึงจําเป็ นอย่างยิงทีต้องมีแนวทางการพัฒนาต่อไป
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียว, 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

บทนํา

อุตสาหกรรมการท่องเที ยวถือว่าเป็ นอีกหนึ งอุตสาหกรรมที เป็ นทีมาของรายได้มหาศาลของแต่ละประเทศ ดังจะ
เห็นได้จากการทีหลาย ๆ ประเทศได้มีการสนับสนุนการท่องเทียวของประเทศตนเพือดึงดูดให้นกั ท่องเทียวเดินทางเข้าไป
ท่ องเที ยวในประเทศมากยิงขึน จากการสํารวจพฤติกรรมนักท่องเที ยวทัวโลก (Visa Global Travel Intentions Study) ของ
บัตรเครดิ ตวีซ่า (VISA) ประจําปี
พบว่า นักท่ องเที ยวเดิ น ทางเพือการพักผ่อนเพิมมากขึน โดยมี การใช้จ่ายน้อยลง
เหตุผลหลักในการท่ องเที ยว คือ เพือพักผ่อนกับครอบครัว ซึ งประเทศที นักท่ องเที ยวนิ ยมเดิ นทางไปท่ องเที ยวมากที สุ ด
ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญีปุ่ น ฮ่องกง สหราชอาณาจักร และ ออสเตรเลีย ตามลําดับ โดยมีประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที ส่ วน
ปั จจัยที ทําให้เลือกไปยังประเทศนัน ๆ ในปี
นักท่องเทียวเน้นทีการมีสถานที ท่ องเที ยวน่ าสนใจ (Good Attractions)
ในขณะทีปี
นักท่องเทียวตังใจไปสถานทีทีมีววิ สวยงาม (สมาคมส่งเสริ มการท่องเทียวภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิก, 2559)
ประเทศไทยก็เป็ นอีกหนึ งประเทศทีมีรายได้หลักมาจากการท่องเทียว ซึ งในปี
ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที ยวอยูท่ ี . ล้านล้านบาท จากสถิติการท่องเที ยวปี
พบว่า มี นักท่องเทียวต่างชาติ เดิ นทางเข้ามาท่องเที ยวใน
ประเทศไทยทังสิ น . ล้านคน ซึ งเติบโตขึน . % จากปี
โดยนักท่องเที ยวต่างชาติทีเดิ นทางเข้ามาท่องเที ยว
สู งสุ ด อันดับแรก ได้แก่ จีน ประมาณ . ล้านคน รองลงมาคือ มาเลเซียประมาณ . ล้านคน ญีปุ่ น เกาหลีใต้ ประมาณ
. ล้านคน และลาว . ล้านคน ตามลําดับ ส่ วนประเทศทีสร้างรายได้มากที สุด อันดับแรก ได้แก่ จีน ประมาณ . แสน
ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย รัสเซี ย อังกฤษและออสเตรเลีย ตามลําดับ อาจเป็ นผลจากสถานการณ์ภายในประเทศที
สงบ การเปิ ดตัวโครงการท่ องเที ยววิถีไทย และการเติ บ โตของสายการบิ น ต้น ทุ น ตําที มีส่ วนในการกระตุน้ ให้ ภาคการ
ท่องเทียวของไทยฟื นตัวได้ในเวลาสัน (กรมการท่องเทียว, )
นักท่องเที ยวชาวมาเลเซียถือเป็ นอีกหนึ งประเทศที มีการเดินทางเข้ามาท่องเที ยวประเทศไทยสู งเป็ นอันดับต้น ๆ
มาโดยตลอด จากผลการสํารวจพฤติกรรมของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยของศูนย์วิจยั ด้านตลาดการท่องเทียว การท่องเทียว
แห่ งประเทศไทย ( ) พบว่า นักท่องเที ยวชาวมาเลเซียเลือกเดินทางไปประเทศไทยมากทีสุด ซึ งทัศนคติทีนักท่องเที ยว
ชาวมาเลเซี ยมีต่อประเทศไทย ได้แก่ มีกิจกรรมทีน่าสนใจ การเดินทางสะดวก ทีพักสบาย สิ นค้ามีราคาไม่แพง อาหารอร่ อย
และภาษาและการสื อสารไม่ ดี ภาพแรกที นักท่ องเที ยวชาวมาเลเซี ยมี ต่ อประเทศไทยคื อ ช้อปปิ ง อาหารไทย ทะเลและ
ชายหาด ความเป็ นมิ ต รของคนไทย วัดและพระเจดี ยท์ างพระพุท ธศาสนา สถานบัน เทิ งยามคําคื น และช้าง/การฝึ กช้าง
ตามลําดับ ในส่ วนของเมืองท่องเทียวในประเทศไทยทีนักท่องเทียวชาวมาเลเซียนิยมเดิ นทางมามากทีสุ ด ได้แก่ กรุ งเทพฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ภูเก็ ต หาดใหญ่ แ ละเชี ย งใหม่ ในปี
นักท่ องเที ยวชาวมาเลเซี ยที เข้าพัก ในที พักแรมในจังหวัด สงขลาเป็ นจํานวน
, คน เพิมขึนจากปี
ทีมี จํานวน , คน (กรมการท่องเทียว, 2558)
จังหวัดสงขลานับเป็ นอีกหนึงจังหวัดทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเทียวของภาคใต้และเป็ นทีนิยม
ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยเพราะมีทรัพยากรทางการท่องเทียวที หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งท่องเที ยวทางธรรมชาติ
แหล่ ง เที ยวทางวัฒ นธรรมและประวัติศ าสตร์ หรื อแหล่ งท่ องเที ยวที มนุ ษ ย์ส ร้ างขึ น (สํานักงานจังหวัดสงขลา,
)
นอกจากนี จังหวัดสงขลายังมีสถานบันเทิงและแหล่งช้อปปิ งอีกมากมายทีล้วนเป็ นสิ งดึงดูดใจให้นกั ท่องเที ยวชาวมาเลเซี ย
เดิ นทางมาท่ องเที ยว ทังนี ที ผ่านมามีผลงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับการท่ องเที ยวของจังหวัดสงขลาในหลากหลายประเด็น แต่
ประเด็นความความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวยังไม่มีการศึ กษาแบบเจาะจงกลุ่มเฉพาะนักท่องเที ยวชาว
มาเลเซี ย ซึ งเป็ นกลุ่มนักท่ องเที ยวกลุ่มใหญ่ของจังหวัดสงขลา ดังนันผูว้ ิจัยจึ งสนใจทีจะศึ กษาความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลา โดยผลการศึกษาครังนี ผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง
สามารถนําผลการวิจยั ในครังนี ไปปรับใช้ในการพัฒนาและส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที ยวให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยในปั จจุบนั ให้มากทีสุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัด
สงขลา
. เพือเปรี ยบเที ยบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที ยว
จังหวัดสงขลา

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเทียวจังหวัดสงขลา ซึงผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการศึกษาตามขันตอนดังนี
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากร กลุ่มประชากร คือ นักท่องเทียวชาวมาเลเซียทีเดินทางมาท่องเทียวในจังหวัดสงขลา ซึ งจากสถิติ ปี
จํานวนประมาณ ,300,127 คน (กรมการท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, )
. กลุ่ ม ตัว อย่ าง กลุ่ ม ตัว อย่างในการศึ ก ษาครั งนี ผูว้ ิจ ัยสุ่ ม ตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental sampling) จาก
นักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยทีเดินทางมาท่องเทียวในจังหวัดสงขลา และมีประสบการณ์ต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัด
สงขลา โดยการใช้สูตรการคํานวณของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ที ค่าความเชือมัน เปอร์เซ็นต์ ขนาดความคลาด
เคลือนที ยอมรับได้ . โดยจากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครังนี กําหนดให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า
ตัวอย่าง
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาครังนี ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามซึ งมีทงแบบปลายเปิ
ั
ดและปลายปิ ด โดยแบ่งประเด็นเนือหาออกเป็ น
ตอนดังนี
ตอนที : คําถามเกียวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย ซึ งผูศ้ ึกษาได้เลือกศึ กษาเฉพาะข้อมูลที
เป็ นปั จจัยทีเกียวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรื อนต่อเดือน ลักษณะคําถามเป็ น
แบบเลือกตอบและกรอกข้อมูลตามจริ ง
ตอนที : สอบถามข้อมูลเกี ยวกับ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิ ตภัณฑ์
ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลา ลักษณะคําถามเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยเลือกตอบ ระดับ ตังแต่มากทีสุ ด
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ถึง น้อยทีสุ ด มีการให้คะแนนดังนี ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ มากทีสุ ดให้ คะแนน มากให้ คะแนน ปาน
กลางให้ คะแนน น้อยให้ คะแนน และน้อยทีสุดให้ คะแนน
ตอนที : สอบถามข้อมูลเกียวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะเพือเป็ นแนวทางให้กบั งานวิจยั ฉบับนี ต่อไป มีลกั ษณะ
คําถามเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
3. การตรวจคุณภาพเครื องมือ
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามซึ งได้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องมาตรวจสอบความเหมาะสม
และตรวจสอบหาความเที ยงตรง (Validity) โดยผูป้ ระเมินตรวจสอบความเที ยงตรงตามเนื อหา (Content Validity) ความ
เหมาะสมของภาษาทีใช้ (Wording) และความถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือนําไปปรับปรุ งแก้ไขและ
หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ก่ อนนําไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริ ง ซึ งการ
วิจยั ครังนีได้ทดลองใช้กบั นักท่องเทียวชาวมาเลเซียทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเดินทางเข้ามาท่องเทียวยังจังหวัดสงขลา จํานวน
คน ได้ค่าความเชือมันของเครื องมือทังฉบับเท่ากับ .
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัด
สงขลา ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี
ส่วนที ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย โดยการคํานวณค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียว จังหวัด
สงขลา โดยการคํานวณหาค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
นําค่าระดับความคาดหวัง และค่าระดับความพึงพอใจมาประมวลผลวิเคราะห์ Important Performance Analysis
(IPA) โดยการเปรี ยบเที ยบค่าความแตกต่าง และนําผลคะแนนเฉลียของความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียว
ชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลา แบ่งออกเป็ น ส่ วน หรื อ Quadrant แสดงผลเป็ นรู ปภาพ
Quadrant 1
Quadrant 2
Concentrate here
Keep up the good work
ความคาดหวังมาก
ความคาดหวังมาก
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจมาก
ความคาดหวัง
Quadrant 3
Low priority
ความคาดหวังน้อย
ความพึงพอใจน้อย

Quadrant 4
Possible overkill
ความคาดหวังน้อย
ความพึงพอใจมาก

ความพึงพอใจ
ภาพที 1 ผลลัพธ์การวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียว
ทีมา : ดัดแปลงจาก Martilla and James (1977 อ้างใน อรรฆพร ก๊กค้างพลู และกนกกานต์ แก้วนุช, )
สําหรั บ การแปลความค่ าผลลัพธ์ ข องความคาดหวังและความพึ งพอใจที ได้เปรี ยบเที ยบกัน สามารถ อธิ บ าย
ความหมายทัง 4 ลักษณะ (Quadrants) ได้ดงั นี
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Quadrant 1: Concentrate here หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที ยวที นั ก ท่ อ งเที ยวให้ ค วามคาดหวัง มากแต่
นักท่องเทียวได้รับความพึงพอใจน้อย จึงถือเป็ นจุดอ่อนต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลาทีต้องให้ความสําคัญ
และหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุ งโดยเร่ งด่วน
Quadrant 2: Keep up the good work หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวที นักท่ องเที ยวให้ความคาดหวังอยูใ่ น
ระดับมากและนักท่องเทียวได้รับความพึงพอใจระดับมาก เช่นกัน จึงถือเป็ นจุดแข็งต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัด
สงขลาทีต้องรักษาคุณภาพให้อยูใ่ นระดับมากต่อไป
Quadrant 3: Low priority หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที ยวที นักท่ องเที ยวให้ความคาดหวังอยูใ่ นระดับน้อย
และนักท่องเทียวได้รับความพึงพอใจระดับน้อยเช่นกัน จึงถือเป็ นประเด็นทีควรให้ความสําคัญรองลงมา ดังนันผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลาต้องพัฒนาให้ดียงขึ
ิ นต่อไป
Quadrant 4: Possible overkill หมายถึง ผลิตภัณ ฑ์ทางการท่องเทียวที นักท่ องเที ยวให้ความคาดหวังอยู่ในระดับ
น้อยแต่นกั ท่องเทียวได้รับความพึงพอใจระดับมาก จึงถือเป็ นความสําเร็จต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลาทีควร
ทําการรักษามาตรฐานต่อไป
ส่วนที ปั ญหาและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์สาระสําคัญตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎีทางสถิติมาวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล โดยมีตาราง และภาพประกอบ โดย
. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ย (Mean) และค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพือใช้ในการวิเคราะห์และบรรยายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
. การวิเคราะห์ระดับความสําคัญและการปฏิบตั ิงาน Important Performance Analysis (IPA) โดยการเปรี ยบเทียบ
ค่าความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ

ผลและวิจารณ์ ผล

การศึ กษา ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิ ตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัด
สงขลา ครังนี ผูว้ ิจัยรวบรวมจากแบบสอบถามที มีค าํ ตอบครบถ้วนสมบู รณ์ จ าํ นวนทังสิ น ชุ ด เสนอผลการศึ ก ษา
ตามลําดับดังนี ตอนที ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย ตอนที ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลา และตอนที ปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ตอนที ข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย
จากการศึ กษาข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน สามารถสรุ ปได้ดงั ปรากฏในตารางที
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ตารางที จํานวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย n=400
รายละเอียด
จํานวน
เพศ
-ชาย
280
-หญิง
120
อายุ
-น้อยกว่า ปี
160
-25 – 35 ปี
160
-36 – 45 ปี
50
-46 – 55 ปี
30
สถานภาพการสมรส
-โสด
240
- สมรส
150
- หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
10
ระดับการศึกษา
-ตํากว่าปริ ญญาตรี
190
-ปริ ญญาตรี
190
-สูงกว่าปริ ญญาตรี
20
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
100
รับราชการ
30
พนักงานเอกชน
110
แม่บา้ น
90
ลูกจ้างทัวไป
20
ค้าขาย/ ธุรกิจส่ วนตัว
50
รายได้ต่อเดือน
-ตํากว่า , บาท
110
-10,001 – 20,000 บาท
80
-20,001 – 30,000 บาท
60
-30,001 – 40,000 บาท
30
-สูงกว่า , บาท
120
พบว่า

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

จากตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ย จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน

คน

เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 70 รองลงมาเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ ตามลําดับ
อายุ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า ปี และช่วงอายุระหว่าง – 35 ปี ในสัดส่ วนที เท่ากัน คิดเป็ นร้อย
ละ รองลงมาช่วงอายุ – 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ . และช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
สถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ รองลงมาคือสมรส คิดเป็ นร้อยละ
. และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี ในสัดส่วนทีเท่ากัน คิด
เป็ นร้อยละ . รองลงมาคือสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
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อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือนักเรี ยน/นักศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ . แม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ . ค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ . รับราชการ คิดเป็ นร้อยละ .
และลูกจ้างทัวไป คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
รายได้ต่อเดื อน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้สูงกว่า , บาท คิ ดเป็ นร้อยละ รองลงมาตํากว่า ,
บาท คิดเป็ นร้อยละ . ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ . ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ . และระหว่าง 0,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตอนที ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่ อผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลา
จากการศึ ก ษาเกี ยวกับ ความคาดหวังและความพึง พอใจของนักท่ องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่ อผลิ ต ภัณ ฑ์ท างการ
ท่องเทียวจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเทียว (Accessibility) ทีพัก
แรม (Accommodation) สิ งอํานวยความสะดวก (Amenity) กิจกรรม (Activity) การบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว (Ancillary
Service) ผลปรากฏดังตารางที
ตารางที ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าระดับความคาดหวัง และค่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาว
มาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลา (n=400)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
รายละเอียด
(X )
SD. แปลผล ( X ) SD. แปล
ผล
ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction)
3.54
0.72
มาก
3.52 0.66 มาก
การเข้าถึงแหล่งท่องเทียว (Accessibility)
3.57
0.63
มาก
3.67 0.54 มาก
ทีพักแรม (Accommodation)
3.71
0.63
มาก
3.70 0.63 มาก
สิ งอํานวยความสะดวก (Amenity)
3.46
0.67
มาก
3.50 0.60 มาก
กิจกรรม (Activity)
3.72
0.82
มาก
3.82 0.71 มาก
การบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว (Ancillary
3.60
0.77
มาก
3.57 0.74 มาก
Service)
รวม
3.59
0.58
มาก
3.61 0.51 มาก
จากตารางที ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที ยวจังหวัดสงขลา พบว่าความคาดหวังของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที ยวจังหวัด
สงขลา ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.59) โดยระดับความคาดหวังของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที ยวจังหวัดสงขลาเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี ด้านกิจกรรม (Activity) ( X = 3.72) ด้านพัก
แรม (Accommodation) ( X = 3.71) ด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) ( X = 3.60) ด้านการเข้าถึง
แหล่ งท่ อ งเที ยว (Accessibility) ( X = 3.57) ด้านทรั พยากรการท่ องเที ยว (Attraction) ( X = 3.54) ด้านสิ งอํานวยความ
สะดวก (Amenity) ( X = 3.46) และความพึ งพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิ ตภัณ ฑ์ท างการท่ องเที ยวจังหวัด
สงขลาในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) โดยระดับความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที ยวจังหวัดสงขลาเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี ด้านกิจกรรม (Activity) ( X = 3.82) ด้านพัก
แรม (Accommodation) ( X = 3.70) ด้านการเข้าถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที ยว (Accessibility) ( X = 3.67) ด้านการบริ ห ารจัด การ
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แหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) ( X = 3.57) ด้านทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction) ( X = 3.52) ด้านสิ งอํานวยความ
สะดวก (Amenity) ( X = 3.50) ตามลําดับ
การวิเคราะห์ระดับความสําคัญและการปฏิบตั ิงาน Important Performance Analysis (IPA) โดยการเปรี ยบเทียบค่า
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัด
สงขลาในแต่ละด้านอยูภ่ ายใน Quadrant ใด แสดงรายละเอียดดังภาพประกอบที
สูง
Quadrant 1
Quadrant 2
4.0
3.8
ความคาดหวัง

3.6

a
d

3.4

f

c

e

b

3.2
3.0
2.8

Quadrant 3
2.8

3.0

Quadrant 4
3.2

3.4
3.6
3.8
4.0 สูง
ความพึงพอใจ
ภาพที 2 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลา ด้วยเทคนิค IPA
หมายเหตุ
a ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction)
d สิ งอํานวยความสะดวก (Amenity)
b การเข้าถึงแหล่งท่องเทียว (Accessibility)
e กิจกรรม (Activity)
c ทีพักแรม (Accommodation)
f การบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service)
จากภาพที 2 เมื อนําค่ าเฉลียข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิต ภัณฑ์
ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลาโดยรวมมาวิเคราะห์ดว้ ย เทคนิค IPA สามารถจําแนกข้อมูลออกเป็ น Quadrant ดังนี
Quadrant 1 ได้แก่ การบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) ซึงแสดงให้เห็นว่า นักท่องเทียวให้ความ
คาดหวังอยูใ่ นระดับมากแต่นักท่องเที ยวได้รับความพึงพอใจระดับน้อย จึงถือเป็ นจุดอ่อนต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที ยว
จัง หวัด สงขลาที ต้อ งให้ ค วามสํ า คัญ และหาวิธี ก ารในการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง โดยเร่ ง ด่ ว น Quadrant 2 ได้ แ ก่ ที พัก แรม
(Accommodation) และ กิจกรรม (Activity) แสดงให้เห็นว่า นักท่องเทียวให้ความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากและนักท่องเทียว
ได้รับความพึงพอใจระดับมากเช่นกัน จึงถือเป็ นจุดแข็งต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลาทีต้องรักษาคุณภาพให้
อยูใ่ นระดับมากต่อไป Quadrant 3 ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction) และสิ งอํานวยความสะดวก (Amenity) แสดง
ให้เห็นว่า นักท่องเทียวให้ความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยและนักท่องเทียวได้รับความพึงพอใจระดับน้อยเช่นกัน จึงถือเป็ น
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ประเด็นทีควรให้ความสําคัญรองลงมา ทีผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลาต้องพัฒนาให้ดียงขึ
ิ นต่อไป Quadrant 4
ได้แ ก่ การเข้าถึ งแหล่ งท่ องเที ยว (Accessibility) ซึ งแสดงให้ เห็ น ว่า นัก ท่ องเที ยวให้ ค วามคาดหวัง อยู่ในระดับ น้อ ยแต่
นักท่องเทียวได้รับความพึงพอใจระดับมาก จึงถือเป็ นความสําเร็ จต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวัดสงขลาทีควรทําการ
รักษามาตรฐานต่อไป
ตอนที ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที ยวจังหวัด
สงขลา พบว่านักท่องเทียวเสนอปั ญหาและข้อเสนอแนะทีสามารถรวมรวบได้ดงั นี แหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ควรเน้นเรื องของ
ความปลอดภัย และป้ ายเตื อนข้อควรปฏิ บ ัติตนอย่างชัด เจน มี การพัฒ นาด้านการสื อสารภาษาต่ างประเทศแก่บุ ค ลากร
ผูใ้ ห้บริ การ หรื อเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ต่าง ๆ และควรมีการเพิมแสงสว่าง แสงไฟฟ้ าบนท้องถนนในเส้นทางการเดินทางยัง
แหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ทังนีเพือเป็ นการอํานวยความสะดวก และเพือเป็ นแนวทางให้นกั ท่องเทียวปฏิบตั ิตนได้เหมาะสม

สรุ ปและอภิปรายผล

จากผลการศึ กษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิตภัณฑ์ท างการท่องเที ยว
จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิ ตภัณฑ์ทางการท่องเที ยวจังหวัดสงขลา
องค์ป ระกอบได้แก่ ทรั พยากรการท่ องเที ยว การเข้าถึ งแหล่งท่ องเที ยว ที พักแรม สิ งอํานวยความสะดวก กิ จกรรม การ
บริ หารจัดการแหล่งท่องเที ยว มีคะแนนเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ผลการวิจยั นี สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ จิตราภรณ์ ( ) ศึ กษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเทียวของ
จังหวัดสงขลา พบว่าคะแนนเฉลี ยความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก และสอดคล้องกับ ทัศณา และคณะ
( ) ได้ศึกษาเรื องความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที ยวนําตก
ทรายขาว พบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่มีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเทียวนําตก
ทรายขาวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐนรี และสมบัติ ( ) ทีศึกษาเกียวกับความคาดหวัง
และความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยต่อการท่องเทียวเชิงอนุ รักษ์ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าระดับความ
คาดหวังของนักท่องเทียวทีมีต่อการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ในพืนทีอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยูใ่ นระดับมาก ส่วนความ
พึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ในพืนทีอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื อเปรี ยบเที ยบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยต่อผลิ ตภัณฑ์ท างการท่องเที ยว
จัง หวัด สงขลา โดย Important Performance Analysis (IPA) ข้อ มู ล ผลิ ตภัณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที ยวจัง หวัด สงขลาที ต้อ งให้
ความสําคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุ งโดยเร่ งด่วน คือผลที อยู่ใน Quadrant และ Quadrant 3 ได้แก่ การบริ หาร
จัดการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) ทรัพยากรการท่องเที ยว (Attraction) และสิ งอํานวยความสะดวก (Amenity) ซึ ง
จําเป็ นอย่างยิงทีต้องมีแนวทางการพัฒนาต่อไป ซึ งแตกต่างจากงานวิจัยของ สุ จิตราภรณ์ ( ) ศึกษาความคาดหวังและ
ความพึ งพอใจของนักท่ อ งเที ยวต่อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารท่ องเที ยวของจังหวัด สงขลา และงานวิจัยของสุ ด าพร (2559) ศึ กษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยต่อการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในพืนทีจังหวัดสงขลา ซึ งพบว่า
คะแนนเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวอยูใ่ น Quadrant แสดงว่า ความคาดหวังของนักท่องเที ยว
กับ ความสามารถของผลิ ตภัณฑ์มีค วามสมดุลกัน หมายถึ งการเดิ น ทางมาท่ องเที ยวในครังนันสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเทียวได้ตามทีนักท่องเทียวต้องการ สําหรับการให้ความสําคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุ ง โดย
เร่ งด่วนด้านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) จัดเป็ นสิ งทีจําเป็ นเพือตอบสนองความต้องการและดึงดูด
ใจนักท่องเทียวเพิมขึน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฐณวัฒน์ และรัชนี (ม.ป.ป.) ศึกษาเกียวกับความคาดหวังและความพึง
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พอใจของนัก ท่ อ งเที ยวชาวต่ างชาติ ต่ อการท่ อ งเที ยวในสถานที ท่ องเที ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัด สุ โขทัยและจังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ความสะดวกในการเข้าถึงสถานทีท่องเทียว ข้อมูลเกียวกับการท่องเทียวจาก
ป้ายบอกทาง ข้อมูลเกียวกับการท่องเทียวจากป้ ายบอกรายละเอียดของสถานทีท่องเทียว ความสะอาดของสถานทีท่องเทียว
ความสวยงามของสถานทีท่องเทียว ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ซึงตรงกับความคาดหวังทีได้ตงเอาไว้
ั
นอกจากนี แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรการท่องเที ยว (Attraction) ควรมีการส่ งเสริ มให้มีความสมบูรณ์ทาง
กายภาพและสิ งแวดล้อม เพือให้เกิดความยังยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ (2548) และบุษบา และสิ ริวฒั นา (2552)
ทรัพยากรท่องเทียวต้องมีสิงดึงดูดใจเป็ นองค์ประกอบสําคัญ หรื อมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ตามธรรมชาติเพือ
ดึงดูดใจให้นกั ท่องเทียวเดินทางไปเยียมเยือนสถานทีนัน ๆ และด้านสิ งอํานวยความสะดวก (Amenity) หน่วยงานทีเกียวข้อง
ควรสร้ างสิ งอํานวยความสะดวกโครงสร้างพืนฐานขึนในแหล่งท่ องเที ยว เช่ น ป้ ายการจราจร สถานที จอดรถ/ห้องสุ ข า
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของอรรฆพร และกนกกานต์ ( ) ศึ กษาแนวทางการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภาพการดําเนิ นงานแหล่ง
ท่องเทียวชุมชนขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ควรพัฒนาส่ งเสริ มทางด้านความปลอดภัย สิ งอํานวยความสะดวก
ทีพัก และแหล่งท่องเทียวเทียวเป็ นลําดับแรก
ข้ อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะทัวไป
. หน่วยงานภาครัฐ ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวของจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิงเรื องความสะดวก
ในการติดต่อสื อสาร เช่น โทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และควบคุมดูแลเรื องค่าธรรมเนี ยมในการเข้าชมสถานทีท่องเทียว
ให้มีความเหมาะสม
. ควรให้ความสําคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสิ งอํานวยความสะดวก และการพัฒนาแหล่งท่องเทียว เนื องจาก
ปัจจุบนั นักท่องเทียวสามารถเลือกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์การท่องเทียวของบุคคลอืนมาเป็ นส่วนหนึงของการ
ตัดสิ นใจในการเดินทาง ดังนันการบอกต่อในลักษณะปากต่อปากจึงเป็ นสิ งทีควรคํานึ งถึง
3. ธุรกิ จการท่องเทียวภาคเอกชน สามารถนําผลการศึกษานีมาปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียว รวมถึง
การวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเทียวกลุ่มเป้ าหมายได้
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครังต่อไป
1. ควรศึกษาเกียวกับแนวโน้ มพฤติกรรมนักท่ องเทียวมาเลเซี ยและสิ งคโ ปร์ ในการเดินทางท่ องเทียวซําในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวให้มีความพร้อมในการรองรับต่อไป
. ควรศึ กษาแผนกลยุท ธ์ ท างการตลาดของหน่ วยงานภาครั ฐ และหน่ วยงานที เกี ยวข้อ งกับ การพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเทียวของจังหวัดสงขลา เพือดึงดูดใจให้นกั ท่องเทียวชาวมาเลเซี ยได้เข้ามาท่องเทียวเพิมยิงขึน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจ ัยเรื องนี ได้รั บ การสนับ สนุ น งบประมาณเงิ น รายได้ป ระจําปี
จากคณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านทีให้คาํ ปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา อีกทังการตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ขอขอบคุณอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที ยวทุ กท่านทีให้กาํ ลังใจ คําแนะนําในการทําวิจยั
ครังนี
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิงว่า งานวิจยั ฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที
นักท่องเทียวประทับใจในอนาคตต่อไป
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การพัฒ นาอาหารพืนบ้ านของชาวไทยมุสลิมชุ มชนบ้ านบน ในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ ตํารับมาตรฐาน
Developing Standard Recipe of Traditional Thai Muslim Food
at Banbon Community in Municipality of Songkhla
ศิริวลั ย์ พฤฒิวิลยั * และ ธนาพร ล่องแก้ว
Siriwan Preuttiwilai1* and Tanaporn Longkwea2

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครังนีเพือศึกษาอาหารพืนบ้านมุสลิมและพัฒนาสู่ตาํ รับมาตรฐาน โดยประเมินการยอมรับ
จากผูเ้ ชียวชาญ 10 คนและผูบ้ ริ โภค 100 คน ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพืนบ้านมุสลิมและวิเคราะห์ตน้ ทุนการ
ผลิต ผลการวิจยั พบว่า การประเมินความพอดีของแกงไก่ห้องตํารับมาตรฐานโดยผูเ้ ชียวชาญได้คะแนนด้านสี ความหอม
รสชาติ ความข้นของแกง ความนุ่มของเนื อไก่ รสชาติของนําแกงในเนื อไก่มากกว่าร้อยละ 90 ในทุกเกณฑ์การประเมิน การ
ทดสอบความชอบของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับชอบมาก คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่ห้องต่อ 1 คนรับประทานให้พลังงาน
472.54 กิโลแคลอรี โปรตีน 19.94 กรัม คาร์โบไฮเดรต 14.37 กรัมและไขมัน 40.09 กรัม ต้นทุนการผลิตต่อ 1 ตํารับคิดเป็ น
198.31 บาท การประเมิ นความพอดี ของไก่ปิงเครื องตํารับมาตรฐานโดยผูเ้ ชียวชาญ ได้คะแนนด้านสี ความหอม ความข้น
ของเครื อง รสชาติและความนุ่มของเนื อไก่ มากกว่าร้อยละ 90 ทุกเกณฑ์การประเมิน การทดสอบความชอบของผูบ้ ริ โภคอยู่
ในระดับชอบปานกลาง คุณค่าทางโภชนาการของไก่ปิงเครื องต่อ 1 คนรับประทานให้พลังงาน 666.4 กิโลแคลอรี โปรตีน
25.53 กรัม คาร์โบไฮเดรต25.63 กรัม และไขมัน 53.85 กรัม ต้นทุนการผลิตต่อ 1 ตํารับคิดเป็ น 195.13 บาท
คําสําคัญ : การพัฒนา, อาหารพืนบ้าน, ตํารับมาตรฐาน
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The purposes of this research were to study Traditional Thai Muslim recipes and developed to the standard
recipes, to evaluate by ten recipe experts and one hundred consumers, to examine the nutritional values and to analyze the
production cost. 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 198.31 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 198.31 baht.
Keyword: Development, Traditional food, Standard recipe

บทนํา

ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็ นทีอยูอ่ าศัยร่ วมกันของกลุม่ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวไทย
เชือสายจีนมาเป็ นเวลานับร้อยกว่าปี ทัง 3 กลุ่มต่างมีวฒั นธรรมการบริ โภคอาหารทีเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง การติดต่อ
สัมพันธ์กนั ในด้านการค้าขายและการแต่งงาน ส่ งผลให้มีการรับวัฒนธรรมด้านอาหารของจีนและอิสลามผสมผสานกับ
อาหารไทยพืนบ้าน เกิดเป็ นอาหารทีบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวตนของคนสงขลา เกิดตํารับอาหารใหม่ ๆ ขึนเพือบริ โภคใน
ชีวิตประจําวันหรื อบริ โภคในงานประเพณี ต่าง ๆ การผสมผสานอาหารระหว่างครัวไทยพืนบ้านกับครัวจีนฮกเกียน ได้แก่
หมูห้อง เต้าคัว ขนมหวัก ขนมกรอก ขนมต้มใส่ ไส้ การผสมผสานระหว่างครัวไทยพืนบ้านกับ ครั วมุสลิม ได้แก่ กุง้ ผง
ขนมบูตู ขนมบอก ส่ วนการผสมผสานอาหารระหว่างครัวจีนกับครัวอิสลาม ได้แก่ แกงไก่หอ้ ง ไก่ปิงเครื อง เป็ นต้น การ
ผสมผสานวัฒนธรรมเรื องอาหารการกินของชาวสงขลาบ่อยางกับอาหารของชาวจีนและอิสลาม ส่ งผลให้อาหารพืนบ้าน
ของเมื องสงขลามี รสอ่อน ไม่เผ็ดจัดแบบอาหารปั กษ์ใต้ท ัวไป อาหารบางอย่างมี รสหวานนํา อาหารที ใส่ กะปิ จะใส่ ใน
ปริ มาณไม่มากนัก สําหรับวัตถุดิบทีใช้ในการปรุ งอาหาร ใช้วตั ถุดิบทีแตกต่างไปจากภาคอืน ๆ เช่น การใช้เครื องเทศหรื อ
เครื องห้องทีชาวจี นในย่านเมืองเก่าสงขลา บ่อยาง (ถนนนครนอก ถนนนครในและถนนนางงาม) คิดขึน มาเป็ นส่ วนผสม
ของเครื องปรุ งอาหารมุสลิ มในการทําแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครื อง ทําให้ได้อาหารที มีความหอมของเครื องห้อง และรส
หวานนําซึงเป็ นเอกลักษณ์ของอาหารพืนบ้านย่านเมืองเก่าสงขลา
จากการสัมภาษณ์นางนรา วิไลสวัสดิ อายุ 80 ปี ชาวมุสลิมชุมชนบ้านบน ตําบลบ่อยาง ซึ งในอดีตเป็ นหนึงในผูท้ ี
ทําแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครื องจําหน่าย ได้ความว่า ในสมัยก่อนอาหารทังสองรายการเป็ นอาหารมุสลิมทีได้รับความนิ ยม
จากชาวบ้านแถบถนนพัทลุง ถนนนราธิวาส ถนนฉวาง รวมทังในย่านเมืองเก่าสงขลา บ่อยาง โดยมีผทู้ าํ ขาย 3 ราย (รายแรก
เสี ยชี วิตแล้ว รายทีสองคือ นางนรา และรายที สาม ยังมีการสื บทอดและจําหน่ายอยูท่ ีถนนพัทลุง โดยขายเฉพาะวันอาทิตย์)
อาหารทังสองรายการนี ไม่มีการจดบันทึ กเกียวกับส่ วนผสมและวิธีทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช้วิธีการบอกเล่าแบบปากต่อ
ปาก
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จากสภาพสังคมที มี การเปลี ยนแปลงไป ทําให้อ าหารพื นบ้านที เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของชาวตําบลบ่ อยาง
โดยเฉพาะอาหารของชาวไทยมุสลิมกําลังจะสู ญหายไปจากชุมชน โดยเฉพาะแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครื อง ปั จจุบันนาง
นราไม่ได้ทาํ อาหารดังกล่าวจําหน่ ายเนื องจากอายุมาก แต่มีความประสงค์ทีจะรักษาตํารับอาหารของบรรพบุรุษให้คงอยู่
ต่อไป โดยจะเข้าร่ วมโครงการวิจยั ในฐานะทีปรึ กษา และถ่ายทอดเทคนิคการทําพร้อมตํารับอาหาร
จากเหตุผลทีกล่าวมา ผูว้ ิจยั เห็ นว่า การอนุรักษ์อาหารพืนบ้านของชาวไทยมุสลิม ได้แก่ แกงไก่ห้องและไก่ปิง
เครื อง ซึ งมีรสชาติทีเป็ นเอกลักษณ์ และการจัดทําตํารับ มาตรฐาน เป็ นเรื องสําคัญที ควรดําเนิ น การ เพือเป็ นการอนุรักษ์
อาหารพืนบ้านดังกล่าวให้คงอยูส่ ื บไป ผลจากการดําเนินโครงการนีจะเป็ นประโยชน์ในการสื บทอดและเผยแพร่ ให้อาหาร
พืนบ้านของชาวไทยมุสลิมทีกําลังจะสู ญหาย ได้กลับมาเป็ นอาหารทีสามารถหารับประทานได้ทวไป
ั และยังเป็ นการสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้กบั คนในชุมชนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาอาหารพืนบ้านมุสลิมและพัฒนาสู่ ตาํ รับมาตรฐาน
2. เพือศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพืนบ้านมุสลิม
3. เพือวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต
ขอบเขตของการวิจยั
. ขอบเขตด้านเนือหา เป็ นการศึกษาเชิงทดลองในห้องปฏิบตั ิการ เพือศึกษาสู ตรมาตรฐานดังเดิมของอาหาร
พืนบ้านมุสลิมจํานวน รายการ ได้แก่ แกงไก่ห้อง ไก่ปิงเครื อง นํามาพัฒนาให้เป็ นตํารับมาตรฐานทีเป็ นทียอมรับของ
ผูบ้ ริ โภค นําตํารับทีได้มาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและต้นทุนการผลิต
. ขอบเขตด้านพื นที ในส่ วนของชาวไทยมุ ส ลิม ชุ ม ชนบ้านบนจะหมายรวมเฉพาะพื นที บริ เวณถนนพัท ลุ ง
ถนนนราธิ วาส ถนนฉวางและถนนกําแพงเพชร เขตเทศบาลนครสงขลา ตําบลบ่ อ ยาง อําเภอเมื อ ง จัง หวัด สงขลา
และดําเนินการทดลองอาหารพืนบ้านมุสลิม ณ ห้องปฏิบตั ิการอาหาร หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ศึกษาตํารับอาหารพืนบ้านมุสลิม รายการ
ตํารับดังเดิม

ตํารับมาตรฐาน
ศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการ

วิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต

ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้รับ
1. ได้อนุรักษ์อาหารพืนบ้านมุสลิม
2. ได้ตาํ รับดังเดิมของอาหารพืนบ้านมุสลิมจํานวน 2 รายการ และได้ตาํ รับมาตรฐานทีพัฒนาให้เป็ นทียอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคจํานวน 2 รายการ
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วัสดุอุปกรณ์ ทใช้
ี ในการวิจยั
วัตถุดิบสําหรับแกงไก่ห้องประกอบด้วย พริ กชีฟ้าแห้ง เกลือเม็ด กระเทียม หอมแดง กะปิ เนื อไก่รวมกระดูก หัว
กะทิ หางกะทิ ถัวลิสงคัว(ไม่มีเปลือก) ผงเครื องห้อง นําตาลปี บ พริ กชีฟ้าสด ส้มแขก ใบมะกรู ด นํามันพืช นําสะอาด
วัตถุดิบสําหรับไก่ปิงเครื องประกอบด้วย พริ กชี ฟ้าแห้ง เกลือป่ น กระเที ยม หอมแดง ผงเครื องห้อง นําตาลแว่น
สะโพกไก่ มะพร้าวคัว ถัวลิสงคัว (ไม่มีเปลือก) หัวกะทิ
อุปกรณ์ประกอบด้วยเครื องชังดิจิตอล ยีห้อ YAMATO หม้อฝาอบลมร้อน (convection oven) ยีห้อ HANABISHI
รุ่ น HCO-11A ตูเ้ ย็น ครก-สาก กระทะ-ตะหลิว มีด-เขียง กระชอน-ผ้าขาวบาง หม้อ-ทัพพี อ่างผสม ภาชนะใส่ วตั ถุดิบ
ขันตอนการวิจัย
1. ศึกษาอาหารพืนบ้ านมุสลิมและพัฒ นาสู่ ตาํ รับมาตรฐาน
1.1 ศึกษาตํารับอาหารพืนบ้านมุสลิม
ทําการศึ กษาตํารับอาหารพืนบ้านมุสลิมจํานวน 2 รายการ ได้แก่ แกงไก่ห้องและไก่ปิงเครื องโดยการสัมภาษณ์
เจ้าของตํารับ นางนรา วิไลสวัสดิ(รายละเอียดเครื องปรุ งและวิธีทาํ อย่างคร่ าว ๆ) ดําเนินการทดลองตํารับอาหาร โดยในการ
ทําแต่ละครังจะให้เจ้าของตํารับชิ มและวิจารณ์เพือนํามาปรับ ปรุ งแก้ไขให้ได้รสชาติและลักษณะสัมผัสที คล้ายกับ ตํารับ
ดังเดิมมากทีสุด ทําการจดบันทึกปริ มาณวัตถุดิบทีใช้เป็ นนําหนัก (กรัม)
1.2 จัดทําตํารับดังเดิมและพัฒนาตํารับดังเดิมให้ เป็ นตํารับมาตรฐาน
นําสู ตรทีได้ปรับปรุ งแก้ไขให้มีรสชาติและ ลักษณะทีคล้ายกับตํารับดังเดิมมากทีสุ ด มาทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสโดยใช้แบบประเมินความพอดี (just about right) แบบ 7 ระดับ ใช้ผเู ้ ชียวชาญจํานวน 10 คน (ประกอบด้วย
เจ้าของตํารับ และผูท้ ีมีถินกําเนิ ดย่านเมืองเก่าและเคยรับประทานอาหารพืนบ้านทัง 2 รายการมาแล้ว และมีอายุ 60 ปี ขึนไป)
ในกรณี ทีคะแนนการยอมรับไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด (ตํากว่าร้อยละ 85) จะปรับปรุ งสู ตรตามคําแนะนําและทดสอบ
ชิ มใหม่ จนกว่าผลคะแนนการยอมรับทุกปั จจัยจะเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด สู ตรที ได้รับการปรับปรุ งจะนําไปทดสอบ
การยอมรับการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคต่อไป
1.3 ทดสอบการยอมรับการบริ โภค
นําตํารับอาหารทีผ่านการยอมรับจากผูเ้ ชียวชาญ มาทดสอบการยอมรับการบริ โภคโดยใช้แบบทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัม ผัส 9 – point hedonic scale ใช้ผู้บ ริ โภคจํานวน 100 คน นําผลที ได้ม าวิเคราะห์ ห าค่าเฉลี ยและส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐานของค่าปั จจัยทีทําการทดสอบ
2. ศึกษาคุณค่ าทางโภชนาการของอาหารพืนบ้ านมุสลิม
นําตํารับ อาหารที ได้มาศึ กษาคุณค่าทางโภชนาการได้แก่ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมันและพลังงาน โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. ศึกษาวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต
นําตํารับอาหารทีได้มาคํานวณต้นทุนการผลิตต่อ 1 ตํารับของแกงไก่หอ้ งและไก่ปิงเครื อง

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลการศึกษาอาหารพืนบ้ านมุสลิมและพัฒ นาสู่ ตาํ รับมาตรฐาน
1.1 ผลการศึกษาตํารับอาหารพืนบ้านมุสลิม
จากการสัมภาษณ์ เจ้าของตํารับ ทําการทดลองตํารับอาหารทีได้จากการสัมภาษณ์ ปรับปรุ งแก้ไขให้ได้รสชาติ
และลักษณะสัมผัสทีคล้ายกับตํารับดังเดิมมากทีสุด ทําการจดบันทึกปริ มาณวัตถุดิบทีใช้เป็ นนําหนัก (กรัม)
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สู ตรแกงไก่ ห้อง จากการสัมภาษณ์ เจ้าของตํารับ
ส่ วนผสมเครื องแกง
พริ กชีฟ้าแห้งดอกใหญ่
5
ดอก
กระเทียม
4-5
กลีบ
หอมแดงหัวใหญ่
4
หัว
กะปิ
ขนาดเท่าหัวนิวมือ
ส่ วนผสมแกงไก่ ห้อง
เนือไก่
½
ตัว
มะพร้าวขูด
3
ขีด
ส้มแขก
5
ชิน
ถัวลิสงคัวป่ น
1
ช้อนโต๊ะ
ผงเครื องห้อง
½
ซอง
นําตาลปี บ , นําปลา , นํามันพืช
พริ กชีฟ้า , ใบมะกรู ด สําหรับตกแต่ง
วิธีทํา 1. นําพริ กชีฟ้าแห้งดอกใหญ่แช่นานํ
ํ ามาโขลกพร้อมกับกระเทียม หัวหอมและกะปิ
2. คันมะพร้าว แยกหัวกะทิและหางกะทิ
3. นําเครื องแกงในข้อ 1 มาผัดในนํามันทีร้อน ใส่ ผงเครื องห้องลงไป ผัดจนเครื องแกงมีสีแดง
4. ใส่ ไก่ลงไปผัด ใส่ หางกะทิ รอจนเดือด ใส่สม้ แขก ถัวลิสงคัวป่ น นําตาลปี บ นําปลา เคียวจนเนือ
ไก่สุกดี จากนันใส่ หวั กะทิ พริ กชีฟ้าแดงหันเฉียง ใบมะกรู ด ชิมรส
สูตรแกงไก่หอ้ งตํารับมาตรฐานทีได้จากการทดลองและให้เจ้าของตํารับและผูท้ ีเคยรับประทานแกงไก่หอ้ งมา
ก่อนทําการชิมและวิจารณ์ เพือปรับปรุ งแก้ไขให้ได้รสชาติและลักษณะทีคล้ายกับตํารับดังเดิมมากทีสุด ได้ผลดังนี
ตารางที 1 ตํารับมาตรฐานแกงไก่หอ้ ง
ส่วนผสม
นําหนัก(กรัม)
ร้อยละ
ส่วนผสมเครื องแกง
พริ กชีฟ้าแห้งตัดขัวเอาเม็ดออก
8
0.36
เกลือเม็ด
24
1.07
กระเทียมปอกเปลือก
14
0.62
หอมแดงปอกเปลือก
27
1.20
กะปิ
22
0.98
ส่วนผสมแกงไก่หอ้ ง
เนือไก่ (รวมกระดูก)
700
31.14
ถัวลิสงคัว (ไม่มีเปลือก)
23
1.02
นํามันพืช
24
1.07
ผงเครื องห้อง
9
0.4
หางกะทิ
800
35.59
ส้มแขก
17
0.75
นําสะอาด
240
10.68
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ส่วนผสม
นําตาลปี บ
หัวกะทิ
ใบมะกรู ด
พริ กชีฟ้าสดหันแฉลบ
รวม
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นําหนัก(กรัม)
95
200
5
40

ร้อยละ
4.22
8.90
0.22
1.78

2248

100.00

วิธีทาํ . นําพริ กชีฟ้าแห้งทีตัดขัวและเอาเม็ดออกมาหันหยาบ แช่นาให้
ํ นุ่ม พักให้สะเด็ดนํา นํามาโขลกกับเกลือ
เม็ดให้ละเอียด (แบ่งจากเกลือเม็ดทีชังไว้)ตามด้วยกระเทียมและหอมแดงหันหยาบ โขลกจนละเอียด ใส่ กะปิ โขลกให้เข้า
กัน พักไว้
2. ล้างเนือไก่ให้สะอาด หันเป็ นชินขนาด 2 นิว
3. โขลกถัวลิสงคัว ค่อนข้างละเอียด
4. ตังกระทะใส่ นามั
ํ นพืช ใช้ไฟกลาง ใส่เครื องแกงทีโขลกลงผัดให้มีกลินหอม ใส่ ผงเครื องห้อง ผัดให้
เข้ากัน เติมนําเล็กน้อย พอเดือด ใส่ หางกะทิส่วนแรก เคียวเล็กน้อย ใส่ เนือไก่ลงไปตามด้วยส้มแขก ถัวลิสงคัว หางกะทิ
และนําสะอาด
5. เมื อเนื อไก่ สุ ก ใส่ เกลื อและนําตาลปี บ ตามด้วยหั ว กะทิ ใบมะกรู ด พอเดื อ ด ใส่ พ ริ ก ชี ฟ้ า ปิ ดไฟ
ลักษณะทีดีของแกงไก่หอ้ ง ควรมีสีแดงอมส้ม มีนามั
ํ นลอยหน้าเล็กน้อย รสชาติหวานนําเปรี ยว
สู ตรไก่ ปิงเครื อง จากการสัมภาษณ์ เจ้ าของตํารับ
ส่ วนผสม
พริ กชีฟ้าดอกใหญ่ 4
ดอก
กระเทียม
4-5
กลีบ
หอมแดง
3-4
หัว
ไก่ (สะโพกติดน่อง)
2
ชิน
มะพร้าวขูด
นําตาลปี บ
1
ขีด
เกลือป่ น
1
ช้อนชา
ถัวลิสงคัวบดละเอียด
ผงเครื องห้อง
½
ซอง
วิธีทาํ 1. นําพริ กแห้งดอกใหญ่แช่นาํ นํามาโขลกกับกระเทียมและหัวหอมให้เข้ากัน
2. นํามะพร้าวขูดมาคันเอาเฉพาะหัวกะทิ
3. นําหัวกะทิมาผสมกับเครื องแกงในข้อ 1 ใส่ นาตาลปี
ํ
บ เกลือป่ นผสมให้เข้ากัน นํามาผัดในกระทะจนสุก
(ใช้ไฟอ่อนๆ) จนเครื องแกงแห้ง ชิมรสให้หวานเค็มพอดี
4. นําไก่ลงไปผัดกับเครื องแกง จนไก่สุกดี จากนันใช้ปลายส้อมจิมที เนื อไก่ เพือให้เครื องซึมเข้าไปใน
เนือไก่ นําเครื องแกงส่ วนทีเหลือมาทาบนชินไก่จนหมด ปิ งไฟอ่อน ๆ จนกระทังสุก
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สูตรไก่ปิงเครื องตํารับมาตรฐานที ได้จากการทดลองและให้เจ้าของตํารับและผูท้ ีเคยรับประทานไก่ปิงเครื องมา
ก่อนทําการชิมและวิจารณ์ เพือปรับปรุ งแก้ไขให้ได้รสชาติและลักษณะทีคล้ายกับตํารับดังเดิมมากทีสุด ได้ผลดังนี
ตารางที 2 ตํารับมาตรฐานไก่ปิงเครื อง
ส่วนผสม
ส่วนผสมเครื องแกง
พริ กชีฟ้าแห้งตัดขัวเอาเม็ดออก
เกลือป่ น
กระเทียมปอกเปลือก
หอมแดงปอกเปลือก
นําตาลแว่น
ผงเครื องห้อง
ส่วนผสมไก่ปิงเครื อง
มะพร้าวคัว
ถัวลิสงคัว (ไม่มีเปลือก)
สะโพกไก่
หัวกะทิ
รวม

นําหนัก(กรัม)

ร้อยละ

23
12
30
30
80
9

1.61
0.84
2.09
2.09
5.59
0.63

45
53
700
450

3.14
3.70
48.88
31.43

1,432

100.00

วิธีทํา 1. นําพริ กชีฟ้ าแห้งที ตัดขัวและเอาเม็ดออก มาหันหยาบ แช่นาให้
ํ นุ่ม พักให้สะเด็ดนํา นํามาโขลกกับ เกลื อให้
ละเอียด ตามด้วยกระเทียมและหอมแดงหันหยาบ นําตาลแว่น ผงเครื องห้อง โขลกจนเข้ากัน
2. โขลกมะพร้าวคัว ค่อนข้างละเอียด
3. โขลกถัวลิสงคัว พอหยาบ
4. นําสะโพกไก่มาลอกเอาหนังออกใช้มีดปลายแหลมจิมให้ทวชิ
ั นไก่
5. นําเครื องแกงทีได้ผสมกับหัวกะทิ ถัวลิสงคัวและมะพร้าวคัวทีโขลกแล้ว ใส่ ไก่ลงไป เคล้าให้เข้ากัน หมักไว้คา้ ง
คืน
6. นําไก่ทีหมัก ผัดในกระทะพร้อมเครื อง ใช้ไฟอ่อน ผัดให้พอแห้งเล็กน้อย ใช้เวลา 10 นาที
7. นําไก่มาปิ ง โดยทาเครื องทีผัดให้ทวผิ
ั วไก่พอประมาณ ปิ งทีอุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส นาน 10 นาทีจากนัน
นําชินไก่ทีปิ งมาคลุกกับเครื องทีเหลือในกระทะ นํามาปิ งอีก 10 นาที ทําซําขันตอนเดิมอีก 4 ครังๆละ 10 นาที (รวมใช้เวลา
ปิ ง 60 นาที) จากนันปิ งเพิมอีก 15 นาที โดยไม่ตอ้ งคลุกเครื อง
8. นําเครื องทีเหลือจากการปิ งมาผัดต่อด้วยไฟอ่อน จนกระทังแห้ง แตกมันเล็กน้อย
9. เวลาจัดเสิ ร์ฟ ให้นาํ เครื องทีผัดในข้อ 8 มาทาบนชินไก่อีกครัง ปริ มาณตามชอบ
หมายเหตุ ลักษณะทีดีของไก่ปิงเครื อง ควรมีรสหวานนํา และเนือไก่จะต้องแห้ง
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1.2 ผลการจัดทําตํารับดังเดิมและพัฒนาตํารับดังเดิมให้ได้เป็ นตํารับมาตรฐาน
จากการนําแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครื องมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบประเมินความพอดี
ใช้ผทู ้ ดสอบชิม ซึงเป็ นผูเ้ ชียวชาญจํานวน 10 คน ได้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที 1, 2, 3 และ 4
ตารางที ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของแกงไก่หอ้ งโดยใช้แบบประเมินความพอดี
ปัจจัยทีทดสอบ
ผลการทดสอบ
สี ของแกง
ความหอม รสชาติของ ความข้น
ความนุ่ม
ของแกง
นําแกง
ของแกง
ของเนือไก่
คะแนนเฉลีย
-0.007
-0.08
-0.347
-0.46
+0.027
คะแนนร้อยละ
99.90
98.86
95.04
93.43
99.61

รสชาติของ
นําแกงในเนือไก่
-0.573
91.81

จากตารางที แสดงให้เห็ น ว่า ปั จจัยที ทดสอบแกงไก่ห้อง ได้แก่ สี และความหอมของแกงรสชาติของนําแกง
ความข้น ของแกง ความนุ่ มของเนื อไก่และรสชาติ ของนําแกงในเนื อไก่ ได้รับคะแนนเฉลียเท่ ากับ-0.007,-0.08,-0.347,0.46,+0.027 และ -0.573 ตามลําดับ มี ระดับคะแนนร้อยละความพอดี เท่ ากับ 99.90, 98.86, 95.04, 93.43, 99.61และ91.81
ตามลําดับ ซึ งคะแนนร้อยละความพอดีของทุกปั จจัยทีได้จากการทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้ (ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 85)
ดังนันสู ตรของแกงไก่หอ้ งสูตรนี จึงได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติและลักษณะทีคล้ายกับตํารับดังเดิมมากทีสุด จากนันจะนํา
สูตรนีไปทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคในขันตอนต่อไป
ตารางที ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไก่ปิงเครื องโดยใช้แบบประเมินความพอดี
ปัจจัยทีทดสอบ
ผลการทดสอบ
สี ของไก่ปิงเครื อง
ความหอม
ความข้น
รสชาติของ
ความนุ่ม
ของเครื อง
ของเครื อง
ไก่ปิงเครื อง
ของเนือไก่
คะแนนเฉลีย
+0.146
+0.418
+0.109
-0.500
-0.009
คะแนนร้อยละ
97.91
94.03
98.44
92.86
99.87
จากตารางที แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยทีทดสอบไก่ปิงเครื อง ได้แก่ สี ของไก่ปิงเครื อง ความหอมและความข้นของ
เครื อง รสชาติของไก่ปิงเครื องและความนุ่มของเนือไก่ ได้รับคะแนนเฉลียเท่ากับ +0.146,+0.418,+0.109,-0.500 และ-0.009
ตามลําดับ มี ระดับ คะแนนร้อยละความพอดี เท่ากับ 97.91, 94.03, 98.44, 92.86และ 99.87 ตามลําดับ ซึ งคะแนนร้ อยละ
ความพอดีของทุ กปั จจัยที ได้จากการทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้ (ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 85) ดังนันสู ตรของไก่ปิงเครื อง
สู ตรนี จึ งได้รับการยอมรั บว่ามี รสชาติแ ละลักษณะที คล้ายกับตํารับ ดังเดิม มากที สุ ด จากนันจะนําสู ตรนี ไปทดสอบการ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคในขันตอนต่อไป
1.3 ผลทดสอบการยอมรับการบริ โภค
นําตํารับอาหารทีผ่านการยอมรับจากผูเ้ ชียวชาญโดยใช้แบบประเมินความพอดี และได้คะแนนเป็ นไปตามเกณฑ์
ทีกําหนด มาทดสอบการยอมรับการบริ โภคโดยใช้แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 9 – point hedonic scale ใช้
ผูบ้ ริ โภคจํานวน 100 คน นําผลที ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลียและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของทุ กค่าปั จจัยที ทําการทดสอบ
ได้ผลวิเคราะห์ดงั ตารางที และ ตามลําดับ
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ตารางที ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคต่อแกงไก่หอ้ ง
รายละเอียดลักษณะของอาหาร
ชืออาหาร
ความหอม รสชาติของ ความข้น
ความนุ่ม รสชาติของแกง ความชอบ
สี ของแกง
ของแกง
นําแกง
ของแกง
ของเนือไก่
ในเนือไก่
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

ตารางที ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคต่อไก่ปิงเครื อง
รายละเอียดลักษณะของอาหาร
ชืออาหาร
สี ของ
ความหอม
ความข้น
รสชาติของ
ความนุ่มของ ความชอบ
ไก่ปิงเครื อง ของเครื อง
ของเครื อง
ไก่ปิงเครื อง
เนือไก่
รวม
ไก่ปิงเครื 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
จากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการยอมรับ ทางประสาทสัม ผัส 9 – point hedonic scale ของแกงไก่ห้ อง
(ตารางที 3) พบว่า สี และความหอมของแกง รสชาติของนําแกง ความข้นของแกง ความนุ่มของเนือไก่ รสชาติของแกงใน
เนื อไก่ และความชอบรวม มีค่าเฉลียเท่ากับ 8.00, 8.29, 7.98, 8.09, 8.22, 8.04 และ 8.27 ตามลําดับ ซึ งคะแนนความชอบ
ของผูบ้ ริ โภคที มีต่ อแกงไก่ ห้องในปั จ จัยสี และความหอมของแกง รสชาติ ของแกงในเนื อไก่ ความนุ่ ม ของเนื อไก่ และ
ความชอบรวม ได้คะแนนความชอบอยูใ่ นเกณฑ์ชอบมาก โดยให้ความเห็นตรงกันว่า สี ของนําแกงมีสีแดงอมส้มซึ งเป็ นสี
ของพริ กชีฟ้าแห้งบางช้างทีมีสีแดงเข้ม เม็ดใหญ่เนือหนา เมือตําเป็ นเครื องแกงจะให้สีแดงสวย มีกลินหอมเครื องห้อง ซึ ง
ทําให้แกงมีกลินเฉพาะตัว เนื อไก่มีความนุ่ ม เมือชิมแล้วในเนื อไก่มีความชุ่มฉําของนําแกง เนื องจากเมือแกงเสร็ จแล้วทิ ง
ค้างคืน 1 คืนทําให้นาแกงซึ
ํ
มเข้าไปในเนื อไก่มากขึน ในขณะทีปัจจัยรสชาติของนําแกง ได้คะแนนความชอบอยูใ่ นเกณฑ์
ชอบปานกลางค่อนข้างไปทางชอบมาก ซึงความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคในปั จจัยนี ค่อนข้างมีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่
ให้ความเห็ นว่า รสชาติเปรี ยวและหวานพอเหมาะแล้ว ในขณะทีบางคนให้ความเห็ นว่า เปรี ยวเกิ นไป และควรจะหวาน
กว่านีเพราะจะนําไปเปรี ยบเทียบกับแกงมัสมัน ทําให้ได้คะแนนความชอบแตกต่างไป
สําหรับผลการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 9 – point hedonic scale ของไก่ปิ ง
เครื อง พบว่า สี ของไก่ปิงเครื อง ความหอมและความข้นของเครื อง รสชาติ ของไก่ปิงเครื อง ความนุ่ มของเนื อไก่ และ
ความชอบรวมมีค่าเฉลียเท่ากับ 7.73, 7.94, 7.82, 7.56, 7.70 และ 7.83 ตามลําดับ ซึ งคะแนนความชอบของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อ
ทุ กปั จ จัยที ทําการทดสอบอยู่ในช่ วงความชอบปานกลาง จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคบางคนนําไก่ปิ งเครื องไป
เปรี ยบเที ยบกับอาหารประเภทไก่ปิงทีคุน้ เคย เช่น ไก่กอและ (ไก่ฆอและ) ซึ งเป็ นอาหารทีชาวมุสลิมแถบชายแดนภาคใต้
นิ ยมรับประทาน วิธีทาํ ไก่กอและ จะนําเอาเนื อไก่มาเสี ยบไม้ คลุกชินเนื อในนําเครื องแกงและนําไปย่างบนไฟอ่อน ๆ
พลิกกลับไปกลับมาจนสุ ก ซึ งไก่ปิงเครื องจะมีวิธีการทําคล้ายกัน แต่ความแตกต่างจะอยูท่ ีส่วนผสมของวัตถุดิบทีใช้ทาํ
เครื องแกงและส่ วนผสมของวัตถุดิบที ใช้หมักไก่ โดยที ไก่ กอและจะมี ขิงแก่ ขมินและบางสู ตรอาจมี กะปิ เพิมเข้าไปใน
ส่วนผสมของเครื องแกง ทําให้รสชาติของเครื องแกงเข้มข้นกว่าของไก่ปิงเครื อง นอกจากนี ไก่ปิงเครื องยังมี มะพร้าวคัว
และถัวลิ สงคัวโขลกใส่ ลงไปในส่ วนผสมที ใช้ห มัก ทําให้เพิมความหวานมัน มากขึนเมือเที ยบกับไก่กอและ เมือให้
ผูบ้ ริ โภคทดสอบชิมอาหารทีมีรสชาติและหน้าตาไม่เหมือนอาหารทีเคยรับประทาน ทําให้คะแนนการยอมรับลดลง โดย
ผูบ้ ริ โภคได้ให้ความคิดเห็นในเรื องของสี วา่ สี คลําไม่สวย อยากให้เป็ นสี เหลืองหรื อสี ทีอ่อนกว่า ในขณะที ผูบ้ ริ โภคบาง
คนให้ความเห็นว่า ไก่ปิงเครื องมีรสหวานเกินไป และค่อนข้างเลียน ควรมีการเพิมเครื องเคียง เช่น แตงกวาดอง หรื อผักสด
ประกอบด้วย
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จากการทดสอบชิมโดยผูเ้ ชียวชาญและการทดสอบการยอมรับโดยผูบ้ ริ โภคจะให้การยอมรับไก่ปิงเครื องต่างกัน
ทังนี ผูเ้ ชียวชาญให้คะแนนการยอมรับโดยพิจารณาจากคุณลักษณะทีถูกต้องของไก่ปิงเครื อง คือมีรสหวานนําและมีความ
มันของหัวกะทิ ถัวลิสงคัวและมะพร้าวคัวที ใส่ ลงไป มีสีแดงเข้มค่อนข้างคลํา เนื องจากส่ วนผสมของเครื องแกงมีผง
เครื องห้องซึ งมีสีนาตาลเข้
ํ
ม เวลาเสิ ร์ฟ จะมีการทาเครื องบริ เวณส่ วนหน้าของชิ นไก่ ทีปิ ง และให้ผูบ้ ริ โภครับประทาน
พร้อม ๆ กัน ซึ งจะทําให้มีรสหวานมันจากเครื องทีทาเพิมขึน ผูบ้ ริ โภคบางส่วนทีไม่คุน้ เคยอาจไม่ยอมรับและต้องการให้
มี เครื องเคี ยงที มี รสชาติ เปรี ยว เช่ น อาจาดหรื อ เป็ นผัก สด เช่ น แตงกวา กะหลําปลี รั บ ประทานเสริ ม แบบเดี ยวกับ ที
รับประทานสะเต๊ะ
2. ผลการศึกษาคุณค่ าทางโภชนาการของอาหารพืนบ้ านมุสลิม
จากการนําสู ตรแกงไก่ห้องและไก่ปิ งเครื องที ได้รับ การปรับ ปรุ งและผ่านการทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัม ผัส มาศึ กษาคุ ณค่ าทางโภชนาการได้แก่ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน และพลังงาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จ รู ป
Nutrisurvey 2007 ปรากฏผลดังตารางที และ
ตารางที คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่หอ้ งต่ อ 1 ตํารับ
จํานวนคนต่อ 1 ตํารับ
พลังงาน (Kcal)
โปรตีน (กรัม)
10 คนรับประทาน
4,725.4
199.4
1 คนรับประทาน
472.54
19.94
ร้อยละ
16.88

คาร์โบไฮเดรต(กรัม)
143.7
14.37
12.16

ไขมัน(กรัม)
400.9
40.09
76.36

ตารางที คุณค่าทางโภชนาการของไก่ปิงเครื องต่อ 1 ตํารับ
จํานวนคนต่อ 1 ตํารับ
พลังงาน (Kcal)
โปรตีน (กรัม)
6 คนรับประทาน
3,998.4
153.2
1 คนรับประทาน
666.4
25.53
ร้อยละ
15.33

คาร์โบไฮเดรต(กรัม)
153.8
25.63
15.39

ไขมัน(กรัม)
323.1
53.85
72.73

จากตารางที พบว่า 1 ตํารับ ของแกงไก่ ห้องให้ส ารอาหารและพลังงานต่อ 1 คน ดังนี พลังงาน 472.54 กิ โลแคลอรี
โปรตีน 19.94 กรัม คาร์ โบไฮเดรต 14.37 กรัมและไขมัน 40.09 กรัม โดยได้รับพลังงานจากไขมันสู งสุ ดคิ ดเป็ นร้อยละ
76.36 รองลงมาคือโปรตีนร้อยละ16.88 และคาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 12.16 ตามลําดับ เมือพิจารณาจากวัตถุดิบทีใช้ทาํ แกงไก่
ห้อง พบว่า มีวตั ถุดิบทีให้ปริ มาณไขมันสู งประกอบด้วย กะทิ ถัวลิสงคัว และนํามันพืช จึงทําให้ได้รับพลังงานจากไขมัน
สูงสุด
จากตารางที พบว่า 1 ตํารั บของไก่ ปิงเครื องให้สารอาหารและพลังงานต่อ 1 คนดังนี พลังงาน 666.4 กิ โล
แคลอรี โปรตีน 25.53 กรัม คาร์โบไฮเดรต 25.63 กรัมและไขมัน 53.85 กรัม โดยได้รับพลังงานจากไขมันสู งสุดคิดเป็ น
ร้อยละ72.73 ได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 15.39และพลังงานจากโปรตีน ร้อยละ 15.33 ตามลําดับ เมือพิจารณา
จากวัตถุดิบทีใช้ทาํ ไก่ปิงเครื อง พบว่า มีวตั ถุดิบทีให้ปริ มาณไขมันสู งประกอบด้วยกะทิ ถัวลิสงคัวและมะพร้าวคัวรวมทัง
สะโพกไก่ก็ให้ไขมันในปริ มาณสูงเช่นกัน ทําให้ได้รับพลังงานจากไขมันสูงสุด
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3. ผลการศึกษาวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต
การวิเคราะห์ตน้ ทุนของแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครื องใช้แนวทางข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม รวบรวมโดย
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ซึ งทําการแบ่งสัดส่ วนทุนทังหมดออกเป็ น 100 ส่วน คิดเป็ นค่าวัตถุดิบร้อยละ 68.6 ค่าแรงงานร้อยละ
5.6 ค่าใช้จ่ายพลังงานร้อยละ 12.1 ค่าเสื อมราคาเครื องจักรร้อยละ 4.5 ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ร้อยละ 9.2 ในการคํานวณต้นทุนการ
ผลิตของแกงไก่หอ้ งและไก่ปิงเครื อง ได้ผลดังตารางที และตารางที
ตารางที ต้นทุนการผลิตแกงไก่หอ้ ง
รายการ
ค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงงาน
ค่าใช้จ่ายพลังงาน
ค่าเสื อมราคาของเครื องจักร
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ต้นทุนการผลิตต่อ 1 ตํารับ
ต้นทุนการผลิตต่อ1คนรับประทาน
ตารางที

ต้นทุนการผลิตไก่ปิงเครื อง
รายการ
ค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงงาน
ค่าใช้จ่ายพลังงาน
ค่าเสื อมราคาของเครื องจักร
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ต้นทุนการผลิตต่อ 1 ตํารับ
ต้นทุนการผลิตต่อ 1 คนรับประทาน

ราคาต้นทุน(บาท)
136.04
11.11
24.00
8.92
18.24
198.31
19.38
ราคาต้นทุน(บาท)
133.86
10.93
23.61
8.78
17.95
195.13
32.52

สรุ ปผลการวิจยั
การพัฒ นาอาหารพืนบ้านของชาวไทยมุส ลิ ม ชุ ม ชนบ้านบนในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ ตาํ รับ มาตรฐาน 2
รายการคือ แกงไก่หอ้ งและไก่ปิงเครื อง จากการศึ กษาพบว่า แกงไก่หอ้ ง ตํารับมาตรฐานทีได้รับการยอมรับจากผูเ้ ชียวชาญ
โดยใช้การทดสอบการประเมินความพอดี จากปั จจัยคุณภาพด้านสี และความหอมของแกง รสชาติของนําแกง ความข้นของ
แกง ความนุ่มของเนื อไก่และรสชาติของนําแกงในเนื อไก่ ผลคะแนนทุกปั จจัยอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ (สู งกว่าร้อยละ 90)
และได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคในระดับชอบมากทุกเกณฑ์การประเมิน ลักษณะของแกงไก่ห้องตํารับมาตรฐานจะมีสี
แดงอมส้ม มีกลินหอมของผงเครื องห้อง เนื อไก่นุ่มและมีความชุ่มฉําของนําแกงในเนื อไก่ รสชาติเปรี ยวนําและหวาน
เล็กน้อย
ไก่ปิงเครื องตํารับมาตรฐานทีผ่านการยอมรับจากผูเ้ ชียวชาญโดยใช้การทดสอบการประเมินความพอดี จากปั จจัย
คุณภาพด้านสี ของไก่ปิงเครื อง ความหอมและความข้นของเครื อง รสชาติ ของไก่ปิงเครื องและความนุ่ มของเนื อไก่ ผล
คะแนนทุกปั จจัยอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ (สูงกว่าร้อยละ 90) และได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคในระดับชอบปานกลางทุก
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เกณฑ์การประเมิน ลักษณะของไก่ปิงเครื องตํารับมาตรฐานมีสีแดงเข้มค่อนข้างคลําเป็ นผลมาจากสี ของผงเครื องห้อง รส
ออกหวานและมีความมันของกะทิและถัวลิสงคัว ซึงผูบ้ ริ โภคบางส่วนให้ความเห็นว่า ค่อนข้างหวานและเลียนเกินไป
คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่ห้อง ให้พลังงานจากไขมันคิดเป็ นร้อยละ 76.36 รองลงมาคือโปรตีนร้อยละ
16.88 และคาร์ โบไฮเดรตร้ อยละ 12.16 ตามลําดับ สําหรั บ ไก่ ปิ งเครื องให้พลังงานจากไขมัน คิ ด เป็ นร้ อยละ 72.73
รองลงมาคือคาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 15.39 และโปรตีนร้อยละ 15.33 ตามลําดับ
การคํานวณต้นทุน การผลิตของแกงไก่ห้อง คิดจากค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายพลังงาน ค่าเสื อมราคาของ
เครื องจักรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ มี ตน้ ทุ นการผลิ ตเท่ ากับ 198.31 บาทต่อตํารับ สําหรับไก่ปิงเครื อง ต้นทุ นการผลิตเท่ากับ
195.13 บาทต่อตํารับ
จากการพัฒนาอาหารพืนบ้านจํานวน 2 รายการประกอบด้วย แกงไก่ห้องและไก่ปิงเครื องสู่ ตาํ รับมาตรฐาน องค์
ความรู ้ ที ได้จ ากการวิจัย สามารถที จะนําไปใช้เป็ นข้อ มู ล พื นฐานสํา หรั บ การพัฒ นากระบวนการผลิ ต ให้ เ ป็ นระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป เพือให้คุณภาพของอาหารเป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็ นไปตามมาตรฐานฮาลาล เช่น การ
ผลิตแกงไก่หอ้ งบรรจุกระป๋ อง หรื อไก่ปิงเครื องแช่แข็ง/สุ ญญากาศ สําหรับส่งจําหน่ายให้แก่ประเทศทีนับถือศาสนามุสลิม
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื องการพัฒนาอาหารพืนบ้านของชาวไทยมุสลิ ม ชุ มชนบ้านบนในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ ตาํ รับ
มาตรฐาน ได้รับ ทุ นอุดหนุ น งบประมาณรายได้จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย การ
สนับสนุนจากหลักสู ตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั ในการใช้ห้องปฏิ บตั ิ การอาหารตลอดจนอุป กรณ์ ต่าง ๆ ในการทําการวิจัย การให้ตาํ รับ อาหารและให้
คําปรึ กษาในการทดลองตํารับอาหารจากนางนรา วิไลสวัสดิ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรทัย สัตยสัณห์สกุลและอาจารย์สาํ ราญ
ศรี พจนารถ ซึ งเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูท้ ีเกียวข้องทุ กท่านทีช่วยให้การวิจยั ครังนี สําเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้ างอิง
กล้าณรงค์ ศรี รอด. 2553. หน่วยที 4 นําตาล, น. 155-160. ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา อาหารและโภชนาการ
หน่ วยที 1-7. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติ เนืองในพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ 5 ธันวาคม 2542. 2545. วัฒ นธรรมพัฒ นาการทางประวัตศิ าสตร์
เอกลักษณ์ และภูมปิ ัญญา จังหวัดสงขลา. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, กรุ งเทพฯ.
จริ ยา เดชกุญชร. 2551. อาหารไทยภาคใต้. บริ ษทั วี. พริ นท์(1991) จํากัด, กรุ งเทพฯ.
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กรุ งเทพฯ.
นิรนาม. 2553 ค. ขนมไทย. บริ ษทั พิมพ์ดีจาํ กัด, กรุ งเทพฯ.
นิรนาม. 2555 ง. ความหมายและลักษณะของอาหารพืนบ้ าน. แหล่งทีมา:http://www.thaigoodview.com, 28 มกราคม
2555.
นิรนาม. 2556 จ. กระเทียม สมุนไพรมหัศ จรรย์. แหล่งทีมา: http:// www.thaihealth.or.th/ healthcontent/ healthtips/9547,
22 พฤษภาคม 2556.
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เมือง จังหวัดสงขลา เมือวันที 7 ธันวาคม 2556
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจาก
บริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเทียวชาว
มาเลเซี ยที เดิ นทางเข้ามาท่ องเที ยวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา จํานวน
คน เก็ บ รวมรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับ และนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ตามขอบเขตด้านเนื อหา
เสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ นําเสนอในรู ปแบบตาราง พบว่า นักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยมีระยะเวลาในการ
เดิ น ทางท่ องเที ยวครังละ - วัน โดยเดิ น ทางกับ ครอบครั ว/ญาติ และเลือกจองผ่านบริ ษ ทั นําเที ยว สําหรับ ปั จจัยที มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเที ยวแบบเหมาจ่ายลําดับแรกเป็ นปั จจัยเกียวกับผลิตภัณฑ์ รองลงมาเป็ นปั จจัย
เกียวกับราคาและปั จจัยเกี ยวกับการส่ งเสริ มการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิงการที บริ ษ ทั นําเที ยวมีรายการนําเที ยวให้เลือก
หลากหลาย เหมาะสมกับระยะเวลาในการเดิ นทาง และการจัดราคาพิเศษหรื อการส่ งเสริ มการขายตามฤดูกาล/เทศกาล
จัดเป็ นจุดดึงดูดใจให้นกั ท่องเทียวตัดสิ นใจได้ง่ายขึน
คําสําคัญ : ปั จจัยที มีอิท ธิ พล, นําเที ยวแบบเหมาจ่ าย, บริ ษ ทั นํา เที ยว
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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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ปั จจุ บ ัน การท่ อ งเที ยวของประเทศไทยเป็ นอุต สาหกรรมขนาดใหญ่แ ละมี การเติ บ โตเร็ วที สุ ด เนื องจากการ
ท่องเทียวเป็ นการสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ อีกทังประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีภูมิประเทศ
สวยงาม มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถินส่ งผลให้ธุรกิ จการท่ องเที ยวเติบโตอย่างยังยืน และอีก
เหตุผ ลหลักที ผลักดัน ให้ก ารท่ อ งเที ยวของประเทศพัฒ นาขึ นก็คื อ ธุ รกิ จ นําเที ยว ซึ งมี บ ทบาททําให้นั กท่ องเที ยวชาว
ต่างประเทศสามารถมองเห็นประเทศไทยในมุมมองทีแตกต่างกัน ดังนันธุรกิจนําเทียวจึ งเป็ นต้นกําเนิ ดธุ รกิจต่าง ๆ ทีมาก
ขึนเรื อย ๆ แต่สิงทีเห็นในอนาคตคือธุรกิจนําเทียวจะมีการแข่งขันทีสูงขึน
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็ นอําเภอหนึ งในภาคใต้ทีมีศกั ยภาพในด้านการท่ องเที ยว อี กทังมี พรหมแดน
ใกล้เคี ยงติ ดกับ ประเทศมาเลเซี ย ซึ งเป็ นเมื องท่าทางเศรษฐกิ จที สําคัญของจังหวัดสงขลา เป็ นศูนย์กลางการค้าและการ
ท่ องเที ยวของภาคใต้ตอนล่าง ที เพียบพร้อมไปด้วยสิ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียว และมี สีสันบรรยากาศของ
แหล่งท่องเทียวทีหลากหลายเป็ นทีสนใจของนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงนักท่องเทียว
จากประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ ส่ งผลให้จ ังหวัด สงขลามี จ าํ นวนนักท่ องเที ยวชาวต่ างประเทศที เดิ น ทางเข้ามาถึ ง
, , คน ในปี พ.ศ.
(การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, ) ทังนีโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.
2556 มีนกั ท่องเทียวจากมาเลเซี ยเข้ามาท่องเทียวในไทยจํานวน 839,129 คน เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2555 ร้อย
ละ 6.13 และเป็ นอันดับ 2 รองจากจีน จะเห็นได้วา่ ชาวมาเลเซี ยนิ ยมเดินทางมาท่องเทียวในไทยเพิมมากขึนในช่วงวันหยุด
ติ ด ต่อกัน ของมาเลเซี ย เช่น เทศกาลตรุ ษจีน ช่วงปิ ดภาคเรี ยน ฯลฯ รวมทังเข้าร่ วมเทศกาลสําคัญของประเทศไทย เช่ น
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง นักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยเดิ นทางเข้าประเทศไทยผ่านทางด่านอําเภอสะเดา ซึงเป็ น
ด่านหลักจํานวนมากที สุ ดเมือเปรี ยบเที ยบกับด่ านทางบกอืน ๆ ทัวประเทศ เนื องจากโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่ งที
เชื อมโยงเข้าด้วยกัน เป็ นอย่างดี และมี ค วามสะดวกสบาย (http://www.uasean.com/travel/ ) และนอกจากนี ยังพบว่า
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเทียวเกิดจากการซือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ของทีระลึก หรื อค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับประทานอาหาร
การใช้บริ ก ารสถานบัน เทิ ง และค่าใช้จ่ายในการพักแรม ซึ งจังหวัด สงขลาเองก็ มี น โยบายมุ่งเน้น ความสําคัญด้านการ
ท่องเทียวทําให้จงั หวัดมีการพัฒนาศักยภาพในการรองรับนักท่องเทียวไม่วา่ จะเป็ นสถานทีท่องเทียวทีหลากหลายประเภท
แหล่งซือสิ นค้าจํานวนมาก บริ การรถเช่า หรื อแม้แต่ทีพักจํานวนมาก

ภาพที แสดงสถิติการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวมาเลเซีย
ทีมา: รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาตลาดท่องเทียวกลุ่มประเทศอาเซี ยน: ประเทศมาเลเซีย
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ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนํา
เทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย เพือนําเสนอเป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริ การ
และการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั นําเทียวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยให้ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการศึ กษาปั จจัยที มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บ ริ การนําเที ยวแบบเหมาจ่ายจาก
บริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย ซึ งผูว้ ิจยั ดําเนิ นการศึ กษาตามขันตอน
ดังนี
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
นักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยที เดิ นทางมาท่ องเทียวในจังหวัดสงขลา จํานวน คน จากการสุ่ มตัวอย่างการศึ กษา
โดยใช้วิธีการการสุ่ มตัวอย่างแบบวิธีการการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจํานวนนักท่ องเที ยวชาว
ต่างประเทศทีเดินทางเข้ามาถึง , , คน ในปี พ.ศ.
(การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, )
. เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึ กษาครั งนี ผู้วิจ ัยใช้เครื องมื อ ในทําการวิจัยคื อ แบบสอบถาม ซึ งมี ท ังแบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด
โดยแบ่งประเด็นเนือหาออกเป็ น ตอนดังนี คือ
ตอนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ งคําถามเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย
ซึ งผูศ้ ึ กษาได้เลือกศึ กษาเฉพาะข้อมูลที เป็ นปั จจัยทีเกียวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึ กษา สถานภาพการสมรส และ
อาชีพ โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบและกรอกข้อมูลตามจริ ง
ตอนที ปั จจัยเกียวกับประสบการณ์เลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่าย โดยการคํานวณค่าร้อยละ
ตอนที ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขต
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่ องเที ยวชาวมาเลเซี ย โดยลัก ษณะคําถามเป็ นแบบประเมิน ค่า (Rating Scale)
โดยเลือกตอบ ระดับ
3. การตรวจคุณภาพเครื องมือ
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามซึงได้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องมาตรวจสอบความเหมาะสม และ
ตรวจสอบหาความเทียงตรง Validity โดยผูป้ ระเมินตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา Content Validity ความเหมาะสม
ของภาษาทีใช้ Wording และความถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือนําไปปรับปรุ งแก้ไขและหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ก่อนนําไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริ ง ซึ งการวิจยั ครังนี
ได้ทดลองใช้กบั นักท่องเทียวชาวมาเลเซียทีเดินทางเข้ามาท่องเทียวยังจังหวัดสงขลา จํานวน คน ได้ค่าความเชือมันของ
เครื องมือทังฉบับเท่ากับ .
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การวิเคราะห์ ปั จจัยที มีอิท ธิ พลต่อการตัด สิ นใจเลือกใช้บริ การนําเที ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเที ยวในเขต
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย ทําโดย
ส่วนที ปั จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย โดยการคํานวณค่าร้อยละ
ส่วนที ปั จจัยเกียวกับประสบการณ์เลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่าย โดยการคํานวณค่าร้อยละ
ส่วนที ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย โดยการหาค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน SD.

ผลและวิจารณ์ ผล

การศึ กษา ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย ครังนี ผูว้ จิ ยั รวบรวมจากแบบสอบถามทีมีคาํ ตอบครบถ้วนสมบูรณ์
จํานวนทังสิ น ชุด เสนอผลการศึกษาตามลําดับดังนี ส่ วนที ปั จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย โดยการ
คํานวณค่าร้อยละ ส่ วนที ปั จจัยเกียวกับ ประสบการณ์เลือกใช้บริ การนําเที ยวแบบเหมาจ่าย โดยการคํานวณค่าร้อยละ
ส่วนที ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย
1.ปัจจัยส่ วนบุคคลของนักท่ องเทียวชาวมาเลเซีย
จากการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุค คลของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึ กษา สถานภาพการ
สมรส และอาชีพ สามารถสรุ ปได้ดงั ปรากฏในตารางที 1
ตารางที 1 จํานวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย
รายละเอียด
จํานวน
ร้อยละ
เพศ
-ชาย
215
53.75
-หญิง
185
46.25
รวม
400
100
อายุ
-น้อยกว่า ปี
113
28.25
-25 – 35 ปี
159
39.75
-36 – 45 ปี
81
20.25
-46 – 55 ปี
28
7
-มากกว่า ปี
19
4.75
รวม
400
100
รายได้
-ตํากว่า , 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 , บาท
17
4.25
รวม
400
100
ระดับการศึกษา
-ตํากว่าปริ ญญาตรี
164
41
-ปริ ญญาตรี
203
50.75
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สถานภาพการสมรส

รวม

-โสด
- สมรส
- หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม

33
400
217
182
1
400

8.25
100
54.25
45.5
0.25
100
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ตารางที 1 จํานวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย (ต่อ)
รายละเอียด
จํานวน
ร้อยละ
อาชีพ
-นักเรี ยน / นักศึกษา
99
24.75
-รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
40
10
-พนักงานบริ ษทั เอกชน
140
35
-ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
105
26.25
-เกษตรกร
14
3.5
-พ่อบ้าน/ แม่บา้ น / เกษียณอายุ
2
0.5
รวม
400
100
จากตารางที 1 แสดงถึงปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยจากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง คน พบว่า
เพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเพศหญิง จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25 ตามลําดับ
อายุ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ – 35 ปี จํานวน คน คิ ดเป็ นร้อยละ 39.75 ช่ วงอายุ
น้อยกว่า ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 28.25 ช่วงอายุ – 45 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25 ช่วงอายุ 46
– 55 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ และอายุมากกว่า ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
รายได้ต่อเดือน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตํากว่า , บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ ระหว่าง 0,001 –40,000 บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และสู งกว่า , บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
การศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาวุฒิปริ ญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ
. ตํากว่าปริ ญ ญาตรี จํานวน คน คิ ดเป็ นร้อยละ และสู งกว่าปริ ญ ญาตรี จํานวน คน คิ ด เป็ นร้อยละ .
ตามลําดับ
สถานภาพการสมรส พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
สถานภาพสมรส จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ตามลําดับ
อาชีพ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
35 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ เกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และพ่อบ้าน/
แม่บา้ น / เกษียณอายุ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

82

2. ปัจจัยเกียวกับประสบการณ์ เลือกใช้ บริการนําเทียวแบบเหมาจ่ าย
จากการศึ กษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกียวกับ ปั จจัยเกี ยวกับประสบการณ์ เลื อกใช้บริ การนําเที ยวแบบเหมาจ่าย
สามารถสรุ ปได้ดงั ปรากฏในตารางที 2
ตารางที 2 จํานวนและค่าร้อยละของปัจจัยเกียวกับประสบการณ์เลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่าย
รายละเอียด
จํานวน
ร้อยละ
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเทียวในจังหวัดสงขลา
- - วัน
307
76.75
- - วัน
77
19.25
-มากกว่า วัน
16
4
รวม
400
100
ผูร้ ่ วมเดินทางท่องเทียว
-เดินทางคนเดียว
17
4.25
-เพือน
172
43
-ครอบครัว/ญาติ
211
52.75
รวม
400
100
วิธีการเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่าย
-เว็บไซต์
148
37
-โทรศัพท์
35
8.75
-เดินเข้ามาจองด้วยตนเอง
215
53.75
-อืน ๆ
2
0.5
รวม
400
100
จากตารางที 2 แสดงถึงปั จจัยเกียวกับประสบการณ์เลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
คน พบว่า
ระยะเวลาในการเดิน ทางท่ องเทียวในจัง หวัด สงขลา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเทียว - วัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ระยะ - วัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และ
มากกว่า วัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ ตามลําดับ
ผู้ร่วมเดินทางท่ องเทียว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เดินทางท่องเทียว ครอบครัว/ญาติ จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . เดินทางท่องเทียวกับเพือน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ และเดินทางคนเดียว จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
วิธีการเลื อกใช้ บริการนําเทียวแบบเหมาจ่ าย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การนําเทียวด้วยการ
เดิ นเข้ามาจองด้วยตนเอง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . เว็บไซต์ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ โทรศัพท์
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และอืน ๆ เช่นคนรู ้จกั ติดต่อให้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
3. ปัจ จัย ทีมีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการนําเทียวแบบเหมาจ่ ายจากบริษัทนําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ของนักท่ องเทียวชาวมาเลเซีย
จากการศึ กษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเที ยวแบบเหมา
จ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยใน ประเด็นได้แก่ ผลิตภัณฑ์
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(Product) ราคา (Price) ช่ อ งทางการจั ด จํ า ห น่ าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พนั ก งาน (People)
กระบวนการให้บริ การ (Process) และสิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ผลปรากฏดังนี
ตารางที 3 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั
นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
SD.
แปลผล
(X )
ปัจจัยเกียวกับผลิตภัณฑ์ (Product)
4.42
0.54
มาก
ปัจจัยเกียวกับราคา (Price)
4.39
0.56
มาก
ปัจจัยเกียวกับช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
4.31
0.57
มาก
ปัจจัยเกียวกับการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
4.35
0.58
มาก
ปัจจัยเกียวกับพนักงาน (People)
4.20
0.60
มาก
ปัจจัยเกียวกับกระบวนการให้บริ การ (Process)
4.29
0.54
มาก
ปัจจัยเกียวกับสิ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
4.26
0.56
มาก
รวม
4.31
0.57
มาก

จากตารางที 3 พบว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเที ยวใน
เขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ( X = 4. )
เมือพิจารณาแต่ละด้านพบว่าปั จจัยเกียวกับผลิตภัณฑ์ (Product) ( X = 4. ) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนํา
เทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเที ยวในเขตอําเภอหาดใหญ่มากเป็ นลําดับแรก รองลงมาคือ ปั จจัยเกียวกับราคา (Price) (
X = 4.39) ปั จจัยเกียวกับการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ( X = 4.35) ปั จจัยเกี ยวกับช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) (
X = 4.31) ปั จจัยเกียวกับกระบวนการให้บริ การ (Process) ( X = 4.29) ปั จจัยเกียวกับสิ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical
Evidence) ( X = 4.26) และปั จจัยเกียวกับพนักงาน (People) ( X = 4.20) ตามลําดับ
หากพิจารณาเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวใน
เขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยในรายละเอียดแต่ละด้าน ประเด็น ผลปรากฏดังตารางที
4 - 10 ดังนี
ตารางที 4 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานปั จจัยเกียวกับผลิตภัณฑ์ (Product)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
SD.
แปลผล
(X )
-ความมีชือเสี ยงของบริ ษทั นําเทียว
4.00
0.47
มาก
-การมีรายการนําเทียวให้เลือกหลากหลาย
4.53
0.55
มากทีสุด
-การบริ การและสิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
4.43
0.56
มาก
-สถานทีตังของบริ ษทั นําเทียวเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเทียว / แหล่งธุรกิจ
4.49
0.55
มาก
รวม
4.42
0.54
มาก
จากตารางที 4 พบว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเที ยวใน
เขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยเกียวกับผลิตภัณฑ์ (Product) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่
ในระดับมาก ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอี ยดพบว่าการมีรายการนําเที ยวให้เลือกหลากหลายอยู่ในระดับมากที สุ ด
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( X = 4. ) เป็ นลําดับ แรก รองลงมาคื อ สถานที ตังของบริ ษ ัท นําเที ยวเหมาะสม ใกล้แหล่ งท่ องเที ยว / แหล่ งธุ ร กิ จ
( X = 4. ) การบริ การและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ( X = 4. ) และความมีชือเสี ยงของบริ ษทั นําเทียว ( X = 4. )
ตามลําดับ
ตารางที 5 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานปั จจัยเกียวกับราคา (Price)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
- มีการกําหนดราคาและการบริ การต่าง ๆ อย่างชัดเจน
4.24
0.52
มาก
-รายการนําเทียวมีราคาให้เลือกหลากหลาย
4.55
0.56
มากทีสุด
-การจัดเตรี ยมบริ การต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับราคา
4.33
0.55
มาก
-ราคาของรายการนําเทียวเหมาะสมกับระยะเวลาในการเดินทาง
4.45
0.57
มาก
รวม
4.39
0.56
มาก

จากตารางที 5 พบว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเที ยวใน
เขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยเกียวกับ ราคา (Price) ในภาพรวมมี คะแนนเฉลียอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอียดพบว่ารายการนําเทียวมีราคาให้เลือกหลากหลายอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X
= 4. ) เป็ นลําดับแรก รองลงมาคือ ราคาของรายการนําเที ยวเหมาะสมกับระยะเวลาในการเดิ นทาง ( X = 4.45) การ
จัดเตรี ยมบริ การต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับราคา ( X = 4.33) และมีการกําหนดราคาและการบริ การต่าง ๆ อย่างชัดเจน (
X = 4. ) ตามลําดับ
ตารางที 6 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานปั จจัยเกียวกับช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
-มีขอ้ มูลเกียวกับบริ ษทั นําเทียวให้นกั ท่องเทียวเข้าถึงหลากหลายช่องทาง
4.19
0.52
มาก
-มีบริ การการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
4.43
0.60
มาก
-มีบริ การการจองผ่านผ่านบริ ษทั ตัวแทนการท่องเทียว
4.31
0.59
มาก
รวม
4.31
0.57
มาก
จากตารางที 6 พบว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเที ยวใน
เขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยเกี ยวกับ ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอี ยดพบว่ามีบ ริ การการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ ตอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4. ) เป็ นลําดับแรก รองลงมาคือมีบริ การการจองผ่านผ่านบริ ษทั ตัวแทนการท่องเที ยว ( X = 4. )
และมีขอ้ มูลเกียวกับบริ ษทั นําเทียวให้นกั ท่องเทียวเข้าถึงหลากหลายช่องทาง ( X = 4. ) ตามลําดับ
ตารางที 7 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานปั จจัยเกียวกับการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
SD.
แปลผล
(X )
-มีการส่งเสริ มการขายรายการนําเทียวตามฤดูกาล/เทศกาล
4.31
0.52
มาก
-มีการจัดราคาพิเศษสําหรับนักท่องเทียวเดินทางเป็ นกลุ่ม
4.45
0.61
มาก
- มีส่วนลดให้กบั ลูกค้าทีใช้บริ การเป็ นประจํา/เป็ นสมาชิก
4.31
0.60
มาก
รวม
4.35
0.58
มาก
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จากตารางที 7 พบว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเที ยวใน
เขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยเกียวกับการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอียดพบว่ามีการจัดราคาพิเศษสําหรับนักท่องเทียวเดินทาง
เป็ นกลุ่มอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4. ) เป็ นลําดับแรก รองลงมาคือมีการส่งเสริ มการขายรายการนําเทียวตามฤดูกาล/เทศกาล
และมีส่วนลดให้กบั ลูกค้าทีใช้บริ การเป็ นประจํา/เป็ นสมาชิกอยูใ่ นระดับทีเท่ากัน ( X = 4. ) ตามลําดับ
ตารางที 8 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานปั จจัยเกียวกับพนักงาน (People)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
-พนักงาน/มัคคุเทศก์ให้บริ การด้วยความเป็ นมิตร ยิมแย้มแจ่มใส และสุ ภาพ
4.21
0.51
มาก
-ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว และบริ การลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
4.28
0.58
มาก
-มีความสามารถในการสื 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

จากตารางที 8 พบว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวใน
เขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยเกียวกับพนักงาน (People) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่
ในระดับมาก ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอี ยดพบว่าการให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว และบริ การลูกค้าอย่างเท่าเที ยม
กัน อยู่ในระดับ มาก ( X = 4. ) เป็ นลําดับ แรก รองลงมาคือพนักงาน/มัค คุ เทศก์ให้บ ริ การด้วยความเป็ นมิ ตร ยิมแย้ม
แจ่มใส และสุ ภาพและมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีในระดับทีเท่ากัน ( X = 4. ) มีความรู ้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการบริ ก าร ( X = 4. ) และมี ค วามสามารถในการสื อสารด้วยภาษาต่ างประเทศเป็ นอย่างดี ( X = 4. )
ตามลําดับ
ตารางที 9 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานปั จจัยเกียวกับกระบวนการให้บริ การ (Process)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
-การให้บริ การทีรวดเร็ ว และถูกต้องตรงตามความต้องการของ
4.16
0.44
มาก
นักท่องเทียว
-มีจาํ นวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริ การนักท่องเทียว
4.39
0.57
มาก
-วิธีการจองและชําระค่าบริ การสามารถกระทําได้หลายวิธี เช่น เงินสด/
4.32
0.57
มาก
บัตรเครดิต/โอนผ่านธนาคาร
รวม
4.29
0.54
มาก
จากตารางที 9 พบว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวใน
เขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที ยวชาวมาเลเซี ยเกี ยวกับกระบวนการให้บริ การ (Process) ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ มาก ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอียดพบว่าการมีจ ํานวนบุ คลากรเพียงพอต่อการบริ การ
นักท่ องเที ยวอยู่ในระดับมาก ( X = 4. ) เป็ นลําดับ แรก รองลงมาคือวิธีการจองและชําระค่าบริ การสามารถกระทําได้
หลายวิธี เช่น เงิน สด/ บัตรเครดิ ต/โอนผ่านธนาคาร ( X = 4. ) และการให้บ ริ การที รวดเร็ ว และถูกต้องตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเทียว ( X = 4. ) ตามลําดับ
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ตารางที 0 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจัยเกียวกับสิ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
ระดับความคิดเห็น (N=400)
รายละเอียด
(X )
SD.
แปลผล
-บรรยากาศในสํานักงาน/ทําเลทีตัง อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีดี
4.25
0.52
มาก
-การจัดสรรพืนทีในการให้บริ การ เช่น พืนทีการติดต่อ พืนทีการให้ขอ้ มูล
4.32
0.58
มาก
-ความพร้อมในการใช้งานของเครื องใช้สาํ นักงานต่าง ๆ
4.22
0.57
มาก
รวม
4.26
0.56
มาก
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จากตารางที 0 พบว่าปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวใน
เขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยเกียวกับสิ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ใน
ภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอียดพบว่าการจัดสรรพืนทีในการให้บริ การ เช่น
พืนทีการติดต่อ พืนทีการให้ขอ้ มูลอยู่ในระดับมาก ( X = 4. ) เป็ นลําดับแรก รองลงมาคือบรรยากาศในสํานักงาน/ทําเล
ที ตัง อยู่ใ นสภาพแวดล้อ มที ดี ( X = 4. ) และความพร้ อมในการใช้งานของเครื องใช้สํานัก งานต่ าง ๆ ( X = 4. )
ตามลําดับ
ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเที ยวแบบเหมา
จ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย พบว่า
. บริ ษัท นํา เที ยวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลาควรเน้น การฝึ กอบรมบุ ค ลากรให้ เป็ นผู ้มี ค วามรู้
ความสามารถหรื อให้มีความเชียวชาญในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิงมัคคุเทศก์
. ปั จจุ บ ัน การพัฒ นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคมนาคมสะดวกทําให้การติดต่อหรื อหาข้อมูลการ
เดิ นทางท่ องเทียวง่ายและสะดวก นักท่องเทียวสามารถจัดการทุกอย่างได้ดว้ ยตนเอง ซึ งส่ งผลให้นกั ท่องเที ยวไม่เลือกใช้
หรื อเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาลดลง
. การให้บริ การการท่องเทียวทีดี เหนื อความคาดหวังของนักท่องเทียว รวมทังการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมืออาชีพ
โดยเน้นความปลอดภัยเป็ นอันดับแรกจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้นกั ท่องเทียวกลับมาใช้บริ การซําในคราวต่อ ๆ ไป

สรุ ปและอภิปรายผล

จากผลการศึกษา ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขต
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย สามารถสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี
ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุ – 35 ปี รองลงมาคือน้อยกว่า
ปี มีรายได้ต่อเดื อนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีระดับการศึ กษาวุฒิ ป ริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มี สถานภาพโสด และ
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ ( )
กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทําให้ทราบลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซือและการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยเกี ยวกับ ประสบการณ์ เลื อกใช้บริ การนําเที ยวแบบเหมาจ่าย ส่ วนใหญ่ นักท่องเที ยวจะมีระยะเวลาในการ
เดิ น ทางท่ องเที ยว - วัน และเดิ น ทางท่ องเที ยวกับ ครอบครั ว/ญาติ เลื อ กใช้บ ริ ก ารนําเที ยวด้วยการจองด้วยตนเอง
รองลงมาเป็ นจองผ่านเว็บไซต์ ซึ งสอดคล้องกับ สุ ทิพา กลินขจร ( ) การศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทีส่ งผลต่อ
การเลือกบริ ษ ทั นําเที ยวในไทยของนักท่ องเที ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ จิ ตรานาถ พิศาลศิลป์ ( )
ศึ กษาปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อกใช้บ ริ ก ารการท่ อ งเที ยวแบบเหมาจ่ ายภายในประเทศของนัก ท่ อ งเที ยวชาวไทย
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กรณี ศึกษาจังหวัดพิษ ณุ โลก พบว่า ผูท้ ี มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกบริ ษทั นําเที ยวคื อครอบครัว เหตุผลที เดิ น ทางมา
ท่ องเที ยวเพื อต้องการพักผ่อน แหล่ งท่ องเที ยวที นิ ยมคือแหล่ งท่ องเที ยวทางธรรมชาติ และหาข้อมูลเพือประกอบการ
ตัดสิ นใจจากอินเตอร์ เน็ต และสอดคล้องกับนฤมล เพิมชีวิต (2552) ศึกษาการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์และความ
เชือถือในข้อมูลการท่องเทียวจากสื อออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสร้างเองของคนวัยทํางาน พบว่า มีการเลือกใช้สืออินเตอร์เน็ตเป็ น
อัน ดับ แรกในการค้น หาข่าวสารการท่ องเที ยว ในขณะที สื อกระแสหลักอย่างวิท ยุ โทรทัศ น์ กลับ มี การแสวงหาข้อมู ล
ทางการท่องเที ยวน้อยมาก เพราะการสื อสารผ่านสื ออินเตอร์ เน็ตเป็ นการสื อสารสองทางง่ายต่อการสอบถามพูดคุย โต้ตอบ
กับบุคคลอืนในประเด็นทีตนต้องการได้อย่างรวดเร็ ว และไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลา
ปั จจัยที มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนําเที ยวแบบเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาของนักท่องเทียวชาวมาเลเซี ย ปั จจัยเกียวกับผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเป็ นลําดับแรก
โดยเฉพาะการมีรายการนําเทียวให้เลือกหลากหลาย สอดคล้องกับ นําฝน จันทร์ นวล ( ) ศึ กษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที ยวชาวจีนที เดินทางเข้ามาท่องเทียวในประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที ยวที เป็ นที
นิยมในหลายจังหวัด ซึงมีผลต่อการตัดสิ นใจ ดังนันนักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวมีความต้องการทีแตกต่างกัน บางคน
ชอบธรรมชาติ เดินป่ า ปี นหน้าผา เป็ นต้น ส่วนบางคนชอบวัดวาอารามทางวัฒนธรรม ดังนันปั จจัยด้านแหล่งท่องเทียวจึง
เป็ นเหตุผลหนึ งทีนักท่องเทียวใช้ในการตัดสิ นในการเดินทางท่องเทียว นอกจากนีปัจจัยเกียวกับราคาโดยเฉพาะรายการนํา
เทียวมีราคาให้เลือกหลากหลายและราคาของรายการนําเทียวเหมาะสมกับระยะเวลาในการเดินทาง ซึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ ( ) กล่าวว่า การตังราคามีผลอย่างมากต่อการตัดสิ นใจซื อบริ การของลูกค้า และราคาของ
การบริ การยังเป็ นปั จจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพทีจะได้รับในขณะเดียวกันการให้บริ การการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
รวมทังการจองผ่านบริ ษทั ตัวแทนการท่องเทียวเป็ นอีกปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเทียว และสอดคล้องกับ
วีรวรรณ แซ่ จ๋าว (2557) ศึ กษาอิ ท ธิ พลของทัศนคติและความพึงพอใจในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื อประชาสัมพันธ์การ
ท่ องเที ยวผ่านสื ออิน เทอร์ เน็ตที มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ น ใจวางแผนการท่องเที ยว กล่าวว่า เนื องจากเมือผูบ้ ริ โภคนันมี
ความตระหนักถึงความต้องการหรื อปรารถนาทีจะเดินทางท่องเทียว ผูบ้ ริ โภคก็จะทําการสื บค้นข้อมูล ข่าวสารการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพือประเมิ นทางเลื อกจากข้อมูลที มีการรวบรวมมาประกอบการพิจารณาการตัด สิ น ใจในการวาง
แผนการเดินทางท่องเทียว และวลัยพร ริ วตระกูลไพบูลย์ (2551) กล่าวว่า นักท่องเทียวมีความคาดหวังในการได้รับบริ การ
ทังในด้านของความสะดวกรวดเร็ ว และความคิดทีว่าบริ การส่ วนใหญ่ยงั คงต้องใช้คนในการให้บริ การเพือให้เกิดความดูแล
เอาใจใส่ (Human Touch) ทีเทคโนโลยีไม่สามารถทําแทนได้ ซึงบริ ษทั นําเทียวสามารถจัดหาให้นกั ท่องเที ยวได้ นอกจากนี
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยการจัดราคาพิเศษ หรื อการส่ งเสริ มการขายตามฤดูกาล/เทศกาลก็เป็ นจุดดึ งดูดใจให้
นักท่องเทียวชาวมาเลเซี ยตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโดยเทศกาลทีได้รับความสนใจอันดับต้น ๆ ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ และ
เทศกาลลอยกระทง
ข้ อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะทัวไป
1.1 บริ ษทั นําเทียวควรพัฒนารู ปแบบการบริ การทีแปลกใหม่และหลากหลาย รวมทังกลยุทธ์ทางการตลาดที
แตกต่าง เพือสนองตอบความต้องการของนักท่องเทียวทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
1.2 บริ ษทั นําเที ยวควรเน้น บุคลากรให้มีการบริ การจากใจเพือรักษาชื อเสี ยง และสร้ างความน่ าเชื อถือให้
นักท่องเทียวไว้วางใจเพือสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าได้
1.3 บริ ษทั นําเทียวควรกําหนดราคาสิ นค้าทีเป็ นมาตรฐาน เพราะปั จจุบนั นักท่องเทียวมีการเปรี ยบเทียบราคา
ก่อนตัดสิ นใจซื อ และควรจัดเตรี ยมสํานักงานให้มีความพร้อมในการต้อนรับลูกค้า เนื องจากนักท่องเทียวในปั จจุบนั ยังมี
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การเลือกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์การท่องเทียวของบุคคลอืน ดังนันการบอกต่อในลักษณะปากต่อปากจึงเป็ น
สิ งทีบริ ษทั นําเทียวควรคํานึ งถึงตลอดเวลา
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครังต่อไป
2.1 ควรศึ กษาเกียวกับแนวโน้ มพฤติกรรมนักท่ องเทียวชาวมาเลเซียในการเดินทางท่ องเทียวซําในประเทศไทย
ในอนาคต
. ควรศึ กษาพฤติ ก รรมการท่ องเที ยวของนัก ท่ องเที ยวอิ ส ระชาวมาเลเซี ยในจังหวัด สงขลาและจัง หวัด
ใกล้เคียง เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวให้มีความพร้อมในการรองรับต่อไป
. ควรศึ กษาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที เกียวข้องกับการพัฒ นาแหล่ง
ท่องเทียวของจังหวัดสงขลา เพือดึงดูดใจให้นกั ท่องเทียวชาวมาเลเซี ยได้เข้ามาท่องเทียวเพิมยิงขึน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั เรื องนี ได้รับ การสนับ สนุ น งบประมาณเงิ นรายได้ ประจําปี
จากคณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และขอขอบคุ ณผูท้ รงคุ ณวุฒิ ทุกท่านที ให้คาํ ปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา อีกทังการตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ขอขอบคุณอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเทียวทุกท่านทีให้กาํ ลังใจ คําแนะนําในการทําวิจยั
ครังนี
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิงว่า งานวิจยั ฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพคุณลักษณะของมัคคุเทศก์
ทีนักท่องเทียวประทับใจในอนาคตต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดขอนแก่น เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม จําแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเทียวและแหล่งท่องเทียว ศึกษาจากแหล่งท่องเทียว 4 แหล่งประกอบด้วยวัดหนองแวง
วัดป่ าธรรมอุทยาน วัดทุ่งเศรษฐี และศาลหลักเมือง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที ยว 400 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ one-way
ANOVA
ผลการศึ กษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ซึงเรี ยงลําดับ อันดับแรกคือด้านคุณค่าและความศรัทธา
ด้านกายภาพ และด้านสุนทรี ยภาพ เมือเปรี ยบเทียบความพอใจของนักท่อเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
จําแนกตามรายได้ ภูมิลาํ เนา วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และวันทีเข้าชมแหล่งท่องเทียวแตกต่าง
กัน นั กท่ อ งเที ยวมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ศัก ยภาพการท่ องเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมแตกต่ างกัน ที ระดับ นั ยสําคัญ . และเมื อ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่อเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม จําแนกตามแหล่งท่องเทียว พบว่า ใน
ภาพรวม แหล่งท่องเที ยวทีแตกต่างกัน นักท่องเทียวมี ความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันที
ระดับนัยสําคัญ .
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของนักท่องเทียว, ศักยภาพ, การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
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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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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุ บ ัน การท่ องเที ยวมีบ ทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิ จ ของประเทศซึ งทํารายได้ให้ กับ ประเทศในแต่ละปี เป็ น
จํานวนมาก และการพัฒนาการท่องเทียวของรัฐบาลทําให้การท่องเทียวขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ในปี พ.ศ. 2545 นักท่องเทียว
เดิ น ทางเข้า มาในประเทศ 10,799,067 ล้านคน และมี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที ยวมากกว่ า 323,484 ล้า นบาทต่ อ ปี ในปี
พ.ศ. 2557 นักท่องเทียวเดินทางเข้ามาในประเทศ 24,809,683 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเทียว 1,147,653 ล้านบาทต่อ
ปี และใน พ.ศ. 2558 นักท่องเทียวเดินทางเข้ามาในประเทศถึง 29,881,091 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเทียวเพิมมาก
ขึน 1,453,979 ล้านบาทต่อปี (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2559) องค์กรต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาการท่องเทียวอย่างจริ งจัง เพราะมีแนวคิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที ยวจะส่งเสริ มฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้
มังคังและยังเป็ นการช่วยเสริ มความเข้าใจอันดีต่อกันของคนในสังคมชุมชนท้องถิน ด้วยเหตุดงั กล่าวนี จึงมีการพัฒนาแหล่ง
ท่ องเที ยวที สําคัญด้านศิ ลปวัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที แสดงให้เห็ นในชุมชน เพือสร้างแรงดึ งดู ดและน่ าสนใจให้กับ
นักท่องเทียว ภาคการท่องเทียวจึงมีบทบาทสําคัญเพิมมากขึน เนืองจากก่อให้เกิ ดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายๆ ด้าน ไม่
ว่าจะเป็ นแหล่งรายได้ของภาครัฐ การจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังส่ วนภูมิภาค เป็ นต้น ดังนัน การพัฒนาการ
ท่องเทียวจึงเป็ นกลยุทธ์ทีสําคัญอย่างหนึงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม เป็ นการท่องเทียวเพือชมสิ งทีแสดงความเป็ นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดําเนิ นชีวิต และศิลปะทุกแขนงและสิ งต่าง ๆ ทีแสดงถึงความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทีมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดําเนินชีวติ ของบุคคลในแต่ละยุคแต่ละสมัย
(วริ ศรา
บุญสมเกียรติ, 2555) จะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั การท่องเทียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที ยวทีเดินทางมาท่องเทียว ซึ งเห็นได้จากการจัดกิจกรรมการท่องเทียวเชิงศิ ลปวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดซึ ง
จัดขึนเป็ นประจําทุกปี และมีจาํ นวนนักท่องเทียวเพิมมากขันตามมาและขยายพืนทีออกไปเป็ นวงกว้าง
อนึงการจัด
กิ จกรรมเพือเสริ มสร้ างความน่ าสนใจในแหล่งท่องเที ยวนันๆ ยิงทําให้มองเห็ น ภาพรวมของความน่ าสนใจของแหล่ง
ท่องเทียวนัน ๆ อีกด้วย เนืองจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีความหลากหลายทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม
วิถี
ชีวิตของพืนที วิถีชีวิตของชาวไทยส่ วนใหญ่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา แนวทางสําคัญสําหรับการดําเนิ นชีวิตเพือให้รู้เท่า
ทัน กับ กระแสโลกาภิ วฒั น์คื อ การนําเอาวัฒ นธรรมมาเป็ นครรลองในการดําเนิ น ชี วิต วัด กับชุม ชนเป็ นสิ งที คู่ กันมาแต่
โบราณกาล วัดเป็ นศาสนสถานทางพุทธศาสนา เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีความหลากหลายในรู ปแบบทีแตกต่างกัน ทังขนาด
ประเภท พืนที ฐานะและการจัดกิ จกรรม วัดจึงเป็ นที พึงของประชาชนทางจิ ตใจและปั ญญา ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางของ
ชุมชนตามฐานะและบทบาทหน้าทีพึงปฏิบตั ิของวัด (ธนวัฒน์ แสนคําวงษ์, 2553)
จังหวัดขอนแก่นถือว่ามีทรัพยากรท่องเทียวค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม เนื องจาก
ในอดีตภูมิภาคนี เคยเป็ นเมืองทีมีความรุ่ งเรื องของอารยธรรม มีสถานทีทีเกียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาของชุมชน
ในจังหวัดขอนแก่น ซึ งเป็ นสถานที ที มีความน่ าสนใจ แหล่งท่ องเที ยวเชิ งศิ ลปวัฒ นธรรมที สําคัญของจังหวัดขอนแก่น
ได้แก่ วัด หนองแวง (พระมหาธาตุแก่น นคร) วัดทุ่งเศรษฐี วัดป่ าธรรมอุท ยาน และศาลหลักเมืองขอนแก่ น (สํานักงาน
ท่ องเที ยวและกี ฬ าจัง หวัด ขอนแก่ น , 2560) ซึ งมี ส ถาปั ต ยกรรม และศิ ล ปกรรมที มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว มี คุ ณ ค่ าทาง
วัฒ นธรรมและประวัติศ าสตร์ และเป็ นแหล่ง รวมจิ ตใจของชาวจังหวัด ขอนแก่ น รวมถึ งยัง ตังอยู่ในชุ ม ชนแหล่ งการ
ท่องเทียวทีมีชือเสี ยงของจังหวัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ การท่องเที ยวจังหวัดขอนแก่นเป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเทียว
ของภาค โดยมุ่งเน้นการท่องเที ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเทียว กิจกรรมการท่องเทียวทีเป็ นเสน่ห์และเอกลักษณ์
ของเมือง (สํานักงานจังหวัดขอนแก่น, 2560) ตลอดจนเป็ นเมืองท่องเทียวหลักของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ดังนันผูว้ ิจยั
และคณะจึงมี ความสนใจที จะศึ กษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมจังหวัด
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ขอนแก่ น เพือพัฒนาให้เป็ นแหล่ งท่ องเที ยวเชิ งวัฒ นธรรมของจังหวัดที มีคุณภาพซึ งจะทําให้จงั หวัด ขอนแก่ น มี จาํ นวน
นักท่องเทียวเพิมขึน และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่น
2.2 เพือศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเทียว และแหล่งท่องเทียว
3. ขอบเขตของการวิจยั
พืนทีทีใช้ศึกษาอยูใ่ นเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนี
) ศาลหลักเมืองขอนแก่น
2) วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
) วัดทุ่งเศรษฐี ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
) วัดป่ าธรรมอุทยาน ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4. สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเที ยวที มีต่อศักยภาพการท่ องเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรมแตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 พฤติกรรมการท่องเทียวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที 3 แหล่งท่ องเที ยวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเที ยวที มีต่อศักยภาพการท่องเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรมแตกต่างกัน
5. กรอบแนวความคิดในการวิจยั
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องสามารถสร้างเป็ นกรอบแนวคิดมาเป็ นแนวทางในการ
วิจยั โดยพัฒนามาจากงานวิจยั ของธนวัฒน์ แสนคําวงศ์ (2553) และวริ ศรา บุญสมเกียรติ (2555) ดังนี
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ, อายุ การศึกษา
- อาชีพ รายได้
- ภูมิลาํ เนา
พฤติกรรมการท่ องเทียว
-วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
-ลักษณะการเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-ความมีชือเสี ยงและเป็ นทีรู ้จกั
-วันทีเข้าชมแหล่งท่องเทียว

แหล่ งท่องเทียว

6. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้รับ

ความพึงพอใจของนักท่ องเทียวทีมีต่อศักยภาพการ
ท่องเทียวเชิงวัฒ นธรรม 8 ด้ าน
-ด้านคุณค่าและความศรัทธา
-ด้านกายภาพ
-ด้านสุนทรี ยภาพ
-ด้านสิ งอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน
-ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว
-ด้านการประชาสัมพันธ์
-ด้านสภาพแวดล้อม

-ด้านข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทียว
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ นักท่องเทียวทีมาท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดขอนแก่น ทีเข้าชมวัดหนองแวง วัดป่ าธรรม
อุทยาน วัดทุ่งเศรษฐี และศาลหลักเมือง ซึงไม่ทราบจํานวนทีแน่นอน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง ใช้สู ตรของ W.G.Cochran คํานวณหาขนาดของตัวอย่างที ระดับ ความเชื อมัน 95%
ความคลาดเคลือนที 5% (กัลยา วาณิ ชย์บญ
ั ชา, 2549) ดังนี
n = P(1-P)Z2
e2
เมือ
n คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
P คือ สัดส่วนของประชากร (ใช้สดั ส่ วน 50% หรื อ 0.50)
Z คือ ระดับความเชือมันที 95% ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 (Z =1.96)
e คือ สัดส่ วนความคลาดเคลือนทียอมให้เกิดขึน (e = 0.05)
n = 0.5(1-0.5)(1.96)2
(0.05)2
= 385
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ใช้ตวั อย่างเพิมขึน รวมทังหมดเป็ น 400 คน แล้วกําหนดสัดส่วนของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
จากนักท่องเทียวต่อวันโดยสอบถามเจ้าอาวาสและผูด้ ูแล ดังนี วัดหนองแวง จํานวน 174 คน จากนักท่องเทียวประมาณ 500
คนต่อวัน วัดป่ าธรรมอุทยาน จํานวน 121 คนจากนักท่องเทียวประมาณ 350 คนต่อวัน วัดทุ่งเศรษฐี จํานวน 35 คนจาก
นักท่องเทียวประมาณ 100 คนต่อวัน และศาลหลักเมือง จํานวน 60 คนจากนักท่องเทียวประมาณ 200 คนต่อวัน การสุ่ม
ตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Random Sampling)
2. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
2.1 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ซึ งคณะผูว้ ิจยั ประยุกต์แบบสอบถามจากงานวิจยั ของ ธนวัฒน์
แสนคําวงษ์ (2553) และวริ ศรา บุญสมเกี ยรติ (2555) มาเป็ นแนวคําถามเพือสร้างแบบสอบถาม ซึ งแบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ดังนี
ตอนที ข้อมูลเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเทียว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ภูมิลาํ เนา ซึงเป็ นแบบเลือกตอบ
ตอนที ข้อมู ลเกี ยวกับ พฤติ ก รรมการท่ องเที ยว ได้แ ก่ วัต ถุ ประสงค์ของการเดิ น ทาง ลักษณะการเดิ น ทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง ความมีชือเสี ยงเป็ นที รู ้ จักของแหล่ งท่ องเที ยว วัน ที เข้าชมแหล่ งท่ องเที ยว มูลเหตุจูงใจในการ
เดินทาง
ตอนที ระดับ ความพึงพอใจของนักท่ องเที ยวที มีต่อศักยภาพการท่ องเที ยวเชิ งวัฒ นธรรมจังหวัดขอนแก่น
ซึงเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ แบบลิเคิร์ทส์ (Likert Scale) จํานวน ข้อ
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ตอนที ข้อ เสนอแนะ และแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพการท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมจัง หวัด ขอนแก่ น
ซึงเป็ นคําถามปลายเปิ ด
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ ดําเนิ นการดังนี
1) คณะผู ้วิ จัย ใช้แ บบสอบถามที สร้ า งขึ นผ่ า นวิ ธี ก ารสร้ า งและทดสอบคุ ณ ภาพเครื องมื อ โดยการนํ า
แบบสอบถามทีสร้างเสร็ จแล้วไปให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา จํานวน 3 ท่าน เพือพิจารณาความสอดคล้อง
ของข้อคําถามกับเนื อหาตามกรอบแนวความคิดทีใช้ในการวิจยั หาค่าความตรงเชิงเนื อหา โดยค่า IOC ผ่านเกณฑ์ทียอมรับ
ได้ ตลอดจนปรับปรุ งข้อคําถามให้มีความชัดเจน
2) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเทียวทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน คน
3) การหาค่ าความเชื อมันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbachs’alpha coefficient) ซึ งศักยภาพการท่องเที ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย ด้านคุณค่าและความ
ศรัทธา มีค่าสัมประสิ ทธิแอลฟา . ด้านกายภาพมีค่าสัมประสิทธิแอลฟา . ด้านสุนทรี ยภาพมีค่าสัมประสิ ทธิแอลฟา
.
ด้า นสิ งอํานวยความสะดวกขันพื นฐานมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ แอลฟา . ด้านการเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที ยวมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ แอลฟา . ด้านการประชาสัมพันธ์มีค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา .
ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าสัมประสิ ทธิ
แอลฟา . และด้านข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทียวมีค่าสัมประสิ ทธิแอลฟา .
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจตามแบบสอบถามกับนักท่องเทียวทีมาเทียวแหล่งท่ องเที ยววัด
หนองแวง วัดป่ าธรรมอุทยาน วัดทุ่งเศรษฐี และศาลหลักเมือง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึงมีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นการดังนี
นําแบบสอบถามที รวบรวมมาทังหมดตรวจสอบความถูกต้องสมบู รณ์ ลงรหั ส ข้อมู ลและบัน ทึ กลงในเครื อง
คอมพิวเตอร์ เพือประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลีย ดังนี
ค่าเฉลีย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยทีสุด
5. สถิตทิ ใช้
ี ในการวิจยั
สถิติทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ
one-way ANOVA
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1. ผลการวิจัย
1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียว
ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่านักท่องเทียวส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้อยละ 58.00 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 32.00
ระดับ การศึ กษาตํากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 47.50 อาชี พส่ วนใหญ่ เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ร้ อยละ 37.25 รายได้ต่ อเดื อน
อยูร่ ะหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 27.00 ภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 73.50
พฤติกรรมการท่องเทียว พบว่านักท่องเทียวส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ของการเดินทางเพือพักผ่อน ร้อยละ 63.25
โดยลักษณะการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางร่ วมกับครอบครัว ร้อยละ 47.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครังนี ตํากว่า 1,001 บาท
ร้อยละ 61.75 ความมีชือเสี ยงทีเป็ นทีรู ้จกั ของแหล่งท่องเทียวอยู่ในระดับจังหวัด ร้อยละ 73.25 วันเข้าชมแหล่งท่องเที ยว
ส่วนใหญ่เป็ นวันเสาร์ -อาทิตย์ ร้อยละ 63.75 มูลเหตุจูงใจในการเดินทางครังนี ส่ วนใหญ่เพือสักการะสิ งศักดิสิ ทธิของแหล่ง
ท่องเทียว ร้อยละ 63.25
1.2 ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
ตารางที 1 ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมทุกด้าน
ระดับความพึงพอใจ
ศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ค่าเฉลีย
ค่าส่วนเบียงเบน
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. ด้านสิ งอานวยความสะดวกขันพืนฐาน
4.08
.781
มาก
5. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว
4.00
.759
มาก
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
3.96
1.065
มาก
7. ด้านสภาพแวดล้อม
4.08
.691
มาก
. ด้านข้อจํากัดในการรับรองนักท่องเทียว
3.83
.610
มาก
ภาพรวม
4.08
.510
มาก
จากตารางที 1 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที ยวที มีต่อศักยภาพการท่ องเทียวเชิ งวัฒ นธรรม โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X =4.08) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ
ด้านคุณค่าและความศรัทธา ( X =4.46) ด้านกายภาพ ( X =4.33) และด้านสุ นทรี ยภาพ ( X = 4.23)ส่วนลําดับสุ ดท้าย คือ
ข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทียว ( X = 3.83)
1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
การทดสอบสมมติ ฐานที 1 ปั จจัยส่ วนบุ ค คลแตกต่ างกัน ความพึงพอใจของนักท่ องเที ยวที มีต่อศักยภาพการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน
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ตารางที 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
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.ด้านสิ งอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน
1.321
.187
4.272
.001*
1.397
.249
5.ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว
.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.ด้านข้อจํากัดในการรับรองนักท่องเทียว
2.035
.042*
.810
.543
.234
.791
รวมทุกด้าน
1.499
.135
2.185
.055
1.291
.276
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ตารางที 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรม จําแนกตามตามปั จจัยส่วนบุคล(ต่อ)

ศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม

1. ด้านคุณค่าและความศรัทธา
2. ด้านกายภาพ
3. ด้านสุนทรี ยภาพ
4. ด้านสิ งอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน
5. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
7. ด้านสภาพแวดล้อม
8. ด้านข้อจํากัดในการรับรองนักท่องเทียว
รวมทุกด้าน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .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*

ภูมิลาํ เนา
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*

จากการทดสอบสมมติฐานที 1 พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพทีแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเทียว
ทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้และภูมิลาํ เนาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศักยภาพ
การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ดังแสดงในตารางที 2
การทดสอบสมมติฐานที 2 พฤติกรรมการท่ องเที ยวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเที ยวที มีต่อศักยภาพ
การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน
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ตารางที 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมจําแนกตาม
พฤติกรรมการท่องเทียว
ศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
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. ด้านสิ งอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน
14.880
.000*
2.217
.086
3.277
.021*
5. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว
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. ด้านข้อจํากัดในการรับรองนักท่องเทียว
2.401
.067
3.885
.009*
3.316
.020*
รวมทุกด้าน
12.327
000*
2.551
.055
7.095
.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ตารางที 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรม จําแนกตามพฤติกรรมการท่องเทียว (ต่อ)
ความมีชือเสี ยงเป็ นทีรู ้จกั
วันเข้าชม
ศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเทียว
แหล่งท่องเทียว
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.ด้านสิ งอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน
.297
.828
10.323
.000*
5.ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว
.031
.993
7.447
.001*
6.ด้านการประชาสัมพันธ์
1.999
.114
19.274
.000*
7.ด้านสภาพแวดล้อม
1.589
.192
2.872
.058
8.ด้านข้อจํากัดในการรับรองนักท่องเทียว
1.044
.373
3.791
.023*
รวมทุกด้าน
.748
.524
11.782
.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

จากการทดสอบสมมติฐานที 2 พบว่า วัตถุประสงค์การเดิ นทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และวันเข้าชมแหล่ง
ท่องเที ยวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเที ยวต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 ส่วนลักษณะการเดิ นทางและความมีชือเสียงเป็ นทีรู ้จกั ของแหล่งท่องเทียวแตกต่างกัน ความพึงพอใจ
ของนักท่องเทียวต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมไม่แตกต่าง ดังแสดงในตารางที 3
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การทดสอบสมมติ ฐานที 3 แหล่ งท่ องเที ยวแตกต่ างกัน ความพึ งพอใจของนัก ท่ อ งเที ยวที มีต่ อ ศักยภาพการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน
ตารางที 4 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
จําแนกตามแหล่งท่องเทียว
ศักยภาพ
วัดหนองแวง
วัดป่ าธรรมอุทยาน
วัดทุ่งเศรษฐี
ศาลหลักเมือง
การท่องเทียว
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
มากทีสุด 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. ด้านสิ งอํานวยความ
สะดวกขันพืนฐาน
4.03 มาก 4.32
มาก
3.92
มาก
3.85 มาก .000*
5. ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเทียว
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. ด้านข้อจํากัดในการ
รองรับนักท่องเทียว
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 สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

จากการทดสอบสมมติฐานที 3 พบว่า แหล่งท่องเทียวแตกต่างกัน ความพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมด้านคุณค่าและความศรัทธา ด้านกายภาพ ด้านสุ นทรี ยภาพ ด้านสิ งอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทียว มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ดังแสดงในตารางที 4
2. อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั เรื อง การศึ กษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่น มีการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี
1. ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี ด้านคุณค่าและ
ความศรัทธา รองลงมา คือด้านคุณค่าทางกายภาพ ด้านคุณค่าทางสุนทรี ยภาพ ด้านสิ งอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านการเข้าถึงแหล่ งท่ องเที ยว ด้านการประชาสัม พัน ธ์ และด้านข้อจํากัด ในการรองรับ นักท่องเที ยว
เนื องจากส่ วนใหญ่ทีนักท่องเทียวมาท่ องเทียวแหล่งท่องเที ยวเชิงวัฒนธรรม มีมูลเหตุจูงใจในการเดินทางเพือสักการะสิ ง
ศักดิ สิ ท ธิ ของแหล่ งท่ องเที ยว รองลงมาเป็ นชื อเสี ยงของแหล่ งท่ องเที ยว และความโดดเด่ น เป็ นเอกลักษณ์ ข องแหล่ ง
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ท่ องเที ยวซึ งสอดคล้องกับ ผลงานวิจ ัยของวริ ศ รา บุ ญสมเกี ยรติ(2555) ได้ศึ กษาแนวทางการพัฒ นาแหล่งท่ องเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอ้ ย และโบราณสถานวัดโมคลาน พบว่าความ
พอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทัง 3 แหล่งโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของนัก ท่ อ งเที ยวที มี ต่ อ ศัก ยภาพการท่ อ งเที ยวเชิ งวัฒ นธรรม จําแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคลโดยภาพรวม พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพทีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้ต่อเดือนและภูมิลาํ เนาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่ องเที ยวเชิ ง
วัฒ นธรรมแตกต่ า งกัน อย่างมี นั ยสํา คัญ ที ระดับ .05 ซึ งสอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จัย ของวริ ศ รา บุ ญ สมเกี ย รติ (2555)
ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุ
น้อย และโบราณสถานวัดโมคลาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้สัมพันธ์กบั การไปเทียวแหล่งท่ องเทียวเชิ ง
วัฒ นธรรม และพรรณ์ ธิ ด า เหล่ า พวงศัก ดิ (2559) ได้ศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวเชิ ง ศาสนาเพื อรองรั บ
นักท่ องเที ยวกลุ่ มประชาคมเกษี ยณ จัง หวัด กาญจนบุรี พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ กษา ระดับ รายได้ และ
ภูมิลาํ เนาปั จจุบนั มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนา
3. การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่ องเที ยวที มีต่อศักยภาพการท่ องเที ยวเชิ งวัฒนธรรมจําแนกตามตาม
พฤติกรรมการท่ องเที ยวโดยภาพรวม พบว่า วัตถุประสงค์การเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความมีชือเสี ยงเป็ นทีรู ้จกั
ของแหล่งท่ องเที ยว และวัน ทีเข้าชมแหล่งท่องเที ยวแตกต่างกันมี ความพึ งพอใจต่อศักยภาพการท่องเที ยวเชิ งวัฒนธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 ซึงสอดคล้องกับนันทิตา เพชราภรณ์ (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่ องเที ยวชาวไทยที มีต่อการท่ องเทียวเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า การจัดสรรการใช้จ่ายเงิน ลักษณะการใช้
จ่ ายเงิ น ของนั ก ท่ อ งเที ยว และการเดิ น ทางมาท่ อ งเที ยวแตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที ยวแตกต่ างกั น
และสอดคล้องกับวรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทย ศึกษากรณี
ตลาดนํา : จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การท่องเทียวแตกต่างกัน และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ (2559) ปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเทียวซํา คือด้านสถานที
ท่องเทียวและด้านสภาพแวดล้อม
4. การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่ องเที ยวต่อศักยภาพการท่ องเที ยวเชิ งวัฒ นธรรม จําแนกตามแหล่ง
ท่ อ งเที ยว พบว่า แหล่ งท่ อ งเที ยวแตกต่ างกัน ความพึงพอใจของนักท่ องเที ยวต่อศักยภาพการท่ องเที ยวเชิ งวัฒนธรรม
ด้านคุ ณค่าและความศรัทธา ด้านกายภาพ ด้านสุนทรี ยภาพ ด้านสิ งอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเที ยว มีความแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของวริ ศ รา บุ ญสมเกี ยรติ และเลิศ พร ภาระสกุล (2550)
ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด นครศรี ธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุ
น้อย และโบราณสถานวัดโมคลานความพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทัง 3 แหล่งโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ด้านสิ งอํานวยความสะดวกและด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05
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การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะในการวิจยั ดังนี
1. สรุ ปผลการวิจยั
ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี ด้านคุณค่าและความ
ศรั ทธา ด้านกายภาพ ด้านสุ นทรี ยภาพ ด้านสิ งอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที ยว
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเที ยว ผลการเปรี ยบเที ยบ
ความพึงพอใจของนักท่ องเที ยวที มีต่อศักยภาพการท่ องเที ยวเชิ งวัฒ นธรรมจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า รายได้
และภูมิลาํ เนาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที ระดับ .05
และจําแนกตามพฤติ กรรมการท่องเที ยว พบว่าวัต ถุป ระสงค์การเดิน ทาง ค่าใช้จ่ายในการเดิ น ทาง และวันเข้าชมแหล่ง
ท่ องเที ยวแตกต่ างกัน มี ค วามพึงพอใจต่อศักยภาพการท่ องเที ยวเชิ งวัฒ นธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที ระดับ .05
จํา แนกตามแหล่ ง ท่ อ งเที ยว พบว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที ยวที แตกต่ า งกัน โดยภาพรวม พบว่า ด้านคุ ณ ค่ าและความศรั ท ธา
ด้า นกายภาพ ด้า นสุ น ทรี ย ภาพ ด้านสิ งอํา นวยความสะดวกขันพื นฐาน ด้ านการเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที ยว ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทียว มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05
2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1) แหล่งท่องเทียวทัง 4 แหล่งมีคุณค่าและความศรัทธาทางด้านศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนา ซึงวัดหนองแวง
วัด ป่ าธรรมอุ ท ยาน และวัด ทุ่ ง เศรษฐี เป็ นที ประดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข ององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า
และศาลหลักเมืองเป็ นสิ งศักดิสิ ทธิ คู่บา้ นคู่เมืองจังหวัดขอนแก่น และมีเอกลักษณ์โดดเด่นแต่ละแหล่ง วัดหนองแวงมีพระ
ธาตุเจดีย ์ 9 ชันที สวยงาม วัดป่ าธรรมอุทยานมีสถานปฏิบตั ิธรรมสงบ ร่ มรื น วัดทุ่งเศรษฐี มีมหารัตนเจดียศ์ รี ไตรโลกธาตุ
และศาลหลักเมืองทีมีศิลปะและสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์ทรวดทรง และส่วนประกอบของงานศิลปะเป็ นการอนุรักษ์งาน
สถาปั ตยกรรมทีสําคัญของท้องถินอีสาน และรู ปทรงเป็ นอาคารโถงจัตุรมุข ซึ งเป็ นแหล่งทีมีชือเสี ยงและเป็ นทีรู ้จกั ดังนัน
หน่วยงานทีรับผิดชอบด้านการท่องเทียว เช่น สํานักงานท่องเทียวและการกีฬาจังหวัดขอนแก่น การท่องเทียวแห่ งประเทศ
ไทยจังหวัดขอนแก่น ควรนําจุดเด่นหลักของแต่ละแหล่งมาประชาสัมพันธ์และจูงใจนักท่องเทียวมาเทียวเมืองขอนแก่นให้
มากขึน
2) ควรมีศูนย์ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์และบริ การข้อมูลการท่องเที ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที ให้คาํ แนะนําแหล่ง
ท่องเที ยวในบริ เวณแหล่งท่องเทียว และระดับจังหวัดซึ งเป็ นเมืองท่องเทียวหลักในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สร้างให้เป็ น
เมืองแห่งการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม และเทศกาลท่องเทียวให้อยูใ่ นกรอบเวลา ทําให้แหล่งท่องเทียวเป็ นทีรู ้จกั
อย่างกว้างขวาง เช่น เทศกาลดอกคูณเสียงแคน
3) ควรให้บริ การห้องนํา/ห้องสุขา สะอาด ถูกสุ ขลักษณะ และทีจอดรถเพียงพอต่อนักท่องเทียว
4) หน่ วยงานที เกียวข้องกับการท่องเทียวควรเข้าไปให้ความช่ วยเหลือ และสนับสนุ น ส่ งเสริ มกิจกรรมการ
ท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมภายในแหล่งทีมีความปลอดภัย โดยเฉพาะด้านศาสนาเพือรองรับสังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก
ไม่นาน
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5) หน่ วยงานที เกี ยวข้องกับ การท่ องเที ยวควรเข้าไปให้ ค วามช่ วยเหลือ และสนับ สนุ น ในการจัด ทําเชื อม
เส้นทางท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น โดยเริ มจากศาลหลักเมือง ไปยังวัดหนองแวง วัดทุ่งเศรษฐี และ
วัดป่ าธรรมอุทยาน และแหล่งท่องเทียวอืน ๆ ระหว่างเส้นทางผ่าน เพืออํานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเทียว
2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2) ศึกษาเส้นทางการท่องเทียวของประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน

3) แนวทางพัฒนาการท่องเทียวแบบบูรณาการเพือรองรับสังคมผูส้ ูงวัย

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั งนี ได้รับ ทุ น สนับ สนุ น การวิจ ัยจากคณะบริ ห ารธุ รกิ จ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอี สาน วิท ยาเขตขอนแก่น ปี งบประมาณ 2560 เรื องการศึ กษาศักยภาพการท่องเที ยวเชิ งวัฒนธรรม
จังหวัด ขอนแก่ น งานวิจ ัยนี สําเร็ จลุ ล่วงได้ด ้วยดี ผูว้ ิจยั และคณะขอขอบพระคุณ ดร. ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดี คณะ
บริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง วัดป่ าธรรมอุทยาน วัดทุ่งเศรษฐี และผูด้ ูแลศาลหลักเมื อง
ผูน้ าํ ชุมชน และนักท่องเทียวทุกท่านทีให้ขอ้ มูล จนทําให้ผวู ้ ิจยั และคณะสามารถดําเนินการวิจยั ฉบับนีสําเร็ จสมบูรณ์ดว้ ยดี
ผูว้ จิ ยั และคณะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการพัฒนาช่ องทางการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้เพจออนไลน์ของ
บ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกชกแปรรู ปของบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัด
พัง งา เครื องมื อ วิจ ัย ประกอบด้ว ย แบบสั ม ภาษณ์ และการประชุ ม กลุ่ ม จากนันเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ออนไลน์ จ าก
แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถามทัวไปที ผูว้ ิจัยนําไปโพสต์ (Post) หน้าแฟนเพจภูมิ ปั ญญาลู กชกบ้านบางเตย
จํานวน 306 คน ประกอบด้วย เพศชาย 5 คน เพศหญิง 151 คน กลุ่มตัวอย่างต้องเคยอ่านและเคยกดถูกใจ (Like) ข้อมูล
ข่ าวสารที ถู กแชร์ ผ่านทางเฟสบุ๊ ค อย่างน้อ ย 1 ครั ง และการวิเคราะห์ ข ้อมู ลนันผูว้ ิจ ัยใช้โปรแกรมสถิ ติ สําเร็ จรู ป ทาง
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่าชุมชนบ้านบางเตยได้เรี ยนรู้ทีจะนําทรัพยากรทีมีอยูม่ าก่อให้เกิดประโยชน์จึงมีแนวคิดนําลูก
ชกมาใช้ประโยชน์โดยการนํามาแปรรู ปเป็ นของหวาน คือ ลูกชกลอยแก้วหรื อลูกชกในนําใบเตยบรรจุขาย ลูกชกลอยแก้ว
นันอาจไม่ใช่ การแปรรู ปที ดี นักเพราะอายุการเก็บรักษาน้อย คณะวิจยั จึงคิดสร้างสรรค์ลูกชกร่ วมกับชุมชนที จะทําลูกชก
อบแห้งให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน สามารถขนส่งได้ง่าย และเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมีความทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จะมีการนําไปโฆษณาผ่านเพจออนไลน์ “ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย” และผลการวิจยั เพจออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารทีถูกแชร์ ทุกวัน โดยเปิ ดรับ ข้อมูลข่าวสารทีถูกแชร์เป็ นระยะเวลา 30 นาที - 1 ชัวโมง ในช่วง
เวลา 09.01 - 24.00 น.
เพจออนไลน์ส่งผลให้ภมู ิปัญญา ลูกชก ของดีจงั หวัดพังงาเป็ นทีรู ้จกั ของคนทัวไปมากขึน
คําสําคัญ : การพัฒนา, เพจออนไลน์, การเผยแพร่ , ลูกชก, เฟสบุ๊ค
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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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ปั จจุบ ัน สื ออิ นเทอร์ เน็ ต มี บ ทบาทในสังคมไทยเป็ นอย่างมาก เนื องจากเทคโนโลยี และเครื อข่ ายที ให้บ ริ การ
เกี ยวกับอินเทอร์ เน็ตมีราคาถูกลง ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่ งผลให้การติดต่อสื อสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บุ คคลหรื อองค์กรทําได้สะดวกและรวดเร็ วมากยิงขึน จะเห็ น ได้จากรายงานการใช้อิน เทอร์ เน็ตในประเทศไทยที พบว่า
ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยมากกว่า 25 ล้านคน และในจํานวนนี เป็ นผูท้ ี ใช้บริ การสังคมออนไลน์ (Social
Media) โดยเฉพาะอย่างยิง (Facebook) มากถึง 15 ล้านคน ซึ งประเทศไทยนับ ว่าเป็ นประเทศที นิ ยมใช้มากเป็ นอัน ดับ 4
ในทวีปเอเชี ย โดยมีอตั ราการเติบโตของจํานวนผูใ้ ช้ในประเทศไทยเพิมขึน 70 % เติบโตมากเป็ นอันดับ ของโลก One
Belife. (2561).
สังคมไอทีหรื อยุคทีมีความก้าวลําทางด้านเทคโนโลยีของเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ที เป็ นศูนย์รวมของการเชือมโยง
โลกในปั จจุบนั ไปยังโลกแห่งอนาคต ได้เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจําวันของมนุษย์เป็ นอย่างมาก อาจกล่าวได้วา่ การสื บค้น
ข้อมูลทีต้องการ สามารถกระทําได้โดยง่ายเพียงแค่รู้จกั ใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็ น
สิ งเล็ ก หรื อ สิ งใหญ่ ข ้อมู ล ก็ จ ะปรากฏบนหน้าจอคอมพิ วเตอร์ ใ ห้เลื อ กใช้อ ย่างมากมาย จนทําให้เครื อข่ายการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็ นส่ วนหนึ งในชี วติ ประจําวันของมนุษย์ไปแล้วอินเตอร์เน็ตเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ทีมี
ผูใ้ ช้งานมากมายจากทัวทุ กมุ ม โลก เห็ น สมควร ดังที ระวิ แก้วใสสุ ก และชัยรั ต น์ จุส ปาโล. ( ). ได้ก ล่ าวไว้ว่า
“อินเตอร์ เน็ตเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทีมีประโยชน์มากมายมหาศาล ไม่วา่ จะเป็ นในด้านการเรี ยน การสอน การค้นหา
ความรู้” จะเห็ นได้วา่ หากข้อมูลทีต้องการค้นหาจากตําราเรี ยน หนังสื อ นิ ตยสาร ตลอดจนสื อสิ งพิมพ์ต่าง ๆ ให้ขอ้ มูลทีไม่
เพียงพอ ทางเลื อกที สําคัญในการสื บ ค้น ข้อ มูลก็ คือ การใช้อิน เตอร์ เน็ ต เพราะอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นแหล่ งรวบรวมความรู้
เปรี ยบเสมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ทีบรรจุคลังความรู ้ ไว้รองรับผูใ้ ช้งานอย่างไม่มีขีดจํากัด เวชยันต์ สังข์จุย้ . (2552).
การใช้อินเทอร์ เน็ตมีประโยชน์หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นเพือการศึ กษา หาความบันเทิง ค้นคว้าหาข้อมูลและ โดยเฉพาะการ
ใช้อินเตอร์ เน็ตในการขายสิ นค้าออนไลน์ทีมีแพร่ หลายไปทัวโลก ในด้วยการเชือมโยงเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตระหว่างผูซ้ ื อ
และผูข้ าย เพี ยงปลายนิ วสัมผัส สําหรับ เครื อข่ายออนไลน์ทีนิ ยมใช้ในการจําหน่ ายสิ น ค้าออนไลน์ 3 อัน ดับแรกที นิ ยม
ประกอบด้วย อันดับ Youtube.com ยูทูบ เป็ นเว็บทีให้ผใู้ ช้สามารถอัพโหลดและแลกเปลียนคลิปวีดีโอผ่านทางเว็บไซต์
ได้ อันดับ Facebook.com เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทีใหญ่ทีสุดในโลก และปั จจุบนั อันดับ google.com คือเซิร์ชเอ็นจิน
อันดับหนึ งของโลกก็วา่ ได้ ซึงได้ขยายตัวเองตลอดเวลาจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่และการซือกิจการอืนรวมเข้ามาได้ถูก
จัดอันดับให้เป็ นบริ ษทั ทีน่าทํางานมากทีสุดในอเมริ กา สําหรับปั ญหาของร้านค้าออนไลน์ในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา อาจจะสรุ ป
ได้วา่ ช่วง 2 ปี ทีผ่านมา ถือเป็ นปี ทองของร้านออนไลน์ ยิงร้านไหนทีเปิ ดมาตังแต่สมัย Social Media ช่วง 2 ปี ทีผ่านมานี เป็ น
ช่วงเวลาทีร้านมีอตั ราการเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะรู้วา่ ลูกค้าต้องการอะไร และสังสมประสบการณ์ในการบริ หารร้าน
แบบมืออาชีพมากกว่าร้านมือใหม่ อาจทําให้เกิดปั ญหาใหม่ๆ ทีเจ้าของร้านออนไลน์มือเก่าเองก็ยงั รับมือไม่ทนั เหตุการณ์
สําคัญ ของคนขายของออนไลน์คือ 1. เกิ ด การแข่ งขัน เรื องราคาสิ นค้าและการจัดส่ งมากขึนกว่าทุกปี 2. เกิ ดคู่ แข่ งใหม่
“โรงงานผลิตเองขายเอง” 3. เกิดช่องทางการขายใหม่ๆ 4. ความผูกพันทีลูกค้ามีต่อร้าน (Customer Loyalty) เริ มสันคลอน
และ 5. Content Marketing เริ มล้าหลัง [3] ถึ งร้านค้าออนไลน์ จะมี ปั ญหา แต่ร้านค้าออนไลน์ก็ยงั มี ความน่ าสนใจเพราะ
ตลาดยังเติ บโตอย่างต่อเนื อง นันเพราะพฤติ กรรมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยส่ วนใหญ่เริ มเข้าสู่ เครื อข่ายทาง
สังคม (Social Networking) มีการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลในโลกออนไลน์ผ่านทางชุมชนออนไลน์ (Online
Community) มีลกั ษณะเหมื อนครอบครัวเดี ยวกัน ทําให้ผคู้ นสามารถรู้จกั พูดคุย แลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร และสามารถ
เชื อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ วและตลอดเวลาผ่านสื อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) อีกทังคุณสมบัติของเครื อข่าย
ออนไลน์ทีมีลกั ษณะเป็ นชุมชน สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วกว่าสื อทีมีอยูท่ วไป
ั ซึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี
สามารถสื อสะท้อนได้ถึงความสนใจและความคิดเห็นของผูค้ นในสังคมออนไลน์ทีมีต่อเหตุการณ์ในสังคมแต่ละช่วงเวลา
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Atcreative. ( ). ในปั จจุบนั นอกจากสื ออินเทอร์ เน็ตในการค้าออนไลน์จะมีความสําคัญ แล้ว แต่การพัฒนาสิ น ค้าที มี
คุณภาพ และแปลกใหม่เพือป้ อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ก็เป็ นสิ งสําคัญด้วยเช่นกัน Sellsuki. ( ). โดยเฉพาะประเทศไทยที
ขึนชือในเรื องเกษตรกรรม การพัฒนาสิ นค้าเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเพจออนไลน์ ถือเป็ นเรื องใหม่ทีคณะผูว้ ิจยั ให้
ความสนใจในการวิจยั เพือกระจายสิ นค้าชุ มชนสู่ ผบู ้ ริ โภค สําหรับตัวอย่างการวิจยั ในครังนี คณะวิจยั ได้เลื อก ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรผลไม้ป่า “ลูกชก” ผลไม้ทีเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงา เพราะจังหวัดพังงา เป็ นอีกจังหวัดหนึงทีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกลูกชกมาตังแต่สมัยบรรพบุรุษสื บทอดกันมาแต่ยาวนานจนถึงยุคปั จจุบนั ซึ งลูกชกเป็ นมรดก
ทางธรรมชาติ มีการนําลูกชกมาใช้ประโยชน์ดา้ นการประกอบอาหาร อาทิเช่น ลูกชกลอยแก้ว ลูกชกในนําเชือม นําตาลชก
ลูกชกมีสี ขาวข้นด้วยความที ลูกชกมี รสชาติ อร่ อย ทานง่าย ให้เนื อสัมผัสดี กว่าผลจาก ลู กชิ ด และลูกตาลที เป็ นพืชในวง
ตระกูลเดียวกันทําให้ลูกชกเริ มมีชือเสียงเป็ นทีรู ้จกั เพิมมากขึน และเป็ นทีต้องการของตลาด วิธีการเก็บรักษาโดยส่ วนใหญ่
จะแปรรู ปโดยวิธีการอบแห้ง จึงต้องมีแนวทางการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปในทิศทางทีเป็ นระบบทีดี เพือสร้าง
มูลค่าเพิมให้กบั ผลิตภัณฑ์ซึงมีปริ มาณมาก และใครมาท่องเทียวจังหวัดพังงาต้องไม่พลาดทีจะลิมลองรสชาติ
สุวดี ผลงาม. ( ) การศึกษาในครังนี เป็ นการศึกษาวิจยั ด้านการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการนําภูมิปัญญาการผลิตลูกชกมา
แปรรู ปให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ชุมชนที สร้างสรรค์ จากเดิ มเป็ นลูกชกลอยแก้ว มาเป็ นลูกชกอบแห้ง ให้สามารถเพิมผลผลิตได้
มากขึน ทังในฤดู กาลและนอกฤดูกาล มีการพัฒนาระบบการตลาดโดยใช้รูปแบบของ “เพจออนไลน์” เข้ามาช่วยกระจาย
ข้อมูลในส่วนของการให้ความรู ้ ควบคู่ไปกับการจําหน่ายสินค้าในเชิงสร้างสรรค์ เดิมทีมีคนรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ลูกชก สิ นค้าของ
ดีจงั หวัดพังงาในวงแคบๆ เกิดการกระจายข้อมูลให้ลูกค้าบุคคลทัวไปได้รู้จกั มากขึน เนื องจากทีผ่านมาชุมชนต้องประสบ
ปั ญหากับ ระบบตลาดมี การเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่คงที จะขึนอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ มากมาย ส่ วนใหญ่เป็ นปั จจัย ที
เกิ ดขึนจากภายนอกการตลาด ซึ งเมื อเกิดขึนแล้ว ก็ผลักดันให้ระบบตลาดปรับตัวตาม อาทิ เช่น การเปลียนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล การปรับปรุ งระบบการขนส่ ง การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี ในด้านการผลิต การขนส่ ง และการเก็บรักษา
การเปลียนแปลงด้านการผลิต มีการผลิตสิ นค้าตลอดปี ผลิต สิ นค้าชนิ ดใหม่ๆ เกิดขึ น บางครังผลผลิตอาจมากเกิ นความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคและตลาด ทําให้ผลผลิตเสี ยหายและเน่ าเสี ยได้ง่าย ส่ วนใหญ่ยงั ต้องประสบปั ญหาการเก็บ รักษา
ผลผลิตทางการเกษตร ปั ญหานี นับ ว่าเป็ นปั ญหาที พบบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิงผลิ ตภัณฑ์ประเภทผลไม้ มักจะเกิ ดความ
เสี ยหายทีเกิดจากการบรรจุหีบห่ อขณะขนส่ งไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อบางกรณี การทีมีแบรนด์เนมทีดีเยียม แต่ถา้ มีปริ มาณสิ นค้า
ในจํานวนจํากัดและไม่เพียงพอก็กลายเป็ นปั ญหาในด้านการผลิตเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีมากขึนในปั จจุบนั
ทําให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการตลาดได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกอบแห้งของกลุ่มบ้านบางเตย จะช่วยลดความเสี ยหาย
ในการขนส่ ง สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึน การพัฒนาในส่ วนของรู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยมากขึน
ดังนัน จากที กล่าวมาข้างต้นทําให้คณะผูว้ ิจยั สนใจจะศึกษาข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกของกลุ่มแม่บา้ นบางเตยใต้
ตําบลบางเตย อําเภอเมื อง จังหวัดพังงา เพือที จะทราบภูมิปัญญาท้องถินในการนําลูกชกมาแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
เผยแพร่ ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่าน “เพจออนไลน์” ในเรื องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกแปรรู ปให้เป็ นทีรู ้จกั มากยิงขึน อันจะ
นําไปสู่ผลผลิตทีตลาดและผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสามารถกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนมีรายได้เพิม มากขึน
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วิธีการวิจยั เป็ นแบบผสม
การวิจยั เชิ งคุณภาพเป็ นการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผลิตลูกชก บ้านบางเตยใต้ ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา กลุ่ม
ตัวอย่าง แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม จํานวน 20 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผูน้ าํ จํานวน 5 คน ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ปราชญ์ชาวบ้าน พัฒนา
กรบ้านบางเตย และผูน้ าํ กลุ่ม จํานวน 2 คน 2) กลุ่มผูผ้ ลิต จํานวน 5 คน และ 3) กลุ่มผูบ้ ริ โภค จํานวน 10 คน
ในการวิจยั เชิ งคุ ณภาพยังมีการทดสอบพัฒ นาผลิตภัณฑ์ลูกชกลอยแก้วเป็ นลูกชกอบแห้ง ซึ งเป็ นการต่อยอดภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรม ประกอบด้วยการศึกษาภูมิปัญญา วิธีการผลิตลูกชกลอยแก้วแบบเดิม ของชุมชน จากนันคณะวิจยั มีการทดสอบ
สร้างผลิตภัณฑ์สร้ างสรรค์ลูกชกอบแห้ง โดยการเชื อมลูกชกให้มีการดูดซึ มนําตาลให้อิมตัว เอาไปผ่านลมร้อน และตาก
แห้ง โดยใช้อุณหภูมิทีพอเหมาะ ภายใต้ระยะเวลาทีเหมาะสม ให้ได้ลูกชกอบแห้งแบบโยโย่ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายที
ชุมชนสามารถผลิต และจัดจําหน่ายได้
1.3 การวิจยั โดยใช้แบบสํารวจออนไลน์ แบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามทัวไปที ผูว้ ิจัยนําไปโพสต์
(Post) หน้าแฟนเพจภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย จํานวน 306 คน ประกอบด้วย เพศชาย 5 คน เพศหญิง 151 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างต้องเคยอ่านและเคยกดถูกใจ (Like)
1.4 วิธีการพัฒนาเพจลูกชก มีการระบุขอ้ มูลพืนฐานของเพจทีชัดเจน มีการเลือกภาพที มีความเหมาะสมกับ
เพจ มีการอัพเดทภาพและข้อมูลอย่างต่อเนื อง สร้างเพจให้มีชีวิต ภาพที นําเสนอจะต้องสะท้อนเรื องราวของเพจ มีสีสัน
สดใส สวยงามน่ าติ ด ตาม ผูด้ ูแลเพจจะต้องหมันถามตอบ มี ปฏิ สัมพัน ธ์ กบั สมาชิ กในเพจตลอดเวลา เพือเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์และทัศนคติทีดีต่อแฟนเพจภูมิปัญญาลูกชก และกระตุน้ ให้สมาชิกในเพจมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
กดไลน์ แลกเปลียนเรี ยนรู ้ กดแชร์เพือเผยแพร่ ขอ้ มูลเพจให้เป็ นทีรู ้จกั มากขึน
2. เครื องมือทีใช้ ในงานวิจยั
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mix Method) ทังวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantity Research) และวิจยั เชิงคุณภาพ
(Quality Research) ผูว้ จิ ยั ใช้เครื องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประชุมกลุ่มดังนี
แบบสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง เป็ นการสัม ภาษณ์ เจาะประเด็น ในเรื องภูมิ ปั ญญา และการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อําเมือง จังหวัดพังงา มีการพัฒนาในรู ปแบบการทดลองแปรรู ปจากลูกชกในนําเชือมไปสู่ ลูก
ชกอบแห้ง
แบบประชุ มกลุ่ม เป็ นการจัดประชุมกลุ่มผูร้ ู้ และผูร้ ่ วมปฏิ บัติการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ลูกชก จํานวน - คน ใช้เวลา
ชัวโมง มีการเตรี ยมคําถามเป็ นประเด็นต่างๆ โดยมุ่งเน้นในส่วนของการแปรรู ปลูกชกในนําเชือมไปสู่ลูกชกอบแห้ง
เมือได้ขอ้ มูลจากการวิจยั เชิงคุณภาพแล้ว จะมีการส่งข้อมูลให้กบั ทีมวิชาการเชิงปริ มาณเพือนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบเพจ
ออนไลน์ควบคู่กนั ไป โดยเครื องมือทีใช้ในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี
วิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantity Research) ผูว้ ิจยั ใช้เครื องมือในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม(Questionnaire) สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าชม เพจ ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย แบ่งเป็ นตอนดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที แบบสอบถามความพึงพอใจของเรื อง“แนวทางการพัฒนา “เพจ” ออนไลน์ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบาง
เตย”
ตอนที ผลการใช้ขอ้ มูลแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน (ด้านภาษาและภูมิปัญญา)
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิรท์
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(บุญชม ศรี สะอาด
: 121) โดยกําหนดระดับการมีส่วนร่ วม ระดับได้แก่
ระดับความคิดเห็นมากทีสุด
กําหนดให้
5
คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กําหนดให้
4
คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กําหนดให้
3
คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กําหนดให้
2
คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยทีสุด
กําหนดให้
1
คะแนน
แล้วนําคะแนนทีได้มาหาค่าเฉลียของคําตอบแบบสอบถามใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลีย ดังนี
(บุญชม ศรี สะอาด
: 121)
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด
ตอนที 4 แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอืนๆ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Quality Research)
ผูว้ จิ ยั ใช้เครื องมือในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นแบบกึงมีโครงสร้าง
(Semi – Structered Interview) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็ น 2 ชุด ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ชุดที 1 : กลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านบางเตย มีทงหมด
ั
3 ตอนดังนี
ตอนที 1 วิเคราะห์ จ าก SWOT สัม ภาษณ์ เรื องจุด แข็ ง จุ ด อ่อน โอกาส และอุป สรรคในการพัฒ นา ผลิตภัณ ฑ์
ออนไลน์
ตอนที 2 สอบถามตามแนวคิดการพัฒนาโดยการพึงตนเอง
ตอนที 3 ภูมิปัญญาท้องถินลูกชกมีจุดเด่นอย่างไร
แบบสัมภาษณ์ชุดที 2 : กลุ่มผูเ้ ชียวชาญด้านการทํา เพจ มีทงหมด
ั
3 ตอนดังนี
ตอนที 1 วิเคราะห์ จาก SWOT สัมภาษณ์เรื องจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาเพจ ออนไลน์
ของกลุ่ม
ตอนที 2 สอบถามตามแนวคิดการพัฒนาโดยการพึงตนเอง
ตอนที 3 สอบถามเกียวกับจุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างภาคสนามได้แก่
กลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านบางเตย จํานวน 7 คน
กลุ่มผูน้ าํ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการตลาดออนไลน์ เพจ, ผูบ้ ริ หารศูนย์การเรี ยนรู้ ICT ชุมชน เทศบาล
ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล, ผูเ้ ชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ทีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล และสังคมและบริ ษทั ยีป
อินทสสิ แอนด์ จํากัด และกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านบางเตย จํานวน 3 คน
มีผเู ้ ข้าชม เพจ ออนไลน์ ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย จํานวน 432 คน
ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data)
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลจากหน่ วยงานต่างๆ ทังภาครัฐ และเอกชนรวมถึงเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที
เกียวข้อง เพือนํามาเป็ นแนวทางในการอภิปรายผลการวิจยั
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จึ งได้นาํ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนันจึ งแจ้งระดับคะแนน
วิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอ โดยผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป สําหรับการ
วิจยั เชิงปริ มาณ ส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาทําการสังเคราะห์เนือหา และสรุ ป
ผลการวิจยั
4. สถิตทิ ใช้
ี ในการวิจยั และการนําเสนอข้ อมูล
ได้แก่ ค่ าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย และ ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอข้อมู ลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ และสถิติ
วิเคราะห์

ผลและวิจารณ์ ผล

ภูม ิปัญ ญาการแปรรู ปผลิต ภัณฑ์ ลูกชก ปราชญ์ชาวบ้าน มีความคิดเห็นว่า ลูกชกนันเมือก่อนทําเป็ นลูกชกสดขาย ขายเป็ น
กิโลหลังจากนันก็มีการนํามาแปรรู ปเป็ นของหวานที เรี ยกกันว่า ลูกชกลอยแก้ว หรื อ ลูกชกในนําเชือมมีจุดกําเนิ ดคือเรามี
ทรัพยากรท้องถินอยูแ่ ล้วทําอย่างไรเราจะนําทรัพยากรที มีอยูม่ าก่ อให้เกิดประโยชน์จึงมี แนวคิ ดนําลูกชกมาใช้ประโยชน์
โดยการนํามาแปรรู ปลองผิดลองถูกจึงออกมาเป็ นของหวานน่าทาน คือ ลูกชกลอยแก้วและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรื อนทํา
ให้แต่ละครัวเรื อนมี รายได้ โดยมี ขันตอนการแปรรู ป วิธีการทําลูกชกเราต้องสวมถุงมือใส่ เสื อแขนยาวปิ ดเนื อปิ ดตัวให้
มิดชิดไม่เช่นนันเราจะคันเพราะต้นชกมียางทีเป็ นพิษทําให้เราแพ้ได้อาจจะคันตามผิวหนังได้หรื ออาจระคายเคืองเมือเก็บลูก
ชกมาแล้วให้ตดั เป็ นท่อนแล้วตังไฟต้มนําให้กระทะร้อนและต้มประมาณครึ งชัวโมงหรื อ นาทีแต่ถา้ หากต้มมากกว่านัน
จะทําให้ลูกชกไม่สวยและเม็ดข้างในก็จะแดง พอสุ กได้ทีก็เอามาหันออกแล้วแกะเม็ดออกแล้วก็ลา้ งแช่นาไว้
ํ แล้วก็ลา้ งให้
สะอาดยางของมันจะออกแล้วก็แช่นาต่
ํ ออีก - วัน จึ งจะนําวิธีการทําลูกชกลอยแก้ว โดยตังนําร้อนให้เดื อดเทนําตาลทราย
ลงไปเคียวนําตาลทรายให้ละลายใส่ ใบเตยเพือเพิมความหอมใส่ เกลือลงไปเล็กน้อยใส่ลูกชกลงไปต้มประมาณ นาที ปิ ด
เตารอให้เย็น ทานเป็ นของหวานได้ ต่อมากลุ่มผูผ้ ลิตลูกชก ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความสนใจเกียวกับการพัฒนาลูกชกมาเป็ น
ลูกชกแช่อิมอบแห้ง โดยมีการทดลองนําลูกชกในนําเชือม มาเชือมเพิมความหวานอีกครังด้วยนําตาลปึ กโดยอาศัยระบบการ
ดูดซับความหวานให้ลูกชกอิมตัว และนํามาอบแห้งเพิมเติมด้วยการอบรมร้อนด้วยเครื องอบทีอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 15 นาที แล้วนําไปผึงลมเป็ นเวลา 20 ชัวโมง จากนันจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็ นลูกชกอบแห้ง หรื อเรี ยกว่าลูกชก
แก้ว ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุวดี ผลงาม. ( ) กล่าวว่า กระบวนการแช่อิมลูกชกภายใต้ระบบออสโมซี สและการ
อบลมร้อนแบบถาด สามารถนําลูกชกแช่อิมอบแห้งได้จึงทําการทดสอบคุณภาพทางกายภาพและทดสอบทางประสาท
สัมผัส ผลทีได้ ) ลูกชกทีเก็บเกียวในช่วงเดื อนตุลาคม – ธันวาคม เป็ นลูกชกที มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแช่อิมอบแห้ง
) ลูกชกแช่อิมอบแห้งมี ค่าวอเตอร์ แอคติวติ ี (aw) ไม่เกิน . ) การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของลูกชกแช่
อิมอบแห้งด้านรู ปทรง สี กลิน รส เนือสัมผัสและความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับอยูใ่ นเกณฑ์ระดับชอบมาก
) ลูกชกแช่อิมอบแห้งมีตน้ ทุนการผลิตต่อปริ มาณสุทธิ กรัม . บาท และ ) ผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความ
พึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากทีสุด คําสําคัญจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือสามารถเก็บไว้กินได้นานตลอดปี และสามารถนํา
กลับมาต้มทานได้
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2. การพัฒ นาเพจออนไลน์
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 49.35 มีอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.83 รองลงมาคื อ อายุระหว่าง 20 -30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.52 มีระดับ
การศึ กษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 54.90 อาชีพรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 68.63 รองลงมาคื อ อาชี พพนักงาน
เอกชนคิด เป็ นร้ อยละ 13.40 และส่ วนใหญ่ มี รายได้เฉลี ยต่อเดื อน ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 54.58
รองลงมาคือ ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.80
ตอนที 2 ความคิดเห็นเกียวกับ “แนวทางการพัฒนา “เพจ” ออนไลน์ เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ ลูก
ชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา”แสดงผล ดังนี
1. ด้านเพจออนไลน์
ตารางที 1 ความคิดเห็นเกียวกับเพจออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัด
พังงา ด้านเพจออนไลน์
เพจออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชก บ้านบาง
ระดับ
S.D.
X
เตย ด้านเพจออนไลน์
ความคิดเห็น
1. การทีมีเพือนในเฟสบุ๊คน้อยจะส่ งผลกระทบต่อทางด้าน
3.94
0.83
มาก
การเผยแพร่ สินค้าลูกชกกับ “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก
บ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
2. การใช้อินเทอร์ เน็ตมีขอ้ จํากัด จึงทําให้การดําเนินงาน
3.79
0.93
มาก
เป็ นไปอย่างยากลําบาก
3. การนําเสนอข่าวสารของ “เพจ”ภูมิปัญญาลูกชก
3.77
1.03
น้อย
บ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ทําให้น่ารําคาญ
4. จํานวนผูเ้ ข้าชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย
3.97
0.92
มาก
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ขึนอยูก่ บั คุณภาพของสิ นค้า
5. เนือหาการนําเสนอของ“เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก
4.05
0.76
มาก
บ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา มีความน่าสนใจ
โดยรวม
3.91
0.71
มาก
จากตารางที 1 พบว่า ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นด้วยเกี ยวกับเพจออนไลน์ เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่
ผลิ ต ภัณ ฑ์ลู กชก บ้านบางเตย อําเภอเมื อง จัง หวัดพังงา ด้านเกี ยวกับ เพจออนไลน์ อยู่ในระดับ มาก ( X = 3.91) เมื อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ได้แก่
เนื อหาการนําเสนอของ“เพจ”ภู มิ ปั ญ ญาลู ก ชกบ้า นบางเตย อําเภอเมื อ ง จัง หวัด พัง งา มี ค วามน่ าสนใจ
( X = 4.05) จํานวนผูเ้ ข้าชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ขึนอยูก่ บั คุ ณภาพของสิ นค้า
( X = 3.97) การที มีเพือนในเฟสบุ๊คน้อยจะส่ งผลกระทบต่อทางด้านการเผยแพร่ สินค้าลูกชกกับ “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก
บ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ( X = 3.94) และการใช้อินเทอร์เน็ตมีขอ้ จํากัดจึ งทําให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่าง
ยากลําบาก ( X = 3.79) ตามลําดับ และอยูใ่ นระดับน้อย 1 ข้อ ซึ งเป็ นข้อคําถามเชิ งลบ คือ การนําเสนอข่าวสารของ “เพจ”
ภูมิปัญญาลูกชกบ้าน บางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ทําให้น่ารําคาญ ( X = 3.77)
ตารางที 2 ความคิดเห็นเกียวกับเพจออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชก บ้านบางเตย อําเภอเมืองจังหวัด
พังงา ด้านแนวทางการพัฒนาเพจออนไลน์
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เพจออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชก
บ้าน
ระดับ
S.D.
X
บางเตย ด้านเกียวกับแนวทางการพัฒนาเพจออนไลน์
ความคิดเห็น
1. หากมีรูปภาพใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย
4.02
0.84
มาก
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา มีความน่าสนใจจะทําให้ผเู ้ ข้าชม
ติดตามมากขึน
2. การนําเสนอข่าวสารผ่านข้อความ (ช่องแชท , อินบล็อก)
4.00
0.95
มาก
เป็ นช่องทางทีทําให้ผเู ้ ข้าชมได้รับข่าวสารมากขึน
3. หากมีการใช้ขอ้ ความโฆษณาทีน่าสนใจ จะทําให้ผเู ้ ข้าชมสนใจ
4.15
0.95
มาก
“เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง
จังหวัดพังงามากขึน
4. ผูเ้ ข้าชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง
3.93
1.06
มาก
จังหวัดพังงา จะมากขึนหากมีสินค้าทีคุณภาพ
และเป็ นทีต้องการของตลาด
5. หาก “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง
4.08
0.72
มาก
จังหวัดพังงา มีเนือหาทีน่าสนใจจะทําให้ผเู ้ ข้าชมติดตาม
เพิมมากขึน
โดยรวม
4.03
0.71
มาก
จากตารางที 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยเกียวกับเพจออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านแนวทางการพัฒนาเพจออนไลน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X
= 4.03) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรกได้ดงั นี หาก
มีการใช้ขอ้ ความโฆษณาทีน่าสนใจ
จะทําให้ผูเ้ ข้าชมสนใจ “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงามากขึน( X = 4.15)
หาก
“เพจ” ภูมิ ปั ญญาลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมื องจังหวัดพังงา มีเนื อหาที น่ าสนใจจะทําให้ ผูเ้ ข้าชมติด ตามgพิมมากขึ น
( X = 4.08) และ หากมีรูปภาพใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา มีความน่าสนใจจะทําให้
ผูเ้ ข้าชม ติดตามมากขึน( X = 4.02) ตามลําดับ
กลุ่มผูเ้ ชียวชาญด้านการทํา เพจ ออนไลน์ทงั คน ได้แก่ ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการตลาดออนไลน์ เพจ, ผูบ้ ริ หารศูนย์ การเรี ยนรู้
ICT ชุมชน เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล และผูเ้ ชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ทีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล ได้
ให้ขอ้ มูลการสัมภาษณ์ไว้ว่าการทําบทความนํามาเสนอในเว็บไซต์หรื อการทําเพจให้มีประสิ ทธิภาพและถูกใจแฟนเพจมาก
ยิงขึนต้องมีเคล็ดลับประกอบด้วย
.ต้องมีการระบุขอ้ มูลพืนฐานเกี ยวเพจออนไลน์ทีเพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น คําบรรยายเกียวกับเพจและ
อีเมล เบอร์ โทรศัพท์ ของชาวบ้านบางเตยรวมถึงช่วงเวลาในการโพสข้อความนันๆด้วย
.ควรมีการเลือกภาพ ให้มีความเหมาะสม ซึ งภาพทีใช้ควรมีสีสนั สดใสและหากเป็ นภาพทีมีใบหน้าคนอยูใ่ นภาพจะยิงช่วย
ดึงดูดความสนใจจากผูพ้ บเห็นมากขึน
.ควรมีการเลือกภาพโปรไฟล์ทีมีความโดดเด่นสะดุดตาเพือเพิมการจดจําเพจของผูพ้ บเห็นได้ดียงขึ
ิ น
.หมันพูดคุยและตอบคําถามกับแฟนเพจรวมถึงผูต้ ิดตามผ่านการคอมเมนต์เพือเป็ นการเพิมความสัมพันธ์และสร้างทัศนคติ
ด้านบวกของแฟนเพจทีมีต่อเพจภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย
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.กระตุน้ การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคเช่น การกดไลน์ คอมเมนต์และแชร์โดยใช้การตังคําถาม รวมถึงนําเสนอเนื อหาทีเป็ น
ประโยชน์มาใช้ในการดึงดูดความสนใจใช้รูปภาพมาช่วยในการนําเสนอบนเพจ
โดยผลการสํารวจมาแล้วพบว่าการโพสต์โดยใช้รูปภาพนันเป็ นรู ปแบบทีผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชืนชอบมากทีสุ ดซึงส่งผลทําให้
มีแนวโน้มในการไลน์และแชร์ต่อเพิมขึนมีการโพสต์และนําเสนอบทความที มีเนื อหาหลากหลายและน่ าสนใจเพือสร้าง
ความแปลกใหม่ให้ผูอ้ ่านรู ้ สึกไม่เบื อหน่ ายและจําเจ โพสต์ขอ้ ความและเนื อหาให้มีความสัน,กระชับ,ชัดเจนและถูกต้อง
หลี กเลี ยงการโพสต์ทีมีความยาวมากเกิ นไปหรื อมีแต่นาไม่
ํ มีเนื อนันเอง โพสข้อความหรื ออัพเดทบนเพจ ในปริ มาณที
เหมาะสมหรื อเฉลียไม่เกิน - ครังต่อวัน ซึ งหากโพสมากเกินไปอาจทําให้แฟนเพจเกิดความรําคาญและอาจกดยกเลิกเพจ
ได้ สร้ างเพจให้มี ความน่ าสนใจยู่เสมอ เช่น มีการแสดงหรื อนําเสนอโชว์ทีน่ าสนใจหรื อเรี ยกเสี ยงหัวเราะจากผูช้ มได้
มีความซือสัตย์และความจริ งใจต่อผูบ้ ริ โภค ซึงหมายถึงหากมีคอมเมนต์หรื อแสดงความคิดเห็นในด้านลบจากผูบ้ ริ โภคควร
มีการนําเสนออย่างตรงไปตรงมา รวมถึงยอมรับถึงสิ งทีเกิดขึนและนําข้อผิดพลาดนันไปแก้ไข มีการอัพเดตข้อมูลเกียวกับ
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งทําอย่างสมําเสมอ โดยข้อมูลนําเสนอต้องมีความสัมพันธ์กบั เรื องในเพจและต้องเป็ นข้อมูลผูช้ มต้องติดตาม
การดูแลเพจทีเหมาะสม เช่น การลบสแปมหรื อสิ งรบกวน แต่ไม่ควรลบคอมเมนต์ทีมีการแสดงความคิดเห็นในด้านลบออก
เพือแสดงความจริ งใจในการนําเสนอข้อเท็จจริ งต่อผูบ้ ริ โภค มีการอัพเดต เพจ ให้มีความทัน สมัยอยู่เสมอ ไม่ควรมีการ
อัพเดตข้อมูลบนเพจแบบอัตโนมัตโดยใช้ RSS Feed (Really Simple Syndication) หรื อการอัพเดทผ่าน Twitter เพราะแฟน
เพจทีมาติดตามต้องการติดตามข่าวสารผ่านเพจเท่านัน ซึงควรแยกช่องทางในการอัพเดตข้อมูลอย่างชัดเจน
ผลการวิจยั ในครังนี มีประเด็นสําคัญทีนํามาอภิปรายดังนี ความคิดเห็นของผูค้ นในสังคมออนไลน์ทีมีต่อเหตุการณ์ในสังคม
แต่ละช่วงเวลา รวมถึงการโฆษณาและการขายสิ นค้าลูกชกใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย เพือสร้างเครื อข่ายและ
การตลาดสามารถเพิมราบได้ ได้มากขึน ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ E. Jerome McCarthy และศิริวรรณ เสรี รัตน์ ( )
ได้อา้ งถึ งแนวคิ ดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ ( Service Mix ) ของ Philip Kotler) ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที
เกียวข้องกับธุ รกิ จทีให้บริ การซึ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
ให้ความหมายของการตลาดว่าเป็ นผลงานทีเกิดขึนจากกิจกรรมทังหลายทีเกียวกับความพยายามให้องค์การบรรลุผลสําเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยการคาดหมายความต้องการต่างๆทีสิ นค้าและบริ การผ่านจากผูผ้ ลิตไปยังลูกค้า เพือตอบสนอง
ความพอใจให้กบั ลูกค้า โดยสรุ ปดังนี
1. การพัฒ นาบุ ค ลากร การสร้างบุ ค ลากรที มีค วามรู ้ ความสามารถในการปฏิ บ ัติงานเกี ยวกับ การสร้ าง “เพจ”
ออนไลน์ เช่น เป็ นฝ่ ายที ให้ขอ้ มูลข่าวสาร เนื องจากสื อประเภทนี สามารถถ่ายทอดความรู ้ผ่านทางระบบสื อออนไลน์ ถึง
ประโยชน์และสรรพคุณของสินค้า
2. การผลิ ตสื อ สื อเป็ นเครื องมือเทคโนโลยีอย่างหนึ งที จะช่วยให้การปฏิ บตั ิ งานเผยแพร่ ข่าวสารให้บรรลุไปได้
ด้วยดี และมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน ช่วยเร้าความสนใจ จดจําง่าย และประหยัดเวลา มีการพัฒนาการผลิตสื อด้านประโยชน์ของ
ลูกชก ในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายต่างๆซึ งอาจเป็ นสิ งพิมพ์ สื ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสื อชุดเผยแพร่ ซึงประกอบด้วยเนื อหา และ
คุณประโยชน์ประเภทต่างๆ
3. การทําการตลาด คือ กระบวนการของการสื อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การไปยังลูกค้าการตลาด อาจถูกตีความ
ว่าเป็ นศิลปะแห่ งการขายสิ นค้าในบางครัง แต่การขายนันเป็ นเพียงส่ วนเล็กๆ ส่ วนหนึ งของการตลาด “เพจ” ออนไลน์ ภูมิ
ปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ก่อให้เกิดประโยชน์ของการพัฒนาการตลาดแบบออนไลน์ดา้ นการใช้
เพจของชุมชน ดังนี
ด้านเพจออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย ด้านเพจออนไลน์
ด้านเพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย ด้านเกียวกับแนวทางการพัฒนาเพจออนไลน์
ด้านการใช้ขอ้ มูลแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิน ด้านภูมิปัญญา และด้านแหล่งเรี ยนรู ้
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ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถินลูกชกแปรรู ปชุมชนบ้านบางเตย จุดเด่นคือ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิด
จากการพัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิติของคนในชุมชนบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็ นจุดกําเนิ ดทีมีทรัพยากร
ท้องถินทีสื บทอดกันมาอย่างยาวนาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกแปรรู ปสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรื อน ทําให้แต่
ละครัวเรื อนมี รายได้เพิ มขึ น จากการสอบถามผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไม่เคยทราบเกี ยวกับ การนําลู กชกมาประกอบอาหาร
รับประทาน ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชกในรู ปแบบอืนเพิมเติม เช่น พายลูกชก วุน้ ลูกชก โดยควรมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในด้านรู ปลักษณ์ รสชาติ สี สนั กลิน และควรมีการพัฒนาแบรนด์ หรื อชือผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัย จดจําง่าย
การพัฒนา “เพจ” ออนไลน์ เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา” ส่งผลให้
ภูมิปัญญาการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ลูกชกเป็ นทีรู ้จกั มากขึน มีคนให้ความสนใจติดตามข้อมูล เกิดการซือ-ขายออนไลน์ และมี
การขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายได้มากขึนโดยภาพรวมของการพัฒนาเพจลูกชกออนไลน์อยูใ่ นระดับดีมากเมือพิจารณา
รายละเอียดแต่ละประเด็น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี ยวกับด้านเพจออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านแนวทางการพัฒนาเพจออนไลน์ ด้านความคิดเห็นเกียวกับเพจ
ออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ ผลิ ตภัณฑ์ลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านเพจออนไลน์ ด้านความ
คิ ดเห็ น เกียวกับ ผลการใช้ขอ้ มูลแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปั ญญาท้องถิ นชุ มชนบ้านบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านภูมิ
ปัญญา อยูใ่ นระดับดี มาก ทีผลวิจยั เป็ นเช่นนีน่าจะเป็ นเพราะว่าใช้สือออนไลน์เพือกระจายข้อมูลข่าวสารส่ วนใหญ่เริ มเข้าสู่
เครื อข่ายทางสังคม (Social Networking) มีการติ ด ต่อและสร้ างความสัมพันธ์กับ บุ ค คลในโลกออนไลน์ผ่านทางชุม ชน
ออนไลน์ (Online Community) ที มี ล ัก ษณะเป็ นสั ง คมเสมื อ น (Virtual Community)ทํา ให้ ผู ้ค นสามารถรู ้ จั ก พู ด คุ ย
แลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร และสามารถเชือมโยงกันได้อย่างรวดเร็ วและตลอดเวลาผ่านสื อสังคมออนไลน์ (Online Social
Media) อีกทังคุณสมบัติของเครื อข่ายออนไลน์ทีมีลกั ษณะเป็ นชุมชน สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วกว่าสื อ
ทีมีอยูท่ วไป
ั ซึ งข้อมูลข่าวสารเหล่านี สามารถสื อสะท้อนได้ถึงความสนใจของผูท้ ีติดตามข้อมูลข่าวสารเกียวกับผลิตภัณฑ์
ลูกชก

กิตติกรรมประกาศ

คณะวิจ ัยขอกราบขอบพระคุ ณ ผูท้ ี ให้ การสนับ สนุ น ให้ข อ้ มูล และมี ส่วนร่ วมในงานวิจัยทุ กท่ าน จนงานวิจัยประสบ
ความสําเร็ จ ขอบคุณสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชา
สถิ ติ ป ระยุก ต์ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม และวิท ยาลัยชุ ม ชนพังงา ในการ
ช่วยเหลือ ให้คาํ ปรึ กษา รวมถึงให้กาํ ลังใจในการทํางานวิจยั และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั วิทยาเขตตรัง ในการเปิ ดโอกาสให้เข้าร่ วมในการนําเสนอผลงานวิจยั ในครังนี
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี ได้ทาํ การออกแบบและสร้างสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลอง เรื อง สัมประสิ ทธิความหนื ดพลวัตของกลีเซอ
รี น โดยใช้ชุ ดตรวจวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์ อัลตร้ าโซนิ ค และชุ ดตรวจจับเวลาการเคลื อนที ด้วยเซนเซอร์ แสง เมื อจ่ าย
กระแสไฟฟ้ าให้กบั เซนเซอร์แม่เหล็ก เพือยึดลูกกลมโลหะกับแกนเหล็กของเซนเซอร์แม่เหล็ก กดสวิตซ์เปิ ด-ปิ ดบนชุดปล่อย
ลูกกลมโลหะ เพือตัดกระแสไฟฟ้ า ซึ งจะส่ งผลให้ลูกกลมโลหะตกลงไปในท่อทรงกระบอกที มี กลีเซอรี นอยู่ภายใน เวลา
และระยะทางที ลูกกลมโลหะเคลือนทีได้จะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร โดยใช้เซนเซอร์ แสงและเซนเซอร์ อลั ตร้าโซ
นิ ค ตามลําดับ ผลการศึ กษา พบว่า สื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที สร้างขึนสามารถตรวจวัดระยะทางและตรวจจับเวลาของ
วัตถุในกลีเซอรี นได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา ด้วยเหตุนี จึงทําให้สามารถคํานวณหาความเร็ วปลายของลูกกลมโลหะในกลีเซอรี น
ได้ผลเป็ นอย่างดี อีกทังยังมี ตน้ ทุ นตําและมีกลไกที ไม่ ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี ยังพบว่า เมือคํานึ งถึงอิ ทธิ พลของ
ผนังท่อเข้าไปด้วย ค่าความคลาดเคลือนของสัมประสิ ทธิความหนื ดพลวัตของกลี เซอรี น ของสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที
สร้างขึนมีค่าน้อยกว่า % เมือเทียบกับค่าทีได้จากการใช้นาฬิกาจับเวลา
คําสําคัญ : สัมประสิทธิความหนืดพลวัต, กลีเซอรี น, เซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ค, เซนเซอร์แสง
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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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ปั จจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ ในระดับอุดมศึกษาประสบปั ญหาอย่างมาก เนื องจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนใน
ศตวรรษที จะต้องเอืออํานวยให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองเป็ นสําคัญ ซึ งครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยน
และต้องจัดการเรี ยนการสอนที เหมาะสมให้ กับผูเ้ รี ยนแต่ ละคน (นันทวัน ทองพิท ักษ์. 2557 : 6) โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมื อ
ปฏิ บ ัติ การทดลองจริ งควบคู่ กับการเรี ยนทฤษฎี เพื อให้ ผู้เรี ยนสามารถเข้าใจเนื อหาได้อย่างถู กต้อง และฝึ กการใช้ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ในทุ กด้าน เช่ น การสังเกต การตังสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การทดลอง การตีความหมาย และ
สรุ ปผลการทดลอง อีกทังยังช่ วยให้ผูเ้ รี ยนใช้เครื องมือ และเก็ บรั กษาอุปกรณ์ ได้อย่างถูกวิธี ( นิ ศาชล บุ ญประชม. 2551 : 1)
โดยสอดคล้องกับ ชญานิศ ทองมาก (2553 : 1) ซึงกล่าวว่า ระดับความสามารถของเด็กไทยในการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์อยูใ่ นเกณฑ์ทีตํา
กว่ามาตรฐาน เนื องจากการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่จะเน้นที ความรู ้ มากกว่าการลงมือปฏิบตั ิจริ ง อาจจะทําให้เกิ ดความเข้าใจใน
เนื อหาได้ยากกว่า ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในวิชาฟิ สิ กส์น้อยลง ซึ งในการปฏิ บ ัติการทดลองจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจ
เนื อหาได้เป็ นอย่างดี และสามารถดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนหันมาสนใจในวิชาฟิ สิ กส์มากขึนด้วย แต่ปัญหาทีสําคัญของการสอนด้วยวิธีนี
คือ ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื องมื อ หรื อชุดการทดลองที นํามาใช้ในการสอน เนื องด้วยงบประมาณที ได้จากหน่ วยงานของรัฐไม่
เพี ยงพอต่ อการจัดซื ออุ ป กรณ์ และเครื องมื อให้ เพี ยงพอต่ อความต้องการ อี กทั งยังมี ราคาสู งต้องนําเข้าจากต่ างประเทศ
ซึ งสอดคล้องกับนิ ศาชล บุญประชม ( 2551 : 2) กล่าวว่า งบประมาณในการสอนปฏิบตั ิการทดลอง จะใช้งบประมาณค่อนข้างสู ง
ส่ วนใหญ่ ตอ้ งสังซื อมาจากต่างประเทศ แต่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ค่อนข้างจํากัดทําให้ได้ชุดทดลองไม่เพียงพอกับการ
ทดลอง ดังนันได้มีนกั การศึกษาหรื อนักวิจยั เชิงวิทยาศาสตร์ได้สร้างเครื องมือหลากหลายรู ปแบบ เพือช่วยในการพัฒนาการเรี ยน
การสอนในระดับมัธยมศึ กษาและระดับอุดมศึ กษา จากการศึกษาพบว่าการสร้างเครื องมื อที ใช้เป็ นสื อการเรี ยนการสอนในวิชา
ฟิ สิ กส์จะทําให้ผเู ้ รี ยน หรื อผูท้ ี นําชุดทดลองไปใช้ มี ความเข้าใจได้มากขึน แต่สือการเรี ยนการสอนยังไม่ได้มีการนําเทคโนโลยี
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ หรื อนํามาใช้น้อยมาก ดังนันในการพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ควรนําเทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิ กส์ เข้ามามี บทบาทต่อการใช้งานให้มากขึนในการพัฒนาสื อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เพือให้มีความน่ าสนใจ
เข้าใจในเนื อหาได้ง่ายขึน ให้ผลทีแม่นยําและมีประสิ ทธิ ภาพ มีขอ้ ผิดพลาดน้อยลง มีความปลอดภัยมากขึน ลดระยะเวลาในการ
ทํางาน ลดต้นทุนในการผลิต เนืองด้วยมีขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆได้ง่าย และสะดวก
ต่อการนําไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น จากเหตุผลทีกล่าวมาทังหมด จะเห็นได้วา่ ในการเรี ยนการสอน
ทีใช้สืออุปกรณ์ จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนที ดีขึน และพบว่าได้มีผศู ้ ึ กษาเกียวกับความหนื ดของกลีเซอรี นหลาย
ท่าน ได้แก่ สมจิตร มาศงูเหลือม ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการหาความหนื ดของของเหลว โดยใช้วิธีตามกฎของสโตกส์และ กฎ
ของปั วเซย์ อรุ ณรัศมี จันทพรม (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของรัศมีของลูกปื นกลมต่ออัตราเร็วทีตกผ่านกลีเซอรี นตามกฎ
ของสโตกส์ หทัยชนก เพ็ชรมาตศรี ( : - ) ศึกษาเทคนิ คการวัดความหนื ดโดยอาศัยการตกของวัตถุทรงกลมโดยใช้
มาตรวัดความหนื ดชนิ ดหมุ น (บรุ คฟิ ลด์) สําหรั บการสั งเกตการเปลี ยนแปลงตําแหน่ งของวัตถุ ทรงกลมที กําลังตกลงมา
Sirisathitkul et. al. ( : - ) ทําการหาอัตราเร็ วและอัตราเร่ งของวัตถุทีตกอย่างอิสระ โดยใช้ไฟล์วีดีโอด้วยโปรแกรมจาก
กล้องวีดีโอ และโปรแกรม Photoshop สําหรั บการทดลองการตกของวัตถุอย่างอิสระที อยูใ่ นอากาศ และในกลี เซอรี นจะประเมิน
จากชุดภาพ และความเร็วเฉลียจากการเปลียนแปลงตําแหน่งในแต่ละระยะห่าง มณฐ์ญภัทร ศิริวฒั พงศ์ ( : - ) ได้ศึกษาการ
ออกแบบและสร้ างชุ ดทดลองสําหรั บหาค่าอัตราเร็ วของโลหะกลมในของเหลวของโลหะกลมรั ศมี . . และ . mm
สุภทั รา ลิมสุ วรรณ ( : - ) ได้ศึกษาชุดการทดลองสําหรับหาอัตราเร็ วสําหรับการไหลของของเหลวโดยอาศัยหลักความ
สมดุลระหว่างแรงของการเคลือนไหวของของเหลวและแรงแม่เหล็ก และรัชดา สุ ขพันธุ์ ( : - ) ได้ศึกษาการหาความ
หนืดของของเหลวของกรี เซอรี น นํามันปาล์ม และนํามันหมู โดยใช้วธิ ี การวิเคราะห์ภาพวีดีโอดิ จิตลั โหมดภาพยนตร์ทีมีความเร็ ว
สูง HS, 720 HS และ ,080 HS และวิธีการจับเวลา แต่ยงั ได้ผลยังไม่สอดคล้องกับทฤษฏี และไม่สามารถทีจะทดลองได้อย่าง
ง่ายดาย เนื องจากการทดลองจะสังเกตได้ค่อนข้างยาก อีกทังยังมีขอ้ จํากัดต่างๆ และไม่ทนั สมัย ดังนันผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการ
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ออกแบบและสร้างสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองในการหาค่าสัมประสิ ทธิความหนื ดพลวัตของกลีเซอรี น สามารถนํามาใช้เป็ น
สื อการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึ กษา เพื อให้การเรี ยนการสอนมี ประสิ ทธิ ภาพดี ขึ น มี ความทันสมัย เนื องจากมี การนํา
อิเล็กทรอนิ กส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย มีการแสดงผลบนเครื องมือผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร ซึ งในการออกแบบ
ได้ให้ความสําคัญกับการใช้พลังงาน ต้นทุนการผลิตและความสามารถในการผลิตได้ภายในประเทศ ทําให้ประกอบได้ง่าย ต้นทุน
ตําและมีกลไกทีไม่ซบั ซ้อนง่ายต่อการใช้งาน

วิธีดําเนินการวิจัย

วัสดุอปุ กรณ์
เซนเซอร์ แม่เหล็ก
1
อัน
ลูกกลมโลหะทีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 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
เซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ค
1
อัน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560
1
อัน
ตลับเมตร
1
อัน
Laser 5 V
2
อัน
ท่อทรงกระบอก
1
หลอด
สารเคมี
กลีเซอรี นความเข้มข้น 99 %
โปรแกรมทีใช้ ในการวิจยั
โปรแกรม Arduino
ศึกษาและออกแบบสื อการเรียนการสอนชุ ดทดลอง เรื อง สัมประสิทธิความหนืดพลวัตของกลีเซอรีน
แบ่ งการศึ กษาออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ ส่ วนที 1 ชุ ดปล่ อยลู กกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์ แม่เหล็ก ส่ วนที 2 ชุ ดวัดระยะทางด้วย
เซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิค ส่ วนที 3 ชุดการจับเวลาในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะ และ ศึกษาการตกใน
ของเหลวกลีเซอรี น
1. ชุดปล่ อยลูกกลมโลหะโดยใช้ เซนเซอร์ แม่เหล็ก
ในการศึ กษาและออกแบบชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็ก ซึงมีหลักการทํางานดังภาพที 1 ในการวิจยั ครังนี
ได้ใช้ลูกกลมโลหะ ดังภาพที 2 ทีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.75, 5.00, 5.55, 6.34, 7.14 และ 8.00 มิลลิเมตร โดยชุดปล่อยลูกกลม
โลหะครังนี ใช้หลักการเหนี ยวนําแม่เหล็กของเซนเซอร์ แม่เหล็ก ซึงภายในประกอบไปด้วยเส้นลวดทองแดงขนาดต่างๆ มา
พันรอบๆแกนเหล็กจํานวนรอบทีแตกต่างกัน เพือสร้างขดลวดโซลีนอยด์ และเมือต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 2 - 6
โวลต์ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั ขดลวดโซลีนอยด์ ซึ งแท่งเหล็กทีอยู่ภายในขดลวดโซลีนอยด์ ทําให้เกิดเป็ นอํานาจแม่เหล็ก
เพือยึดติดลูกกลมโลหะ และในการปล่อยลูกกลมโลหะจะใช้สวิตซ์เปิ ด – ปิ ด สําหรับตัดกระแสไฟฟ้าทีจ่ายให้กบั ขดลวดโซ
ลีนอยด์ เพือปล่อยลูกกลมโลหะให้ตกลงมา
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ภาพที 1 หลักการทํางานของชุดปล่อยลูกกลมโลหะ

ภาพที 2 ลูกกลมโลหะ
2. ชุดวัดระยะทางด้ วยเซนเซอร์ อลั ตร้ าโซนิค (Ultrasonic Sensor)
หลักการทํางานของการวัดระยะทางในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะมีดงั นีคือ การวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค
ดังภาพที 3 สามารถวัดระยะทางได้ตงแต่
ั 0.01 เมตรไปจนถึง 4 เมตร ซึ งมี ความแม่นยํา และเที ยงตรงสู ง นํามาต่อเข้ากับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 โดยใช้หลักการปล่อยสัญญาณพัลส์ หรื อสัญญาณดิจิตอลทีช่อง Trigger
ไปยังพืน แล้วสะท้อนของคลืนเสี ยงทีปล่อยออกมากลับมายังช่ อง Echo ซึ งเป็ นตัวรับสัญญาณพัลส์ จากหลักการดังกล่าว
สามารถนํามาสร้างเป็ นเซนเซอร์วดั ระยะทางได้ เพือหาระยะห่างระหว่างเซนเซอร์จบั เวลาตัวที 1กับเซนเซอร์ จบั เวลาตัวที 2
โดยเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิคทีติดอยูก่ บั เซนเซอร์ จบั เวลาตัวที 1 จะส่งสัญญาณไปยังฐานรองรับสัญญาณซึงติดอยูก่ บั เซนเซอร์ จบั
เวลาตัวที 2 แล้วสะท้อนกลับมายังเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค
โดยสัญญาณที ได้จะอยู่ในรู ป ความกว้างของพัลส์ทีมีสัมพัน ธ์กับระยะทางของลูกกลมโลหะที ตรวจจับได้ ซึ ง
สามารถคํานวณหาได้จากเวลาทีรับเสี ยงสะท้อนกลับมาและความเร็ วเสียงในอากาศมีค่าเท่ากับ 346 เมตรต่อวินาที จากนัน
ส่ ง ไปประมวลผลผ่ านไมโครโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 แล้ว แสดงผลผ่ า นจอ LCD ขนาด 20x4 ตัว อัก ษร
ดังภาพที 4

ภาพที 3 เซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค
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ขันตอนการทดลอง
1. จัดอุปกรณ์ดงั ภาพที 5 (ก) โดยติดตังสายแลน (Lan) ของเซนเซอร์ วดั ระยะทางทีด้านหลังของกล่องควบคุมการทํางาน ดัง
ภาพที 5 (ค) เพือทําการทดลอง จากนันเขียนโปรแกรม Arduino ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 อ่านค่า
ระยะทางจากเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิค โดยทําการกดปุ่ มกดติดปล่อยดับสี ดาํ บนกล่องควบคุมการทํางาน ดังภาพที 5 (ข) เพือ
ทําการทดสอบค่าความแม่นยําของชุดเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิคในการวัดระยะทาง เมือทําการเทียบกับตลับเมตรและเซนเซอร์
อัลตร้าโซนิคทีแสดงผลบนจอ LCD ขนาด 20x4 ตัวอักษร
2. วัด ระยะห่ างจากเซนเซอร์ จ ับ เวลาตัว ที 1 กับ เซนเซอร์ จ ับ เวลาตัวที 2 กําหนดระยะทาง 20 เซนติ เมตร เปรี ยบเที ย บ
ระยะทางด้วยตลับ เมตรและเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ค โดยทําการบัน ทึ กระยะทางจากนันทําซําจํานวน 10 ครัง เพือหา
ความสามารถในการทําซํา
3. ปรั บ ระยะห่ างระหว่างเซนเซอร์ จบั เวลาทังสองเพิมขึนครังละ 5 เซนติเมตร จนถึ งระยะ 60 เซนติเมตร บันทึ กผลการ
ทดลองตามลําดับ นําค่าทีได้มาเขียนกราฟ หาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางทีวัดได้จากเซนเซอร์ อัลตร้าโซนิคกับค่าทีวัด
ได้กบั ตลับเมตร เพือเปรี ยบเทียบความแม่นยําของการทดลอง

(ข) ด้ านหน้ าของกล่ อ งควบคุม การทํางาน

(ค) ด้ านหลังของกล่ อ งควบคุม การทํางาน
(ก) สื อการเรียนการสอนชุดทดลอง
ภาพที 5 (ก) สื อการเรี ยนการสอนชุดลอง เรื องสัมประสิ ทธิความหนืดพลวัตของกลีเซอรี น
(ข) และ (ค) กล่องควบคุมการทํางาน
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3. ชุดการจับเวลาในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะ และศึกษาการตกในของเหลวกลีเซอรีน
ในการสร้างชุด จับเวลาในการเคลือนที ของลู กกลมโลหะ จะใช้หลักการของเซนเซอร์ แสงในการจับ เวลา โดย
ออกแบบการทํางานของวงจรแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่ วนแรกใช้เป็ นตัวส่ง และส่ วนทีสองเป็ นการรับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
จากส่ วนแรก เพือใช้ในการสร้างสัญญาณลอจิกทีเป็ น ลอจิก “0” และลอจิก “1” สัญญาณทีเป็ นลอจิก“0” เกิดขึนในกรณี ที
ไม่มีลูกกลมโลหะเคลือนที ผ่าน และสัญญาณที เป็ นลอจิก“1” เกิดขึนในกรณี ทีมีลูกกลมโลหะเคลือนที ผ่าน จากหลักการ
ดังกล่าวสามารถนํามาสร้างเป็ นเซนเซอร์จบั เวลาได้ โดยเมือวัตถุเคลือนที ผ่านเซนเซอร์ จบั เวลาตัวที 1 ซึ งมีสัญญาณลอจิก
“0” ได้เปลียนเป็ น ลอจิ ก “1” ทําให้เซนเซอร์ เริ มจับเวลา และเมือลูกกลมโลหะผ่านเซนเซอร์จบั เวลาตัวที 2 สัญญาณลอจิ ก
จะเปลียนค่าจากลอจิก “0” เป็ น ลอจิก “1” เพือหยุดเวลา จากนันข้อมูลที ได้จะประมวลผลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino Mega 2560 R3
การทดลองสื อการเรียนการสอนชุดทดลอง เรื อง สัมประสิทธิความหนื ดพลวัตของกลีเซอรีน
ผูว้ ิจัยได้แบ่ งวิธีการทดลองออกแบบ 2 ตอน คือ ตอนที 1 หาค่าความหนาแน่ นของลูกกลมโลหะ และตอนที 2
สัมประสิ ทธิความหนืดพลวัตของกลีเซอรี น ซึงมีขนตอนการทดลองดั
ั
งต่อไปนี
ตอนที 1 หาค่ าความหนาแน่ นของลูกกลมโลหะ
1. นําลูกกลมโลหะทัง 3 ขนาด มาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยไมโครมิเตอร์ แล้วบันทึ กค่ารัศมีของลูกกลมโลหะทัง 3
ขนาด
2. ชังหามวลของลูกกลมโลหะ (m) ทัง 3 ขนาด ด้วยเครื องชังนําหนัก แล้วบันทึกค่าลงในตารางบันทึกผล
3. คํานวณหาปริ มาตรของลูกกลมโลหะ (V) จากสมการที (1) พร้อมทังบันทึกค่าลงในตารางบันทึกผล
V

4πr3
3

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

4. คํานวณหาความหนาแน่นของลูกกลมโลหะ โดยนํามวลของลูกกลมโลหะ (m) หารด้วยปริ มาตรของลูกกลมโลหะ (V)
ดังสมการที (2) พร้อมทังหาค่าความหนาแน่นเฉลีย แล้วบันทึกค่าลงในตารางบันทึกผล


m 3m

V 4r3

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

ตอนที การหาค่ าสัมประสิทธิความหนื ดพลวัตของกลีเซอรีน
1. จัดอุปกรณ์การทดลอง ดังภาพที 5 (ก) โดยติดตังสายแลน (Lan) จากชุดปล่อยลูกกลมโลหะ ชุดวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์
อัลตร้าโซนิ ค และชุดตรวจจับเวลาในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะกับกล่องควบคุมการทํางาน ดังภาพที 5 (ค) วัดอุณหภูมิ
ของกลีเซอรี นในท่อทรงกระบอกด้วยเทอร์โมมิเตอร์ให้มีอุณหภูมิ 25◦ C แล้วจึงทําการทดลอง
2. จ่ายกระแสไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กบั ขดลวดโซลีนอยด์ โดยให้ลูกกลมโลหะติดอยูก่ บั แกนเหล็กของขดลวดโซลี
นอยด์
3. กดสวิต ซ์เปิ ด-ปิ ด เพือทําการปล่ อยลู กกลมโลหะลงในท่อ ทรงกระบอก ซึ งมี กลี เซอรี น อยู่ภายในเมื อลูกกลมโลหะ
เคลือนทีผ่านเซนเซอร์ตรวจจับเวลาตัวที 1 เวลาจะเริ มจับ และเมือเคลือนทีผ่านเซนเซอร์ตรวจจับเวลาตัวที 2 ก็จะแสดงเวลา
ในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะ
4. อ่านค่าเวลาทีได้จากจอแสดงผล LCD ขนาด 20x4 ตัวอักษร บนกล่องควบคุมการทํางาน ดังภาพที 5 (ข) แล้วบันทึกผล
5. เมือกดปุ่ มกดติ ดปล่อยดับ สี ดาํ ทีกล่องชุ ดควบคุม การทํางาน บนกล่องควบคุมการทํางาน ดังภาพที 5 (ข) ชุด ตรวจวัด
ระยะทางจะทําการวัดระยะทางจากเซนเซอร์ตรวจจับเวลาตัวที 1 ไปยังเซนเซอร์ ตรวจจับเวลาตัวที 2
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6. อ่านค่าระยะทางทีได้จากจอแสดงผล LCD ขนาด 20x4 ตัวอักษร บนกล่องควบคุมการทํางาน ดังภาพที 5 (ข) แล้วบันทึก
ผล กดปุ่ มกดติดปล่อยดับสีแดง บนกล่องควบคุมการทํางาน เพือรี เซ็ตค่า สําหรับทําการทดลองใหม่
7. ทดลองซําจํานวน 3 ครัง แล้วนํามาคํานวณหาค่าเวลาเฉลีย และระยะทางเฉลีย
8. เปลียนลูกกลมโลหะ อีก 2 ขนาด ทําซําจํานวน 3 ครัง แล้วนํามาคํานวณหาค่าเวลาเฉลีย และระยะทางเฉลีย
9. นําค่าเวลาเฉลียและระยะทางเฉลียทีได้ มาคํานวณค่าความเร็ วปลาย แลมดา ( ) ซึงขึนอยูก่ บั λ

r
โดยที r คือ รัศมีของ
R

ลูกกลมโลหะ มี หน่วยเป็ นเมตร และ R คือ รัศมีของท่อทรงกระบอกมีขนาดเป็ น 0.00135 เมตร อิทธิ พลของผนังท่ อ ( k λ  ) และ
ความหนืดของกลีเซอรี นอันเนืองมาจากอิทธิ พลของผนังท่อ ซึงคํานวณหา จากสมการที (3)
1  2.105  2.0865 3 1.7068 5  0.726036 
k    

1 0.75857 5


1

และความหนื ดของกลีเซอรี น อันเนืองมาจากอิทธิ พลของผนังท่อ ดังสมการที (4)


2 (  ) 2
gr
9 t k

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

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

10. คํานวณหาร้อยละความคลาดเคลือน (E) ของค่าสัมประสิ ทธิความหนืดของกลีเซอรี นอันเนืองมาจากอิทธิ พลของผนังท่อ
จากการทดลองเทียบกับค่าสัมประสิ ทธิความหนื ดมาตรฐานของกลีเซอรี น ทีอุณหภูมิ 25 ◦C ซึ งมีค่าเท่ากับ 0 .954 Ns / m 2
ทียอมรับทําการทดลองซํา เพือหาค่าความสามารถในการทําซํา โดยหาได้จากสมการที (5)
E 

เมือ

2

E

1

 1  2
2

คือ ความคลาดเคลือน มีหน่วยเป็ น %
คือ ความหนื ดจากการทดลอง มีหน่วยเป็ น

คือ ความหนื ดมาตรฐาน มีหน่วยเป็ น

 100 %

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

Ns/m 2

Ns/m 2

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลการสร้ างชุดปล่ อยลูกกลมโลหะโดยใช้ เซนเซอร์ แม่เหล็ก
สําหรับ การสร้ างชุ ด ปล่ อยลูก กลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์ แ ม่เหล็ก ลูก กลมโลหะสามารถยึด ติ ดกับ เซนเซอร์
แม่เหล็ก เนื องจากเกิดการเหนียวนําของสนามแม่เหล็ก ทําให้มีอาํ นาจเป็ นแท่งแม่เหล็กชัวคราว โดยมีสวิทซ์เปิ ด-ปิ ดเป็ นตัว
ตัดกระแสไฟฟ้า เมือกดสวิทซ์เพือตัดกระแสไฟฟ้ า จึงทําให้ความเป็ นแม่เหล็กหมดไป จึ งทําให้ลูกกลมโลหะตกลงอย่าง
อิสระ
2. ผลการสร้ างชุดวัดระยะทางด้ วยเซนเซอร์ อลั ตร้ าโซนิค (Ultrasonic Sensor)
ในการวัด ระยะทางการเคลื อนที ของลูกกลมโลหะ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 ประมวลผล
ระยะทางทีอ่านได้จากเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิค และแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร โดยทําการติดตังเซนเซอร์ อลั ตร้าโซ
นิคให้ติดอยูก่ บั เซนเซอร์ จบั เวลาตัวที 1 และติดตังฐานรองรับสัญญาณติดอยูก่ บั เซนเซอร์ จบั เวลาตัวที 2 เพือทําการทดสอบ
หาความสามารถในการทําซําของชุดเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิค โดยทําการทดลอง 10 ครัง ในการวัดระยะทางจากเซนเซอร์จบั
เวลาตัวที 1 กับเซนเซอร์ จบั เวลาตัวที 2 ทีระยะทาง 20 เซนติเมตร เมือเทียบกับระยะทางทีวัดด้วยตลับเมตร ได้ผลดังภาพที 6
พบว่ามีความสามารถในการทําซําเท่ ากับ 0.01 % และเพือหาค่าความแม่น ยําของชุดเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ค เมือเที ยบกับ
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ระยะทางที วัดด้วยตลับเมตร ตังแต่ระยะทาง 5 เซนติเมตร เพิมขึนครังละ 5 เซนติเมตร จนถึง 60 เซนติเมตร พบว่ามีความ
คลาดเคลือน 0.795 % ดังภาพที 7
22

ระยะทาง (cm)

21

ระยะทางทีวัดด้วยเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ค

20
19
18

1

2

3

4

5

6

7

จํานวนครัง

8

9

10

ภาพที 6 เปรี ยบเทียบระยะทางทีวัดด้วยตลับเมตรและจากเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิคทีระยะ 20 เซนติเมตร

ระยะทาง (cm)
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ระยะทางทีวัดด้วยตลับเมตร
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จํานวนครัง

8

9

10 11 12

ระยะทางทีวัดด้วยเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ค

ภาพที 7 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางทีวัดด้วยตลับเมตรและเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค
3. การสร้ างชุดการจับเวลาในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะ
ทําการปล่อยลูกกลมโลหะ โดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็ก เมือลูกกลมโลหะผ่านเซนเซอร์จบั เวลาตัวที 1 เซนเซอร์ เริ มทําการจับ
เวลา ซึงผูว้ จิ ยั ทําการจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลาด้วยเช่นกัน และเมือผ่านเซนเซอร์ จบั เวลา ตัวที 2 เซนเซอร์ จะทําการหยุด
เวลา ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 จะประมวลผลแล้วส่ งข้อมูลมาแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร
ดังภาพที 8 ผูว้ ิจยั ทําการหยุดเวลาของนาฬิกาจับเวลา ซึ งได้ค่าเวลาจากนาฬิกาจับเวลาและจากเซนเซอร์ จบั เวลา เมือทําการ
กดปุ่ มกดติดปล่อยดับสี ดาํ บนกล่องควบคุมการทํางาน ดังภาพที 5 (ข) เพือทําการอ่านค่าระยะทางระหว่างเซนเซอร์จบั เวลา
ตัวที 1 และเซนเซอร์ จบั เวลาตัวที ก็จะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร ดังภาพที 9 คํานวณค่าอัตราเร็ วเฉลี ยจาก
นาฬิกาจับเวลาและจากเซนเซอร์ จบั เวลาได้ผลการคํานวณดังภาพที 10 พบว่า ขนาดของลูกกลมโลหะมีผลต่อเวลาที ใช้ใน
การเคลือนที โดยลูกกลมโลหะทีมีขนาดเล็กจะใช้เวลาในการตกเคลือนทีในกลีเซอรี นมากกว่าลูกกลมโลหะทีมีขนาดใหญ่
ซึ งมีแนวโน้มไปทางเดี ยวกัน และเวลาทีได้จากนาฬิกาจับเวลามีค่าใกล้เคียงกับเซนเซอร์จบั เวลาทีสร้างขึน และจากภาพที
11 ขนาดของลูกกลมโลหะส่ งผลต่ออัตราเร็ วเฉลีย หมายความว่าขนาดของลูกกลมโลหะเพิมขึน อัตราเร็ วก็จะเพิมตามไป
ด้วย
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ภาพที 8 เวลาทีแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร

4

ภาพที 9 ระยะทางทีแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร

3.5

เวลาจากนาฬิกาจับเวลา

เวลา (s)

3

เวลาจากเซนเซอร์ จบั เวลา

2.5

2

1.5

0.00238 0.0025 0.002775 0.003175 0.00357
ขนาดลูกกลมโลหะ (m)

0.004

ภาพที 10 เวลาจากนาฬิกาจับเวลา และจากเซนเซอร์จบั เวลาจากการเคลือนทีของลูกกลมโลหะแต่ละลูก
ทีระยะ 20 เซนติเมตร
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0.12
0.1

อัตราเร็ว (m/s)

อัตราเร็ วเฉลียจากนาฬิกาจับเวลา

0.08

อัตราเร็ วเฉลียจากเซนเซอร์จบั เวลา

0.06
0.04

0.00238 0.0025 0.002775 0.003175 0.00357 0.004
ขนาดลูกกลมโลหะ (m)

ภาพที 11 อัตราเร็ วเฉลียจากนาฬิกาจับเวลา และจากเซนเซอร์จบั เวลาจากการเคลือนทีของลูกกลมโลหะแต่ละลูก
ทีระยะ 20 เซนติเมตร

ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทดลองหาความหนืดของกลีเซอรี น โดยใช้ท่อทรงกระบอก และลูกกลมโลหะ เมือลูกกลมโลหะ
เคลือนทีผ่านท่อทรงกระบอก ซึ งภายในบรรจุกลีเซอรี น จะส่งผลให้เกิดแรงกระทําบริ เวณด้านข้างระหว่างผนังท่อทดลอง
กับลูกกลมโลหะ สําหรั บ การวิจยั ในครังนี จึ งจําเป็ นต้องคํานวณค่าอิ ทธิ พลของผนังท่อ เพือทําให้ผลการทดลองมี ความ
ผิดพลาดน้อยทีสุด เนืองมาจากความเร็ วของลูกกลมโลหะเมือทีเคลือนทีในท่อทดลอง อีกทังโมเดลของฮาเบอร์ แมนและเซรี
พบว่า ขนาดท่อทดลองทีแตกต่างกันจะมีค่าอิทธิ พลผนังท่อไม่เท่ากัน โดยท่อทีมีขนาดเล็กจะมีอิทธิ พลผนังท่อมากกว่าท่อ
ขนาดใหญ่
ผลทดลองมีความสอดคล้องกับโมเดลของฮาเบอร์ แมนและเซรี ซึ งสามารถแสดงเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนของ
 r 
 
R 

r
 ได้ดงั ภาพที 12
R

และค่าอิทธิพลของผนังท่อ k
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

ภาพที 12 อัตราส่ วนระหว่าง
โดยจากกราฟแสดงอัตราส่วนระหว่าง

 r 
 
R 

 r 
 
R 

r

R

กับค่าอิทธิ พลของผนังท่อ k

r
 พบว่าค่าอิทธิ พลของ
R

ทีใช้ในการวิจยั ครังนีกับค่าอิทธิ พลของผนังท่อ k

r
r
 ด้วยเช่น กัน ในการคํานวณหาค่าแลมดา (  ) ซึ งขึ นอยูก่ ับ  
R
R

ผนังท่ อจะเพิมขึนตามสัดส่ วนของค่า 

รัศมีของท่อทรงกระบอก มีขนาดเป็ น 0.00135 เมตร และอิทธิพลของผนังท่อ ( k   ) ได้ค่าดังตารางที 1
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ตารางที 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
จากตารางที 1 ทําให้ทราบว่าขนาดของรัศมีของลูกกลมโลหะที มากขึนส่ งให้ค่าแลมดา ( ) มีค่ามากขึนตามไปด้วย และ
ส่งผลต่ออิทธิ พลของผนังท่อ ( k   ) ด้วย ดังนันจึงจําเป็ นทีจะต้องคิดอิทธิ พลของผนังท่อ เนืองจากอิทธิ พลของผนังท่อ
( k   ) มีค่าไม่เท่ากัน ดังนันจึ งไม่สามารถนํามาหาความชันได้ จากการคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ ความหนื ดพลวัตของ
กลี เซอรี นอันเนื องมาจากอิทธิ พลของผนังท่อที ได้จากนาฬิ กาจับเวลา และจากสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองที สร้างขึน
และค่าความคลาดเคลือนจากนาฬิกาจับเวลา และจากสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึน เป็ นดังตารางที 2
ตารางที 2 ค่าสัมประสิ ทธิ ความหนื ดพลวัตของกลีเซอรี นอันเนื องมาจากอิทธิ พลของผนังท่อและค่าความคลาดเคลือน จาก
นาฬิกาจับเวลา และจากอุปกรณ์ทีสร้างขึน ของลูกกลมโลหะแต่ละลูก
สั มประสิ ทธิ ความหนื ด
สัมประสิทธิความหนืด
ค่ า ความคลาด
พลวั ตของกลี เซอรี นอั น ค่ า ความคลาด
พลวัตของกลีเซอรี นอัน
เคลื อนจากสื อ
รัศมีของลูกกลม
เนื องมาจากอิ ท ธิ พ ลของ เค ลื อ น จ า ก
เนืองมาจากอิทธิพลของ
ก าร เรี ย น ก าร
โลหะ(m)
ผนังท่ อ ของสื อการเรี ยน นาฬิกาจับเวลา
ผนังท่อของนาฬิกาจับ
สอนชุด ทดลอง
การส อน ชุ ด ท ด ลองที
(%)
3
เวลา ( Ns / m )
ทีสร้างขึน (%)
สร้างขึน ( Ns / m3 )
0.002380
0.9851
0.9847
3.26
3.22
0.002500
0.9944
0.99
4.23
3.77
0.002775
0.955
0.9551
0.10
0.12
0.003175
0.9937
0.9927
4.16
4.06
0.003570
1.008
0.9908
5.66
3.86
0.004000
0.9779
0.9763
2.51
2.34
จากตารางที 2 พบว่าสัมประสิ ทธิความหนืดพลวัตของกลีเซอรี นอันเนืองมาจากอิทธิพลของผนังท่อของนาฬิกาจับเวลา และ
สัมประสิ ทธิความหนืดพลวัตของกลีเซอรี นอันเนื องมาจากอิทธิ พลของผนังท่อของสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองทีสร้าง
ขึน มีค่าใกล้เคียงกัน ต่างกันทีทศนิยมตําแหน่ งที 3 ยกเว้นลูกกลมโลหะทีมีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร ซึ งทําให้มีค่าความ
คลาดเคลือนต่างกันและค่าความคลาดเคลือนจากการคํานวณพบว่า ค่าความคลาดเคลือนจากนาฬิกาจับเวลา และค่าความ
คลาดเคลือนจากสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึน มีค่าความผิดพลาดทุกลูกน้อยกว่า 5% ยกเว้นลูกกลมโลหะที มี
รัศมีขนาด 0.003570 เมตร ทีได้จากนาฬิกาจับเวลา มีค่าความคลาดเคลือนเป็ น 5.66 ซึงยังอยูใ่ นช่วงทีรับได้
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งานวิจยั นีได้ศึกษาการออกแบบและสร้างสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองเรื อง สัมประสิทธิ ความหนื ดพลวัตของกลีเซอรี น
โดยใช้หลักการวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิคและชุดตรวจจับเวลาในการเคลือนที ซึงใช้เซนเซอร์แสง สื อการเรี ยน
การสอนชุดทดลองทีสร้างขึนประกอบด้วย ชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์ แม่เหล็ก ชุดวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์
อัลตร้ าโซนิ ค (Ultrasonic Sensor) ชุ ด การจับ เวลาในการเคลื อนที ของลู กกลมโลหะ และกล่ องควบคุ ม การทํางาน ค่ า
ระยะทางและเวลาทีลูกกลมโลหะเคลือนทีได้จะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร ในการวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์อลั ต
ร้าโซนิค เมือทําการทดลองซํา 10 ครัง พบว่า มีความสามารถในการทําซํา 0.01 % และ เมือเปรี ยบเทียบกับตลับเมตร มีค่า
ความคลาดเคลือน 0.795 % และจากการศึ กษาความสัมพันธ์ของลูกกลมโลหะกับเวลาที ใช้ในการเคลือนที ผ่านเซนเซอร์
ตรวจจับเวลาตัวที 1 และเซนเซอร์ ตรวจจับเวลาตัวที 2 ทีมีระยะห่ างกัน 20 เซนติเมตร พบว่าลูกกลมโลหะทีมีขนาดเล็กจะ
ใช้เวลาในการตกเคลือนทีในกลีเซอรี นมากกว่า ลูกกลมโลหะทีมีขนาดใหญ่ ซึงมีแนวโน้มไปทางเดี ยวกัน และเวลาทีได้
จากนาฬิกาจับเวลามีค่าใกล้เคียงกับเซนเซอร์จบั เวลาทีสร้างขึน และขนาดของลูกกลมโลหะเพิมขึน อัตราเร็ วก็จะเพิมตามไป
ด้วย ดังนันจึ งจําเป็ นต้อ งคํานวณค่าอิ ท ธิ พลของผนังท่ อ เพือทําให้ผลการทดลองมี ค วามผิด พลาดน้อยที สุ ด ซึ งพบว่า
สัมประสิ ทธิ ความหนื ดพลวัตของกลีเซอรี นอันเนื องมาจากอิทธิ พลของผนังท่อของนาฬิกาจับเวลา และสัมประสิ ทธิ ความ
หนื ดพลวัตของกลีเซอรี นอันเนื องมาจากอิทธิ พลของผนังท่อของสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึน มีค่าใกล้เคี ยง
กันยกเว้นลูกกลมโลหะทีมีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร และค่าความคลาดเคลือนจากการคํานวณพบว่า ค่าความคลาดเคลือน
จากนาฬิกาจับเวลา และค่าความคลาดเคลือนจากสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึน มีค่าความผิดพลาดทุกลูกน้อย
กว่า 5% ยกเว้นลูกกลมโลหะทีมีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร เวลาที ได้จากนาฬิกาจับเวลา มีค่าความคลาดเคลือนเป็ น 5.66 %
ซึงอยูใ่ นช่วงทีรับได้
ผลจากการทดลองสามารถสรุ ปได้วา่ สื อการเรี ยนการสอนชุดทดลองเรื อง สัมประสิ ทธิ ความหนื ดพลวัตของกลี
เซอรี น ทีสร้างขึนได้ผลสอดคล้องกับชุดทดลองมาตรฐานทีสังซือมาจากต่างประเทศ ดังนันสื อการเรี ยนการสอนชุดทดลอง
ที สร้ างสามารถนําไปใช้ในระดับมัธยมศึ กษาและระดับ อุดมศึกษาได้ อีกทังยังมี ตน้ ทุ นในการผลิตตํา และมี กลไกที ไม่
ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งาน
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B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-arduino-%E0%B8%84%
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E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-arduino.html, November 19, 2016.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

การสร้ างชุดฝึ กปฏิบัติการต่ อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์
The Creation of Training Set for Electricity Motorcycle System.

130

ภาวนา พรหมสาลี1* ประชิต พรหมสุวรรณ1 และ ปรี ชา ชัยกูล2
Pawana Promsalee1*, Prachit Promsuwan1 and Preecha chaikul2

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั ในครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1)เพือสร้างและประเมินคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้า
ในรถจักรยานยนต์ 2)เพือหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ 3)เพือศึกษาผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ 4)เพือศึกษาความพึงพอใจผูเ้ รี ยนหลังใช้ชุดฝึ ก
ปฏิ บ ัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการทดลอง เป็ นนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชันสูง ชันปี ที 1 สาขาวิชาช่างยนต์ ทีลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที 3 ปี การศึ กษา 2560 จํานวน 30 คน เครื องมือทีใช้
ในการทําวิจยั ประกอบด้วย 1) ชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ
1.00 2). แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนมีค่ าความยากง่ายเท่ากับ 0.50-0.78 ค่าอํานาจจําแนกเท่ ากับ 0.33-0.89
และค่าความเชือมันเท่ากับ 0.864 และ 3). แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
ผลจากการวิจยั พบว่า 1)การประเมินคุณภาพของชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ โดย
ผูเ้ ชียวชาญ 7 ท่าน ในภาพรวมทัง 3 ด้านมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.83 2)ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กมีค่าเท่ากับ
82.25/85.23 3)ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึ กษา หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 4)
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.12
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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
1.00, 2) the learning achievement test which had the Difficulty Index at 0.50-0.78, the Discriminant Index at 0.33-0.89
and the Reliability 0. 864, and 3) the questionnaire of students’ satisfaction which had the Index of Item-Objective
Congruence at 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

บทนํา

การเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิตามขันตอนได้ ที สําคัญกระบวนการเรี ยนรู ้
ผู เ้ รี ยนจะต้อ งช่ ว ยเหลื อ ซึ งกัน และกัน ภายในกลุ่ ม คนเก่ งจะคอยให้ค วามช่ วยเหลื อ แนะนําผู ท้ ี อ่ อ นกว่า โดยมี ค รู ใ ห้
คําแนะนําให้คาํ ปรึ กษา เพือให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง จนเกิดทักษะ สามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และใช้
ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
สาขาวิชาช่างยนต์ มีหน้าทีพัฒนากําลังคนในสายงานให้เป็ นบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ ทังด้านทฤษฎี และ
ปฏิ บัติ มี สมรรถนะในการทํางานในปั จจุบนั และอนาคต และสามารถนําความรู้ไปพัฒนาต่อยอด เพือใช้ในการประกอบ
อาชี พได้อย่างมี คุณภาพ ซึ งในการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิ บัติ จําเป็ นต้องมีชุด ฝึ กปฏิ บ ัติและใบงานการทดลองที มี
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสู ตร ซึ งสภาพปั ญหาด้านการจัดการเรี ยนสอนปฏิบตั ิ ในวิชาเครื องยนต์เล็ก
และจักรยานยนต์ พบว่า สื อการสอนทีได้มานันไม่ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื อหารายวิชา และการซื อครุ ภณั ฑ์
สื อการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั มีราคาสูง เมือสื อการสอนมีปัญหา หรื อเกิดการชํารุ ดชุด การซ่อมแซมก็ทาํ ได้ยากเนืองจาก
อะไหล่บางอย่างหาได้ยากทําให้เกิดความยุง่ ยากแก่ผใู้ ช้ และการบํารุ งรักษา
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงให้ความสนใจทีจะออกแบบและสร้างชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าใน
รถจักรยานยนต์ ที มีรูป แบบครอบคลุ ม ความรู ้ ทักษะ ตรงคําอธิ บ ายรายวิชาเครื องยนต์เล็ กและจักรยานยนต์ เพื อเพิม
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนต่อไป.
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือสร้างและประเมินคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
2. เพือหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
3. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
4. เพือศึกษาความพึงพอใจผูเ้ รี ยนหลังใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ทีสร้างขึนมีผลการประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ
อยูใ่ นระดับดีมีค่าเฉลีย 3.50 ขึนไป
2. ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 80/80
3. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษาเมือเรี ยนด้วยชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.05
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ อยูใ่ นระดับมากมี
ค่าเฉลีย 3.50 ขึนไป
ขอบเขตของการวิจยั
1. กลุ่ ม เป้ า หมายที ใช้ใ นการศึ ก ษาในครั งนี ได้แ ก่ นัก ศึ กษาในระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชันสู ง ชันปี ที 1
สาขาวิชาช่างยนต์ ในภาคเรี ยนที 3 ปี การศึ กษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ จํานวน 30
คน ทีลงทะเบียนเรี ยนในวิชาเครื องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
2. ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) คือ การเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ า
ในรถจักรยานยนต์
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ คุณภาพชุดฝึ ก ประสิ ทธิภาพชุดฝึ ก ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาเมือใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
1. ชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ ให้ผูเ้ ชียวชาญ 7 ท่ าน ที มี ประสบการณ์การสอนใน
สาขาวิช าช่ า งยนต์ 5 ปี ขึ นไป หาค่ าความสอดคล้อ งระหว่างข้อ คําถามกับ ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารต่ อ วงจรระบบไฟฟ้ าใน
รถจักรยานยนต์ ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง และด้านการใช้งาน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
2. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยนที สร้ างขึ น จํานวน 30 ข้อ นํา ไปทดลองกับ นั ก ศึ ก ษาในระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง ชันปี ที 2 ที ได้เรี ยนผ่านมาแล้วนําผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนจากนันนําคะแนนมา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.50-0.78 ค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.33-0.89 หลังจากนันใช้
สู ตร KR-20 ของ Kuder Richardson หาค่าความเชื อมันของแบบทดสอบโดยค่ าความเชื อมันอยู่ที .864 แสดงให้เห็ น ว่า
แบบทดสอบมีค่าความเชือมันอยูใ่ นเกณฑ์ทีเชือถือได้ แล้วจึงนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผูเ้ รี ย นที มี ต่ อชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติก ารต่ อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์
แบบสอบถามเป็ นแบบ Rating Scale 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
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1. เตรี ยมสถานทีและอุปกรณ์ทีใช้กบั ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
2. เก็บข้อมูลก่ อนการทดลอง โดยเก็บคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนเรี ยนของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ข้อ
3. ชีแจงและอธิบายขันตอนการปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
4. แจกใบกิจกรรมให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน
5. ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
6. เก็ บ ข้อ มู ล หลั ง การทดลอง เมื อนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การเรี ย นรู้ ด ้ว ยชุ ด ปฏิ บ ั ติ ก ารต่ อ วงจรระบบไฟฟ้ า ใน
รถจักรยานยนต์ โดยให้นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยน
7. ให้นกั ศึกษาทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
8. นําคะแนนที ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่ อนกับหลังการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ นําไปวิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ ผลข้ อมูล

X

1. ค่าเฉลียเลขคณิต โดยคํานวณจากสูตร (ล้วน และอังคณา. 2538)
X 

X

n

คือ ค่าเฉลียของคะแนน
 X คือ ผลรวมของคะแนนทังหมด
n คือ จํานวนผูเ้ รี ยนทังหมด
กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลียคุณภาพดังนี(ไชยยศ , 2533)
1.00 –1.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุ งอย่างยิง
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
กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลียความพึงพอใจดังนี (บุญชม . 2545)
1.00 –1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยทีสุด
1.51 –2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
2.51 –3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3.51 –4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
4.51 –5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากทีสุด
2. ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยคํานวณจากสูตร (พิสณุ. 2554)
เมือ

S .D 

เมือ

 x

 x

n 1

S.D คือ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน



2
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x

คือ คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัด
n คือ จํานวนข้อมูล หรื อนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
3. การคํานวณหาประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1) ดังต่อไปนี (มนตรี . 2550)
E1 
E1

X

1

N.A

x100

คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
 X1 คือ คะแนนรวมของแบบฝึ กหัด
A
คือ คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัด
N
คือ จํานวนผูเ้ รี ยน
4. การคํานวณหาประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ดังต่อไปนี (มนตรี . 2550)
เมือ

E2 

X
N.B

2

x100

E2

คือ ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
 X2 คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังรี ยน
B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
N คือ จํานวนผูเ้ รี ยน
5. การวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเพือทดสอบนัยสําคัญของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดังต่อไปนี
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 165-167)
เมือ

t

เมือ

t

D
N

D
D

2

D
N  D   D 
2

คือ
คือ
คือ
คือ

N 1

2

ค่าสถิติทีใช้เปรี ยบเทียบค่าวิกฤตเพือทราบความมีนยั สําคัญ
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
จํานวนนักเรี ยน
ผลรวมทังหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง

คือ ผลรวมของกําลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
6. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบประเมิ น คุณ ภาพชุด ฝึ กปฏิ บ ัติการต่ อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of
Congrurene : IOC) โดยคํานวณจากสูตร ต่อไปนี (พวงรัตน์. 2540)
IOC 

เมือ

R
N

IOC คือ ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
R คือ คะแนนของผูเ้ ชียวชาญ
∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทังหมด
N คือ จํานวนผูเ้ ชียวชาญทังหมด
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ผลการสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์และผลการวิเคราะห์ชุดฝึ กปฏิบตั ิ แสดงดังรู ปที
และตารางที -

รู ปที 1 ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชียวชาญ
7 ท่าน ด้านการออกแบบชุดฝึ ก
รายการประเมิน
คุณภาพ
S.D.
X
1.ชุดฝึ กมีขนาดทีเหมาะสม
3.57
.53
ดี
2.ความปลอดภัยในการใช้ขณะฝึ กปฏิบตั ิ
4.42
.53
ดี
3.การจัดตําแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ บนชุดฝึ กมีความเหมาะสม
3.28
.48
ปานกลาง
4.ความแข็งแรงของชุดฝึ ก
4.71
.48
ดีมาก
5.ความสะดวกในการเคลือนย้ายและจัดเก็บ
4.57
.53
ดีมาก
6.ความเหมาะสมของวัสดุทีใช้ในการสร้างชุดฝึ ก
4.00
.81
ดี
ค่าเฉลียโดยภาพรวม
4.09
.26
ดี
จากตารางที 1 พบว่า ผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ โดย
ผูเ้ ชียวชาญด้านการออกแบบชุดฝึ กมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลียในภาพรวมเท่ากับ 4.09 เมือพิจารณาเรี ยงลําดับจากข้อที
มี ค่ าเฉลี ยสู ง สุ ด ไปหาน้ อ ยสุ ด พบว่า ข้อ 4.ความแข็ งแรงของชุ ด ฝึ กมี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 4.71 ข้อ 5.ความสะดวกในการ
เคลือนย้ายและจัดเก็บมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.57 ซึงมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก ส่วนข้อ 2.ความปลอดภัยในการใช้ขณะฝึ กปฏิบตั ิ
มีค่าเฉลียเท่ ากับ 4.42 ข้อ 6.ความเหมาะสมของวัส ดุ ที ใช้ในการสร้ างชุ ด ฝึ กมี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 4.00 ข้อ 1.ชุ ดฝึ กมี ขนาดที
เหมาะสม มี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 3.57 ซึ งมี คุณ ภาพอยู่ในระดับ ดี และข้อ 3.การจัด ตําแหน่ งอุป กรณ์ ต่างๆ บนชุด ฝึ กมี ค วาม
เหมาะสมมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.28 ซึงมีคุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลางตามลําดับ
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ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์ชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชียวชาญ
7 ท่าน ด้านประสิ ทธิภาพการสอน
รายการประเมิน
คุณภาพ
S.D.
X
1.ความเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
4.14
.89
ดี
2.ความสะดวกในการเตรี ยมอุปกรณ์การสอน
3.57
.78
ดี
3.ความสะดวกในการดําเนินการสอน
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
ค่าเฉลียโดยภาพรวม
3.78
.34
ดี
จากตารางที 2 พบว่า ผลจากการประเมิ นคุณภาพชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ โดย
ผูเ้ ชียวชาญด้านประสิ ทธิภาพการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลียในภาพรวมเท่ากับ 3.78 เมือพิจารณาเรี ยงลําดับจาก
ข้อที มีค่าเฉลี ยสู งสุ ด ไปหาน้อยสุ ด พบว่าข้อ 4.ชุ ดฝึ กก่ อ ให้ เกิ ด แรงจู งใจในการเรี ยนมี ค่าเฉลี ยเท่ ากับ 4.28 ข้อ 1.ความ
เหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยนมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.14 ข้อ 6.ชุดฝึ กให้ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.71 ข้อ 2.ความ
สะดวกในการเตรี ยมอุปกรณ์การสอนมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.57 ข้อ 5.ชุดฝึ กมีความสัมพันธ์กบั ใบงานมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.57 ซึงมี
คุณภาพอยูใ่ นระดับดี และข้อ 3.ความสะดวกในการดําเนินการสอนมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.42 ซึงมีคุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตามลําดับ
ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชียวชาญ
7 ท่าน ด้านเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ
รายการประเมิน
คุณภาพ
S.D.
X
1.ใบเนือหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.00
.57
ดี
2.เรี ยงลําดับเนือหาเข้าใจง่ายเหมาะสม
3.28
.48
ปานกลาง
3.ศึกษาทําความเข้าใจได้ง่าย
3.42
.53
ปานกลาง
4.ใบงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปฏิบตั ิ
3.85
.69
ดี
5.ข้อความในใบงานอ่านแล้วเข้าใจง่าย
3.85
.69
ดี
6.เวลาทีใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิแต่ละใบงานมีความเหมาะสม
3.28
.48
ปานกลาง
ค่าเฉลียโดยภาพรวม
3.61
.24
ดี
จากตารางที 3 พบว่า ผลจากการประเมิ นคุณภาพชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ โดย
ผูเ้ ชียวชาญด้านเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลียในภาพรวมเท่ากับ 3.61 เมือ
พิจารณาเรี ยงลําดับจากข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดไปหาน้อยสุด พบว่า ข้อ 1.ใบเนือหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลียเท่ากับ
4.00 ข้อ 4. ใบงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปฏิบตั ิมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.85 ข้อ 5. ข้อความในใบงานอ่านแล้วเข้าใจง่ายมี
ค่าเฉลียเท่ ากับ 3.85 ซึ งมี คุ ณภาพอยู่ในระดับ ดี ข้อ 3. ศึ กษาทําความเข้าใจได้ง่ายมี ค่าเฉลียเท่ ากับ 3.42 ข้อ 2.เรี ยงลําดับ
เนือหาเข้าใจง่ายเหมาะสมมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.28 และข้อ 6. เวลาทีใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิแต่ละใบงานมีความเหมาะสมมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.28 ซึงมีคุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลางตามลําดับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

137

ตารางที 4 ผลการวิเคราะห์ชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชียวชาญ
7 ท่าน ในภาพรวมทัง 3 ด้าน
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
ค่าเฉลียโดยภาพรวม
3.83
.34
ดี
จากตารางที 4 พบว่า การประเมิ นคุณ ภาพของชุดฝึ กปฏิบ ัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ โดย
ผูเ้ ชียวชาญในภาพรวมทัง 3 ด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.83 เมือพิจารณาเรี ยงลําดับจากด้านที มีค่าเฉลีย
สูงสุดไปหาน้อยสุ ด พบว่า ด้านการออกแบบชุดฝึ กมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.09 ด้านประสิ ทธิภาพการสอน
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.78 และ3.ด้านเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ
ดีมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.61 ตามลําดับ
ตารางที 5 ผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
รายการ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย

ประสิ ทธิภาพ

ระหว่างเรี ยน(E1)
40
32.90
82.25
หลังเรี ยน(E2)
30
25.56
85.23
จากตารางที 5 พบว่า คะแนนใบงานระหว่างเรี ยน มีค่าคะแนนเฉลีย (E1) คิดเป็ นร้อยละ 82.25 และมีค่าคะแนน
เฉลียหลังเรี ยน (E2) คิดเป็ นร้อยละ 85.23 ซึงมีประสิ ทธิภาพ เท่ากับ 82.25/85.23 เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
ตารางที 6 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรี 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 ปที 2 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน หลังเรี ยนและค่าพัฒนา
จากตารางที 6 พบว่าจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ซึงมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30
คน มีคะแนนเฉลียก่อนเรี ยนเท่ากับ 15.70 และคะแนนเฉลียหลังเรี ยนเท่ากับ 25.57 ดังนันจึ งสรุ ปได้วา่ นักศึกษาทีได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ กปฏิ บัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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ตารางที 7 ผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
รายการประเมิน
S.D
แปลผล
X
1.มีขนาดรู ปร่ างเหมาะสมกับการใช้งาน
3.93
.58
มาก
2.ป้องกันความเสี ยหายทีจะเกิดกับอุปกรณ์ได้
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.ทําให้เกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึน
4.23
.43
มาก
7.นักศึกษามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4.13
.57
มาก
8.เหมาะสมใช้เป็ นสื อการเรี ยนการสอน
4.66
.47
มากทีสุด
9.เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน
4.60
.49
มากทีสุด
10.สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
3.93
.73
มาก
ค่าเฉลียในภาพรวม
4.12
.14
มาก
จากตารางที 7 พบว่าความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.12 เมือพิจารณาข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุ ดพบว่าข้อทีมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากทีสุด คือ ข้อ 8.เหมาะสมใช้เป็ นสื อการ เรี ยนการสอนมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.66 ข้อ 9.เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยน
การสอนมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.60 ส่วนข้อทีมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 5.ชุดฝึ กมีความสวยงามดึงดูดความสนใจมี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.33 ข้อ 6.ทําให้เกิ ดความสนใจในการเรี ยนมากขึนมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.23 ข้อ 7.นักศึ กษามี ส่วนร่ วมในการ
ปฏิ บตั ิเกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.13 ข้อ 2.ป้ องกันความเสี ยหายทีจะเกิ ดกับอุปกรณ์ได้ มีค่าเฉลีย เท่ากับ
4.10 ข้อ 1.มีข นาดรู ป ร่ างเหมาะสมกับ การใช้งาน มี ค่าเฉลี ยเท่ ากับ 3.93 ข้อ 10.สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จ ริ งมี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.93 ข้อ 3.ใบงานมีความเหมาะสมมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.90 และข้อทีมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ
ข้อ 4.เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิมีความเหมาะสมมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.43 ตามลําดับ

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบและสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ สําหรับ
นําไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในวิชาเครื องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ จากการเก็บข้อมูลทีได้จากการประเมินคุณภาพ
โดยผูเ้ ชี ยวชาญ 7 ท่ าน ทัง 3 ด้าน พบว่า ด้านการออกแบบชุ ด ฝึ กมี คุณ ภาพอยู่ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี ยเท่ ากับ 4.09 ด้าน
ประสิ ทธิ ภาพการสอนมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.78 และด้านเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มี ค่าเฉลียเท่ากับ 3.85 ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สนิท (2560) วิจยั เรื องสร้างชุดฝึ กแมคคาทรอ
นิ กส์ เครื องบรรจุชินงานอัตโนมัติ ทีมี คุณ ภาพมีข นาดเหมาะสม เคลื อนย้ายได้ส ะดวก และสามารถใช้งานได้จริ ง การ
ประเมินคุณภาพชุดฝึ กเป็ นการประเมินคุณภาพ จากผูเ้ ชียวชาญด้านโครงสร้าง และด้านการใช้งาน ผลการประเมินคุณภาพ
ชองชุดฝึ กแมคคาทรอนิ กส์เครื องบรรจุชินงานอัตโนมัติ ชุดฝึ กทีสร้างขึนมีคุณภาพด้านโครงสร้างอยูใ่ นระดับดีมาก ( X =
4.67, S.D.= 0.44) คุณภาพด้านการใช้งานอยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.51, S.D.= 0.40) และคุณภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
( X =4.59, S.D. = 0.42) ทังนีอาจเนืองจากชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ ทีออกแบบโครงสร้าง มี
ความแข็งแรงของชุดฝึ ก และมีความสะดวกในการเคลือนย้ายและจัดเก็บ เมือนํามาใช้ป ระกอบการเรี ยนการสอนโดยมี
เอกสารทีสอดคล้องกับชุดฝึ กทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถฝึ กปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง อีกทังผูส้ อนได้นาํ วิธีการสอนแบบสาธิตมาใช้ ทํา
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ให้เห็นขันตอนการปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจนยิงขึน จึงทําให้ผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี สามารถนําไปใช้
ในการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
จากการวิเคราะห์ ห าประสิ ท ธิ ชุด ฝึ กปฏิ บ ัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้ าในรถจักรยานยนต์ พบว่า คะแนนใบงาน
ระหว่างเรี ยนมีค่าคะแนนเฉลีย (E1) คิดเป็ นร้อยละ 82.25 และมีค่าคะแนนเฉลียหลังเรี ยน (E2) คิ ดเป็ นร้อยละ 85.23 ซึ งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 82.25/85.23 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวนา และคณะ (2559)
วิจยั เรื องการประยุกต์ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรณีศึกษา เรื องวงจรไฟหน้ารถยนต์ พบว่า ผลจากการวิจยั พบว่า
ชุดฝึ กทีผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึนนันมีประสิทธิภาพ 88.05/89.15 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ดังนันชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบ
ไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ทีสร้างขึนจึงมีประสิ ทธิภาพ สามารถนําไปใช้เป็ นประโยชน์ในการประกอบการเรี ยนการสอนเป็ น
อย่างมาก
จากการศึ กษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนค่ าคะแนนเฉลี ยเปรี ยบเที ยบระหว่างการทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังมี
คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน มีค่าคะแนนเฉลียก่อนเรี ยนเท่ากับ 15.70 และค่าคะแนนเฉลีย
หลังเรี ยนเท่ากับ 25.57 มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้อง
กับ งานวิจยั ของ เฉลิ มศักดิ (2558) ซึ งวิจยั เรื องการพัฒนาชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้ ารถยนต์สําหรับ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร สาขางานยานยนต์ พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการ
ต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้ารถยนต์สูงกว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และยังสอดคล้อง
กับ ปั ทมวรรณ (2558) การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนความสามารถในการวิเคราะห์และความพึงพอใจเรื อง เลขยก
กําลังของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้แบบนิ รนัยกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ น
ฐาน มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 จึ งสรุ ปได้วา่ นักศึกษามีการ
พัฒนาเพิมขึน หลังจากทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อชุดฝึ กปฏิ บตั ิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์พบว่า ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.12 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนาวุฒิ (2552) ทําการวิจยั เรื อง
การสร้างชุดการสอนสําหรับฝึ กสมรรถนะของผูเ้ รี ยนในงานไฟฟ้ารถยนต์ พบว่าผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
สูงขึนจริ ง มีความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อชุดการสอนมีระดับเฉลียอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.46, S.D.= 0.61)และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อนันท์ และจิรพันธ์ (2558) การสร้างและประเมินการสอนของหลักสูตรฝึ กอบรมศิษย์พระดาบส พบว่าความ
พึงพอใจของศิษย์พระดาบสทีมีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนีอาจเป็ นเพราะนักศึกษาได้ลองผิด ลอง
ถูกได้หลายครัง โดยไม่เกิ ดคามเสี ยหายต่ออุปกรณ์ เหมาะสําหรับใช้เป็ นสื อการ เรี ยนการสอน และเป็ นประโยชน์ต่อการ
เรี ยนการสอนทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถฝึ กปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง อีกทังชุดฝึ กมีความสวยงามดึ งดูดความสนใจ ทําให้เกิดความ
สนใจในการเรี ยนมากขึน สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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รูปแบบการฝึ กปฏิบัติการสอน ด้ วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สํ าหรับนักศึ กษาครู ช่าง
The Teaching Practice Model by Using MIAP Teaching Process for Technical Teacher Students
ทรงนคร การนา * และ ฤทัย ประทุมทอง
Songnakorn Karnna1* and Ruthai Pratumtong1

บทคัดย่อ

การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือสร้างรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน วัสดุการสอน และประเมินผลการสอน โดยรู ปแบบ
การฝึ กปฏิ บตั ิการสอน ให้ผสู ้ อนหลักทําหน้าทีนําเข้าสู่ เรื องที จะสอนในขันสนใจปั ญหา (M) และให้เนื อหาในขันศึกษาข้อมูล
(I) จากนันผูส้ อนร่ วมทําหน้าทีนิเทศการทํากิ จกรรมในขันพยายาม (A) และให้คาํ แนะนําทีถูกต้องในขันสําเร็ จผล (P) แก่ผเู ้ รี ยน
ในสัดส่ วน 1:7 ได้ทาํ การสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ งเป็ นนักศึ กษาครู ช่าง จํานวน คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดผลก่อน
และหลังเรี ยน แบบประเมิ นผลกิ จกรรม แบบประเมิ นผลปฏิ บัติ การสอน และแบบประเมิ นความพึงพอใจ พบว่าการฝึ ก
ปฏิบตั ิการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ 80.15/78.23 ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนร้อยละ . และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
สอนตามรู ปแบบในระดับมากทีสุด
คําสําคัญ : 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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. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั เป็ นหน่วยงานทีมีหน้าทีหลักในการ
ผลิตครู ช่างอุตสาหกรรมในระดับปริ ญญาตรี มุ่งเน้นการผลิตครู อาชีวศึกษา ครู ช่างอุตสาหกรรม ให้มีความรู้และทักษะ เพือทําการ
สอน อบรม และให้ความรู ้ทางเทคโนโลยี ทีตอบสนองต่อความต้องการของการศึกษาในสายอาชีพ (คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมฯ,
2558 : 5) ดําเนิ นการจัดการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 25 ทีกําหนดให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพครู ตอ้ งมี
มาตรฐานความรู ้และมี ประสบการณ์วิชาชี พ (ราชกิจจานุ เบกษา,
: - ) โดยนักศึ กษาที เข้าศึ กษาในหลักสู ตรครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต จะต้องเรี ยนตลอดหลักสู ตรในส่วนของทฤษฎีและปฏิบตั ิ ทังหมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาชีพครู ใน
สถาบันการศึ กษา 4 ปี การศึ กษา และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาสาขาวิชาเฉพาะ และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปฏิ บัติ การสอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที คณะกรรมการคุ รุสภากําหนด อี ก 1 ปี การศึ กษา จึ งจะจบการศึ กษาตาม
หลักสูตรทีกําหนด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนันการเตรี ยมนักศึกษาครู ช่างในสถาบันการศึกษา จึงเป็ นสิ งสําคัญ
มาก เมื อฝึ กให้นักศึ กษามีความสามารถทังภาคทฤษฎี และการปฏิ บตั ิงานทางช่าง เป็ นช่างที ดี มีท ักษะ มี ฝีมื อทางด้านช่างอย่าง
ชํานาญแล้ว ก็จะต้องฝึ กนักศึกษาให้เป็ นผูถ้ ่ายทอดเนื อหา ถ่ายทอดทักษะต่าง ๆ ที มีอยู่อย่างชํานาญแล้วให้แก่ ผูเ้ รี ยน ด้วยความ
มันใจ และมี บุคลิกภาพของการเป็ นครู ทีดี ด้วยการฝึ กปฏิ บตั ิ การสอน รายวิชาที เกียวกับการฝึ กปฏิ บตั ิการสอน จึ งถือเป็ นหัวใจ
สําคัญในการผลิตครู ช่าง เนืองจากเป็ นการเตรี ยมนักศึกษาครู ช่างให้มีสมรรถนะการสอนเบืองต้น ด้านทักษะการสอน ความมันใจ
ในการสอน มี บุ คลิ กภาพที ดี มี ทัศนคติ ที ดี ต่ อความเป็ นครู และมี สมรรถนะการสอนในด้านอืน ๆ พร้ อมที จะไปฝึ กสอนใน
สถานศึกษา และไปเป็ นครู ทีดีในอนาคต
สําหรั บการจัดการศึ กษาในสถานศึ กษานัน ได้จัดแผนการเรี ยนสําหรับฝึ กปฏิ บ ัติท ักษะการสอนไว้ในชันปี ที
ภาคเรี ยนที มีรายวิชาการจัดการเรี ยนรู้อาชีวศึกษา เป็ นรายวิชาแรกทีมุ่งเน้นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เป็ นรายวิชาที
สร้างความประทับใจครังแรกกับการทีจะได้เป็ นครู ซึ งมีจุดมุ่งหมายเพือให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการสอน
การฝึ กปฏิ บ ั ติ ท ั ก ษะการสอนเบื องต้น การสร้ า งความมันใจ และบุ ค ลิ ก ภาพของการเป็ นครู ที ดี (คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมฯ, 2558 : 22) ซึ งการจัดการเรี ยนการสอนที ผ่านมา จะเรี ยนทฤษฎี ชัวโมง และฝึ กปฏิ บตั ิ ทกั ษะการสอน
ชัวโมงต่อสัปดาห์ มีอาจารย์ผสู้ อนจํานวน คนบ้าง คนบ้าง ต่อนักศึกษาจํานวน คน ซึ งจากการสังเกต สัมภาษณ์ และ
การสอบถามนักศึ กษา พบว่า อาจารย์ผสู ้ อน จะสอนเนื อหาส่ วนที เป็ นทฤษฎี มากกว่าให้ฝึกปฏิบตั ิ ประกอบกับมีอาจารย์
ผูส้ อน 1-2 คน ต่อนักศึกษาจํานวนมาก ทําให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะการสอนไม่ทวถึ
ั ง ฝึ กในเวลาทีจํากัด ทําให้การให้
คําแนะนําและการประเมินผลการฝึ กปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ทําได้เพียงบางครังเท่านัน จึงส่ งผลให้นักศึ กษายังไม่มี
ความมันใจในการสอน และยังจะต้องได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพในการสอนทีเหมาะสม จากการสอบถามอาจารย์ผสู้ อน พบว่า
หลักสูตรรายวิชากําหนดเนื อหาส่วนทีเป็ นทฤษฎีมากเกินไป และกําหนดกรอบการฝึ กปฏิบตั ิไว้อย่างกว้าง ๆ จํานวนชัวโมง
ในการฝึ กปฏิบตั ิมีนอ้ ย อาจารย์ผสู้ อนมีเพียง 1-2 คน นักศึกษามีจาํ นวนมาก ทําให้มีการจัดกิจกรรมทีครอบคลุมนักศึกษาทุก
คนทําได้ยากในเวลาทีจํากัด และสอบถามอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาทีเกียวข้องในรายวิชาถัดไป ก็พบว่านักศึ กษาขาดความรู้
และทักษะพืนฐานในการสอน โดยเฉพาะความพร้อมในเรื องของบุคลิกภาพ ความมันใจในการสอน และเนื อหาในเรื อง
ทฤษฎี และทักษะวิธีการสอนในลักษณะต่าง ๆ ไม่สามารถนํามาใช้ต่อเนื องได้ จะต้องมี การสอนความรู้พืนฐานเพิมเติม
ฝึ กทักษะการสอนเบืองต้นใหม่ จึงส่งผลต่อสมรรถนะการสอนเบืองต้นของนักศึกษาด้านทักษะการสอน ความมันใจในการ
สอน บุ ค ลิกภาพ และทัศนคติ ทีดี ต่ อความเป็ นครู ซึ งสอดคล้องกับ สาวิตรี ( 7 : 1-9) ได้เสนอแนะแนวทางในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พของนักศึกษาครู ไว้วา่ ควรเพิมความมันใจในการสอนให้แก่นกั ศึกษา ควรลดการสอนทฤษฎีและเพิม
การฝึ กปฏิ บตั ิการสอนให้มากขึน นอกจากนี ขนิ ษฐา (
: 165-167) พบว่าปั ญหากระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
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ด้านการสอน ด้านทีเป็ นปัญหามากทีสุด ใน ด้าน คือ ด้านนักศึกษา ทียังขาดทักษะในการสอน ขาดความพร้อมก่อนสอน
โดยได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขไว้วา่ ควรเน้นทักษะการสอนในการฝึ กสอนจุลภาคให้เข้มข้นขึน เพือเพิมความมันใจในการ
สอนให้แก่นกั ศึกษา
กระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP เป็ นวิธีการสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู้รูปแบบหนึง ทีสามารถส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และ
ทักษะของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี เพราะกระบวนการสอนรู ปแบบนี จะเริ มจาก การสร้างความสนใจ (M: Motivation) ในการ
เรี ยนหัวข้อเรื องนัน ๆ ซึงจะต้องนําผูเ้ รี ยนเข้าสู่หวั เรื องตามวัตถุประสงค์ได้ชดั เจน ใช้สือประกอบกับเทคนิ คการถาม ช่วยดึง
ความสนใจให้มากทีสุด ใช้เวลากะทัดรัดอย่างเหมาะสม จากนันจึงให้เนื อหา (I: Information) ทีครบถ้วนเพียงพอ โดยการ
ใช้อุปกรณ์ช่วยสอนและวางขันตอนในการให้เนื อหาจากง่ายไปยาก ต่อมาก็เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้นาํ ความรู้จากเนื อหาที
ได้รับไปทดลองฝึ กหัดแก้ปัญหาหรื อฝึ กปฏิบตั ิ (A: Application) ภายหลังจากผ่านการรับเนื อหาสาระว่าเขามีการรับเนื อหา
ได้มากน้อยเพียงใด มีความเข้าใจเนือหา และสามารถปฏิบตั ิงานได้หรื อไม่ ก่อให้เกิดการตรวจปรับเนื อหา ในส่ วนทีผูเ้ รี ยน
ยังรั บเนื อหาไม่ได้ และสุ ดท้ายมี การเฉลยให้ผเู้ รี ยนได้ทราบผลการทดลองฝึ กแก้ปัญหา และผลการประเมินการฝึ กปฏิ บตั ิ
(P: Progress) ว่าถูกหรื อผิดอย่างไร ถ้าผลที ได้ถูกต้องจะทําให้ความรู้ทีใช้นันเป็ นความรู้ ทีทําให้เกิ ดผลสําเร็ จ จึ งจะถือว่า
ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการเรี ยนรู ้แล้ว (สุ ชาติ : 2549: 2) ประกอบกับจากต้น แบบการผลิตครู ช่างของคณะครุ ศ าสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ สามารถจัด การเรี ยนการสอนในการผลิตครู ช่างให้มีสมรรถนะ
การสอนนัน จะทําได้ดีก็ต่อเมือมี อาจารย์ผูส้ อน คนต่อนักศึ กษาจํานวน - คน (ชนะ, 25 ) จากหลักการและเหตุผล
ดังกล่าวจะเห็ นว่ากระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP น่ าจะเป็ นวิธีการหนึ งที สามารถสร้างการเรี ยนรู ้ และทักษะในการฝึ ก
ปฏิ บตั ิการสอนแก่นกั ศึกษาครู ช่างได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอนรู ปแบบใหม่ จึงจะต้อง
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนร่ วมด้วย เนื องจากความพึงพอใจเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับอารมณ์ความรู ้สึกและทัศนคติของ
บุคคลอันเนื องมาจากสิ งเร้า และแรงจูงใจ ซึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้สาํ เร็ จได้เป็ นอย่างดี (นูรียะห์ ตะเยะ, 2556)
ดังนันการวิจัยในครังนี จะทําให้ท ราบว่ารู ป แบบการฝึ กปฏิ บัติก ารสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP
สําหรับนักศึกษาครู ช่างนัน เมือได้ดาํ เนิ นการแล้วมีประสิทธิภาพเพียงใด เพือทีจะนําไปขยายผลในการจัดการเรี ยนการสอน
ในรายวิชาทีเกียวข้องกับการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในรายวิชาอืน ๆ ต่อไปได้
. วัตถุประสงค์ การวิจยั
. เพือสร้างรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครู ช่าง
. เพือสร้างวัสดุการสอนสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครู ช่าง
. เพือประเมินผลการสอนตามรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษา
ครู ช่าง

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การสร้ างรู ปแบบการฝึ กปฏิบัตกิ ารสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สํ าหรับนักศึกษาครู ช่าง
การสร้ า งรู ป แบบการฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารสอน เริ มจากการวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบที เกี ยวข้อ งหลัก สู ต รครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต วิธีการจัดการเรี ยนการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิการสอน หลังจากนันได้ศึกษารายละเอียดกระบวนการ
สอนรู ปแบบ MIAP ทําการสังเคราะห์และสร้างรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ดังภาพที
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ภาพที รู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิ การสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครู ช่าง

จากภาพที รู ปแบบการฝึ กปฏิ บตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สําหรับนักศึ กษาครู ช่าง เริ มต้นที
ผูส้ อนหลัก สร้างความสนใจ (M) ในการเรี ยนหัวข้อเรื องนัน ๆ จากนันจึงให้เนือหา (I) ทีครบถ้วนเพียงพอ ในขณะทีผูส้ อน
ร่ วมทําหน้าทีให้คาํ แนะนําและประเมินผลการทํากิจกรรม/ฝึ กปฏิบตั ิการสอนในขันเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ทดลองฝึ กหัด
(A) และทําการแจ้งผลการประเมินทีถูกต้องครบถ้วน (P) แก่ผเู ้ รี ยน เพือนําไปปรับปรุ งในการทํากิจกรรม/การฝึ กปฏิบตั ิการ
สอนในครังต่อไป โดยให้มีสดั ส่วนของอาจารย์ผสู้ อนร่ วมต่อจํานวนนักศึกษาเท่ากับ :
2. การสร้ างวัสดุการสอนสํ าหรับการฝึ กปฏิบัตกิ ารสอน ด้ วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สํ าหรับนักศึกษาครู ช่าง
การสร้ างวัส ดุ ก ารสอน โดยการกําหนดรายวิชาการจัด การเรี ยนรู้ อ าชี วศึ ก ษา ซึ งเป็ นรายวิชาที เกี ยวกับ การฝึ ก
ปฏิ บตั ิการสอนวิชาแรก ทีมีความสําคัญกับนักศึ กษามาก เนื องจากจะต้องสร้างความประทับใจครังแรกกับการทีจะได้เป็ น
ครู ให้กบั นักศึกษา จึงจะต้องฝึ กให้นกั ศึกษามีสมรรถนะการสอนเบืองต้นในด้านทักษะการสอน ความมันใจ และบุคลิกภาพ
ของการเป็ นครู ที ดี เริ มจากการวิเคราะห์ รายละเอียดต่าง ๆ ตามคําอธิ บ ายรายวิชา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ห ลักสู ตร
รายวิชา การวิเคราะห์หัวข้อเรื อง กิจกรรม และการกําหนดวัตถุประสงค์การสอน จากนันจัดทําวัสดุการสอน ประกอบด้วย
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ใบเนือหา ใบแบบฝึ กหัด ใบเฉลยแบบฝึ กหัด ใบกิจกรรม ใบประเมินผลกิจกรรม สื อการสอน ใบทดสอบทฤษฎี ใบทดสอบ
ปฏิบตั ิการสอน และแบบประเมินผลปฏิบตั ิการสอน ซึงมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามโครงการสอน ต่อไปนี
ชือวิชา

: การจัดการเรี ยนรู ้อาชีวศึกษา

หลักสูตร ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สอนปี ที 3
จํานวน : 4 ชัวโมงต่อสัปดาห์ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรี ยน สอนในภาคเรี ยนที 2/2560
เวลา
เวลา
ครังที
หัวข้อเรื อง
กิจกรรม
ชม.
ชม.
1 การรู ้จกั การสอน
1 อภิปรายการสอนจากตัวอย่างการสอน
3
2 การพูดแนะนําตัว
1 เขียนประวัติตนเอง และพูดแนะนําตัว
3
การเขียนวัตถุประสงค์การสอน
3
1 เขียนวัตถุประสงค์การสอน/สร้างใบเนื อหา
3
และการสร้างใบเนือหา
4 การสอนแบบบรรยาย
1 สอนแบบบรรยาย 1 ครังที 1 (ให้เนือหา)
3
5
6
7
8
9

10
11
12
13

สื อการสอน

การนําเข้าสู่บทเรี ยน
-

การสอนแบบถามตอบ
-

การสร้างแบบฝึ กหัด/ใบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยน
กิจกรรมขันพยายามและ
ขันสําเร็ จผล

1

1
-

1
1
1

14

-

-

15

-

-

16 3. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั

-

สอนแบบบรรยาย 1 ครังที 2 (ให้เนือหา)

ร่ างการนําเข้าสู่บทเรี ยน

สอนแบบบรรยาย 2 ครังที 1
(นําเข้าสู่ บทเรี ยน+ให้เนือหา+สื อ)
สอนแบบบรรยาย 2 ครังที 2
(นําเข้าสู่ บทเรี ยน+ให้เนือหา+สื อ)
สร้างรายการคําถาม
สอนแบบถามตอบ 1 ครังที 1
(นําเข้าสู่ บทเรี ยน+ให้เนือหา+สื อ)
สอนแบบถามตอบ 1 ครังที 2
(นําเข้าสู่ บทเรี ยน+ให้เนือหา+สื อ)

สร้างแบบฝึ กหัดและใบเฉลย

สอนแบบถามตอบ 2 ครังที 1
(ครบกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ MIAP)
สอนแบบถามตอบ 2 ครังที 2
(ครบกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ MIAP)
สอนแบบถามตอบ 2 ครังที 3
(ครบกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ MIAP)
สอบปฏิบตั ิการสอน
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เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังการเรี ยน เป็ นชนิดปรนัย จํานวน
40 ข้อ ตามหัวข้อเรื องในโครงการสอนทังหมด 2) แบบประเมิน ผลกิ จกรรมจํานวน กิ จกรรม ตามหัวข้อกิ จกรรมใน
โครงการสอนทังหมด แบบประเมินผลปฏิบตั ิการสอน และ ) แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ น
แบบ Rating Scale 5 ระดับ หลัง จากร่ างเครื องมื อที ใช้ในการวิจัยแล้ว ได้ให้ ผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน คน ตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหา เพือปรับปรุ งแก้ไข และจัดทําเครื องมือวิจยั ฉบับสมบูรณ์
4. การประเมินผลการสอนตามรูปแบบการฝึ กปฏิบัตกิ ารสอน ด้ วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สํ าหรับนักศึกษาครู ช่าง
และเก็บรวบรวมข้ อมูล
การประเมิ นผลตามรู ป แบบ ได้ดาํ เนิ นการจัด การเรี ยนการสอนให้กับนักศึกษาหลักสู ตรครุ ศ าสตร์ อุตสาหกรรม
บัณฑิต ( ปี ) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั ทีลงทะเบียนเรี ยนวิชาการจัดการเรี ยนรู้อาชีวศึกษา ในปี การศึกษา / จํานวน คน โดยก่อนการเรี ยนได้
ทดสอบพืนฐานความรู ้ ก่อนเรี ยน (T ) หลังการเรี ยนได้ท ดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ในการเรี ยน (T ) ด้วยแบบทดสอบฉบับ
เดียวกันใช้เวลาครังละ นาที และได้สอบถามความพึงพอใจหลังการจัดการเรี ยนการสอนสิ นสุ ดลง วิธีการจัดการเรี ยน
การสอนในการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สําหรับนักศึ กษาครู ช่าง ดําเนิ นการโดยเริ มต้นที
ผูส้ อนหลัก สร้ างความสนใจ เป็ นผูน้ ําเข้าสู่ บ ทเรี ยน (M) ในการเรี ยนหัวข้อเรื องนัน ๆ แล้วจึ งให้เนื อหา (I) ที ครบถ้วน
เพียงพอ จากนันผูส้ อนร่ วมทําหน้าทีให้คาํ แนะนําและประเมินผลการทํากิจกรรม/การฝึ กปฏิบตั ิการสอนในขันเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองฝึ กหัด (A) หลังจากที ผูส้ อนร่ วมได้ประเมินผลการทํากิจกรรม/ฝึ กปฏิบตั ิการสอน และให้ขอ้ เสนอแนะ
ทีถูกต้องแล้ว ก็จะแจ้งผลการประเมินทีถูกต้องครบถ้วน (P) คืนให้แก่ผเู ้ รี ยนตรวจสอบ เพือนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
ในการทํากิ จกรรม/ฝึ กปฏิ บ ัติการสอนในครังต่อไป โดยการทํากิ จกรรม/ฝึ กปฏิบ ัติการสอนในแต่ละครั ง มี สัดส่ วนของ
อาจารย์ผสู ้ อนร่ วมต่อจํานวนนักศึกษาเท่ากับ :
5. การวิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิจัย
) การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กปฏิบตั ิการสอน โดยใช้เกณฑ์ในการหาประสิ ทธิ ภาพ คือ E1/E2 เกณฑ์ที
กําหนด E1/E2 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70/70 โดยทีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (E1) เป็ นผลการทํากิ จกรรมในขณะจัดการเรี ยนการ
สอนนํามาคิดเป็ นค่าเฉลียร้อยละ ขณะทีผลสัมฤทธิในการจัดการเรี ยนการสอน (E2) เป็ นผลการทดสอบการปฏิบตั ิการสอน
หลังการเรี ยนครบตามหัวข้อกิจกรรมในโครงการสอน นํามาคิดเป็ นค่าเฉลียร้อยละ
2) ความก้าวหน้าในการเรี ยน (T2-T1) เกณฑ์ที กําหนด T2-T1 ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 30 เป็ นค่ าความแตกต่างของ
คะแนน T-score เฉลียก่อนเรี ยน (T1) และหลังการเรี ยน (T2) วัดด้วยแบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังการเรี ยน
) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน โดยการหาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ทีกําหนดค่าเฉลีย
ทีได้จะต้องไม่ตากว่
ํ าระดับมาก
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ผลและวิจารณ์ ผล

1. ประสิ ทธิภาพของการฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนด้ วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สํ าหรับนักศึกษาครู ช่าง
ตารางที คะแนนการทํากิจกรรมของนักศึกษาครู 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
เฉลีย 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
ตารางที 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
เฉลีย
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

(85)

รวม

(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

จากตารางที และตารางที พบว่านักศึกษาครู ช่าง จํานวน คน มีคะแนนเฉลียร้อยละจากการทํากิจกรรมทังหมด
กิ จกรรม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ . และมี คะแน น เฉ ลี ยร้ อ ยละจากการท ด ส อบ ป ฏิ บั ติ การส อน ทั งห ม ด
กิ จกรรม คิด เป็ นร้อยละ . แสดงว่าประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กปฏิบตั ิ การสอนด้วยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP
สําหรับนักศึกษาครู ช่าง เท่ากับ 80.15/78.23 ซึงสูงกว่าค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ทีตังไว้คือ /70
2. ความก้ าวหน้ าในการเรียนโดยใช้ รูปแบบการฝึ กปฏิบัติการสอนด้ วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สํ าหรับนักศึกษาครู
ช่ าง
ตารางที 3 ความก้าวหน้าในการเรี ยนโดยใช้รูปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอนด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สําหรับ
นักศึกษาครู ช่าง n=29
การทดสอบ
ค่าคะแนน T-Score เฉลีย
ค่าคะแนน T-Score เฉลียเพิมขึนร้อยละ
ก่อนเรี ยน (T1)
41.28
42.17
หลังเรี ยน (T2)
58.69

จากตารางที ความก้าวหน้าในการเรี ยน (T2-T1) โดยใช้รูป แบบการฝึ กปฏิ บัติการสอนด้วยกระบวนการสอน
รู ปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครู ช่าง มีความก้าวหน้าในการเรี ยนเฉลียร้อยละ . สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ ทีกําหนดไว้
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3. ความพึงพอใจต่ อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการฝึ กปฏิบัตกิ ารสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP
สํ าหรับนักศึกษาครู ช่าง
ตารางที 4 ความพึ งพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ป แบบการฝึ กปฏิ บตั ิการสอนด้วยกระบวนการสอนรู ป แบบ
MIAP สําหรับนักศึกษาครู ช่าง n=29
ระดับ
รายการประเมิน
x S.D. ความ
พึงพอใจ
1. ผูส้ อนมีการเตรี ยมความพร้อมของเอกสารประกอบการสอนและสือการสอนเป็ นอย่างดี 4.48 0.51
มาก
2. ผูส้ อนมีความรู ้ มีทกั ษะเกียวกับเนือหาและกิจกรรมทีสอนเป็ นอย่างดี
4.69 0.47 มากทีสุด
3. ผูส้ อนมีเทคนิค/วิธีสอน ทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการฝึ กปฏิบตั ิการสอน
4.83 0.38 มากทีสุด
4. ผูส้ อนกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการสอนได้อย่างเหมะ 4.66 0.48 มากทีสุด
สม
5. ผูส้ อนประเมินผลการทํากิจกรรมและให้คาํ แนะนําทีสามารถนําไปปรับปรุ งแก้ไขได้
4.34 0.61
มาก
6. สัดส่วนผูส้ อนต่อผูเ้ รี ยนเหมาะสม ส่งผลให้ผสู ้ อนดูแลผูเ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรมอย่างทัวถึง 4.52 0.47 มากทีสุด
7. ความรู ้และทักษะทีได้รับ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการสอน
4.72 0.45 มากทีสุด
8. ความรู ้และทักษะทีได้รับ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความมันใจในการสอน
4.48 0.63
มาก
9. ความรู ้และทักษะทีได้รับ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีบุคลิกภาพทีดีในการสอน
4.55 0.57 มากทีสุด
10. รู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการปฏิบตั ิการสอน
4.55 0.51 มากทีสุด
โดยภาพรวม
4.58 0.55 มากทีสุด
จากตารางที ผลการประเมินความพึ งพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ป แบบการฝึ กปฏิบ ัติการสอนด้วย
กระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครู ช่าง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
จากผลการวิจ ัยพบว่าผ่านเกณฑ์ที กําหนดทุ กประเด็ น ทังนี เนื องมาจากว่า การดําเนิ น การตามรู ป แบบการฝึ ก
ปฏิ บ ัติ ก ารสอนที ได้พ ัฒ นาขึ นมา สามารถส่ ง ผลให้ นัก ศึ ก ษาครู ช่ า งเกิ ด การเรี ย นรู ้ มี ท ัก ษะการสอน มี ค วามมันใจ
มีบุคลิกภาพทีดีในการสอน ตามเกณฑ์ทีกําหนด อีกทังอาจารย์ผสู ้ อนดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามโครงการสอน และ
วัสดุการสอนที สร้างขึนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนีการกําหนดสัดส่ วนอาจารย์ผสู ้ อนต่อจํานวนนักศึกษา เท่ากับ
1:7 ส่งผลให้อาจารย์ผสู ้ อนดูแลนักศึกษาได้อย่างทัวถึงขณะทํากิ จกรรม และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะการสอนได้อย่าง
ทัวถึงทุกคนทุกกิจรรม อีกทังการจัดกิจกรรมในการเรี ยนการสอน มีการให้ทฤษฎี แล้วให้ผเู้ รี ยนนําทฤษฎีทีได้มาใช้ในการ
ทํากิจกรรม และมีการประเมินผล แจ้งผลให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบว่าถูกต้องหรื อไม่อย่างไร ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MAIP
ซึงสอดคล้องกับสุ ราษฎร์ ( : 29-33) พบว่า รู ปแบบการฝึ กอบรมทีมีวทิ ยากรหลักทําหน้าทีดําเนิ นการนําเข้าสู่ เรื องราวที
จะฝึ กอบรม (M) และให้เนือหา (I) ในแต่ละเรื อง ขณะทีวิทยากรผูช้ ่วยทําหน้าทีตรวจแบบฝึ กหัดจากขันพยายาม (A) และให้
คําตอบที ถู ก ต้อ ง (P) แก่ ผู ้เข้ารั บ การฝึ กอบรม โดยให้ มี สั ด ส่ วนวิท ยากรผู ช้ ่ ว ยต่ อ ผู ้รั บ การฝึ กอบรม : ส่ งผลให้ มี
ประสิ ทธิภาพการฝึ กอบรมและความก้าวหน้าในการเรี ยนผ่านเกณฑ์ทีกําหนด และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อ
เนือหาทีได้รับอยูใ่ นระดับมากทีสุด
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ประสิ ท ธิ ภาพของการฝึ กปฏิ บ ัติการสอนด้วยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP สําหรั บ นักศึ กษาครู ช่าง เท่ากับ
80.15/78.23 ซึ งสู งกว่าค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ที ตังไว้คือ /70 ผูเ้ รี ยนมีค วามก้าวหน้าในการเรี ยนร้อยละ . สู งกว่า
เกณฑ์ร้อยละ ทีกําหนดไว้ และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามรู ปแบบในระดับมากทีสุด
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การพัฒ นาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ ศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต : 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
สุ พฒ
ั นชัย โพธิแก้ ว1
Supatanachai Pokaew1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั งนี เป็ นการวิจัย เชิ ง บู รณาการประกอบด้วยการวิจัยเชิ ง ทดลอง และการวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพือศึ ก ษาจํานวนเครื องปรั บ อากาศและการใช้งานเครื องปรับ อากาศของคณะมนุ ษ ย์ศ าสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เพือสร้างต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์ แอร์ และเพือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลของการวิจยั พบว่า มีจาํ นวน
เครื องปรับอากาศทังหมด เครื อง และมีการใช้งานเฉลียวันละ ชัวโมงต่อวัน ในการสร้างต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า
พบว่า สามารถชาร์ จไฟฟ้ าเก็บไว้ในแบตเตอรี ตลอดการทํางานของพัดลมความร้อนเครื องปรับอากาศ ทํางานเฉลียต่อวัน
แรงดันทีชาร์จได้เท่ากับ . โวลต์ แบตเตอรี สามารถทําการจ่ายโหลดได้นานเฉลีย ชัวโมง ทีความเร็ วลมเฉลีย เมตรต่อ
วินาที โดยจ่ายให้กบั หลอดแอลอีดี ไฟกระแสตรง โวลต์ ขนาด วัตต์ จํานวน หลอด จุดเด่นของชุดผลิตไฟฟ้าต้นแบบ
พบว่า ) เป็ นนวัตกรรมใหม่ ) สะดวกในการติดตัง 3) มีนาหนั
ํ กเบา ) ราคาถูกวัสดุอุปกรณ์หาได้ภายในประเทศ ) นําไป
ต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ได้ทนั ที ผูว้ จิ ยั จดอนุสิทธิบตั รตามคําขอเลขที 1603002090 แนวทางการพัฒนา พบว่า ) ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการวิจยั ด้านพลังงานทดแทน ) การศึกษาดูงานและทําความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงานทดแทน
) ปลูกจิ ตสํานึ กในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและการอนุรักษ์พลังงาน ) จัดทํายุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ควรนําชุดผลิตไฟฟ้าไปติดตังกับเครื องปรับอากาศทังหมดของมหาวิทยาลัยจะ
สามารถนําไปใช้กบั หลอดไฟแอลอีดีส่องสว่างขนาด วัตต์ ได้รวม , หลอด
คําสําคัญ : การพัฒนาพลังงานทดแทน, การผลิตไฟฟ้า, พลังงานลมร้อน, คอมเพรสเซอร์แอร์
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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 airconditioners of Phuket Rajabhat University. It can be applied with 7,200 size-3-watt-LED lights.
Keywords : Development of Renewable energy ,Electricity, Heat extractor, air-conditioning compressor
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ปัญหาพลังงานโลก ตังแต่ปี 1980 ถึง 2004 มีความต้องการพลังงานหลักเพิมขึน 54% และจะเพิมขึนด้วยสัดส่ วน
เดียวกันถึงปี 2030 (จาก 469 EJ เป็ น 716 EJ คิดเป็ นอัตราเพิมขึนโดยเฉลีย 1.6% ต่อปี ) ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีอตั ราเติบโต
ขึนอย่างสมําเสมอ และคาดว่าจากปี 2004 ถึงปี 2030 จะเพิมขึนเป็ นสองเท่ า (จาก 17,408 TWh เป็ น 33,750 TWh คิดเป็ น
อัตราเพิมขึนโดยเฉลีย 2.6% ต่อปี ) ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิมขึนสู งมากในประเทศกําลังพัฒนา ปั จจุบันประชาชนราว
2 พันล้านคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และถือเป็ นกลุ่มทีต้องให้ความสําคัญในอันดับต้น สหประชาชาติประมาณว่าประชากรโลก
จะเพิ มขึ นจาก 6.4 พัน ล้านคนในปี 2004 เป็ น 8.1 พัน ล้านคน ในปี 2030 ความต้อ งการพลังงาน จึ ง ยัง คงเพิมขึ นอย่าง
ต่อเนื องตลอดเวลา ในช่วงเวลานันทังการเพิมขึนของประชากรโลก และความต้องการยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีวิต
ของประชาชนในประเทศทีกําลังพัฒนา นี จึงเป็ นสาเหตุหลักทีทําให้ความต้องการพลังงานเพิมสู งขึน และยังเป็ นสาเหตุให้
มีความจําเป็ นต้องนําเข้าจากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 90 การพัฒ นาพลังงานหมุน เวียนมาผลิ ต กระแสไฟฟ้ าจึ งเป็ น
ทางเลือกหนึ งที ได้รับความสนใจจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน เพราะพลังงานหมุนเวียนทีสามารถนํามา
ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยมีหลายประเภท ดังข้อมูลการใช้พลังงานของไทยต่อไปนี กระทรวงพลังงานได้กาํ หนด
ยุท ธศาสตร์ ในการจัดทํา Roadmap เพือส่ งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทนและ พลังงานทางเลื อก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.
2555-2564) หรื อ AEDP (2012-2021) โดยได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทนตามแผน AEDP
ใน 6 ประเด็น ดังนี 1) การส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง 2) การปรับ
มาตรการจูงใจสําหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3) การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบทียังไม่
เอือต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน 4) การปรับปรุ งระบบโครงสร้างพืนฐาน เช่น ระบบสายส่ งสายจําหน่ายไฟฟ้ารวมทังการ
พัฒนาสู่ ระบบ Smart Grid 5) การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน 6) การส่งเสริ มให้งานวิจยั เป็ น
เครื องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน,
2557)
พลังงานจากลม (Wind Energy) เป็ นพลังงานทดแทนรู ปแบบหนึงทีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ งแวดล้อม ระบบ
ระบายอากาศคอมเพรสแอร์ จะมีกงั หัน ลมที จะทําหน้าที พัดเอาความร้อนออกจากตัวเครื อง ซึ งจะทําให้เกิ ดพลังงานลมที
สามารถนํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ ทีนับเป็ นการใช้ประโยชน์จากพลังงานทีศูนย์เปล่า โดยใช้หลักการเปลียนพลังงานลม
ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า ในปั จจุบนั มีการใช้เครื องปรับอากาศภายในอาคารกันอย่างแพร่ หลาย ซึ งหากนําพลังงานลมร้อน
ระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์มาผลิตไฟฟ้าในทุกๆอาคาร ก็จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะเครื องปรับอากาศ ซึ งจะถูกติดตังอยู่
ทุกอาคาร จึ งทําให้มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในแต่ละปี สู งมาก หากนําพลังลมร้อนจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์
แอร์ ของเครื องปรับ อากาศทังหมดในมหาวิทยาลัยฯ มาผลิตไฟฟ้ าจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ อีกทังจะเป็ น
ต้นแบบ มหาวิทยาลัยสี เขียว(Green University) ด้านการใช้พลังงานทดแทน จากปั ญหาและข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ นเหตุสาํ คัญ
ที ทําให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที จะศึ กษายุท ธศาสตร์ การพัฒ นาพลังงานทดแทนของคณะมนุ ษ ย์ศ าสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรณี ศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ เพือ
เป็ นข้อ มู ล หลัก ในการพัฒ นาคณะฯและมหาวิท ยาลัย ฯด้านพลัง งาน ทําให้ส ามารถใช้พ ลังงานให้ เหมาะสมอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ เกิ ดประโยชน์ คุม้ ค่า ลดรายจ่าย และช่วยประเทศชาติ ลดการใช้พลังงานอีกทางหนึ ง ส่ งผลให้มีการใช้
พลังงานอย่างยังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือศึกษาจํานวนเครื องปรับอากาศและการใช้งานเครื องปรับอากาศของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
. เพือสร้างต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์
. เพือศึกษาแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ ก ษาการพัฒ นาพลัง งานทดแทนของคณะมนุ ษ ย์ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัยราชภัฏ ภู เก็ ต
กรณี ศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ ครังนี ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดวิธีการ
ดําเนิ นการวิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ บุคลากรของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร จํานวน 10 คน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
1.การสํ ารวจ (Survey) คื อ การเก็ บ รายละเอี ยดทัวไป เพือได้ข อ้ มู ลจํานวนเครื องปรับ อากาศและการใช้งาน
เครื องปรับอากาศอาคาร ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามวัตถุประสงค์ ข้อที
2. แผนการทดลอง คือ การวางขันตอนในการทดลองเพือให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ คือต้นแบบต้นแบบกังหันลม
ผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3. การสัมภาษณ์ (Interview) คือ
3.1. การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็ นการ
สัม ภาษณ์ ที ผูว้ ิจ ัยได้ก ําหนดโครงสร้ างและคําถามที จะใช้ในการสัม ภาษณ์ ไว้ล่วงหน้าก่ อนการไปเก็บ ข้อมูล และไป
สัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามโครงสร้างคําถามทีได้กาํ หนดไว้
3.2. การสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการคือ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)
เป็ นการสัมภาษณ์ทีผูว้ ิจยั ไม่ได้กาํ หนดโครงสร้างและคําถามที จะใช้ในการสัมภาษณ์ ไว้ล่วงหน้า แต่จะอาศัยไปตังคําถาม
เฉพาะหน้ากับผูใ้ ห้ขอ้ มูลแทนซึงจะพูดคุยหรื อซักถามประเด็นใดก็ได้เพือทีจะเติมเต็มข้อมูลในส่วนทีขาดหายไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนา(Research and Development : R & D) โดยมีขนตอนการเก็
ั
บข้อมูลแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี
.การสํารวจ (Survey) เป็ นการสํารวจจํานวนเครื องปรับอากาศและการใช้งานเครื องปรับอากาศอาคาร
ของคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็ นข้อมูลในการสร้างต้นแบบ
.การวิจยั เชิงทดลอง (experimental research) เป็ นการรวบรวมข้อมูลทังจากเอกสาร งานวิจยั ต่างๆ
และภาคสนามมาจัดทําแผนการทดลอง เพือสร้างต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์
. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ทีได้จากการสนทนากับผูบ้ ริ หารเพือทราบแนวทางการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ในการศึ ก ษาครั งนี ผู ้วิจัยได้นําข้อ มู ล จากการสํารวจ (Survey) การสัม ภาษณ์ (interview)
ตลอดจนการนําผลการทดลองการสร้างต้น แบบกังหัน ลมผลิ ตไฟฟ้ า มาวิเคราะห์ ข อ้ มูลและเนื อหา (Content analysis)
โดยใช้กรอบแนวคิดวิจยั ทีกําหนดไว้ เพือให้ได้ขอ้ มูลทีชัดเจนตรงประเด็น
การนําเสนอข้ อมูล
การนําเสนอผลการวิจ ัยในครั งนี ผู้วิจัย จะใช้วิธี น ําเสนอข้อ มู ล ด้ว ยวิธี พ รรณนาเชิ ง วิเ คราะห์ (Descriptive
Analysis) เพือเป็ นการอธิ บายข้อเท็จจริ งทีค้นพบในการศึกษา เรื องยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์
ศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรณี ศึกษา : การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลมร้อนของระบบระบายอากาศ
คอมเพรสเซอร์ แอร์ ดังนันในการนําเสนอข้อมู ลให้เกิ ด ความชัด เจนในการอธิ บ ายข้อมู ล ผูว้ ิจัยใช้ตาราง และรู ป ภาพ
ประกอบเพือให้เกิ ดความชัดเจน เนื องจากงานวิจยั เรื องนี เน้นการปฏิ บตั ิการจึ งเน้น ที ภาพประกอบ เพือให้เห็นการลงมื อ
ปฏิบตั ิจริ ง และมีการสื อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ตามสื อ ต่างๆ

ผลและวิจารณ์ ผล

.การสํารวจจํานวนเครื องปรั บ อากาศและการใช้งานเครื องปรั บ อากาศอาคาร ของคณะมนุ ษ ย์ศ าสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า มีทงหมด
ั
ชัน โดยมีการใช้อุปกรณ์และเครื องใช้ไฟฟ้า ดังนี
ชันที มีอุปกรณ์และเครื องใช้ไฟฟ้า ดังนี
รายการ
สํานัก
ประวัติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
สาขาภาษาไทย
คณะฯ
ห้อง
(ห้อง ,313)
(ห้อง 314)
หลอดไฟส่องสว่างแบบรางยาว
8 ชุด
4 ชุด
6 ชุด
4 ชุด
พัดลมเพดาน
6 ตัว
25 ตัว
4 ตัว
2 ตัว
เครื องปรับอากาศ
5 เครื อง
3 เครื อง
4 เครื อง
4 เครื อง
คอมพิวเตอร์
12 เครื อง
6 เครื อง
10 เครื อง
8 เครื อง
โทรทัศน์
2 เครื อง
2 เครื อง
2 เครื อง
1 เครื อง
กระติกนําร้อน
ตัว
ตัว
รวมเครื องปรับอากาศ ชัน 1
จํานวนทังหมด 16 ตัว
ชันที มีอุปกรณ์และเครื องใช้ไฟฟ้า ดังนี
รายการ
ห้องสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการทาง
ห้อง อมรม ประชุม
(ห้อง321)
ภาษา(ห้อง )
สัมมนา(ห้อง )
หลอดไฟส่องสว่างแบบรางยาว
4 ชุด
8 ชุด
10 ชุด
พัดลมเพดาน
2 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
เครื องปรับอากาศ
3 เครื อง
4 เครื อง
4 เครื อง
คอมพิวเตอร์
5 เครื อง
2 เครื อง
2 เครื อง
โทรทัศน์
1 เครื อง
1 เครื อง
1 เครื อง
กระติกนําร้อน
ตัว
รวมเครื องปรับอากาศ ชัน 2
จํานวนทังหมด 11 ตัว
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ชันที มีอุปกรณ์และเครื องใช้ไฟฟ้า ดังนี
รายการ

ห้องพัก
อาจารย์กลุ่ม
สังคม

หลอดไฟส่องสว่างแบบรางยาว
พัดลมเพดาน
เครื องปรับอากาศ
คอมพิวเตอร์
โทรทัศน์
กระติกนําร้อน
รวมเครื องปรับอากาศ ชัน 3

4 ชุด
4 ตัว
4 เครื อง
8 เครื อง
-

ห้องเรี ยน
(ห้อง
331,332)
8 ชุด
4 ตัว
-

-
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ห้องเรี ยน
ห้องสาขา ห้องสาขาการ
English Program เทคโนโลยี พัฒนาชุมชน
(ห้อง 333,334) นวัตกรรมการ (ห้อง )
ออกแบบ
(ห้อง )
8 ชุด
4 ชุด
4 ชุด
4 ตัว
ตัว
ตัว
4 เครื อง
เครื อง
เครื อง
2 เครื อง
4 เครื อง
8 เครื อง
1 เครื อง
จํานวนทังหมด 14 ตัว

ชันที มีอุปกรณ์และเครื องใช้ไฟฟ้า ดังนี
รายการ
ห้องพักอาจารย์สาขาการพัฒนาชุมชน
ห้องเรี ยน (ห้อง ,342)
หลอดไฟส่องสว่างแบบรางยาว
4 ชุด
8 ชุด
พัดลมเพดาน
2 ตัว
4 ตัว
เครื องปรับอากาศ
2 เครื อง
4 เครื อง
คอมพิวเตอร์
4 เครื อง
2 เครื อง
โทรทัศน์
1 เครื อง
กระติกนําร้อน
รวมเครื องปรับอากาศ ชัน 4
จํานวนทังหมด 6 ตัว
สรุ ป มีเครื องปรับอากาศ รวม ทัง ชัน จํานวนทังหมด 47 เครื อง และการใช้งานเฉลีย ประมาณ ชัวโมง ต่อวัน
ต่อเครื อง โดยเริ มใช้งานช่วงเช้าตังแต่เวลา 09.00 น.ถึง .00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.ถึง เวลา 16.00 น.ตามนโยบาย
ของคณะฯ
. ต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์ พบว่า แผนการทดลองมี ขันตอน ดังนี
ขันตอนที ศึกษาเอกสารและงานวิจยั การผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ หลักการทํางานของกังหัน
ลมและขอคําแนะนําจากผูเ้ ชียวชาญด้านพลังงานทดแทน
ขันตอนที 2 ออกแบบกังหันลมขนาดเล็กทีเหมาะกับความเร็ วลมตํา
ขันตอนที สร้างแบบจําลองกังหันลม
ขันตอนที ทดลองใช้กบั ลมคอมเพรสเซอร์แอร์ และวัดค่าพลังงาน
ขันตอนที วิเคราะห์ผล นําปั ญหามาปรับปรุ งแก้ไข ออกแบบกังหันลมทีเหมาะสม
ขันตอนที ทดลองซํา สรุ ปผล สร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ จัดทําเอกสาร
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ผลการทดลอง พบว่า ชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ มีดงั นี
อุปกรณ์ .) มอเตอร์กระแสตรง ขนาด โวลต์ 2.) วงจรรักษาระดับแรงดัน .) วงจรควบคุมการ
ชาร์จแบตเตอร์ รี .) ใบพัดเครื องบินเล็กขนาด นิว ใบ .)ท่อ PVC ขนาด ½ นิว .) ข้อต่อ PVC 7.) สายไฟ
8.) แม่เหล็กแรงสูง (Neodymium)

ภาพที ท่อและข้อต่อ PVC ขนาด ½ นิว โดยใส่ มอเตอร์ และแม่เหล็กแรงสูง (Neodymium)

ภาพที ใบพัดเครื องบินเล็กขนาด นิว ใบต่อกัน จํานวน ชุด

ภาพที ชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยใช้โครงจาก ท่อและข้อต่อ PVC

ภาพที ชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยใช้โครงจากเหล็ก
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การทดลองและผลการทดลอง
การทดลองครังที ใช้โครงสร้างชุดกังหันทําจากเหล็ก และใช้แม่ เหล็กแรงสูง (Neodymium)เป็ นตัวยึดชุดกังหัน
กับคอมเพรสเซอร์ แอร์ โดยใช้ระยะห่ าง เซนติเมตร สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าเฉลียที . โวลต์ ปั ญหาทีพบ คือโครง
เหล็กมีนาหนั
ํ กมาก มีการสันสะเทือนและไม่สามารถยึดติดกับคอมเพรสเซอร์แอร์

ภาพที การทดลองชุดกังหันทําจากโครงสร้างเหล็ก
การทดลองครังที ใช้ท่อ PVCเป็ นโครงสร้างแทนชุเหล็กและ ใช้แม่เหล็กแรงสูง (Neodymium)เป็ นตัวยึดชุด
กังหันกับคอมเพรสเซอร์ แอร์ โดยใช้ระยะห่าง เซนติเมตร มีการยึดติดทีมันคง ไม่เกิดการสัน สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้า
เฉลียที . โวลต์ ชาร์ จแบตเตอร์รี ขนาด . โวลต์ ใช้กบั หลอดแอลอีดี ไฟกระแสตรง วัตต์ จํานวน หลอด

ภาพที ชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยใช้โครงจาก ท่อและข้อต่อ PVC
3. แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน พบว่า มี แนวทาง ดังนี
) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั ด้านพลังงานทดแทนแก่บุคลากรของคณะฯทัง สายวิชาการและสายสนับสนุ น
โดยให้ทุนวิจยั ของทางคณะฯ ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยรวมถึงหาแหล่งทุนภายนอก และมีการให้รางวัลแก่นกั วิจยั
เพือเป็ นขวัญกําลังใจ ) การศึ กษาดู งานและทําความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงานทดแทน เพือแลกเปลียน
เรี ยนรู้เพิมประสบการณ์และเป็ นการสร้างเครื อข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร ) ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
การอนุ รักษ์พลัง งานเพือให้มีการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า โดยมีการฝึ กอบรม สร้างกิ จกรรมต่างๆด้านการอนุรักษ์พลังงาน
รวมถึงมีมาตรการทีใช้ควบคุมไม่ให้ใช้พลังงานอย่างไม่รู้คุณค่า ) จัดทํายุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบตั ิการด้านพลังงานทังระยะสัน และระยะยาว มีการติดตามประเมินผลเพือให้
เกิ ดผงสัมฤทธิ ตังตามเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง มีการแต่งตังคณะกรรมการทํางานเพือให้เกิ ดความต่อเนื องและยังยืนในการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของคณะฯ.
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การสํารวจจํานวนเครื องปรับ อากาศและการใช้งานเครื องปรั บ อากาศอาคาร ของคณะมนุ ษ ย์ศ าสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า มีทงหมด
ั
ชัน ชันที ประกอบด้วย เครื องปรับอากาศ จํานวนทังหมด 16
ตัว ชันที ประกอบด้วย เครื องปรับอากาศ จํานวนทังหมด 11 ตัว ชันที ประกอบด้วย เครื องปรับอากาศ จํานวนทังหมด
14 เครื อง ชันที ประกอบด้วย เครื องปรั บ อากาศ จํานวนทังหมด 6 เครื อง สรุ ป มี เครื องปรั บ อากาศ รวม ทัง ชัน
จํานวนทังหมด 47 เครื อง และการใช้งานเฉลีย ประมาณ ชัวโมง ต่อวันต่อเครื อง โดยเริ มใช้งานช่วงเช้าตังแต่เวลา 09.00
น.ถึง .00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.ถึง เวลา 16.00 น.ตามนโยบายของคณะฯ ต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ระบายอากาศคอมเพรสแอร์ พบว่า แผนการทดลองมีขนตอน
ั
ประกอบด้วย ) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั การผลิตไฟฟ้าจาก
ลมร้ อนคอมเพรสเซอร์ แ อร์ หลักการทํางานของกังหัน ลมและขอคําแนะนําจากผู เ้ ชี ยวชาญด้านพลังงานทดแทน 2)
ออกแบบกังหันลมขนาดเล็กทีเหมาะกับความเร็ วลมตํา ) สร้างแบบจําลองกังหันลม ) ทดลองใช้กบั ลมคอมเพรสเซอร์
แอร์ และวัดค่าพลังงาน ) วิเคราะห์ผล นําปั ญหามาปรับปรุ งแก้ไข ออกแบบกังหันลมที เหมาะสม ) ทดลองซํา สรุ ปผล
สร้างชุดผลิตไฟฟ้ าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ จัดทําเอกสาร ผลการทดลอง พบว่า อุปกรณ์ประกอบด้วย ) มอเตอร์
กระแสตรง ขนาด โวลต์ 2) วงจรรักษาระดับแรงดัน )วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอร์รี ) ใบพัดเครื องบินเล็กขนาด
นิ ว ใบ )ท่ อ PVC ขนาด ½ นิ ว .) ข้อต่ อ PVC 7)สายไฟ 8)แม่ เหล็ก แรงสู ง (Neodymium) การทดลองครั งที ใช้
โครงสร้างชุดกังหันทําจากเหล็ก และใช้แ ม่ เหล็กแรงสู ง (Neodymium)เป็ นตัวยึดชุดกังหันกับคอมเพรสเซอร์ แอร์ โดยใช้
ระยะห่ าง เซนติ เมตร สามารถสร้างแรงดัน ไฟฟ้ าเฉลี ยที . โวลต์ ปั ญหาที พบ คือโครงเหล็ก มี นําหนักมาก มี การ
สันสะเทือนและไม่สามารถยึดติดกับคอมเพรสเซอร์แอร์ การทดลองครังที ใช้ท่อ PVCเป็ นโครงสร้างแทนชุเหล็กและ ใช้
แม่ เหล็ก แรงสู ง (Neodymium)เป็ นตัวยึด ชุ ดกังหัน กับคอมเพรสเซอร์ แอร์ โดยใช้ระยะห่ าง เซนติเมตร มีการยึดติ ดที
มันคง ไม่เกิดการสัน สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าเฉลียที . โวลต์ ชาร์ จแบตเตอร์รี ขนาด . โวลต์ ใช้กบั หลอดแอลอีดี ไฟ
กระแสตรง วัตต์ จํานวน หลอด
แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน พบว่า มี แนวทาง ประกอบด้วย ) ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการวิจัยด้าน
พลังงานทดแทนแก่บุคลากรของคณะฯทัง สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยให้ทุนวิจยั ของทางคณะฯ ประสานงานกับ
ทางมหาวิทยาลัยรวมถึงหาแหล่งทุนภายนอก และมีการให้รางวัลแก่นกั วิจยั เพือเป็ นขวัญกําลังใจ ) การศึ กษาดูงานและทํา
ความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงานทดแทน เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้เพิมประสบการณ์และเป็ นการสร้างเครื อข่าย
ด้านข้อมูลข่าวสาร ) ปลูกจิตสํานึ กในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและการอนุรักษ์พลังงานเพือให้มีการใช้พลังงานอย่าง
คุม้ ค่า โดยมีการฝึ กอบรม การมีส่วนร่ วมในการสร้างกิจกรรมต่างๆด้านการอนุ รักษ์พลังงานรวมถึงมีมาตรการทีใช้ควบคุม
ไม่ให้ใช้พลังงานอย่างไม่รู้คุณค่า ) จัดทํายุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมถึงการ
จัดทําแผนปฏิบตั ิการด้านพลังงานทังระยะสัน และระยะยาว มีการติดตามประเมินผลเพือให้เกิดผงสัมฤทธิ ตังตามเป้าหมาย
อย่างแท้จริ ง มีการแต่งตังคณะกรรมการทํางานเพือให้เกิดความต่อเนื องและยังยืนในการพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะฯ
ข้อเสนอแนะ )ควรนําชุ ด ผลิ ตไฟฟ้ าไปติ ด ตังกับ เครื องปรั บ อากาศทังหมดของมหาวิท ยาลัยจะสามารถนําไปใช้กับ
หลอดไฟแอลอีดี ส่องสว่างขนาด วัต ต์ ได้รวม , หลอด ) ควรมี การวิจยั ด้านผลกระทบต่อระบบการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์แอร์
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูท้ ีให้การสนับสนุน ให้ขอ้ มูล และมีส่วนร่ วมในงานวิจยั ทุกท่าน จนงานวิจยั ประสบความสําเร็ จ
ขอขอบคุ ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภู เก็ ต ในการให้ ทุ น สนับ สนุ น การวิจ ัยในครั งนี
ขอขอบคุณครอบครัวที ให้กาํ ลังใจตลอดการทํางานวิจยั ขอขอบคุณมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ที ได้เปิ ด
โอกาสให้เข้าร่ วมในการนําเสนอผลงานวิจยั ในครังนี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อ (1) ศึ กษาผลการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม (2) เปรี ยบเที ย บผลการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และ (3) นํ าเสนอข้อเสนอแนะผลการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน คน สุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่ งชันภูมิ สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แ ก่ การแจกแจงความถี ค่าเฉลียเลขคณิ ต ค่าร้ อยละ ค่าส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี ยความแตกต่ างด้วย Independent Sample t-test และ One Way
Anova
ผลการทดลอง พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.94) เมือจําแนก
เป็ นรายด้านเรี ยงลําดับ ได้ด ังนี ด้านการมีจ รรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (xˉ = 4.40) ด้านความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซื อสัตย์สุจริ ต (xˉ = 4.00) และด้านการเคารพสิ ทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืนรวมทังเคารพ
ในคุณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ (xˉ = 3.94) ตามลําดับ (2) เปรี ยบเที ยบผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ของ
นักศึ กษา จําแนกตามเพศ อายุ ชันปี ผลการเรี ยนเฉลียสะสม และรายได้เฉลียต่อเดื อน พบว่า นักศึ กษามีปั จจัยดังกล่าวที
แตกต่างกันมีคุณธรรม จริ ยธรรม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่านักศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม ใกล้เคียง
กัน (3) ข้อเสนอแนะผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ของนักศึกษา คือ 1) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริ มความมีวินยั ในตนเอง
และในห้องเรี ยน โดยให้รุ่นพีมีส่วนร่ วมในการกํากับดูแล 2) ควรให้นกั ศึกษาชันปี ที 1 และชันปี ที 3 (เทียบโอน) แต่งกายให้
ถูกระเบี ยบ และนักศึ กษาชันปี ที 2-4 แต่ งกายให้สุภาพ 3) ผูส้ อนควรมอบหมายให้ท าํ งานเป็ นกลุ่มและกําหนดเวลาให้
เหมาะสม
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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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ภายใต้การเปลียนแปลงของโลกในปั จจุบนั ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ซึ งเกิดจากการเลือนไหลทางวัฒนธรรมที
หลากจากต่างประเทศ เช่น สื อและเทคโนโลยีทีไร้พรมแดน ทําให้วิถีชีวติ และพฤติกรรมของมนุษย์เปลียนแปลงทางสังคม
อย่างรวดเร็ วและรุ นแรงต่อเด็กและเยาวชนที มีสภาพจิตใจที อ่อนแอและภูมิคุม้ กันบกพร่ องทางสังคม ขาดวิจารณญาณใน
การคัดกรองทีจะเลือกรับสิ งทีดี ทางวัฒนธรรมทีพึงประสงค์มาใช้เป็ นเหตุให้ค่านิยม พฤติกรรมทางสังคม วิถีชีวติ โลกทัศน์
มนุ ษย์และความเป็ นอยูเ่ ปลียนแปลงไป เกิดค่านิ ยมแนวใหม่ทีเลียนแบบค่านิ ยมตะวันตกในรู ปแบบบริ โภคนิยมและวัตถุ
นิ ยม ยึด ถื อการแข่งขัน และการผลิตเพือสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ จของตนเป็ นหลัก สังคมเกิ ดการแข่งขัน เพือความ
ได้เปรี ยบได้ชัยชนะ กลยุท ธ์การตลาดถูกนํามาใช้เพือสร้างค่านิ ยมทางวัตถุ สร้างความฟุ้งเฟ้ อในชีวิตความเป็ นอยู่ ทังนี
เพือให้ได้มาในสิ งที ต้องการอย่างไร้ ศีลธรรมและจริ ยธรรมซึ งต่างจากค่านิ ยมตะวัน ตกโดยเฉพาะสังคมไทยที มีค่านิ ยม
คุณธรรมในอดีต เป็ นแบบคุณธรรมนิยม (พระครู ประโชติ จันทวิมล, ) ปั ญหาทีเกิดขึนในกลุ่มเยาวชน ทุกภาคส่วนต่าง
ลงความเห็ นตรงกันว่าเยาวชนไทยของเราขาดการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างยังยืน คือ อาจจะมีอยูบ่ า้ งแต่เป็ นแบบ
ฉาบฉวย ไม่เกิดผลที ถาวร ในขณะที สังคมไทยต้องการเห็ นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็ นบัณฑิตที มี คุณภาพมี
ความสมบูรณ์ทงร่
ั างกายและจิตใจมีสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารง ชีวิตสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข (สุ ทศั น์พงษ์, 2550)
การศึกษาถือเป็ นส่วนหนึ งของการเสริ มสร้างคนในชาติให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมเพือพัฒนาคุณภาพชี วิต
และสังคมที มีคุณภาพด้วยหลักทางศาสนา นําไปสู่ การพัฒ นาประเทศอย่างถาวรและยังยืน ตลอดจนยกระดับ คุ ณธรรม
จริ ยธรรมของคนในชาติ การสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั คนในชาตินบั เป็ นเรื องสําคัญอย่างยิงทุกภาคส่ วนต่างได้เล็งเห็ น
ถึงเรื องคุณธรรมจริ ยธรรมทังสิ น
ดังทีกล่าวไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พุทธศักราช
และ (ฉบับที ) พุทธศักราช
ในหมวด มาตราที ได้กาํ หนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทย ให้
เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชี วิต สามารถอยู่
ร่ วมกันผูอ้ ืนได้อย่างมี ความสุ ข ทังนี ต้องยึดแนวทางการจัดการศึกษาในหมวด มาตรา การจัดการศึ กษาต้องเน้นให้
ความสําคัญทังความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้ และการบูรณาการตามความเหมาะสม และในมาตรา ( ) ได้กาํ หนด
กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยจัดกระบวนการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานความรู ้อย่างได้สัดส่ วนสมดุ ลกัน รวมทังปลูกฝั ง
คุณธรรม ค่านิยมทีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา (ราชกิจจานุเบกษา, 2553)
ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
ส่ งผลกระทบต่อการปฏิรูปการศึกษา
ทุ กระดับ ในเรื องของการปรั บ ปรุ ง หลักสู ตร และการปรับ เปลี ยนวิธีการสอนเพือพัฒ นาความคิ ด และแก้ไขปั ญหาของ
นักศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณค่าและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลายด้านหลาย
ส่วนทังการศึกษาภาครัฐและเอกชน นอกจากนีสถาบันอุดมศึกษามีความเป็ นอิสระในการจัดการเรี ยนการสอนมากขึนกว่า
อดีต การเปลียนแปลงเหล่านี ทําให้สถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย ประชาชนมีโอกาสเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ได้อย่างทัวถึง ทีสําคัญคือสังคมจะเชือมันได้อย่างไรว่าคุณวุฒิทีบัณฑิตได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาเหล่านันมีคุณภาพและมี
มาตรฐานทีเทียบเคียงกันได้อย่างไรน่ าเชือถือและเป็ นทียอมรับของสถาบันอุดมศึกษาทีดีทงในและต่
ั
างประเทศ สํานักงาน
คณะกรรม การการอุดมศึกษาในฐานะทีเป็ นหน่วยงานกํากับและส่งเสริ มการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่า สิ งหนึงทีจะสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานของคุณวุฒิดงั กล่าว ได้แก่ คุณภาพของบัณฑิต
ที ได้รั บ คุ ณ วุฒิ นัน ๆ ซึ งสามารถพิ จารณาจากผลการเรี ยนรู้ ข องบัณ ฑิ ต ทางด้านความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ เพื อให้
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สถาบันอุดมศึ กษาจัดการศึกษามุ่งสู่ เป้ าหมายเดียวกันไดอย่างมีคุณภาพ เพิมความเชื อมันให้แก่สังคมในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานของวุฒิทีบัณฑิตพึงมีหลังจากสําเร็ จการศึกษา
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารได้ออกประกาศกฎกระทรวงเมื อวัน ที กรกฎาคม
เรื องกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) (ฉบับที ) พุทธศักราช
และ
(ฉบับที ) พุทธศักราช
เพือเป็ นกรอบมาตรฐานคุณภาพให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพและเพือประโยชน์
ต่ อการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ใ นระดับ อุ ด ม ศึ ก ษาทุ ก ระดับ ได้แ ก่ ระดับ อนุ ป ริ ญ ญา ปี ระดับ ปริ ญ ญาตรี ระดับ
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต ระดับปริ ญญาโท ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง และระดับปริ ญญาเอก โดยให้มีผลให้ใช้
บังคับตังแต่วนั ถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป ประกาศกระทรวงนีฯ ได้กาํ หนดคุณภาพของบัณฑิต
ให้ครอบคลุมอย่างน้อย ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงได้มอบหมาย
ให้ค ณะกรรมการการอุด มศึ กษานํากรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ กษาแห่ งชาติไปพัฒ นามาตร ฐานคุ ณ วุฒิ สาขา/
สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพือให้สถาบันอุดมศึ กษาได้ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งรายละเอียด
ของหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอน เพือให้คุณภาพของบัณฑิตทีผลิตในสาขา/สาขา วิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมา
ตนฐานทีเทียบเคียงกันได้ทงในระดั
ั
บชาติและระดับสากล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
หลักสู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การ เป็ นหลักสู ตรที มุ่ งหวังให้บ ัณ ฑิ ต ที สําเร็ จ การศึ กษาตาม
หลักสู ต รนี มีค วามรู ้ ความสามารถในการบริ หารธุ รกิจและสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชี พได้เป็ นอย่างดี มีท ักษะ
เพี ย งพอในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ สามารถพัฒ นาตนเองได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี คุ ณ สมบัติ ต รงตามความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ภายใต้การเป็ นบุคลากรของสังคมที มีคุณธรรม
จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุรกิจด้วยจิตสํานึกมีความรับผิดชอบต่อสังคม และประกอบอาชีพเพือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถินและประเทศชาติต่อไป (หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, 2555)
ดัง นั น ผู ้วิ จ ัย มี ค วามสนใจศึ ก ษาถึ ง การผลการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ (TQF) ในรายวิชาการจัดการธุรกิจ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัยนครพนม ปี การศึ กษา
เพือเป็ นข้อมูลสําหรั บ การวางแผนพัฒ นาคุณ ลักษณะ
ทางด้านการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษา เพือพัฒนาให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์และปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป โดย
ตังวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ดงั นี
. เพือศึกษาผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
. เพือศึกษาเปรี ยบเที ยบผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ
ของนักศึ กษาสาขาวิชาการจัดการระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
. เพือนําเสนอข้อเสนอแนะผลการส่ งเสริ ม คุณ ธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ กษา
แห่ งชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
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การศึ กษาผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของนักศึ กษา
สาขาวิชาการจัดการระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที ทีลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาพฤติกรรมองค์การและ
การจัด การธุ รกิ จ คณะวิท ยาการจัด การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยนครพนม ปี การศึ กษา 2/2559 จํานวน
ประชากรทังสิ น 152 คน โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการศึกษาตามลําดับ ดังนี
1. ขันตอนการดําเนิ นการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื องมือ
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ขันตอนการดําเนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขันตอนในการวิจยั ไว้ดงั นี
. ศึกษาหลักการ ทฤษฏี แนวความคิดเกียวคุณธรรมและจริ ยธรรม
. กําหนดกรอบคิดในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดเพือศึกษาผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ
ชันปี ที
. กําหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา
. กําหนดกลุ่มประชากร สําหรับการวิจยั ในครังนี ได้กาํ หนดกลุ่มประชากรคือ นักศึกษาปริ ญญาตรี ชนปี
ั ที
จํานวน คน ชันปี ที จํานวน คน ชันปี ที จํานวน คน รวมทังหมด คน นัก ศึ กษาสาขาวิช าการจัด การ
ปี การศึกษา /
. สร้างเครื องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถามซึ งผูว้ จิ ยั ศึกษาจากหลักการ ทฤษฎีแนวคิดวัตถุประสงค์ เพือจําแนก
ว่าควรสร้างเครื องมือด้านใดบ้าง ให้เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาปริ ญญาตรี ระดับชันปี ที ชันปี ที (เที ยบโอน) และ
ชันปี ที สาขาวิชาการจัดการ ปี การศึกษา /
. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั นําเครื องมือทีสร้างขึน ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามและเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง
. . การสรุ ป ผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจยั โดยนําข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์ ขอ้ มูลและเขียนสรุ ป ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึ กษา ผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ระดับ ชันปี ที ชันปี ที (เที ยบโอน) และ ชันปี ที ที ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาพฤติ กรรมองค์การและการ
จัดการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีประชากร
และกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี
ประชากร คื อ นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขาวิช าการจัด การ คณะวิท ยาการจัด การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 152 คน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

165

กลุ่ มตัวอย่างในการวิจ ัยครังนี ทําการสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling) กําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการคํานวณตามสู ตรของ W.G. Cochran (ธานิ นทร์ ,
) ดังสมการที ( ) ทําให้ตอ้ งใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนทังสิ น คน ดังตารางที
=

1+

เมือ

(1)

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของกลุ่มประชากรทีใช้ในการวิจยั
e = เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือนทียอมรับให้เกิดขึนได้ ( . )
ตารางที 1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
จํานวนประชากร
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ชันปี ทีศึกษา
รวม
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชันปี ที 1
11
29
40
8
21
29
ชันปี ที 3
24
60
84
18
43
61
ชันปี ที 4
11
17
28
8
12
20
รวม
46
106
152
34
76
110
เนือหา ประกอบด้วยเนือหา ดังนี
1. ข้อมู ลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ชันปี ที ศึ กษา ผลการเรี ยนเฉลี ยสะสม และ
รายได้ทีได้รับเฉลียต่อเดือนของนักศึกษา
2. ข้อมูลเกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วย ด้านความตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซื อสัตย์สุจริ ต ด้านความมี
วินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้านความมีภาวะผูน้ าํ ผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ ด้านการเคารพสิ ทธิ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืนรวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความ
เป็ นมนุษย์ ด้านการเคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ด้านความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การบริ หารจัดการต่อบุคคล องค์กรและสังคมและด้านการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 เกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ชันปี ทีศึกษาผลการเรี ยนเฉลียสะสม และ
รายได้ทีได้รับเฉลียต่อเดือนของนักศึกษา แบบสอบถามเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 5 ข้อ
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการจํานวน 53 ข้อ
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อเสนอแนะผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
4. วิธีการสร้ างและหาคุณภาพของเครื องมือ มีขนตอน
ั
ดังนี
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4.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับแบบสอบถามคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
4.2 ศึ กษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามและกําหนดรู ป แบบของแบบสอบถามจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที
เกียวข้อง
4.3 สร้างแบบสอบถาม ให้ค รอบคลุม ในด้านต่าง ๆ เกี ยวกับ คุ ณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
4.4 นําเสนอผูเ้ ชี ยวชาญพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามและความเที ยงตรงเชิ งเนื อหา
จํานวน 3 ท่าน ผูเ้ ชียวชาญประกอบด้วย
. . ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์เนี ย น คํามุ ลตรี คณบดี ค ณะวิท ยาการจัด การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
4.4.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ ผูช้ ่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
4.4.3 นางสาววาสนา สุ พฒ
ั น์ ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนสกลราชวิท ยานุ กูล อําเภอเมื อง จังหวัด
สกลนคร
. ปรับปรุ งแบบสอบถามตามผูเ้ ชียวชาญแนะนํา และนําไปทดลองกับนักศึกษาที ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน
ตัวอย่าง เพื อหาค่ าสั มประสิ ท ธิ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ตามวิธี ข องครอนบัช (Cronbach Alpha) พบว่า ได้ค่ าความ
เชือมันเท่ากับ .
. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ทังฉบับ
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริ ญญาตรี ระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที
ปี การศึกษา 2/2559 ในช่วงวันที 21 มีนาคม - 6 เมษายน 2560 ผูว้ ิจัยนําเครื องมือที สร้างขึนให้นักศึ กษากลุ่มตัวอย่างได้
ตอบแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จํานวน 110 ชุด
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่าง นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป วิเคราะห์ ขอ้ มู ล
เกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติทีใช้ในการศึกษา ดังนี
6. ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ชันปี ทีศึกษา ผลการเรี ยนเฉลียสะสม และรายได้เฉลีย
ต่อเดือนของนักศึกษา ได้แก่ การแจกแจงความถี และค่าร้อยละ
6.2 ข้อมู ล เกี ยวกับ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ของ
นักศึ กษาสาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ ค่าเฉลียเลขคณิ ต และค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ในคําถามแต่ละด้านมี การกําหนด
เกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคิร์ท (Likert) ดังตารางที 2 และ 3 (ธาริ นทร์, 2555)
ตารางที 2 เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ
ระดับความความคิดเห็น
ค่านําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
มากทีสุด
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 5
มาก
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4
ปานกลาง
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 3
น้อย
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 2
น้อยทีสุด
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 1
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ตารางที 3 ความหมายเพือจัดระดับคะแนนค่าเฉลีย ความคิดเห็น
ค่าคะแนนเฉลีย
ค่าความคิดเห็นหรื อความเชือ
4.50 - 5.00
ระดับ มากทีสุด
3.50 - 4.49
ระดับ มาก
2.50 - 3.49
ระดับ ปานกลาง
1.50 - 2.49
ระดับ น้อย
1.00 - 1.49
ระดับ น้อยทีสุด
6.3 เปรี ยบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ ชันปี ทีศึกษา ผลการเรี ยนเฉลียสะสม และรายได้เฉลียต่อเดือนของนักศึกษา
7. สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษาครังนี ทําการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสําเร็ จรู ป (Statistical Package for the Social
Science: SPSS) โดยใช้สถิติในการวิจยั ดังนี
7.1 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการอภิปรายผล เกี ยวกับข้อมูลทัวไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ
7.2 เกียวกับผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ ค่าเฉลียเลขคณิ ต และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
7.3 เปรี ยบเทียบผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยใช้การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลียความแตกต่างด้วย Independent Sample t-test
และและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2555)
7.4 ข้อเสนอแนะผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
สถิติเชิงพรรณนา

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ ระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที ทีลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการ
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา 2/
สรุ ปผลได้ดงั นี
1. ข้ อ มู ล ทั วไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่า ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 69.1) อายุร ะหว่ า ง 20-25 ปี
(ร้อยละ 70.9) ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ที 3 (ร้อยละ 29.1) ผลการเรี ยนเฉลียสะสม 2.00-3.00 (ร้อยละ 78.2) และรายได้
เฉลียต่อเดือนของนักศึกษาอยูร่ ะหว่าง 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 41.8)
2. ผลการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ กษาแห่ ง ชาติ ข องนักศึ ก ษา
สาขาวิ ช าการจัด การคณะวิท ยาการจัด การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย นครพนม ปี การศึ ก ษา 2/2559
ประกอบด้วย ด้านความตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซื อสัตย์สุจริ ต ด้านความมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้านความมีภาวะผูน้ าํ ผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ ด้านการเคารพสิ ทธิ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืนรวมทังเคารพในคุณค่า และศักดิศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ดา้ น
การเคารพกฎระเบี ยบและข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ด้านความสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบจากการบริ ห าร
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จัดการต่ อบุ คคล องค์กร และสังคม ด้านการมีจ รรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พโดยใช้ค่ าเฉลียเลขคณิ ต และค่าส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี
2.1 ด้านความตระหนักในคุ ณค่าคุ ณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซื อสัตย์สุจริ ตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซือสัตย์สุจริ ต ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.00) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับ
มากเช่นกันเรี ยงตามลําดับ คือ นักศึกษามีนาใจช่
ํ วยเหลือผูอ้ ืน ( X =4.35) รองลงมาคือ นักศึกษามีมารยาทเรี ยบร้อย สุภาพ
อ่อนโยน กับ นักศึ กษาสามารถแยกแยะประโยชน์ส่ วนตัวและส่ วนรวม ( X =4.01) นักศึ กษาพูดและกระทําการต่าง ๆ
ด้วยความจริ งใจ ( X =4.00) นักศึ กษาทําความเคารพครู อาจารย์และผูอ้ าวุโสเมื อพบเห็ น ( X =3.90) นักศึ กษามีความ
ซือสัตย์สุจริ ต ทังต่อตนเองและผูอ้ ืน ( X =3.87) และนักศึกษากล้าเปิ ดเผยความจริ ง ตามลําดับ
2.2 ด้านความมี วินัย ตรงต่ อ เวลา ความรั บ ผิด ชอบต่ อตนเองและสังคมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สรุ ปได้ดงั นี
2.2.1 ด้ า นความมี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.89) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกันเรี ยงตามลําดับ คือ นักศึกษาจะมา
ก่ อ นเวลานั ด หมายทุ ก ครั ง ( X =3.97) รองลงมาคื อ นั ก ศึ ก ษาส่ ง งานที ได้ รั บ มอบหมายตรงตามกํา หนดเวลา
( X =3.96) นักศึกษาตรงต่อเวลาในการเข้าชันเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน กับนักศึกษาตรงต่อเวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรมของ
สาขาวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย ( X =3.83) ตามลําดับ
2.2.2 ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ดังนี
1) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรับผิดชอบ
ต่ อตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =3.94) เมื อพิจ ารณาเป็ นรายด้านอยู่ในระดับ มากเช่น กัน เรี ยงตามลําดับ คื อ
นักศึกษาเตรี ยมความพร้อมและศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนล่วงหน้า ( X =4.06) รองลงมาคือนักศึกษามาเรี ยนทุกครัง
ไม่เคยขาดเรี ยน ( X =4.00) นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มทีสาขาวิชา/คณะฯและมหาวิทยาลัยฯจัดขึน กับนักศึกษาแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสื อ ตํารา และอินเทอร์ เน็ต ( X =3.94) นักศึกษาเตรี ยมอุปกรณ์ในการเรี ยนมา
ครบถ้วน ( X =3.88) และนักศึกษาทํางานทีได้รับมอบหมายได้ถูกต้องครบถ้วน ( X =3.85) ตามลําดับ
2) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรับผิดชอบ
ต่ อสั งคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =3.92) เมื อพิจ ารณาเป็ นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่น กัน เรี ยงตามลําดับ คื อ
นักศึกษาปิ ดไฟฟ้า แอร์ พัดลมและนําประปาเมือเลิกใช้ทุกครัง ( X =3.97) รองลงมาคือนักศึ กษารู ้จกั ประหยัดทังส่ วนตน
และส่ วนรวม ( X =3.94) นักศึกษารักษาความสะอาดทังในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ( X =3.91) และนักศึกษาเก็บขยะ
เศษกระดาษเมือพบเห็น ( X =3.88) ตามลําดับ
2.3 ด้า นความมี ภ าวะผู ้น ํ าผู ้ต าม สามารถทํา งานเป็ นที ม และสามารถแก้ไขข้อ ขัด แย้ง และลํา ดับ
ความสําคัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.91) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกันเรี ยงตามลําดับ
คือ นักศึกษาเต็มใจเมือกลุ่มมอบหมายให้นาํ เสนอผลงาน ( X =4.07) รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถทํางานโดยไม่มีปัญหา
ความขัดแย้งภายในกลุ่ม ( X =3.96) นักศึ กษาสามารถแบ่ งงานที ได้รับมอบหมายจากกลุ่ มให้ทีมงานอย่างเหมาะสมกับ
นักศึกษามีส่วนช่วยสร้างผลงานและพาทีมงานไปสู่ความสําเร็ จ ( X =3.95) นักศึ กษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง
และป้ องกันความขัดแย้งได้ ( X =3.93) นักศึกษามีความสามัคคีในทีมงาน ( X =3.91) นักศึกษามีการวางแผนการทํางาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

169

อย่างมี ข นตอนและรั
ั
บ ผิด ชอบในการทํางาน ( X =3.87) นักศึ กษาสามารถทํางานเป็ นที ม และได้รับ มอบหมายให้เป็ น
หัวหน้ากลุ่มในการจัดกิจกรรม ( X =3.85) นักศึกษามีความกระตือรื อร้นและกล้าแสดงออก ( X =3.83) นักศึ กษาสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่มและสร้างความความสัมพันธ์ทีดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน ( X =3.80) ตามลําดับ
2.4 ด้ า นการเคารพสิ ทธิ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้อื นรวมทั งเคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ มีความคิ ดเห็ น ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =3.94) เมือพิจ ารณาเป็ นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่ นกันเรี ยง
ตามลําดับ คือ นักศึกษาจะพิจารณาสิ งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลด้วยความยุติธรรม ( X =4.04) รองลงมาคือนักศึกษายอมรับฟัง
ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของผูอ้ ืน ( X =4.03) นักศึ กษาเคารพในคุ ณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ของเพือน
ร่ วมงานทุ กคน ( X =4.01) นักศึกษาตัดสิ นใจทุกครังโดยยึดหลักประชาธิ ปไตย( X =3.88) และนักศึกษาเคารพสิ ทธิ ของ
ตนเองและผูอ้ ืน ( X =3.79) ตามลําดับ
2.5 ด้านการเคารพกฎระเบี ยบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ กษ าแห่ งชาติ ของนั ก ศึ กษาสาขาวิ ช าการจั ด การพบ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ วน ใหญ่ มี ความคิ ด เห็ น
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.80) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านยูใ่ นระดับมากเช่นกันเรี ยงตามลําดับ คือ นักศึกษาเคารพ
กฎระเบี ยบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ( X =3.88) รองลงมา คือ นักศึกษาเคารพกฎกติกาของห้องเรี ยนด้วย
การตังใจเรี ยนขณะทีอาจารย์กาํ ลังสอน ( X =3.85) นักศึ กษาแต่งกายเรี ยบร้อยตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด ( X =3.79) และ
นักศึกษาปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ( X =3.75) ตามลําดับ
2.6 ด้านความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริ หารจัดการต่อบุคคล องค์กรและสังคมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.92) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกันเรี ยงตามลําดับคือ นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความรู ้ แนวคิ ด หลักการ ทฤษฎี ในการคิด วิเคราะห์สถานการณ์เพือแก้ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ ( X =4.02)
รองลงมาคือนักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และสรุ ปประเมินผลงานกลุ่มได้ ( X =4.00) ผลงานทีนําเสนอได้รับคํา
ชม เป็ นที ยอมรับจากอาจารย์ผสู ้ อนและเพือนในห้องเรี ยน ( X =3.90) และนักศึ กษาสามารถสื บค้น รวบรวม ศึกษาและ
สรุ ปประเด็นปัญหาเพือใช้ในการแก้ไขปั ญหาของบุคคล องค์กรและสังคม ( X =3.78) ตามลําดับ
2.7 ด้านการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สรุ ปได้ดงั นี
2.7.1 จรรยาบรรณทางวิชาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X =4.40) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน อยู่ในระดับมากเช่นกันเรี ยงตามลําดับ คือ นักศึกษาให้เกียรติและอ้างอิงถึง
บุคคลหรื อแหล่งทีมาของข้อมูล ( X =4.44) รองลงมาคือนักศึกษาเสนอผลงานตามความเป็ นจริ งโดยใช้หลักวิชาการเป็ น
เกณฑ์กบั นักศึ กษาไม่คดั ลอกผลงานของผูอ้ ืนมาแอบอ้างเป็ นของตนเอง และนักศึกษาทําข้อสอบด้วยความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง ( X =4.40) และนักศึกษาทําแบบฝึ กหัดและงานทีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ( X =4.37) ตามลําดับ
2.7.2 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก ( X =4.41) เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน อยู่ในระดับ มากเช่น กัน เรี ยงตามลําดับ คื อ นักศึ กษาจะตระหนักความ
รับผิดชอบต่อสังคม ( X =4.45) รองลงมาคือนักศึกษามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ( X =4.42) นักศึกษามีพฒั นาความรู ้
ทักษะในวิชาชี พตลอดเวลา ( X =4.42) และนักศึกษาจะยึด มันในการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื อสัตย์และสอดคล้องกับ
กฎหมาย ( X =4.42) ตามลําดับ
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สรุ ป ผลการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ กษาแห่ ง ชาติ ข องนั กศึ ก ษา
สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา 2/ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.94) เมือจําแนกเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
เรี ยงตามลําดับ คื อ ด้านการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ( X =4.40) รองลงมา คือ ด้านความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรมจริ ยธรรมเสี ยสละและซือสัตย์สุจริ ต ( X =4.00) ด้านการเคารพสิ ทธิ รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ืนรวมทังเคารพใน
คุณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ ( X =3.94) ด้านความมีวินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กับ
ด้านความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริ หารจัดการต่อบุคคล องค์กรและสังคม ( X =3.92) ด้านความมีภาวะผูน้ าํ ผู้
ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ ( X =3.91) และด้านการเคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ( X =3.80) ตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
เพือพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม ของนักเรี ยนบ้านดงสง่า สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาสกลนคร เขต (ชุติม าธตา,
) และผลการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ทิพย์, 2555)
3. เปรี ยบเที ยบผลการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับ อุด มศึ กษาแห่ งชาติ ข อง
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ที ระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที จําแนกตามเพศ
อายุ ชันปี ทีศึกษา ผลการเรี ยนเฉลียสะสม และรายได้ทีได้รับเฉลียต่อเดือน สรุ ปได้ดงั นี
3.1 การเปรี ยบเที ยบผลการส่ งเสริ ม คุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุด มศึ กษา
แห่ งชาติ ของนักศึ กษาสาขาวิชาการจัด การจัด การระดับ ปริ ญญาตรี ระดับ ชันปี ที ชันปี ที (เที ยบโอน) และ ชันปี ที
จําแนกตามเพศ พบว่า นักศึ ก ษามี เพศที แตกต่างกัน มี คุณ ธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ ก ษา
แห่ งชาติ แตกต่างกัน อย่างไม่มี นัยสําคัญทางสถิ ติ แสดงว่านักศึ กษาที มีเพศแตกต่างกันมีคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกล้เคียงกัน
3.2 การเปรี ยบเที ยบผลการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุด มศึ กษา
แห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริ ญญาตรี ระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที จําแนกตาม
อายุ พบว่า นักศึ กษามีอายุทีแตกต่างกัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่าง
กัน อย่างไม่มี นัยสําคัญ ทางสถิติ แสดงว่านักศึ กษามีอายุ ที แตกต่ างกัน มีคุณ ธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกล้เคียงกัน
3.3 การเปรี ยบเที ยบผลการส่ งเสริ ม คุ ณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับ อุดมศึ กษา
แห่ งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริ ญญาตรี ระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที จําแนกตาม
ชันปี ที ศึ กษา พบว่า นักศึ กษาที ศึ กษาต่างระดับ ชันกันมี คุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุด มศึ กษา
แห่ งชาติแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่านักศึกษาทีศึกษาต่างระดับชันกันมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกล้เคียงกัน
3.4 เปรี ยบเทียบผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริ ญญาตรี ระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที จําแนกตามผลการ
เรี ยนเฉลียสะสม พบว่า นักศึกษาทีมีผลการเรี ยนเฉลียสะสมทีแตกต่างกันมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่านักศึกษาทีมีผลการเรี ยนเฉลียสะสมแตกต่างกันมี
คุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใกล้เคียงกัน
3.5 เปรี ยบเทียบผลการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริ ญญาตรี ระดับชันปี ที ชันปี ที (เทียบโอน) และ ชันปี ที จําแนกตามรายได้ที
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ได้รับเฉลียต่อเดือน พบว่า นักศึกษาทีมีรายได้ทีได้รับเฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทีแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติแสดงว่านักศึกษาทีมีรายได้ทีได้รับเฉลียต่อเดือนที
แตกต่างกันมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกล้เคียงกัน
4. ข้อเสนอแนะผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา สรุ ปได้ดงั นี
4.1 ควรจัดกิ จกรรมเตรี ยมความพร้อมส่งเสริ มความมีวนิ ยั ในตนเองและในห้องเรี ยน ให้รุ่นพีชันปี ที 2,
3 และ 4 มีส่วนร่ วมในการกํากับดูแล
4.2 ควรให้นกั ศึกษาชันปี ที 1 และชันปี ที 3 (เที ยบโอน) แต่งกายให้ถูกระเบียบ และให้นกั ศึกษาชันปี ที
2-4 (รุ่ นพี) แต่งกายให้สุภาพเพือเป็ นตัวอย่างทีดีแก่รุ่นน้อง
4.3 อาจารย์ผสู ้ อนควรให้ทาํ งานเป็ นกลุ่ม (Team Work) และกําหนดระยะเวลาให้เหมาะสม
4.4 ควรมีการจัดประกวดแข่งขันทังด้านวิชาการและวิชาชีพภายในคณะฯ
4.5 ควรจัดอบรม วิชาชีพให้กบั นักศึกษาทุกชันปี
4.6 คณะฯ ควรวางแผนและจัดสรรงบประมาณ จ้างนักศึกษาทํางานนอกเวลาเรี ยน ในช่วงเวลาตังแต่
13.00-17.00 น. เป็ นรายชัวโมง

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี ได้รับ จัด สรรงบประมาณดําเนิ น โครงการวิจัยจาก คณะวิท ยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม

เอกสารอ้ างอิง

ชุติมาธตา มะโนมัย. . การวิจยั ปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วมเพือพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้ านดง
สง่ า สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิ พนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ทิพย์ หาสาสน์ศรี . 2555. การพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. วารสารวิจยั
รามคําแหง (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์). ปี ที ( ), น. - .
ธานินทร์ ศิลป์ จารุ .
. การวิจยั และวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ SPSS (พิมพ์ ครังที ). วี อินเตอร์ พริ นท์ จํากัด,
กรุ งเทพฯ.
พระครู ประโชติ จันทวิมล.
. การส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี
อําเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิ พนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ราชกิจจานุเบกษา.
. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พุทธศักราช
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สุทศั น์พงษ์ กุลบุตร.
. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ แก่นักศึกษา. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม: มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2558. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง กรอบมาตร ฐานคุณวุฒ ริ ะดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ. แหล่งทีมา: http://www.mua.go.th/users/he-commission/law.php, 16 มิถุนายน .
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หลัก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การ.
. หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. .

การพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒ นาพฤติกรรมผลสั มฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา
คณะครุศ าสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี 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 เพ็งสุ วรรณ1
Chareefah Hutyee1 and Pichit Pengsuwan1

บทคัดย่อ
การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนโดยพัฒ นาพฤติ กรรมและผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning โดยศึ กษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพือนําไปร่ างเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู้ ชียวชาญวิเคราะห์หาความเทียงตรง
เชิ ง เนื อหา ปรั บ ปรุ ง ตามข้อ เสนอแนะ แล้ว นําไปทดลองใช้กับ นัก ศึ ก ษา จํานวน คนนําผลที ได้เสนอผู้เชี ยวชาญ
เพือพิจารณาความเหมาะสมของรู ปแบบทีพัฒนาขึนและปรั บปรุ งตามข้อเสนอแนะก่อนนําไปเผยแพร่ ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีสร้างขึนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมค่าเฉลียเท่ากับ 3.86 อยูใ่ นเกณฑ์
ระดับดี ส่ งผลให้พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับดี และทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีขึน
คําสําคัญ : 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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บทนํา

ในศตวรรษที 21 เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลียนแปลง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทําได้ทุกทีทุกเวลา
ดั ง นั นจึ ง จํ า เป็ นต้ อ งปรั บ เปลี ยนวิ ธี ก ารจัด การเรี ยนรู ้ ใ ห้ ต อบสนองความเปลี ยนแปลงของสั ง คมเทคโนโลยี
สถาบันการศึ กษา จึ งควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์จึงได้สนับสนุนให้เกิดการสอนแบบมีส่วน
ร่ วม
(Active Learning) ให้กบั นักศึกษา (เทือน , 2546) ครู ผสู ้ อนจะต้องมีการปรับเปลียนวิธีการสอนในรู ป
แบบเดิ มให้สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สังคม และเทคโนโลยี โดยปรับเปลียนบทบาทจากผูถ้ ่ายทอดเป็ นผูช้ ี แนะ
วิธีการค้นคว้าหาความรู ้เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถแสวงหาความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะต่าง ๆ รวมถึงการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (สิ ริพร, 2557)การนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
แบบ Active Learning สามารถตอบสนองให้การผลิตบัณฑิตเป็ นไปตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ใน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ สอดคล้องกับศตวรรษที และนําไปสู่การปรับปรุ งพฤติกรรมและผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ของนักศึ กษาในระดับ ปริ ญญาตรี ได้อย่างมีประสิ ท ธิ ภาพและเกิดคุณภาพได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีวิธีการศึ กษาข้อมู ล
พืนฐานเกียวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน นําทดลองใช้กบั นักศึกษา จํานวน
คน และประเมินรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึน
การศึ กษาครังนี ได้ศึกษาเกี ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการสอนแบบมีส่วนร่ วม
(Active learning) แนวคิดเกี ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน แนวคิดเกี ยวกับการประเมิน และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
แบบต่าง ๆ ซึ งทําให้ ได้รูป แบบการจัด การเรี ยนการสอนที สามารถพัฒ นาพฤติ กรรมและผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษา สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกรายวิชาในหลักสูตร

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ ก ษาข้อ มู ลพื นฐานเกี ยวกับ รู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู้ Active Learning
เป็ นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืนฐานทีเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนและความต้องการของนักศึกษา เพือนํามาเป็ น
กรอบในการร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
และความต้องการของนักศึกษาที แท้จริ ง โดยใช้แบบสอบถามความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับนักศึกษา
ซึงการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning นําผลจากการศึกษาข้อมูลพืนฐาน
มาออกแบบรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ตอน คือ ตอนที 1 แนวคิดการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบ Active Learning ตอนที 2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู้ Active Learning ตอนที 3
แนวปฏิบตั ิในการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ตอนที 4 เครื องมือทีใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน แล้วนํา (ร่ าง) รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ย นรู้ Active Learning ให้ อ าจารย์ที ปรึ ก ษา
ตรวจสอบความเหมาะสม และนําเสนอให้ผูเ้ ชียวชาญพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ จากนันกําหนดแนวทางการประเมิน
รู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอน และสร้ างแบบประเมิน องค์ประกอบของรู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนนําไปให้
ผู เ้ ชี ยวชาญด้า นการสอนและด้านการวัด และประเมิ น ผลประเมิ น ความตรงตามเนื อหาในด้านความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและขันตอนของรู ปแบบ ฯ ปรับแก้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning
ตามคําแนะนําจากผูเ้ ชี ยวชาญ และการทดลองใช้และประเมินรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้
Active Learning ศึ กษาผลของการทดลองใช้และประเมิ น รู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เครื องมื อวิจยั ในการ
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ทดลองรู ป แบบฯ ดัง นี 1.รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนที พัฒ นาขึ น 2.แผนการจัด การเรี ยนรู ้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน 4.แบบทดสอบหลังเรี ยน 5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ 6.แบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน 7.แบบประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนของนักศึกษา 8.แบบประเมินรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอน โดยนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ทีสร้างขึน ไปใช้สอนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
การวิจยั ทางการศึ กษา จํานวน 35 คน โดยในสัปดาห์ที 1 ดําเนินการจัดกิ จกรรมปฐมนิ เทศ แนะนําการเรี ยน กระบวนการ
เรี ยนรู ้ การวัดและประเมิ นผล ดําเนิ น การจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นเวลา 16 สัป ดาห์ โดยผูส้ อนใช้แบบสังเกต
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนร่ วมด้วยในสัปดาห์สุดท้าย ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน และให้นกั ศึกษาประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทีมีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning และประเมิ น ความพึ งพอใจในการเรี ยนของนัก ศึ กษา ที มี ต่ อรู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning จากนันผูว้ ิจยั รวบรวมข้อ มูลที ได้เสนอผูเ้ ชี ยวชาญ เพือประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบทีพัฒนาขึน แล้วนํา
ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชียวชาญมาปรับปรุ งรู ปแบบให้มีความสมบูรณ์มากที สุด แล้วจัดทําเล่มรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอน เพือเผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู้ Active Learning นําเสนอผลการทดลอง
3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ผลการศึ กษาวิเคราะห์ ข้ อมู ลพื นฐานของรู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้ เทคนิ ค การเรี ย นรู้ Active
Learning
1. ผลการวิจยั วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค
การเรี ยนรู ้ Active Learning ได้แก่ หลักการสอนเชิ งรุ ก ขันตอนการสอนเชิ งรุ ก องค์ป ระกอบของการสอนแบบ Active
learning และรู ปแบบการสอนแบบ Active learning เป็ นต้น
2. ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับความคิดเห็นเกียวกับสภาพและความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอน
ของนักศึกษา พบว่าผูเ้ รี ยนมีความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนทีหลากหลาย เช่น การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยการสาธิ ต การเล่นเกมส์ การดู
งานในสถานทีจริ ง การแลกเปลียนความคิด การดูวดิ ิโอ การโต้วาที การใช้แผนผังความคิด การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
การคิด เป็ นต้น และจากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนจากเอกสารและตําราของนักวิชาการและนักการ
ศึกษา พบว่าองค์ป ระกอบของการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ประกอบด้วย รายละเอี ยด/เนื อหา บทบาท
ครู ผูส้ อน กิ จกรรม/กระบวนการ สื อการสอน การวัด และประเมินผล และรู ปแบบการจัด การเรี 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 การส อน ป ระกอบ ด้ ว ย 5 ขั น ตอน ได้ แ ก่ ขั น ศึ กษ าค้ น ค ว้ า
ขันเชือมโยง ขันระดมสมอง ขันสังเกตการณ์ และขันสะท้อนคิด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ตอนที 2 ผลการออกแบบรู ปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning
จากการออกแบบรู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ Active Learning ซึ งประกอบด้วย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน และการสร้างแบบประเมินองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการ
เรี ยนรู ้ Active Learning โดยผูว้ ิจยั นํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (ฉบับร่ าง) ทีพัฒนาขึนไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3
ท่ าน ประเมิ น ความเหมาะสม พบว่ารู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนที สร้ างขึ นมี คุ ณภาพผ่านตามเกณฑ์การประเมิ น
โดยภาพรวมค่าเฉลียเท่ากับ 3.86 ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
ตอนที 3 ผลการทดลองใช้ และประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning
ผูว้ ิ จัยนํารู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ย นรู้ Active Learning ที ปรั บ ปรุ ง แล้วไปสอน
นักศึกษากลุ่มทดลองจํานวน 35 คน หลังเสร็ จสิ นการจัดการเรี ยนการสอน ให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรมการจัดการเรี ยน
การสอน และเสนอความคิดเห็นทีมีต่อรู ปแบบทีสร้างขึน โดยผลการประเมินดังนี 1. ผลการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนที มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning พบว่าค่าเฉลียเกี ยวกับ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนทีมีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.31,S.D.= 0.72) และเมือ
พิจารณารายด้านมีรายละเอียดดังนี ด้านพุทธิ พิสัย พบว่าค่าเฉลียเกียวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทีมีต่อรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ( x = 4.17,S.D.= 0.07) โดยนักศึ กษาได้ค ้นคว้าหา
ความรู ้เพิมเติมมากขึนกว่าเดิม นักศึกษาได้ฝึกการสร้างสรรค์ความรู้ดว้ ยตนเอง และนักศึกษามีโอกาสคิด/วางแผนนําความรู ้
ไปใช้ประโยชน์ ตามลําดับ ด้านทักษะพิสัย พบว่าค่าเฉลียเกียวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทีมีต่อรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบ Active Learning โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.15,S.D.= 0.08) โดยนักศึกษามีโอกาสลงมือทํา/คิดใน
ระหว่างการเรี ยน ได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และนักศึกษาได้ทาํ กิจกรรมแลกเปลียน
เรี ยนรู ้จากกลุ่ม ตามลําดับ ด้านจิตพิสัย พบว่าค่าเฉลียเกียวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทีมีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบ Active Learning ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.17,S.D.= 0.03) โดยนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น/
ซักถามในชันเรี ยน นักศึกษาเต็มใจร่ วมกิจกรรมในชันเรี ยนทุกครัง และนักศึกษามีโอกาสฝึ กตนเองให้มีวนิ ยั และรับผิดชอบ
ในการทํางานตามลําดับ 2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการสอนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคนิ คการเรี ยนรู้ Active Learning พบว่าคะแนนผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนของกลุ่ มตัวอย่างได้ค่าเฉลีย ( x = 25.42, SD=
2.42) และคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนช่วง 55-65 % ซึ งอยูใ่ นระดับตํามาก มีจาํ นวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.71 คะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนช่วง 66 - 75 % ซึงอยูใ่ นระดับปานกลาง มีจาํ นวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 และคะแนนผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนช่วง 76 - 85 % ซึงอยูใ่ นระดับดี มีจาํ นวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.29 3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
เรี ยนของนักศึกษาทีมีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning พบว่าค่าเฉลียความพึง
พอใจในการเรี ยนของนักศึกษาทีมีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning โดยรวมอยู่
ในระดับดี ( x = 4.10,S.D.= 0.05) โดยอาจารย์มีกิจกรรมการสอนหลากหลายทีส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน อาจารย์ใช้สือการ
สอนเหมาะสมกับเนื อหาวิชาและช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้เพิมขึน และนักศึ กษามีบทบาทในการเรี ยนมากขึนจากการเรี ยนแบบ
Active Learning ตามลําดับ 4. ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้
Active Learning พบว่าค่าเฉลี ยการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้
Active Learning โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ( x = 4.31,S.D.= 0.11) โดยในส่ ว นบทนํ า แนวคิ ด การจัด การเรี ยนการสอน
แบบ Active Learning โดยรวมอยู่ระดับดี ไม่ว่าจะเป็ นด้านความเหมาะสมของรู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู้ Active Learning ด้านความเหมาะสมของขันตอน/กิจกรรม/กระบวนการของรู ปแบบการสอนฯ ด้านความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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เหมาะสมของแนวปฏิ บตั ิ ในการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning และด้านความเหมาะสมของ
เครื องมือทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

สรุ ปผลการวิจัย

รู ป แบบการจั ด การเรี ยน การสอน เพื อพั ฒ นาพฤติ ก รรมและผลสั ม ฤทธิ ท างการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา
คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู้ Active Learning สรุ ปผลได้ดงั นี
ผลการศึกษาข้ อมูลพืนฐานเกียวกับรู ปแบบการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning และศึกษา
จากข้อมูลพืนฐานความคิ ดเห็ น เกียวกับ สภาพและความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษา พบว่าผลการ
วิเคราะห์ แ ละสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้อ งกับ การจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู้ Active
Learning ได้แก่ หลักการสอนเชิงรุ ก ขันตอนการสอนเชิ งรุ ก องค์ประกอบของการสอนแบบ Active learning และรู ปแบบ
การสอนแบบ Active learning เป็ นต้น และผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับความคิดเห็นเกียวกับสภาพและความต้องการ
ในการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษา พบว่าผูเ้ รี ยนมีความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนที หลากหลาย เช่น การ
จัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดย
การสาธิ ต การเล่นเกมส์ การดูงานในสถานทีจริ ง การแลกเปลียนความคิด การดูวิดิโอ การโต้วาที การใช้แผนผังความคิด
การจัด การเรี ย นการสอนที เน้ น การคิ ด เป็ นต้น ซึ งองค์ป ระกอบของการจัด การเรี ยนการสอนแบบ Active Learning
ประกอบด้วย รายละเอียด/เนื อหา บทบาทครู ผสู ้ อน กิจกรรม/กระบวนการ สื อการสอน การวัดและประเมินผล และรู ปแบบ
การจัด การเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ประกอบด้ว ย การจัด การเรี ยนรู้ แ บบเน้ น ประสบการณ์ (Experiential
Learning) การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน (Project Based Learning) การจัด การเรี ยนรู ้แบบใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem
Based Learning) และการจัด การเรี ย นรู้ แ บบเน้น ทักษะกระบวนการคิ ด (Thinking Based Learning) ซึ งสอดคล้อ งกับ
ฐิตินันท์ รัตนพรหม (2552) ได้ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านกิ จกรรม “ห้องแห่ งการเรี ยนรู ้” ของนักศึ กษาในรายวิชา อย
411 การแปรรู ปพลาสติ ก โดยกิจกรรมห้องแห่ งการเรี ยนรู้ พบว่าการใช้กิจกรรรมห้องแห่ งการเรี ยนรู้ ยังไม่สามารถปรับ
นักศึกษากลุ่มเสี ยงและนักศึกษานอกกลุ่มเป้ าหมายให้มีผลสัมฤทธิ มากกว่า C ได้ทงหมด
ั
โดยในแต่ละรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนประกอบด้วย 5 ขันตอน ได้แก่ ขันศึกษาค้นคว้า ขันเชือมโยง ขันระดมสมอง ขันสังเกตการณ์ และขันสะท้อน
คิด
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรภา อรรถพร ( ) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการสอนเชิงรุ กออนไลน์เพือ
ส่ งเสริ ม พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ข องนิ สิต ปริ ญญาบัณ ฑิ ต พบว่ารู ป แบบที พัฒนาขึ นประกอบด้วย 9 องค์ป ระกอบ คื อ 1)
บทบาทผูส้ อน 2) บทบาทผูเ้ รี ยน 3) ระบบจัดการเรี ยนรู้ 4) เนือหาของบทเรี ยน 5) การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง 6)
การติดต่อสื อสารผ่านเทคโนโลยี 7) กระบวนการส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู้ 8) การสะท้อนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และ 9)
การวัดและประเมินผล และงานวิจยั ของ ปราณี วราสวัสดิ (2552) ได้ใช้เทคนิ คการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานใน รายวิชา
ทอ 320 (เคมีอาหาร) ซึ งประกอบด้วย 4 วิธี คือ วิธีที 1 ให้นกั ศึกษาอ่านเนื อหาทีจะเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาอภิปรายซักถาม
ในชันเรี ยนโดยผูส้ อนช่ วยแนะให้ได้เนื อหาที ถูกต้อง หลังการอภิ ปรายมีการทดสอบย่อย วิธีที 2 มีการทดสอบย่อยของ
เนื อหาที เรี ยนในครังก่อนซึ งเรี ยนโดยวิธีบรรยายและซักถามก่อนการเรี ยนในครังต่อไป วิธีที 3 ให้นกั ศึกษานําผลทีได้จาก
การทดลองในภาคปฏิบตั ิไปค้นคว้าเพิมเติม แล้วมาอภิปรายในชันเรี ยนโดยเชือมโยงกับหลักทฤษฎีทีเรี ยน และวิธีที 4 เป็ น
การสอนแบบบรรยายปกติ จากการศึกษาพบว่าการสอนแบบผสมผสานและการทดสอบย่อย จะทําให้นักศึ กษามี ค วาม
ตืนตัว ติดตาม เอาใจใส่ มากขึน และทําให้ผลสัมฤทธิในการเรี ยนดีขึน
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ผลการพัฒ นารู ปแบบการจัด การเรีย นการสอนเพื อพัฒ นาพฤติกรรมและผลสั ม ฤทธิทางการเรีย นของนักศึ กษา คณะครุ
ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning
จากการออกแบบรู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ Active Learning ซึ งประกอบด้วย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู้ Active Learning และการสร้างแบบประเมินองค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning ซึ งประกอบด้วย 1) แนวคิ ดการจัดการเรี ยนการสอน
แบบ Active Learning 2) รู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู้ Active Learning ซึ งประกอบด้วย
หัวข้อ /รายละเอี ย ด/เนื อหา เทคนิ ค การสอน ประกอบด้ว ย การจัด การเรี ยนรู้ แ บบใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem Based
Learning)
การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงาน (Project Based Learning) และการจัด การเรี ยนรู ้แบบเน้น ประสบการณ์ (Experiential Learning) บทบาทของ
ครู ผูส้ อน - กิ จกรรม/กระบวนการ ซึ งประกอบ ด้วย 5 ขันตอนได้แก่ ขันศึ กษาค้นคว้า ขันเชื อมโยง ขันระดมสมอง ขัน
สังเกตการณ์ และขันสะท้อนคิด สื อการสอน และการวัดและประเมินผล 3) แนวปฏิ บตั ิ ในการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยน
การสอน ประกอบด้วย ขันเตรี ยมความพร้อม ขันการจัดการเรี ยนการสอน และขันประเมินผล 4) เครื องมือที ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน สําหรับ ครู ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ได้แก่ รู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอน แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนทีมีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning โดยพบว่ารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนทีสร้างขึนมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรภา อรรถพร ( ) ซึง
ได้ศึ กษาการพัฒ นารู ป แบบการสอนเชิ งรุ กออนไลน์เพือส่ งเสริ มพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ข องนิ สิต ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต พบว่า
รู ปแบบที พัฒนาขึนประกอบด้วย
9 องค์ป ระกอบ ดังนี 1) บทบาทผูส้ อน 2) บทบาทผูเ้ รี ยน 3) ระบบ
จัดการเรี ยนรู ้ 4) เนื อหาของบทเรี ยน 5) การสอนโดยเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นศูน ย์กลาง 6) การติ ด ต่ อสื อสารผ่านเทคโนโลยี 7)
กระบวนการส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู้ 8) การสะท้อนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และ 9) การวัดและประเมินผล รู ปแบบการ
สอนเชิงรุ กออนไลน์เพือส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ฯ
มี 5 ขันตอน ดังนี 1) ขันศึ กษาค้นคว้า 2) ขันเชื อมโยง
ปัญหา 3) ขันระดมสมอง 4) ขันสังเกตการณ์ และ 5) ขันสะท้อนคิด
ผลการทดลองใช้ และประเมิน รู ปแบบการจัด การเรี ย นการสอนเพื อพัฒ นาพฤติกรรมและผลสั ม ฤทธิทางการเรี ย นของ
นักศึกษา คณะครุศ าสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning
ผูว้ จิ ยั นํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ Active Learning ทีปรับปรุ งแล้วตามข้อเสนอแนะ
ข อ งผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไป ส อน นั ก ศึ ก ษ าก ลุ่ ม ท ด ล องจํ า น วน 35 ค น ห ลั ง เส ร็ จสิ น ก ารจั ด ก ารเรี ยน ก ารส อ น
ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น พฤติ ก รรมการจัด การเรี ย นการสอน และเสนอความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ รู ป แบบที สร้ างขึ น พบว่ า
1) ผลการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนทีมีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยู่
ในระดับดี โดยพิจารณาเป็ นรายด้านดังนี ด้านพุทธิ พิสัย นักศึกษาได้คน้ คว้าหาความรู้เพิมเติมมากขึนกว่าเดิม นักศึ กษาได้
ฝึ กการสร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง และ นักศึกษามีโอกาสคิด/วางแผนนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ ด้านทักษะพิสัย พบว่า
นักศึ กษามี โอกาสลงมื อทํา/คิดในระหว่างการเรี ยน ได้อย่างถูกต้อง นักศึ กษาได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ
นักศึกษาได้ทาํ กิจกรรมแลกเปลียนเรี ยนรู ้จากกลุ่ม และด้านจิตพิสยั นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น/ซักถามในชันเรี ยน
นักศึ กษาเต็มใจร่ วมกิ จกรรมในชันเรี ยนทุกครัง และ นักศึ กษามี โอกาสฝึ กตนเองให้มีวินัยและรับ ผิดชอบในการทํางาน
2) ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการสอนตามรู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู้ Active
Learning พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างได้ค่าเฉลีย ( x = 25.42, SD =2.42) และคะแนนผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนช่วง 55-65 % ซึ งอยูใ่ นระดับตํามาก มีจาํ นวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.71 คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนช่วง
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66 - 75 % ซึ งอยูใ่ นระดับปานกลาง มีจาํ นวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 และคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนช่วง 76 - 85 %
ซึ งอยู่ในระดับดี มีจาํ นวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.29 3) ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนของนักศึ กษาที มีต่อ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู้ Active Learning พบว่าอาจารย์มีกิจกรรมการสอนหลากหลายที
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน อาจารย์ใช้สือการสอนเหมาะสมกับเนื อหาวิชาและช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้เพิมขึน และนักศึกษามี
บทบาทในการเรี ยนมากขึนจากการเรี ยนแบบ Active Learning ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุเนตร สื บค้า (2552) ได้ศึกษา
การสร้างรายวิชาสําหรับระบบการเรี ยนการสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Moodle e-Learning และศึกษาทัศนคติของนักศึกษา
ต่อการใช้ระบบ โดยวิธีการวิจัยเชิ งสํารวจจากนักศึ กษาที ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศ วกรรม
เกษตร พบว่าผูเ้ รี ยนมี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนผ่าน Moodle ว่ามี ส่วนช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจใน
บทเรี ยนมากขึน และเป็ นระบบทีทําให้สามารถสื อสารกับผูส้ อนได้ตลอดเวลาส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น มีความ
รับผิดชอบ มีการแสวงหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลา 4) ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดย
ใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ Active Learning โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี ทังในส่ วนบทนํา แนวคิ ด การจัด การเรี ยนการสอน
แบบ Active Learning ด้านความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ Active Learning
ด้านความเหมาะสมของขันตอน/กิจกรรม/กระบวนการของรู ปแบบการสอนฯ ด้านความเหมาะสมของแนวปฏิบตั ิในการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ด้านความเหมาะสมของเครื องมือทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ซึ งจากการทดลองใช้และประเมินรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของ
นักศึ กษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ Active Learning พบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ (จิรภา, ) ซึงได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการสอนเชิงรุ กออนไลน์เพือส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนิสิต
ปริ ญญาบัณฑิต พบว่าผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนเชิงรุ กออนไลน์เพือส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนิ สิตปริ ญญา
บัณฑิ ต พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของกลุ่มตัวอย่างสูงขึนในแต่ละสัปดาห์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . สําหรับ
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ควรมีการกระตุน้ พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ทีพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน เพือประโยชน์ในการเรี ยนรู้
ต่ อไปดังนี 1) ควรมี การปรับ เปลี ยนหรื อสอดแทรกวิธี การสอนแบบอื นๆ โดยยึด ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ตามความ
เหมาะสมกับลักษณะของผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย 2) ควรเพิมเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจนมากยิงขึน 3) ควรศึ กษา
พฤติกรรมด้านอืนๆ ทีเปลียนแปลงไปด้วย
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การศึกษาผลสั มฤทธิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรี ยนวิชากีฬ าลีลาศ เรื องจังหวะบีกนิ และ
จังหวะช่ าช่ าช่ า ของนักศึกษาชั นปี ที 1วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ทีเรียนด้ วยสื อวีดีโอ
The Study of the First Year Students’ Learning Achievement and Satisfaction from
Studying Dance SportBeguine andCha ChaChaby Using Video
ชุลี หมีรักษา *
ChuleeMeeruksa1*

บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือ ) ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและ
จังหวะช่าช่าช่า ของนักศึ กษาชันปี ที ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ ) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อ
การเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ใ นการวิจัยครังนี คื อ นักศึ กษาสาขาการบัญชี ชันปี ที ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึ กษา
ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จํานวน คน โดยใช้วธิ ี เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง สัปดาห์ จํานวน ชัวโมง
การดําเนิ นการทดลองครังนี ใช้แผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
คือ ) สื อวีดีโอ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ) แบบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาวิชากีฬาลีลาศ เรื อง
จังหวะบี กินและจังหวะช่ าช่าช่า ) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที มีต่อการเรี ยนวิชาลีลาศเรื องจังหวะบี กิน
และจังหวะช่าช่ าช่ า วิเคราะห์ข อ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้ อยละ, ค่าเฉลีย, ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), และใช้สถิติทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่t-test Dependent Sample
ผลการศึกษาพบว่า
. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของ
นักศึกษาทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโอสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
. ความพึงพอใจในการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ
อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ : วิชากีฬาลีลาศ, จังหวะบีกิน, จังหวะช่าช่าช่า, สื 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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สาขาศึกษาทัวไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัยตําบลท้องเนี ยน อําเภอขนอม
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมาย
ของการศึ กษาตามมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึ กษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที สมบู รณ์ทงร่
ั างกาย จิ ตใจ
สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรมมีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข” โดย
ได้กาํ หนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22 ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที สุ ด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเติ มเต็ม ศักยภาพ” และได้ระบุ ถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ไว้ในมาตรา 24 (5) ว่า “ส่ งเสริ มสนับ สนุ น ให้
ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพือให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความ
รอบรู ้รวมทังสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการเรี ยนรู้ ทังนีผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู้ไปพร้อมกันจากสื อ
การเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นให้การเรี ยนการสอน เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยผูส้ อนต้องทําหน้าที
เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ โดยใช้สือและแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี ผูส้ อนสามารถนําความ
เจริ ญของเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนในลักษณะใหม่ทีสามารถตอบสนองนโยบายทีกําหนดไว้ใน
พระบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ โดยมีผลกับการเรี ยนทังผูส้ อนและผูเ้ รี ยนโดยตรงรู ปแบบการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ควร
เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง โดยใช้สือต่างๆ ที มีอยู่เป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู ้ สื อวีดีโอเป็ นสื อ
รู ปแบบหนึ งทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึ กษาและทําความเข้าใจกับบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง สามรถเรี ยนรู้ได้ไม่จาํ กัดเวลาและ
สถานทีทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน (นิ ภาพร ช่วยธานี , 2555) เนืองจากเป็ นสื อทีสามารถนําเสนอเนื อหาประกอบ
เสี ยงบรรยาย ภาพเคลือนไหว ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการศึกษาเรี ยนรู้และเรี ยนเพิมเติมด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
เมือพิจารณาจากสภาพการสอนรายวิชากีฬาลีลาศเป็ นรายวิชาทีต้องอาศัยทักษะในการปฏิบตั ิบ่อยๆจึงจะเกิดความ
ชํานาญทําให้การจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนเพียงอย่างเดียวซึ งเรี ยนสัปดาห์ละ 3 ชัวโมง ไม่เพียงพอกับการฝึ กฝนการ
เต้นตามจังหวะต่างๆ ตามทีกําหนดในหลักสู ตร เพราะผูส้ อนต้องสอนและสังเกตการณ์ปฏิบตั ิการเต้นลีลาศของนักศึกษา
เป็ นรายบุคคล ทําให้ตอ้ งใช้เวลาสอนมาก หากต้องการให้นกั ศึกษาเต้นลีลาศได้อย่างถูกต้องและสวยงาม ทังท่าเต้น การลง
จังหวะดนตรี และการจับคู่ ประการสําคัญหากต้องการให้นกั ศึกษาเกิดความชํานาญในการลีลาศจังหวะต่างๆ นักศึกษาต้อง
ไปทบทวนด้วยตนเอง เพือให้เกิดความชํานาญ จึ งมีความจําเป็ นต้องอาศัยสื อวีดีโอ เพือช่วยแก้ปัญหาในเรื องการเรี ยนการ
สอน เพือทําให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดแก่นกั ศึกษา (พีระพล เอียดทองใสและคณะ,2556)
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจทีจะศึ กษาและพัฒนาสื อวีดีโอเพือเข้ามาช่วยเป็ นสื อการเรี ยนการสอนทีมีระบบ
ในรายวิชากี ฬาลีลาศ เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถสู งขึน เพือแก้ปัญหาในเรื องความแตกต่างของผูเ้ รี ยนทางด้าน
ประสบการณ์ ความถนัด ความสนใจ เพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ทีเข้าใจง่ายมากทีสุดจากการมองเห็นภาพเคลือนไหว
ทีปรากฏและปฏิบตั ิตามได้โดยการใช้ประสาททางตาและหูไปพร้อมกัน ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจ ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
ได้เร็ วขึน เข้าใจบทเรี ยนได้ง่ายกว่าและสามารถนําไปประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชากีฬาลีลาศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชันปี ที 1 ปี
การศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ทีเรี ยนด้วย
สื อวีดีโอ
2. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฯทีมีตอ่ เรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่าทีเรี ยน
ด้วยสื อวีดีโอ
สมมติฐานการวิจยั
1. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชันปี ที 1 ปี การศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั หลังเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ
สูงกว่าก่อนเรี ยน

วิธีดําเนินการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม เป้ าหมายคื อ นักศึ กษาสาขาการบัญ ชี ชันปี ที ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึ กษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุต สาหกรรมและการจัด การ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย จํานวน คน โดยใช้วิธี เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ใช้ระยะเวลาในการสอน สัปดาห์ จํานวน ชัวโมง
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
1. เครื องมือทีใช้ในการทดลองคือสื อวีดีโอ ทีบันทึ กจากการสอนจริ งของผูว้ จิ ยั ในวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกิน
และจังหวะช่าช่าช่านําภาพทีได้มาตัดต่อเป็ นสื อวีดีโอเพือทีบันทึกลงแผ่นซี ดี จากนันนําสื อวีดีโอทีพัฒนาขึน ให้ผเู ้ ชียวชาญ
3 ท่าน ประเมินคุณภาพพบว่าค่าประเมินบทเรี ยนด้วยสื อวีดีโออยูใ่ นระดับมาก ( ̅ ) = 4.40
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย
1) แบบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลัง เรี ยนแบบปรนัยชนิ ด 4
ตัวเลือกจํานวน 30 ข้อหาประสิ ทธิ ภาพของแบบทดสอบโดยการตรวจความตรงตามเนื อหา (หาค่า IOC) โดยผูเ้ ชียวชาญ 3
คนนําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (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 ทีไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายวิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิภาพ
แบบทดสอบ ได้ค่าความเชือมันของแบบทดสอบเท่ากับ 0.75
2) แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคําถามที ถามเกี ยวกับความพึงพอใจ 3ด้าน คือ 1. การนําเสนอเนื อหาสื อ
วีดีโอ 2. วิธีการนําเสนอสื อวีดีโอ 3. การนําไปใช้ประโยชน์ ซึงผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
นิภาพร ช่วยธานี , (2555) จากนันนําแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชียวชาญ3 ท่านตรวจและหาค่าความเชือมันแบบสอบถามความ
พึงพอใจเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อโดยใช้เกณฑ์กาํ หนดค่าระดับความพึงพอใจ
ดังนี
4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยทีสุด
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ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีกระบวนการดังนี
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ทดสอบผลสัมฤทธิรู้ก่อนเรี ยน
ด้ วยสื อวีดีโอ
(Pre-test)
สอนโดยใช้ สือด้วยสื อวีดโี อ

ทดสอบผลสัมฤทธิหลังเรี ยน
ด้วยสื อวีดีโอ
(Post-test)

สอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีมีต่อการเรี ยนด้ วย
สื อวีดโี อ
แผนผังที 1 แผนผังกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแผนผังกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถอธิบายได้ ดังนี
1) เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ ทางเรี ยนของนักศึ กษากลุ่มเป้ าหมายโดยให้ทาํ แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ก่อนเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ
2) ผูว้ ิจัยดําเนิ นการสอนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบี กินและจังหวะช่าช่าช่า ใช้สือวีดีโอที ผูว้ ิจัยสร้างขึนโดยใช้
ระยะเวลาในการสอน สัปดาห์ จํานวน ชัวโมง
3) เก็บ ข้อมูลผลสัมฤทธิ ทางเรี ยนของนักศึ กษากลุ่มเป้ าหมายโดยให้ทาํ แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า หลังเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ
4) สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษกลุ่มเป้ าหมายทีมีต่อการสอนด้วยสื อวีดีโอ

การวิเคราะห์ ข้อมูล

1) การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ ค่ าร้อ ยละ, ค่ าเฉลี ย , ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน, และใช้วิธี การทางสถิ ติ แ บบ
t-test Dependent Sampleเพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบี กินและจังหวะช่าช่าช่า ของ
นักศึ กษาชันปี ที ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึ ก ษา
ของวิท ยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัด การ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ก่อนเรี ยนและหลังทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ
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2) วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบี กินและจังหวะช่าช่าช่า
ที เรี ยนด้วยสื อวีดีโอ โดยการหาความถี, ค่าร้ อยละ, ค่าเฉลีย, และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน จากโปรแกรม SPSS ที ใช้ในการ
เปรี ยบเทียบ

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการวิจยั
ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชันปี
ที ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วชิ ยั ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ ดังต่อไปนี
ตารางที 1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้วยสื อวีดีโอ
การทดสอบ
จํานวน
x
S.D.
t
คะแนนก่อนเรี ยนด้วยสือวีดีโอ 26.374.57
2.05*
คะแนนหลังเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ
30
36.902.95
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
จากตารางที 1แสดงให้เห็นว่า นักศึ กษาจํานวน 30 คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนและหลัง
เรี ยนด้วยสื อวีดีโอ จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ทดสอบก่อนเรี ยนได้ คะแนนเฉลีย26.37คะแนนค่าเบียงเบนมาตรฐาน 4.57
ทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลีย 36.90คะแนน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน2.95ซึ งจากการทดสอบด้วย t-test Dependent พบว่า
ผลสัมฤทธิหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะ ช่าช่าช่าที
เรี ยนด้วยสื อวีดีโอ (n=30)
รายการประเมิน x
S.D. แปลผล
. การนําเสนอเนือหาของสื อวีดีโอ
1.1 เนือหาการนําเสนอตรงกับจุดประสงค์การเรี ยน 4.570.50 มากทีสุด
1.2 เนือหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4.33
0.48มาก
1.3 การเรี ยนด้วยสื อวีดีโอสามารถประหยัดเวลาเรี ยนได้เหมาะสม 4.50
0.51มากทีสุด
เฉลีย 4.47 0.50มาก
2. วิธีการนําเสนอสื อวีดีโอ
2.1 การนําเสนอน่าสนใจ4.30
0.47มาก
2.2 เสี ยงบรรยาย (นําเสี ยง การออกเสี ยง อักขระ) และเสียงประกอบ4.17
0.53มาก
ชัดเจน เหมาะสม
2.3 ความเหมาะสมของเวลาของสื อวีดีโอ
4.00
0.43มาก
เฉลีย 4.16 0.48มาก
3. การนําไปใช้ประโยชน์
3.1 การผลิตสื อวีดีโอประกอบการสอนเป็ นสิ งทีมีประโยชน์ 4.83
0.38มากทีสุด
3.2 ควรมีการนําสื อวีดีโอมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในหัว4.83
0.38มากทีสุ ด
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ข้ออืนอีก
3.3 หลังจากการดูสือวีดีโอนักศึกษาได้รับความรู้เรื อง จังหวะบีกิน4.33
และจังหวะช่าช่าช่า
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0.48มาก

เฉลีย 4.67 0.41มากทีสุด
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในสื อวีดีโออยูใ่ นระดับ
4.430.50
มาก
รวมเฉลีย 4.43 0.47มาก
จากตารางที 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึ กษาที มีต่อการเรี ยนวิชากี ฬาลี ลาศ เรื องจังหวะบี กินและ
จังหวะ ช่าช่ าช่า ทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโอพบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ ในระดับมาก
เมือพิจารณาเป็ นรายการปรากฏว่ารายการทีนักศึกษามีระดับความพึงพอใจมากทีสุดคือการนําไปใช้ประโยชน์ รองลงมาคือ
การนําเสนอเนือหาของสื อวีดีโอ และวิธีการนําเสนอเนือหาสื อวีดีโอตามลําดับ
วิจารณ์ ผลการวิจยั
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ น ว่าสื อวีดีโอวิชากี ฬาลี ลาศ เรื องจังหวะบี กินและจังหวะช่าช่ าช่าที ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ น
ช่วยให้ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษา หลังเรี ยนวิชากีฬาลีลาศสูงกว่าก่อนเรี ยน ซึงสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
1) บทเรี ยนสื อวีดี โอเรี ยนวิชากี ฬาลี ลาศ เรื องจังหวะบี กิน และจังหวะช่ าช่าช่ า ของนักศึ กษาชันปี ที 1วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ เป็ นสื อการสอนทีช่วยให้ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษา
สู งขึ น เนื องจากเป็ นสื อที ได้พฒั นาขึ น โดยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด ความสนใจ และสามารถเรี ยนรู้ได้ไม่จ ํากัดเวลา และ
สถานที ซึ งผลวิจยั นี สอดคล้องกับ นิ ภาพร ช่วยธานี (2554) ซึงศึ กษาพบว่า สื อวีดีโอ เป็ นสื อทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน สามารถ
เรี ยนรู ้ได้ไม่จาํ กัดเวลา และสถานที นักศึกษาทีเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เรื องพลศาสตร์ นีมีผลสัมฤทธิทีสู งขึน
2) สื อวีดีโอ สามารถนําเสนอบทเรี ยนได้อย่างรวดเร็ ว ทังมีสีสันที สวยงามทําให้เกิ ดแรงกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความ
สนใจในบทเรี ยน รวมทังภาพเคลือนไหว และเสี ยงดนตรี นักศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ในบทเรี ยนได้ซําแล้วซําอีก เป็ นสื อที
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดี ซึ งสอดคล้องกับ ทัศนะของ ศรัณยา จูพนั ทะ (2556) ซึ งได้กล่าวว่า
สื อการเรี ยนลีลาศจะต้องเป็ นสื อที นักศึกษาสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับ สามารถใช้ทบทวนบทเรี ยนได้
หลายๆครัง จนเกิดความเข้าใจ
3) สื อวีดีโอเป็ นสื อทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึนจากการปรับเปลียนการเรี ยนการสอนจากแบบเดิมทีเน้น บรรยาย และปฏิบตั ิ
ในห้องเรี ยนเป็ นหลัก มาเป็ นการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีการปรับเปลียนวิธีการสอนซึ งเน้นให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาด้วยตนเอง
เพิมขึน หารกการเรี ยนการสอนทีมีเพียงแต่การบรรยาย และปฏิบตั ิตามแล้วนักศึกษาอาจจะทําให้การสื อสารไม่ตรงกันทํา
ให้เกิดความเข้าใจทีคลาดเคลือน ดังนัน ผูส้ อนจําเป็ นจะต้องมีสือกลางเข้ามาช่วยในการเรี ยนการสอน เพือให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
เนือหาและปฏิบตั ิตามได้ง่ายและเร็ วขึน ซึงสอดคล้องกับทัศนะของ ศันสนีย ์ เลียงพานิชย์ (2555) ซึงได้สรุ ปว่า ในการเรี ยน
การสอนครู ค วรจะเปลี ยนการสอนแบบเดิ มที เน้นบรรยายเป็ นหลักมาเป็ นการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย อีกทังยัง
สอดคล้องกับ แผนแม่ บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารแห่ งประเทศไทย ที ได้หึความสําคัญในการส่ งเสริ ม ให้
การศึกษาในระบบทุกระดับนํา ICT มาใช้เป็ นเครื องมือในการเรี ยนการสอนให้มากขึน
4) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชันปี
ที 1วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ ผลการประเมิน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การใช้สือวีดีโอในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายการปรากฏว่ารายการที นักศึ กษามีระดับความพึงพอใจมากที สุ ดคือการ
นําไปใช้ประโยชน์ รองลงมาคือการนําเสนอเนื อหาของสื อวีดีโอ และวิธีการนําเสนอสื อวีดีโอ ผลความพึงพอใจของสื อ
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วีดีโอทีนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนจึงทําให้นกั ศึกษามีทศั นคติทีดี และส่ งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน
สื อวีดีโอจึงเป็ นสื อการสอนทีเหมาะสมที จะทําให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิมขึน ทําให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลัง
การเรี ยนการเรี ยนวิชากี ฬาลีลาศ เรื องจังหวะบี กินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึ กษา ที เรี ยนด้วยสื อวีดีโอสู งกว่าก่อนการ
เรี ยน และนักศึ กษามีทศั นคติทีดี ต่อการเรี ยนการสอนเนืองจากเป็ นสื อวีดีโอมีเนื อหาทีตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนผ่านการ
ปรับปรุ ง ทังด้านเนื อหา ด้านการผลิตสื อจากผูเ้ ชี ยวชาญ จึ งทําให้เมือนําสื อวีดีโอมาใช้ในการสอนจริ งแล้วทําให้ผเู ้ รี ยนมี
ความสนใจมีความแปลกใหม่ สามารถเข้าใจเนือหาได้ง่าย สร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน และมีความพึงพอใจมากขึน
5) สื อวีดีโอ สามารถช่วยแก้ปัญหาข้อจํากัดด้านเวลาเรี ยนตามปกติซึงเรี ยนสัปดาห์ละ3 ชม. ไม่เพียงพอกับการ
ฝึ กฝนการเต้นตามจังหวะต่างๆได้ถูกต้องและสวยงามได้ เมือมีสือวีดีโอเข้ามาใช้ในการเรี ยนทําให้นักศึกษาสามารถนําไป
ทบทวนและฝึ กด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ พีระพล เอียดทองใส และคณะ (2554) กล่าว
ว่าในการเรี ยนวิชาลีลาศ ผูเ้ รี ยนต้องอาศัยทักษะในการปฏิ บตั ิบ่อยๆจึ งจะเกิ ดความชํานาญ และผูเ้ รี ยนมีความจําเป็ นต้อง
อาศัยสื อวีดีโอในลักษณะของสื อเสริ ม เพือช่วยแก้ไขปั ญหา ในการเรี ยนการสอน ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผูเ้ รี ยน
6) สื อวีดีโอ เป็ นสื อที เป็ นการเรี ยนแบบรายบุคคล ตอบสนองความต้องการระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดี ผูเ้ รี ยน
ที เรี ยนได้ชา้ สามารถเรี ยนรู ้ ได้ตามความสามารถของตนเองโดยไม่ตอ้ งเร่ งรี บและไม่ตอ้ งกังวลหรื ออายผูส้ อนหรื อเพือน
หากพบว่าตนเองฝึ กปฏิบตั ิผิดพลาด ต้องการฝึ กฝนหลายๆครังหรื อต้องการศึ กษาเพิมเติมก็สามารถทําได้ ซึ งช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความเข้าใจในบทเรี ยน ทําให้เกิดทัศนะคติทีดี ต่อการเรี ยนวิชาลีลาศ ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศรัณยา (2556) ที
ได้กล่าวว่า สื อการสอนวิชาทักษะและการสอนลีลาศควรเน้นสิ งทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจ ัยเรื องการเรี ย นวิช ากี ฬ าลี ล าศ เรื องจัง หวะบี กิ น และจัง หวะช่ า ช่ า ช่ า ของนัก ศึ ก ษาชันปี ที 1วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโอ พบข้อสรุ ปทีเป็ นไปตามสมมติฐาน ดังต่อไปนี
1) ผลสัมฤทธิหลังการเรี ยนวิชากี ฬาลีลาศ เรื องจังหวะบี กินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชันปี ที 1วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโอมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาการเรี ยนวิชากีฬาลีลาศ เรื องจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชัน
ปี ที 1วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ทีเรี ยนด้วยสื อวีดีโออยูใ่ นระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ครังนี สําเร็ จลุล่วงลงด้วยดี โดยผูท้ าํ วิจยั ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดี ยิงจาก ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี ยม
ผูอ้ าํ นวยการวิท ยาลัยเทคโนโลยีอุต สาหกรรมและการจัด การที ได้กรุ ณ าให้ค าํ ปรึ กษาแนะนําช่ วยเหลื อตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชียวชาญทุกท่าน ที กรุ ณาให้คาํ แนะนําในการตรวจสอบแก้ไขและให้คาํ แนะนําในการ
สร้างเครื องมือการทดลองสําหรับการศึกษาค้นคว้าครังนี
ขอขอบพระคุ ณอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช ทีกรุ ณาให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือจนงานวิจยั สําเร็จด้วยดี
คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวิจยั ในครังนีขอมอบแด่คุณพ่อคุณแม่คุณครู โรงเรี ยนประถม และคุณครู โรงเรี ยน
มัธยมทุกท่านทีให้การศึกษา อบรม สังสอน ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่านทีมีส่วนช่วยให้งานวิจยั ครังนีสําเร็ จด้วยดี
จึงขอบคุณมา ณ ทีนีด้วย
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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ จัดการเรี ยนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง
หลักสู ตร ได้แก่ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า ทังนีคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาทุกหลักสูตร
มีภูมิห ลังทางการศึ กษาต่ างกัน มี ทงจบการศึ
ั
กษาระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ และระดับ มัธยมศึกษาและอืนๆ ตลอด
หลักสู ตรการเรี ยนผูเ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนรายวิชาศึ กษาทัวไป ควบคู่กบั วิชาชี พเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ครอบคลุม เพือเป็ น
แนวทางพัฒ นาการเรี ยนการสอนหมวดวิชาศึ กษาทัวไป การศึ กษาครังนี เพือเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาที จบการศึ กษาจากระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่า โดยศึกษาจากผล
การเรี ยนของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง ชันปี ที ปี การศึกษา
ในรายวิชาหมวดศึ กษาทัวไป ได้แก่
คณิ ตศาสตร์ทวไป
ั ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเพือการสื อสาร โดยใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียประชากร
สองกลุ่มแบบอิสระกัน ทีระดับนัยสําคัญ . ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาทัง หลักสู ตร ทีมี
ภูมิหลังทางการศึ กษาต่างกัน มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนรายวิชาศึกษาทัวไปไม่แตกต่างกันในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ทวไป
ั และ
ภาษาไทยเพือการสื อสาร ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ผลการเรี ยนของนักศึ กษาหลักสู ตรการบัญชีทีมีภูมิหลังทางการศึ กษา
แตกต่างกัน มีผลการเรี ยนต่างกัน และเมื อทดสอบสมมติ ฐานข้างเดี ยวพบว่า ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาที จบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลียสูงกว่านักศึกษาทีจบระดับมัธยมศึกษา ดังนันในจัดการเรี ยนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทัวไปให้กบั นักศึกษาทีมีภมู ิหลังทางการศึกษาต่างกันสามารถจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบเดียวกันได้
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน, หมวดศึกษาทัวไป, ภูมิหลังทางการศึกษา, วิทยาลัยรัตภูมิ
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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

สาขาศึกษาทัวไป วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ตําบลท่าชะมวง อําเภอรัตภูมิ 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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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา แห่ งพระราชบัญญัติ
การบริ ห ารส่ วนงานภายในของสถาบัน อุด มศึ กษา พ.ศ.
และมาตรา ( ) ( ) แห่ งพระราชบัญญัติม หาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
ประกอบกับ มติ สภามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ในคราวประชุ ม ครังที
/ เมือวันที กุมภาพันธ์
และครังที / เมือวันที มิถุนายน
จึงออกประกาศให้จดั ตังส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั เมือ วันที กรกฎาคม
โดยมีการจัดการเรี ยนการสอน ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง (ปวส.) ซึงแบ่งออกเป็ น สาขาวิชา คือ . สาขาอุตสาหกรรม . สาขา
บริ หารธุรกิจ และ . สาขาศึกษาทัวไป โดยมีวสิ ัยทัศน์ในการดําเนิ นงาน ดังนี วิทยาลัยรัตภูมิผลิตนักศึ กษา และบัณฑิตที
คิดเป็ น ทําเป็ น และใช้เป็ น มีความเชียวชาญในวิชาชีพใฝ่ เรี ยนรู ้ มีระเบียบวินยั และรู ้รักสามัคคี (รายงานการประเมินตนเอง
วิทยาลัยรัตภูมิ ปี การศึกษา 2559)
ในปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยรัตภูมิจดั การเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื องจักรกลการเกษตรและสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พชันสูง 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาช่างยนต์ และ
สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ า โดยรับ ผูท้ ี จบการศึ กษาระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.) และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า วิทยาลัยรัตภูมิจึงจัดแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่ แผน ก สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และแผน ข สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) หรื อเทียบเท่า ทังสองแผนการศึ กษาจะต้อง
เรี ยนรายวิชาในหมวดศึกษาทัวไป จํานวนไม่ตากว่
ํ า 20 หน่วยกิต ซึงรายวิชาทีนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง
ต้องเรี ยนทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ทวไป
ั วิชาภาษาอังกฤษ 1 และวิชาภาษาไทยเพือการสื อสาร จากทีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น จะเห็นได้วา่ นักศึกษาทีเรี ยนแต่ละรายวิชามีภมู ิหลังทางการศึกษาต่างกัน ผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม. ) หรื อเที ยบเท่า หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยน ดังนี กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ค ณิ ตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่ างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต ในขณะที ผูส้ ําเร็ จ การศึ กษาระดับ ประกาศนี ยบัต รวิชาชี พ (ปวช.) กลุ่ม วิช า
ภาษาไทย ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต คณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่ วยกิ ต และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่ วย
กิต จากโครงสร้างของหลักสู ตรทังสองหลักสู ตรมีการเน้นทีแตกต่างกัน โดยหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานเน้น
พืนฐานวิชาสามัญ ส่ วนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พเน้นวิชาชีพ ดังนันผูท้ ี สําเร็ จการศึ กษามัธยมศึ กษาตอนปลายย่อมมี
พืนฐานในวิชาหมวดศึกษาทัวไปมากกว่าผูท้ ีสําเร็ จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เนื องจากความรู ้พืนฐานก่อนเข้าศึ กษาในมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการเรี ยนเป็ นปั จจัยทางตรงที มีผลต่อการ
เรี ยนของนักศึกษา (วรางคณา,
) ดังนัน ในการจัดการเรี ยนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัวไป ซึ งมีการจัดการเรี ยนการ
สอนให้นักศึ กษาที มีภูมิห ลังทางการศึ กษาต่างกัน เรี ยนในกลุ่มเดี ยวกัน ผูว้ ิจยั จึง ได้ท าํ การศึ กษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการศึ กษารายวิชาศึกษาทัวไปของนักศึ กษา วิท ยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที มีภูมิหลังทาง
การศึกษาต่างกัน จะมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนต่างกันหรื อไม่ เพือเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจในการจัดการเรี ยนการสอนใน
หมวดวิชาศึกษาทัวไป

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

192

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการศึกษารายวิชาศึกษาทัวไปของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
วิทยาลัยรัตภูมิ
. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการศึกษารายวิชาศึกษาทัวไปของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง
วิทยาลัยรัตภูมิทีมีภมู ิหลังทางการศึกษาต่างกัน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
นักศึ ก ษาที กําลังศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชันสู ง ชันปี ที ของวิท ยาลัยรั ต ภู มิ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิตศาสตร์ทวไป
ั ภาษาไทยเพือการสื อสาร และภาษาอังกฤษ ในปี
การศึกษา
จํานวน คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังนี สาขาวิชาการบัญชี จํานวน คน สาขาวิชาการตลาด จํานวน
คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จํานวน คน สาขาวิชาช่างยนต์ จํานวน คน และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า จํานวน คน
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ข้อมูลที ใช้ในการศึ กษาครังนี เป็ นข้อมู ลทุ ติยภูมิ ได้แก่ ขอ้ มูลผลการเรี ยนของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชันสูงชันปี ที 1 ปี การศึกษา 2560 ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ทวไป
ั ภาษาอังกฤษ1 และวิชาภาษาไทยเพือ
การสื อสาร ผูว้ ิจยั ทําการสําเนาข้อมูลจากงานทะเบี ยนและวัดผล วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
และนําข้อมูลมาบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการศึกษารายวิชาศึกษาทัวไปของนักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิทีมีภมู ิหลังทาง
การศึกษาต่างกัน ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล(Microsoft Excel) ซึงวิเคราะห์ผลดังนี
3.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นด้วยความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
3.2 เปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนเฉลียของนักศึ กษาที มีภูมิหลังทางการศึ กษาต่างกัน โดยตังสมมติ ฐานการศึ กษาว่า
นักศึ กษาทีจบการศึกษาจากระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายมีผลการเรี ยนเฉลียในรายวิชาศึ กษาทัวไปมากกว่านักศึ กษาทีจบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขียนแทนสัญลักษณ์ได้ดงั นี
สมมติฐานการศึกษา
H0 : 1  2
H1 :1 2

เมือ 1 แทน ค่าเฉลียผลการเรี ยนของนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า

2 แทน ค่าเฉลียผลการเรี ยนของนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ทําการทดสอบสมมติฐานการศึกษา ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนืองจากจํานวนประชากรมีขนาดเล็กจึงทําการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลียสองกลุ่มด้วยสถิติทดสอบ Independent t-Test มีการทดสอบ 2 ขันตอนด้วยกัน คือ
ขันตอนที การตรวจสอบค่าแปรปรวน ประชากรว่าเท่ากันหรื อไม่ โดยทดสอบสมมติฐาน ดังนี
H 0 :  12   22
H 1 :  12   22

เมือ 1 แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรี ยนของนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2
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ขันตอนที 2 ถ้าค่าความแปรปรวนของ ประชากรไม่แตกต่างกัน สถิติทดสอบ t จะเป็ น
t

( x1  x2 )  d

1 1
s 2p   
 n1 n2 

ถ้าค่าความแปรปรวนของ ประชากร แตกต่างกัน สถิติทดสอบ t จะเป็ น
t

( x1  x2 )  d
 s12 s22 
  
 n1 n2 

เมือ x1 แทน ค่าเฉลียผลการเรี ยนของนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า

x2 แทน ค่าเฉลียผลการเรี ยนของนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

d แทน ผลต่างของค่าเฉลียประชากร

s12 แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรี ยนของนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
s22 แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรี ยนของนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิตศาสตร์ทวไป
ั ภาษาไทยเพือการสื อสาร
ภาษาอังกฤษ จํานวน คน ด้วยความถี ร้อยละ แสดงดังตารางที พบว่า นักศึกษาทีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พ คิดเป็ นร้อยละ . และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ . เมือพิจารณา
ตามสาขาวิชาพบว่า สาขาวิชาการบัญ ชี มี นักศึ กษาที จบการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ร้อยละ . และจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่า คิดเป็ นร้อยละ . สาขาวิชาการตลาด มีนักศึ กษาที จบการศึ กษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ร้อยละ . และจบการศึ กษาระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่า คิดเป็ นร้อยละ
. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ มี นักศึ กษาที จบการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ร้อยละ และจบการศึ กษา
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ สาขาวิ ช าช่ า งยนต์ มี นั ก ศึ ก ษาที จบการศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ . และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ . และ
สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ า มี นั ก ศึ ก ษาที จบการศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ร้ อ ยละ . และจบการศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ .
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ตารางที 1 จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาศึกษาทัวไปแยกตามภูมิหลังทางการศึกษา
สาขาวิชา
ภูมิหลังทางการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
จํานวน(คน)
ร้อยละ
จํานวน(คน)
ร้อยละ
การบัญชี
14
38.89
22
61.11
36
การตลาด
8
44.44
10
55.56
18
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
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 ้อมู ล ผลการเรี ยนของนักศึ ก ษาที เรี ยนรายวิช าศึ กษาทัวไปด้วยค่ าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน แสดงดังตารางที พบว่า ผลการเรี ยนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ นักศึกษาทีจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลการ
เรี ยนสู ง กว่านักศึ กษาที จบมัธยมศึ กษาตอนปลายในสาขาวิช าการบัญ ชี สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่ างไฟฟ้ า แต่
สาขาวิชาการตลาดและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาที จบมัธยมศึ กษาตอนปลายมีผลการเรี ยนสู งกว่านักศึ กษาที จบระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ซึงสอดคล้องกับผลการเรี ยนในวิชาภาษาไทย สําหรับวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า นักศึกษาที จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลการเรี ยนสูงกว่านักศึกษาทีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ ง
ตรงกันข้ามกับ สาขาวิชาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาช่างยนต์
ตารางที 2 ผลการเรี ยนเฉลียรายวิชาศึกษาทัวไปแยกตามภูมิหลังทางการศึกษา
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ทวไป
ั
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
ปวช.
ม.ปลาย
ปวช.
ม.ปลาย
ปวช.
ม.ปลาย
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
รวม



2.93
1.38
2.00
1.97
3.13
2.24



0.83
0.45
0.71
1.13
0.85
1.03



2.70
1.75
2.18
1.82
1.88
2.10



0.88
0.71
1.03
1.02
0.92
0.99



3.36
2.50
2.44
2.47
2.63
2.73



0.41
0.46
0.67
0.64
0.24
0.69



3.00
2.75
2.86
2.04
2.46
2.55



0.63
0.59
0.85
0.68
0.69
0.76



3.86
2.50
2.83
3.20
3.00
3.19



0.22
0.71
0.75
0.53
0.71
0.72



3.55
2.90
3.00
3.36
2.92
3.24



0.44
0.52
0.77
0.40
0.79
0.60

ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึกษาทีมีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบที
แสดงดังตารางที จากการทดสอบในขันตอนที การตรวจสอบค่าแปรปรวนของผลการเรี ยนของนักศึ กษาที จบระดับ
ประกาศนี ยบัตรและจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผลการเรี ยนทัง รายวิชา มีความแปรปรวนเท่ากันทังสองกลุ่ม
เมือตรวจสอบตามสาขาวิชาพบว่า ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการบัญชี มีความแปรปรวนของผลการเรี ยนของทัง
สองกลุ่มไม่เท่ากัน ส่ วนสาขาวิชาอืนๆ มีความแปรปรวนของผลการเรี ยนเท่ากัน ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ค่าความแปรปรวน
ทังสองกลุ่มเท่ากันในทุกสาขาวิชา เช่นเดียวกับรายวิชาภาษาไทยเพือการสื อสาร ดังนัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
ทีทีมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน ปรากฏว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์ ยอมรับสมมติฐาน H หมายถึง ผลการเรี ยนของนักศึกษาที
จบการศึ กษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรี ยนเฉลียน้อยกว่าหรื อเท่ากับผลการเรี ยนเฉลียของนักศึกษาที จบ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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การศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ สอดคล้องกับวิชาภาษาไทยเพือการสื อสาร และรายวิชาภาษาอังกฤษ ที ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 เมื อพิ จ ารณาผลการเรี ยนในแต่ล ะสาขาวิชาพบว่า ผลการเรี ยนของนัก ศึ ก ษาที จบการศึ ก ษาจากระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมี ผ ลการเรี ยนเฉลี ยน้ อ ยกว่าหรื อ เท่ ากับ ผลการเรี ยนเฉลี ยของนัก ศึ ก ษาที จบการศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา

สรุ ปผลการวิจัย

การศึ กษาและเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ ทางการศึ กษารายวิชาศึ กษาทัวไป ของนักศึ กษาระดับ ประกาศนี ยบัต ร
วิชาชีพชันสูง วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ทีมีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน พบว่า นักศึกษาที
เข้ามาศึ กษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง จบระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายมากว่าจบจากระดับ ประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พ ในขณะที โครงสร้างของทังสองหลักสู ตรมี การเน้นที แตกต่างกัน ซึ งระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย มีพืนฐานวิชา
สามัญมากกว่า แต่จากการพิจารณาค่าเฉลียผลการเรี ยนจะเห็นได้วา่ นักศึกษาทีจบจากระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพมีผลการ
เรี ยนสู งกว่าระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า เกื อบทุกรายวิชา
ส่วนสาขาวิชาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลในทางตรงกันข้าม เมือทดสอบเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการ
ศึกษารายวิชาศึกษาทัวไป โดยใช้สถิติทดสอบที พบว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาที จบระดับ มัธยมศึ กษาตอน
ปลายมีค่าเฉลียน้อยกว่าหรื อเท่ ากับนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ ทธิ พงค์ ปั คมา
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนในภาคทฤษฎี ของนักศึกษา ปวส. สายตรง และปวส. สาย ม.6 มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนไม่ต่างกัน
ดังนันในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัวไป สามารถจัดการเรี ยนการสอนแบบรวมกลุ่มระหว่างนักศึกษา
ทีมีพนฐานแตกต่
ื
างกันได้
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครังต่อไปควรพิจารณาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนในรายวิชาทางวิชาชีพเฉพาะเพือเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ งานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ทีได้ให้การ
สนับสนุนข้อมูลในการทําวิจยั ครังนี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
เอกสารอ้ างอิง

196

กัลยา วานิ ชย์บญั ชา. 2552. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตดิ ้วย EXCEL. สามลดา, กรุ งเทพฯ.
จุ รี พร กาหยี , ฐานิ ตา ลอยวิ รั ต น์ และเกสิ นี พั ฒ นพิ สุ ทธิ . 2013. การศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง ต่ อ สถานภาพของนั ก ศึ ก ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาสงขลานคริ น ทร์ . ใน The 11 th International and National Conference on
Engineering Education (INCEE-11) May, ภู เก็ ต . แหล่ ง ที มา: http:// www. http://e-journal.eng.psu.ac.th, 27
เมษายน 2561.
ไปรยา อรรถนาถ. 2552. การศึกษาเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู้ ทักษะปฏิบตั ิและเจตคติต่อวิชาโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ในงานอาชี พ ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง(ปวส.). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา,
อยุธยา.
ทรรศนี ย์ คี รี ศ รี . 2547. องค์ ป ระกอบที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิช าภาษาอัง กฤษของนั ก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต้, สงขลา.
สุทธิ พงค์ ปั คมา . 2549. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง [ปวส.]
สาขางานเทคนิ คยานยนต์ สาขาวิชาเครื องกล ระหว่างนักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิ ชาเครื องกล [ปวช.] และผูท้ ี สําเร็ จ การศึ กษาจากระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย [ม. ] ของสถาบัน การ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรุ งเทพมหานคร, กุงเทพฯ.
ลี รั ต น์ อรุ ณ ส่ ง , พรรณี ซื ออุ ทิ ศ กุ ล และณวรรณ วัฒ นกุ ล . 2555. ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัต รวิช าชี พชันสู งและระดับ ปริ ญ ญาตรี หลักสู ตรเที ยบโอนรายวิชา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส านมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, นครราชสีมา.
วรางคณา เรี ยนสุทธิ. 2560. การศึกษาภูมิหลังและพฤติกรรมของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีมีสถานภาพ
ปกติ และรอพินิ จโดยใช้การทดสอบโฮลเทลลิงที กาํ ลังสอง. วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 19(2): 144–158.
อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล, บรรจบ อรชร และสุทธิพงศ์ ปัคมา. 2551. การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง (ปวส) สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระหว่างนักศึกษา ปวส สายตรง และ ปวส
ม. 6, น. 344-352. ใน การประชุ ม ทางวิชาการครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมแห่ ง ชาติ ครั งที 2, 24-25 มกราคม
,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, กรุ งเทพฯ.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

197

การศึกษาผลสั มฤทธิทางการเรียนวิชาวัฒ นธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร. ศรี วิชัย 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 นี มีวตั ถุป ระสงค์เพือ 1) ศึกษาผลสัม ฤทธิ หลังการเรี ยนเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ ร้อยละ (2) เปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ และ (3) ศึกษาความคิดเห็ นของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรม
และขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ ก ษาที 2 ปี การศึ ก ษา 2560 วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจั ด การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื องมือทีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานเรื องอัตลักษณ์ ของภาคใต้ จํานวน 2 แผน (2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที มีต่อ
กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) นักศึ กษาสามารถศึกษาและนําเสนอผลงานที เป็ นโครงงานที มีการแสดงออกถึง
เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ จํานวน 7 โครงงาน (2) ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ ของนักศึกษาหลังเรี ยน
โดยใช้กิ จ กรรมแบบโครงงานสู งกว่าก่ อนเรี ยน และ (3) นักศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่อกระบวนการจัด การเรี ยนรู้ โดยใช้
กิจกรรมแบบโครงงานอยูใ่ นระดับดีมาก
คําสําคัญ : กิจกรรมแบบโครงงาน, วัฒธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ,นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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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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1. ความเป็ นมาและความสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
แก้ไขเพิมเติมฉบับที (พ.ศ.
) มีความมุ่ง หมายพัฒนา
คนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทีมีความสมบูรณ์ ทังร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมในการศึกษา ต้องยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ในหมวดที มาตรา กล่าวไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้ รี ยนทุกคน ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ผูเ้ รี ยนต้องมีความสําคัญทีสุ ด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตามมาตรา กล่าวไว้ว่า การจัดการศึ กษา ทังการศึกษาใน ระบบ การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เน้น
ความสําคัญ ทังความรู ้ คุ ณ ธรรม กระบวนการเรี ย นรู ้ และบู รณาการตามความเหมาะสมของแต่ล ะระดับ การศึ ก ษา
ซึ งสอดคล้องกับมาตรา กล่าวไว้ว่า การจัด กระบวนการเรี ยนรู้ สถานศึกษาควรจัดเนื อหาสาระ ให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัด ของผู ้เรี ยน โดย คํานึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งของแต่ ล ะบุ ค คล ฝึ กทัก ษะกระบวนการคิ ด การเผชิ ญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้ มาใช้ เพือป้ องกันแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิคิดเป็ น ทํา
เป็ น การจัด การเรี ยนการ สอนควรผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่างๆให้ส มดุล กัน เพือให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ (สํานัก วิ ชาการและมาตรฐานการศึ ก ษา,
) นอกจากนันหลักสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช
ก็ได้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เน้นให้นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาจากกิ จกรรมที ปฏิ บ ัติเกี ยวกับบทเรี ยนได้
ปั ญหานัน ควรเป็ นปั ญ หาที นักเรี ยนสนใจและอยากรู้ ค าํ ตอบ นักเรี ยนจะได้ท ําการศึ กษาค้น คว้าและรวบรวมข้อมูลที
เกียวข้อง โดยอาศัยความรู ้และความเข้าใจจากเรื องทีเรี ยนมา (พิมพันธ์,
) จะเห็ นว่า ใน ชีวิตประจําวันของคนเรานัน
มักจะพบปั ญหาต่าง ๆ การแก้ปัญหาจึ งเป็ นสิ งสําคัญต่อการดําเนิ นชี วิตของคนใน สังคม ซึ งจะต้องใช้ทกั ษะการคิ ดเพือ
แก้ปัญหาทีเกิดขึน ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็ นเพียงการรู้จกั คิดและรู ้จกั การใช้สมองหรื อมุ่งพัฒนาสติปัญญาเท่านัน แต่
ยังสามารถพัฒนาทัศนะคติ วิธีคิด ความรู้ความเข้าใจใน สภาพการณ์ของสังคมได้ดี (Eberle and Stanish,
อ้างถึงใน
ประพันธ์ศิริ,
) การแก้ปัญหา จึงเป็ นทักษะกระบวนการที สําคัญและจําเป็ นในสังคมปั จจุบ ัน ซึ งในระบบการศึกษา
จําต้องให้ความสําคัญในการ พัฒนาผูเ้ รี ยน มีโอกาสฝึ กทักษะการแก้ปัญหาให้มากขึน การสอนทักษะการแก้ปัญหานัน ต้อง
กําหนดสถานการณ์ ที เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝน ให้เกิด ทักษะสําคัญ ๆสอดคล้องกับสถานการณ์ ในชี วิตจริ ง ควรเป็ น
สถานการณ์ที จําเป็ นต่อการรู ้จกั แก้ปัญหาได้ดี (ประพันธ์ศิริ, 2553)
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าและลง มือปฏิบตั ิ
ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตน ซึ งอาศัยกระบวนการในทางวิทยาศาสตร์ หรื อ กระบวนการอืนๆ ที
เป็ นระบบไปศึกษาหาคําตอบในเรื องนันๆ (สุวิทย์ และ อรทัย,
) เรี ยนรู ้ อย่างเต็มตามศักยภาพ (สุพล,
) กิ จกรรม
การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะ กระบวนการคิด มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนคิดร่ วมกันแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และนํา
ประสบการณ์ทีได้รับไปปรับใช้ใน ชีวติ ประจําวันได้อย่างมีความสุข (เมธินี , 2548)
การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงการได้เริ มในประเทศสหรัฐอเมริ กา ช่วงศตวรรษที 19-20 เป็ นความคิดริ เริ ม
ของ William Heard Kilpatrick นัก การศึ กษาอเมริ กัน ซึ งพัฒ นามาจากแนวคิ ด ของ John Dewey ที สนับ สนุ น ให้ ส ร้ าง
ประสบการณ์ทางการศึกษาเพือช่วยให้เด็กเกิ ดความตระหนักในชุมชน นํามาประยุกต์ สอนเด็กถึงวิธีการใช้โครงการที
เกียวกับประสบการณ์ จริ งให้เป็ นรากฐานสําคัญของการศึกษามากกว่าการเตรี ยมเด็กเพืออนาคต ในช่วงปี ค.ศ. 1934 Lucy
Sprague Mitchell นักการศึ กษาจาก The Bank Street College Of Education นครนิ วยอร์ ก ออกศึกษาสิ งแวดล้อมและสอน
ครู ให้รู้จกั วิธีการใช้โครงการ ซึ งเป็ นวิธีสอนทีพัฒนาโดยวิทยาลัยการศึ กษาแบงก์สตรี ทีมีส่วนคล้ายคลึงอย่างมากกับการ
สอนแบบโครงการ ผลการทดลองใช้พบว่า เด็กเรี ยนรู้ได้ดีจากการวางแผนทํางานร่ วมกัน ได้ตดั สิ นใจและเรี ยนรู ้ในสิ งที
ต้องการเรี ยน ผลการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มศักยภาพของเด็กทุกด้าน ต่อมาในปี ค.ศ.1945 หลังสงครามโลกครังที 2 ใน Villa Cella
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ซึ งเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที อยู่ห่างจากตัวเมือง Reggio Emilia 2-3 ไมล์ แม่บ ้านกลุ่ มหนึ งร่ วมมือกับ Malaguzzi นักการศึ กษา
และกลุ่มผูป้ กครองจัดการศึกษาให้เหมาะกับเด็กที มีชีวิตอยูท่ ่ามกลางบ้านเรื อนปรักหักพังเพราะผลจากสงครามโลก และ
ทําการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี บทความ งานวิจยั ข้อคิดเห็ นจากศาสตร์ สาขาต่างๆ ทีเกียวข้องกับการศึ กษา ทดลองปฏิบตั ิ แล้ว
วิเคราะห์ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ ทําการปรับปรุ งจนได้แนวคิดและการปฏิบตั ิในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็ก
ปฐมวัย และประสบผลสําเร็ จจนเป็ นที รู ้ จักในกลุ่มยุโรปอเมริ กาเหนื อ และอเมริ กา ตังแต่ปี ค.ศ.1980 Reggio Emilia ได้
กลายเป็ นชือของแนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย และ การเรี ยนรู ้อย่างลุ่มลึกจากงานของโครงการ (Projects)
เป็ นกิจกรรมการสอนที โดดเด่นในโรงเรี ยนตามแนวคิด Reggio Emilia การจัดประสบการณ์แบบโครงการได้รับการพัฒนา
รู ป แบบให้ ชัด เจนขึ นโดย Katz ชาวอเมริ ก า และ Chard ชาวแคนาดา ที ได้ไ ปศึ ก ษาดู ง านการเรี ย นการสอน Project
Approach จากโรงเรี ยนก่อนประถมศึกษาในเมือง Reggio Emilia ซึ งอยู่ทางตอนเหนื อของประเทศอิตาลี และทังสองก็ได้
พิมพ์เผยแพร่ หนังสื อชือว่า Engaging Children , s Mind : The Project Approach ซึงหนังสื อเล่มนี ได้เป็ นแนวทางในการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการในระยะต่อมา
สําหรับประเทศไทยมหาวิทยาลัยทีเปิ ดสอนทางการศึ กษาได้จดั หลักสูตรทีกําหนดรายวิชา นวัตกรรมการศึ กษา
โดยให้นักศึกษาเรี ยนและทดลองจัดการสอนแบบโครงการให้แก่เด็กปฐมวัยเป็ นนวัตกรรมหนึ งทีต้องฝึ กปฏิบตั ิ ตลอดจน
ศึ กษาวิจยั ในหลักสู ตรระดับปริ ญ ญาโทและปริ ญญาเอก ส่ วนสถานศึ กษาระดับปฐม วัยทังภาครัฐ และเอกชนสนใจนํา
นวัตกรรมการสอนแบบโครงการไปใช้อย่างแพร่ หลายในปัจจุบนั
การสอนแบบโครงงาน(Project Approach) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกสิ งทีจะศึกษา หรื อโครงการทีสนใจ
จะทํา ซึ งจะช่ ว ยให้ ผู ้เรี ยนได้น ํ าความรู ้ ใ นชันเรี ยนมาบู ร ณาการกับ สิ งที กระทํา นําไปสู ้ ค วามรู ้ ใหม่ๆ ด้วยการสร้ า ง
ความหมาย การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ดว้ ยตนเอง (สุ เทพ, 2547) ลักษณะการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบ
โครงงานเป็ นการจัดกิจกรรมทีครู ผสู ้ อนต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนทีส่งเสริ มการเรี ยน ด้วยสิ งทีหลากหลาย เป็ นการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบหนึ งที ให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนด้วยตัวเอง ได้ลงมือปฏิ บตั ิจริ งในลักษณะของการศึกษา สํารวจ ค้นคว้า
ทดลอง ประดิฐ์ คิ ดค้น โดยมีครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ แนะนํา และให้คาํ ปรึ กษาอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ ในชัน
เรี ยนมาบูรณาการ กับกิ จกรรมทีจะทําเพือนําไปสู่ ความรู ้ใหม่ๆ ด้วยการสร้างความหมาย แก้ปัญหา การค้นพบความรู้ดว้ ย
ตนเอง (สุ พล,
) การสอนโดยโครงงานเป็ นการสอนทีให้ผเู้ รี ยนรู ้จกั วิธีทาํ โครงงานวิจยั เล็กๆผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิ เพือ
พัฒนาความรู ้ ทักษะ และสร้างผลผลิตทีมีคุณภาพ ระเบียบวิธีดาํ เนินการเป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลักของ
การสอน โดยใช้โครงงานต้องกระตุน้ ให้นกั เรี ยนรู้จกั สังเกต รู ้จกั ตังคําถาม รู ้จกั ตังสมมุติฐาน รู ้จกั หาความรู้ดว้ ยตัวเอง เพือ
ตอบคําถามที ตนอยากรู ้ สามารถสรุ ปและทําความเข้าใจ กับสิ งทีค้นพบในโครงงานอาจจะทําในเวลาเรี ยนหรื อนอกเวลา
เรี ยนก็ได้ (วิมลรัตน์, 2544)การสอนโครงงานจึงไม่ใช่สิงทียากเกินความสามารถของครู ทีจะทําการสอน แต่ตอ้ งอาศัยทักษะ
การจัดการสอน และทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ ยตัวเอง ในการอ่านและค้นคว้าให้มีความรู ้มากกว่า นักเรี ยนค่อนข้างมาก
ด้วย (สุ พ ล, ) นอกจากนี กิ จกรรมโครงงานยังช่ วยเสริ ม สร้างคุณ ลักษณะของคน ให้มี คุ ณภาพพร้ อมที จะต่ อสู ้การ
เปลียนแปลงของโลกในอนาคต เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นผูผ้ ลิต ผูป้ ฏิบตั ิทีสร้างสรรค์ผลงาน และองค์ความรู ้ได้
จากการศึกษางานวิจยั อัตลักษณ์แห่งพืนถินชาวใต้ของหทัยรัตน์ (2556)ได้ทาํ การวิจยั อัตลักษณ์แห่งพืนถินชาวใต้ชุด
นี เป็ นการนําประสบการณ์ ความทรงจํา จากความประทับใจ ความรัก ความผูกพันในวัยเยาว์ มาเป็ นแรงบันดาลใจใน
การถ่ายทอดเรื องราว อารมณ์ความรู ้สึก ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามจินตนาการ และทัศนคติส่วนตัว
ด้วยเทคนิ ควิธีการเขี ยน แกะไม้ และประกอบไม้ มุ่งเนื อหาเรื องราวของวิ๔ชี วิตความเป็ นอยูข่ องครอบครัว และวิถีชีวิต
ชาวใต้ โดยอาศัยวัตถุและวัสดุ ทีมีความหมายต่อความทรงจําและความรู้สึกของข้าพเจ้า มาเป็ นสื อในการแสดงออกเป็ น
รู ปแบบผลงานสื อผสมและการจัดวาง เพือสะท้อนความงดงามและคุณค่าของวัฒ นธรรม ซึ งแฝงนัยยะทางความคิด ที
แสดงถึงความระลึกถึง และโหยหาความทรงจําในวัยเด็ก ทีเกิดจากประสบการณ์ของข้าพเจ้า
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ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานจึงมีความสนใจทีจะทดลองสอน
วิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน และได้เลือกเอาเนื อหาเรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ใน
ระดับปริ ญญาตรี ทังนี เพือศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานเอาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
และ เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ น ของนักศึกษาที มีต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจ กรรมแบบโครงงาน ซึ งเป็ น
เนื อหาที มีความสัมพันธ์กบั ชี วิตประจําวันของนักศึ กษา สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายและเหมาะสมกับการสอนแบบ
โครงงาน นักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึ กการตัดสิ นใจและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทําให้นกั ศึกษาเรี ยนอย่างมีความสุ ขและเรี ยนได้ตลอดเวลาทังในและนอกห้องเรี ยน
จากสาเหตุดงั กล่าวผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนรู้วชิ าวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้เพือพัฒนาทักษะกระบวนการ
บูรณาการของนักศึกษาปริ ญญาตรี ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ โดยใช้วธิ ีการสอนแบบใช้
โครงงานเป็ นฐาน (Project base Learning: PBL) ซึ งเป็ นวิธีการสอนที ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิ บัติดว้ ยตนเอง
และพัฒนาทักษะการคิดอีกทังยังเป็ นการฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่มให้กบั ผูเ้ รี ยนอีกด้วย ดังนันผูว้ จิ ยั จึ งใช้การทําโครงงานเรื อง
เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ เป็ นเครื องมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการบูรณาการของผูเ้ รี ยนเพือให้การเรี ยนการสอนวิชา
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ประสบความสําเร็ จตามเกณฑ์ทีคาดหวังไว้
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. ศึ กษาผลสัมฤทธิ หลัง การเรี ยนเปรี ยบเที ยบกับ เกณฑ์ ร้อยละ ผลการจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมแบบ
โครงงาน เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี
ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที 2 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ ของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมแบบโครงงาน และ
3. ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที มี ต่ อ กระบวนการการจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้กิ จ กรรมแบบโครงงาน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที 2
ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จํานวน 30 คน
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ เรื องอัตลักษณ์ของชาวใต้ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
หลังเรี ยนด้วยกิจกรรมโครงงานสูงกว่าก่อนเรี ยนการสอนโดยปกติ
2. ระดับความคิดเห็ นของนักศึกษาที มีต่อการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ เรื องอัตลักษณ์ของ
ชาวใต้ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที 2 ปี
การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย อําเภอขนอม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทีเรี ยนด้วยกิจกรรมโครงงา อยูใ่ นระดับมาก

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยในครั งนี งานวิจ ัยนี มีวตั ถุ ป ระสงค์เพือศึ กษาผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยน เรื องอัต ลักษณ์ ข องภาคใต้ ของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ภาคการศึ ก ษาที 2 ปี การศึ ก ษา 2560 วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจัด การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทีลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและ
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ขนบประเพณี ภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ให้มีจ ํานวนนักศึ กษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มี ผลสัม ฤทธิ
ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็มและเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของนักศึกษาที มีต่อกระบวนการการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาที ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ทีได้รับการสอนแบบโครงงาน
1. กลุ่มเป้าหมายทีใช้ ในงานวิจยั
กลุ่ ม เป้ า หมายที ใช้วิจัย ครั งนี คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ภาคการศึ ก ษาที 2 ปี การศึ ก ษา 2560 วิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรในการวิจยั ตัวแปรทีผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาในครังนี มีดงั นี
ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีสอน ซึงมี 2 วิธี คือการสอนกิจกรรมแบบโครงงานและ การสอนตามปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทีลงเรี ยนวิชา
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้เรื องอัตลักษณ์ของชาวใต้
2. ความความคิ ดเห็ นของนักศึกษาที มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนเรื องอัตลักษณ์ ของชาวใต้ วิชาวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณี ภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง (One Shot Case Study)โดยมีการจัด
กระทํากับนักศึ กษากับกลุ่มเป้ าหมาย แล้วสังเกตหรื อวัดผลทีได้จากการวิจยั โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
และเครื องมือวัดความคิดเห็ น ต่อจากนันจึ งนําผลทีได้จากการวัดมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ เขียนเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี (ชิด
ชนก, 2539)
X ----------------------- O

กําหนดให้ x หมายถึง กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน เรื องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณี ภาคใต้
O หมายถึง ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและความคิดเป็ นของนักศึกษาต่อกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
2. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี มี 3 ประเภท ได้แก่
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน เรื องอัตลักษณ์ ของชาวใต้ วิชาวิชาวัฒนธรรม
และขนบประเพณี ภาคใต้ จํานวน 2 แผน
2. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นแบบปรนั ย ชนิ ด 4 ตัว เลื อ ก จํา นวน 40 ข้อ ซึ งเป็ น
แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบ
โครงงาน
การสร้างและการหาประสิ ทธิภาพของเครื องมือ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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การสร้างเครื องมือในการวิจยั และการหาประสิทธิภาพของเครื องมือมีรายละเอียด ดังนี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน ดําเนิ นการสร้างและหาประสิ ทธิภาพดังนี
1. ศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักการ เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน
2. ศึกษาหลักสู ตรรายละเอียดของรายวิชา จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ คําอธิ บายรายวิชา กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนเรื องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ระดับปริ ญญาตรี เขียนแผนการสอนแบบสอน
ปกติและแบบโครงงาน เรื องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้
3. วิเคราะห์หวั ข้อและรายละเอียดการเรี ยนรู ้เรื องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้
4. ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เช่น ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขันตอนการเขียนแผน (วิมลรัตน์, 2545)
5. กําหนดหน่วยการเรี ยนรู ้เพือจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
6. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานเรื องอัตลักษณ์ของชาวใต้ วิชาวิชาวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณี ภาคใต้
7. นําแผนการจัด การเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ ชี ยวชาญการสอนเรื องอัตลักษณ์ ข องชาวใต้ ตรวจแล้วนําข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชียวชาญมาปรับปรุ งเพือตรวจสอบแก้ไขความเหมาะสมของแผนทังสาระสําคัญ ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง สาระการเรี ยนรู้
กระบวนการเรี ยนรู ้ สื อ และแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดประเมินผลแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ แล้ว
ปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมยิงขึน และสร้างแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึ งกําหนดระดับความเหมาะสม
ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์ก ารให้ค ะแนนแบบประเมิ น แผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ โดยการประเมิ น ที ล ะแผน คื อ
มากที สุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที สุ ด (บุญชม, 2543) ได้ค่าเฉลีย ( ̅ ) ในภาพรวมทัง แผน เท่ ากับ . โดยมี
ค่าเฉลียความเห็นของผูเ้ ชียวชาญระหว่าง . ถึง .
. นําข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ มาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง ประเมินความสอดคล้องกับจุดประสงค์
. นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาการบัญชีและ
วิศวกรรมโยธา ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช จํานวน
30 คน ในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 0 และนําแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนนถูกได้ คะแนน ผิดได้ คะแนน
10. นําผลคะแนน มาวิเคราะห์หาค่าความยาก (Difficulty) และอํานาจจําแนกของแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป ตังเกณฑ์ทีมีความยากระหว่าง . 5-0.81 และค่าอํานาจจําแนกตังแต่ . 5 ขึนไป ผลการวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ทีตัง
ไว้ 40 ข้อ
11. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที ปรับ ปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญแล้ว ไปใช้ปฏิ บตั ิ การสอนจริ ง
กับกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัด การ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย อําเภอขนอม จัง หวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 4 คน แล้วนํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้มาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
12. ระยะเวลาดําเนิ น การสอนกับ นักศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี วิท ยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
อ. ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ให้นักศึ กษาทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนแล้วคํานวณหาประสิทธิผลการสอนแบบโครงงาน
แบบสอบถามความคิดเห็ นต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน มีขนตอนการสร้
ั
าง
ดังนี
1. ศึกษาเอกสารเกียวกับความหมายและลักษณะของความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบโครงงาน และสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบโครงงาน
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2. กําหนดขอบเขตในการวัด ต้องการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต่อกิจกรรม

3. กําหนดจุดมุ่งหมายในการวัด ต้องการสอบถามความรู้สึกของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการทํางานต่อ
กิจกรรมแบบโครงงานและพฤติกรรมทีนักศึกษาแสดงออกในการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้
. กําหนดเนือหาในการวัด ต้องการสอบถามความคิดเห็นต่อเนือหาของโครงงาน
. กําหนดตารางโครงสร้าง
6. กําหนดแบบสอบถามและลักษณะของข้อความแบบสอบถามตามของ ลิกเคอร์ (Likrt) เป็ นมาตรา
ประมาณค่า (Rating scale) ระดับ แบ่งตามลักษณะข้อความได้ 3 แบบ คือ
) ข้อความที วัดแบบสอบถามความคิดเห็ นต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กิจกรรม
แบบโครงงานหรื อความรู ้สึก ข้อความทัง 5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื อหาคํานวณค่า IOC เลือกข้อทีมีค่า IOC ≥ 0.50 ได้แบบสอบถามความคิดเห็นชุด
ทีหนึง จํานวน 1 ข้อ พร้องทังปรับปรุ งแก้ไขภาษาและข้อคําถาม
2) หาค่ าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่อ กิ จ กรรมแบบโครงงานโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป (SPSS) นําแบบสอบถามความคิด เห็ น ไปทดสอบกับ นักเรี ยนระดับ ปริ ญญาตรี วิท ยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ อ. ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช จํานวน 30 คน
3) หาค่ า ความเชื อมันของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น โดยวิธี ข องครอนบาค (Cronbach)
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป(SPSS) นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดสอบกับนักเรี ยนระดับปริ ญญาตรี วทิ ยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ อ. ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช จํานวน 30 คน คํานวณค่าความเชือมัน
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี
1. บันทึกเพือขออนุญาตดําเนินการวิจยั
2. ให้ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับ การจัดกิ จกรรมการสอนแบบโครงงานบอกขอบข่ายเนื อหาวิชา การ
วัดผลและการประเมินผล ข้อตกลงต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
3. ดําเนิ นการจัดกิจกรรมการสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน จํานวน 2 แผน จํานวน 6
ชัวโมง
4. เมื อสิ นสุ ดการเรี ยนตามแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนของนักศึกษาทีสอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานและการสอนโดยปกติมาตรวจให้คะแนน แล้วนําคะแนนทีได้ไปทํา
การวิเคราะห์ต่อไป
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี
. ข้อมูลทีได้จากลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนแบบอิงเกณฑ์ ทีกําหนด คือ /
. ข้อมูลทีได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีเรี ยนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน
และการสอนแบบปกติดว้ ยการทดสอบ ที (t –test)
4. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม, 2543)
P = × 100
เมือ

p แทน ร้อยละ
f แทน ความถีทีต้องการแปลงให้เป็ นร้อยละ
n แทน จํานวนความถีทังหมด
. จากการเฉลีย (Mean)โดยใช้สูตร (บุญชม, 2543)
=

เมือ

∑

แทน ค่าเฉลีย

แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดในกลุ่ม
N แทน จํานวนคนในกลุ่ม
4.3 การวิเคราะห์คุณภาพเครื องมือ
การทดสอบหาความเทียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน โดยใช้สูตรดัชนี
ค่าความสอดคล้อง IOC (สมนึก, 2544)
IOC =
เมือ

∑

IOC แทน ร้อยละ
N

แทน ความถีทีต้องการแปลงให้เป็ นร้อยละ
แทน จํานวนความถีทังหมด
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จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่าผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ของนักศึกษระดับ
ปริ ญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรี วชิ ยั โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
. ศึ กษาผลสัม ฤทธิ หลัง การเรี ยนเปรี ยบเที ยบกับ เกณฑ์ ร้ อ ยละ ของนั กศึ ก ษระดับ ปริ ญ ญาตรี วิท ยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรี วชิ ยั โดยใช้ทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน เป็ นสื อการสอนที
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึกษาสู งขึน เนืองจากเป็ นสื อทีได้พฒั นาขึน โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
และสามารถเรี ยนรู ้ได้ไม่จาํ กัดเวลา และสถานที ซึงผลวิจยั นีสอดคล้องกับ
. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิก่อนเรี ยน-หลังเรี ยนสามารถนําเสนอบทเรี ยนได้อย่างรวดเร็ว ทังมีสีสนั ทีสวยงามทํา
ให้ เกิ ด แรงกระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามสนใจในบทเรี ยน นัก ศึ ก ษาสามารถเรี ยนรู้ ใ นบทเรี ย นได้ซ ําแล้วซําอี ก เป็ นสื อที
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดีจากการปรับเปลียนการเรี ยนการสอนจากแบบเดิมทีเน้น บรรยาย และ
ปฏิ บตั ิในห้องเรี ยนเป็ นหลัก มาเป็ นการสอนใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงานเข้ามาช่วย มีการปรับเปลียนวิธีการสอนซึ ง
เน้นให้ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเองเพิมขึน หารกการเรี ยนการสอนทีมีเพียงแต่การบรรยาย และปฏิบตั ิตามแล้วนักศึกษาอาจจะ
ทําให้การสื อสารไม่ตรงกันทําให้เกิดความเข้าใจทีคลาดเคลือน ดังนัน ผูส้ อนจําเป็ นจะต้องมีสือกลางเข้ามาช่วยในการเรี ยน
การสอน เพือให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนือหาและปฏิบตั ิตามได้ง่ายและเร็ วขึน
. ของนักศึ กษาต่อการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ของนักศึ กษาชันปี ที 1วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ ทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ผลการประเมิน พบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจต่อ
การใช้สือวีดีโอในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายการปรากฏว่ารายการที นักศึ กษามีระดับความพึงพอใจมากที สุ ดคือการ
นําไปใช้ประโยชน์ ผลความพึงพอใจของกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ทีนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนจึงทําให้นกั ศึกษามี
ทัศนคติทีดี และส่งผลให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึน ด้วยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน จึงเป็ นสื อการสอน
ที เหมาะสมที จะทําให้นัก ศึ กษามี ค วามรู้ ความเข้าใจเพิ มขึ น ทําให้ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนหลังการเรี ยนการเรี ยนวิช า
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ของนักศึ กษา ทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน สูงกว่าก่อนการเรี ยน และ
นักศึกษามีทศั นคติทีดี ต่อการเรี ยนการสอนเนื องจากเป็ นกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีเนื อหาทีตรงกับจุดประสงค์การ
เรี ยนผ่านการปรับปรุ ง ทังด้านเนือหา ด้านการผลิตสือจากผูเ้ ชียวชาญ จึ งทําให้เมือนําสื อวีดีโอมาใช้ในการสอนจริ งแล้วทํา
ให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจมีความแปลกใหม่ สามารถเข้าใจเนื อหาได้ง่าย สร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน และมีความพึงพอใจมาก
ขึน.
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษา
2560 วิท ยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัด การ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื องอัตลักษณ์ ของภาคใต้ ของนักศึ กษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมแบบโครงงาน และ เปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของนักศึ กษาที มีต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กิจกรรม
แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาค
การศึกษาที 2 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
จํานวน 30 คน ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิจยั ตามลําดับ ดังนี
1. ผลการวิจยั
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ หลังการเรี ยนเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ ร้อยละ ผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบ
โครงงาน เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี
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ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้
ของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน และ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรม
และขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ ก ษาที 2 ปี การศึ ก ษา 2560 วิท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจั ด การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จํานวน 30 คน
จากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชา
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงานทีใช้
ข้อสอบแบบปรนัย ตัวเลือก จํานวน
ข้อ เกณฑ์ให้จาํ นวนนักศึกษาร้อยละ ขึนไปมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 1 คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื องอัตลักษณ์ของภาคใต้ วิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ หลังจัด
กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
จํานวน
คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
นักศึกษาทีผ่านเกณฑ์
นักศึกษา คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คิดเป็ น
ทังหมด
เต็ม
ทังหมด
สูงสุด
ตําสุด
เฉลีย
ร้อยละ จํานวน
ร้อยละ
30
40
1,280
38
28
33.47
83.68
27
84.37
จากตารางที พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน มีคะแนนเฉลีย . คิดร้อยละ . ของคะแนนเต็ม
และนักศึกษาทีผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดร้อยละ .
ผลการศึกษาเปรี ยบเที ยบความคิดเห็น ของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบ
โครงงาน เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับ โดยแบ่งเป็ นด้านความรู้ทีได้รับ ด้านทักษะภาคปฏิบตั ิ
ด้านทัศนคติในการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน และด้านทัศนคติต่อครู ผสู ้ อน มีรายละเอียด ดังนี
ตารางที แสดงระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี
ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที 2 ปี การศึ ก ษา 2560 วิท ยาลัยเทคโนโลยีอุต สาหกรรมและการจัด การ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน
ระดับความคิดเห็น
แปลผล
รายการประเมิน
S.D
1.ด้านความรู ้ทีได้รับ
1.1 นักศึกษาทราบจุดประสงค์ของการเรี ยนอย่างชัดเจน
1.2 นักศึกษาสามารถนําความรู ้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
1.3 นักศึกษาร่ วมปรึ กษาและวางแผนกับเพือนในกลุ่ม
1.4 นักศึกษามีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น
1.5 นักศึกษาได้คน้ คว้าแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง
1.6 นักศึกษามีโอกาสได้เผยแพร่ ผลงานของตนเอง
รวม
2. ด้านทักษะการปฏิบตั ิ

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

มากทีสุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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2.1 นักศึกษาได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
2.2 นักศึกษาได้วเิ คราะห์วจิ ารณ์ แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน
2.3 นักศึกษาสนใจร่ วมกิจกรรมอย่างกระตือรื อร้น
2.4 นักศึกษาสามารถทํางานร่ วมกับเพือนในกลุ่ม
รวม
3. ด้านทัศนคติในการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
3.1 นักศึกษามีทศั นคติทีดีการสอนแบบโครงงาน
3.2 นักศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
3.3 นักศึกษาสามารถเป็ นได้ทงผู
ั น้ าํ และผูต้ ามในโอกาสทีเหมาะสม
3.4 นักศึกษารู ้สึกภาคภูมิใจในผลงานทีสําเร็จ
3.5 นักศึกษาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
รวม
4. ด้านทัศนคติต่อครู ผสู ้ อน
4.1 อาจารย์ให้คาํ ปรึ กกาษาและเสนอแนะแก่นกั ศึกษาเป็ นอย่างดี
4.2 อาจารย์เอาใจใส่ นกั ศึกษาอย่างทัวถึง
4.3 อาจารย์ยมแย้
ิ มแจ่มใสมีความเป็ นมิตรกับนักศึกษา
4.4 อาจารย์ใช้สือประกอบการสอนทีเหมาะสม
4.5 อาจารย์ให้กาํ ลังใจนักศึกษาในการทํางาน
รวม
รวมเฉลีย

208

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
4.63
4.59
4.55

0.61
0.67
0.59
0.61
0.61
0.62

มาก
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มาก
มากทีสุด

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

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มาก

จากตารางที พบว่านักศึกษามีความคิดเห็น ต่อวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ เรื องอัตลักษณ์ของชาว
ใต้ โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.44 เมือพิจารณาเป็ นรายบุคล
พบว่าด้านทีมีค่าเฉลียความคิดเห็นในระดับความพึงพอใจมากทีสุดคือ ด้านทัศนคติต่อครู ผสู ้ อน มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.71 และ
ด้านทัศนคติในการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.55 ด้าน ทีมีค่าเฉลียความคิดเห็นในระดับความพึง
พอใจมากคื อ ด้านความรู ้ ทีได้รับ มี ค่าเฉลียเท่ากับ 4.30 และด้านทักษะการปฏิบ ัติ มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.21 ตามลําดับเมื อ
พิจารณาเป็ นรายข้อของทุกด้าน พบว่าข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ดคืออาจารย์ให้กาํ ลังใจนักศึกษา มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.7 และ
รองลงมาคืออาจารย์ยมแย้
ิ มแจ่มใส่ มีความเป็ นมิตรกับนักศึกษามีค่าเฉลีย .75
2. วิจารณ์ ผลการวิจยั
การวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการแบบ
โครงงาน สามารถอภิปลายผลได้ดงั นี
ผลการศึ กษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ของนักศึกษา พบว่านักศึ กษามีคะแนนค่าเฉลีย 33.47 เมือนํามาเทียบกับ
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทงคะแนนและนั
ั
กศึ กษา ทังนี เนื องจากการจัดกิ จกรรมการการสอนแบบโครงงาน
เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที จัดประสบการณ์ให้แก่นักศึ กษาเหมือนกับการทําลานในชีวิตจริ ง เป็ นการสอนที
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ตามความสนใจ ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเพือค้นหาคําตอบด้วยตนเอง รู้จกั การทํางานอย่างเป็ น
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ระบบ มีขนตอน
ั
ฝึ กการเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามที ดี ได้เรี ยนรู ้ วิธีการแก้ปัญหา ฝึ กการคิดวิเคราะห์ และประเมินผลงาน ซึ ง
สอดคล้องกับอังคณา (2552) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีฝึ กตนเอง
ฝึ กกระบวนการคิด กระบวนการทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ เป็ นการสร้างวัฒนธรรมการคิดการทํางานอย่างอิสระแต่
เป็ นระบบระเบี ยบ ทําให้เด็กเกิ ดวินัยในตนเอง และ สุ วิท ย์และอรทัย (2545) กล่ าวว่าการจัด การเรี ยนการสอนแบบ
โครงงานเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทีเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามความสนใจ ความ
ถนัดและความสามารถของตน ซึ งอาศัยกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ห รื อกระบวนการอื น ๆ ที เป็ นระบบ ไปใช้ใน
การศึกษาหาคําตอบในเรื องนัน ๆ ภายใต้คาํ แนะนํา ปรึ กษาและความช่วยเหลือจากผูส้ อนหรื อผูเ้ ชียวชาญเริ มตังแต่การเลือก
หัวข้อเรื องที จะศึ กษา การวางแผน การดําเนิ น งานตามขันตอนที กําหนดตลอดการนําเสนอผลงาน ซึ งในการจัด ทํา
โครงงานนันสามารถทําได้ทุกระดับชันอาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม จะทําในเวลาเรี ยนหรื อนอกเวลาเรี ยนก็ได้ และ
นอกจากนียังทําให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึกษาสูงขึนตามเกณฑ์ทีกําหนด ซึงสอดคล้องกับสุ รินทร์ (2550) ได้ทาํ
การวิจยั เรื องการศึ กษาเพือพัฒนาชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานเรื อง การผลิ ตปุ๋ ยชี วภาพ พบว่า ชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน มีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 พรทิวา (2552) ได้ทาํ การ
วิจยั เรื อง ผลการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน พบว่านักเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ทีกําหนด อรัญญา (2550) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โดยอ้างอิง
กิจกรรมโครงงาน พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้
2.2 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที มี ต่ อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ที ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวัฒ นธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย อําเภอขนอม จังหวัด นครศรี ธรรมราช โดยใช้
กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน โดยภาพรวม นักศึ กษามีความคิดเห็นในระดับมาก ทังนี เนืองมาจาก การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงาน ผูเ้ รี ยนมีอิสระ ไม่เคร่ งเครี ยด อาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ให้การเสริ มแรง ทําให้ครู ผูส้ อนและ
นักศึ กษามีปฏิ สัมพันธ์ทีดี ต่อกัน ขณะจัดกิ จกรรมได้แลกเปลียนความคิดเห็ นกัน ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นและ
สนุกสนานกับการเรี ยน ซึงได้ทงความรู
ั
้ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ส่งผลให้นกั ศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมันใจใน
การพัฒ นางาน ซึ งสอดคล้อ งกับ สุ ริน ทร์ (2550) ได้ท ําการวิจัยเรื อง การศึ ก ษาเพื อพัฒ นาชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบ
โครงงาน เรื อง การผลิตปุ๋ ยชี วภาพ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน อยูใ่ นระดับมาก
พรทิ วา (2552) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบโครงงาน พบว่านักศึกษามีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ คิดเป็ นร้อยละ 100
จากเหตุผลดังกล่าว การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานทีผูว้ ิจยั สร้างขึน จึงเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ที
มีคุณภาพ อาจารย์ผสู ้ อนสามารถใช้เป็ นสื อประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ซึ งสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ เกิดแนวคิดทีชัดเจน ไม่เบือหน่ ายและส่ งผลให้ ความสามารถด้านการเรี ยนรู้ การลงมือ
ปฏิ บ ัติ เพือค้น หาคําตอบด้วยตนเอง จากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ทําให้นักศึ กษามีป ระสบการณ์โดยตรง ได้ท าํ การทดลอง
และพิสูจน์สิงต่าง ๆด้วยตนเอง รู ้จกั การทํางานอย่างเป็ นระบบ มีขนตอน
ั
ฝึ กการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที ดี ได้เรี ยนรู ้วิธีการ
แก้ปั ญหา ได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปั ญหา การฝึ กวิเคราะห์ และการประเมิ น งานของนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี
ที ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวัฒ นธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน
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จากการศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน เรื องอัตลักษณ์ ของภาคใต้ ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึ กษาที 2 ปี การศึ กษา 2560 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี
1.นักศึ กษาที ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน มี ทกั ษะกระบวนการใช้กิจกรรมแบบโครงงาน
เรื องอัตลักษณ์ ของภาคใต้ พบว่าจํานวนนักศึ กษาร้ อยละ 84.37 มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน มีคะแนนเฉลียร้อยละ 83.68
ซึงผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้ และหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2.นักศึกษาทีได้รับการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงกว่ากลุ่มนักศึกษา
ทีได้รับการสอนปกติ
3.นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ เรื องอัตลักษณ์ของชาวใต้ ทีได้รับการสอน
โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมากทีสุ ดคือ
ด้านทัศนคติต่ออาจารย์ผสู ้ อน มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.71 และด้านทัศนคติในการจัดกิ จกรรมการสอนแบบโครงงาน มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.55 ด้านที มีค่าเฉลียความคิดเห็ นในระดับความพึงพอใจมาก คือด้านความรู้ทีได้รับ มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.30 และ
ด้านทักษะการปฏิ บตั ิ มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.21 ตามลําดับ เมือพิจารณารายข้อของทุกด้าน พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ
อาจารย์ให้กาํ ลังใจนักศึกษาในการทํางาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.78 และอาจารย์ยมแย้
ิ มแจ่มใส มีความเป็ นมิตรกับนักศึกษา มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.75

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ครังนี สําเร็ จลุล่วงลงด้วยดี โดยผูท้ าํ วิจยั ได้รับความอนุ เคราะห์อย่างดียิงจาก ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี ยม
ผูอ้ าํ นวยการวิท ยาลัยเทคโนโลยีอุต สาหกรรมและการจัด การที ได้กรุ ณ าให้ค าํ ปรึ กษาแนะนําช่วยเหลือตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชี ยวชาญทุกท่าน ที กรุ ณาให้คาํ แนะนําในการตรวจสอบแก้ไขและให้คาํ แนะนําในการ
สร้างเครื องมือการทดลองสําหรับการศึกษาค้นคว้าครังนี
ขอขอบพระคุณอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช ทีกรุ ณาให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือจนงานวิจยั สําเร็จด้วยดี
คุณประโยชน์และคุ ณค่าของงานวิจยั ในครังนี ขอมอบแด่ คุณพ่อคนอง คุณแม่สมทรง กรรมแต่ง คุณครู โรงเรี ยน
ประถม และคุณครู โรงเรี ยนมัธยมทุกท่านทีให้การศึกษา อบรม สังสอน ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่านทีมีส่วนช่วยให้งานวิจยั
ครังนีสําเร็ จด้วยดี
ผูจ้ ดั ทําขอมอบและอุทิศแด่ผมู้ ีพระคุณทุกๆท่าน
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ปัจ จัยเชิ งสาเหตุประสิ ทธิผลองค์ การของคณะครุ ศาสตร์ ม หาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
The Causal Factor Model of Effectiveness in Faculty of Education, Songkhla Rajabhat University
กนกกร ศิริสุข *
Kanokkorn Sirisuk1*

บทคัดย่อ
ประสิ ทธิ ผลองค์การมีความสําคัญอย่างยิงต่อการดําเนิ นงานขององค์การ เพือเพิมประสิ ทธิผลในการผลิต บริ การ
และผูร้ ับบริ การ ผูบ้ ริ หารมีความจําเป็ นต้องคํานึงถึงการบริ หารเพือให้เกิดประสิ ทธิ ผลขององค์การ การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์
เพือศึ กษาและสร้างแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดย
อาศัยระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรคณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจํานวน คน เครื องมือ
เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข อ้ มูลด้วยสถิติพืนฐานและค่ าสัมประสิ ท ธิ อิ ท ธิ พลประสิ ท ธิ ผลองค์การ ผลการวิจยั พบว่า
แบบจําลองเชิ งสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
โดยภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารส่ งผลโดยตรงต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การส่ งผล
โดยตรงต่อการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร วัฒนธรรมองค์การส่งผลโดยตรงต่อการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร โครงสร้าง
องค์การส่ งผลโดยตรงต่อบรรยากาศการทํางานและงานที ตรงกับความสามารถ ระบบการประเมินผลงานและให้รางวัล
ส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศการทํางาน ค่านิยมทีดีในการทํางาน การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศ
การทํางาน บรรยากาศการทํางานส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการทํางาน และงานทีตรงกับความสามารถ ค่านิยมทีดีในการ
ทํางาน และแรงจูงใจในการทํางานส่งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิผลองค์การ ส่วนภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารส่งผลโดยอ้อมต่อการ
บริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร วิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์การ และวัฒนธรรมองค์การส่ งผลโดย
อ้อมต่อบรรยากาศการทํางาน แรงจูงใจในการทํางานและประสิ ทธิ ผลองค์การ โครงสร้างองค์การ บรรยากาศในการทํางาน
และระบบการประเมิ น งานและให้รางวัลส่ งผลโดยอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ เพีอนําผลที ได้ไปเป็ นข้อมูลพืนฐานให้
ผูบ้ ริ ห ารคณะครุ ศ าสตร์ แ ละผู้ที เกี ยวข้องใช้เป็ นแนวทางในการปรับ ปรุ ง พัฒ นาการดําเนิ น การบริ ห ารจัด การเพือเพิม
ประสิ ทธิ ผลขององค์การต่อไป
คําสําคัญ : ปัจจัยเชิงสาเหตุ, ประสิ ทธิผลองค์การ, การบริ หารองค์การ
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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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ปัจจุบนั แนวคิดประสิ ทธิ ผลองค์การมีความสําคัญอย่างยิงต่อการดําเนิ นงานขององค์การทุกประเภท เพือเพิมพูน
ประสิ ท ธิผลในผลผลิ ต บริ การ และผูร้ ับ บริ การในทุกกลุ่มและทุกประเภทขององค์การ ด้วยเหตุนีผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ ํา
จะต้อ งคํานึ ง ถึ งการบริ ห ารเพื อให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์การเป็ นสําคัญ (Sallis and Jones, 2002 ) ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารนันมี ห ลายปั จ จัยด้ว ยกัน Burke and Litwin (1992) ได้ก ล่ า วถึ ง ปั จ จัย หลายปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลองค์การนําเสนอเป็ นแบบจําลอง (Model) ได้แก่ ภาวะผูน้ ํา พฤติ กรรมการบริ ห ารของผูบ้ ริ ห าร วิสัยทัศ น์
ผูบ้ ริ หาร บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริ หาร แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
ความต้องการและค่านิยมในการทํางานของบุคลากร เป็ นต้น
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ 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 ชันสูง รวมทังสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้สากลที มี
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและ สร้ างเครื อข่ ายทางการศึ กษา เพื อพัฒ นาสังคมที ยังยืน การพิ จ ารณาว่าองค์การมี
ประสิ ทธิ ผลหรื อไม่นัน ตัวบ่งชี สําคัญบางประการของคณะครุ ศาสตร์คือ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึกษาและอืน ๆ
เช่น บรรยากาศของสถานศึ กษา การดําเนิ นการบริ หารจัดการ ในแนวคิดของ Hoy and Miskel (2001; citing Mott, 1972 )
นัน การทีสถาบันการศึ กษาจะมีประสิ ทธิ ผลเพียงใดพิจารณาได้จากความสามารถในการผลิตผูเ้ รี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนสู ง ความสามารถในการพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มี ท ัศ นคติ ทางบวก ความสามารถในการปรับ เปลี ยนและพัฒนาองค์การ
การศึ ก ษา และความสามารถในการแก้ปั ญ หาภายในสถานศึ กษา แต่ท ังนี เป้ าหมายความสําเร็ จ ขององค์การ คื อ การมี
ประสิ ทธิ ผลในการดําเนิ นงาน ซึ งจําเป็ นต้องอาศัยการมีประสิ ทธิภาพการทํางานของมนุษย์ในองค์การ (Hoy and Miskel,
2008)
ภาวะผูน้ าํ ถื อว่าเป็ นส่ วนหนึ งของการบริ หาร เป็ นการนําหรื อการทําให้ผอู้ ืนปฏิ บตั ิตามที ประสงค์ตามเป้ าหมาย
ขององค์ ก าร ภาวะผู้น ํ าเป็ นเรื องสํ า คัญ มากในการบริ ห ารและมี ค วามสํ าคัญ ต่ อ ความสํา เร็ จ แห่ ง เป้ า หมายองค์ก าร
ประสิ ทธิ ผลขององค์การขึนอยูก่ บั ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร ซึ งมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม (เสาวนิ ตย์
ทวีสันทนี นุกูล,
) เช่น เดี ยวกับ Hoy and Miskel ( 2001; citing Hallinger and Heck, 1988) ที ได้สรุ ปว่าภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารองค์การ มีอิทธิ พลทีวัดได้ต่อผลสัมฤทธิของผูเ้ รี ยน นอกจากนีผูบ้ ริ หารต้องบริ หารจัดการทรัพยากรในองค์การให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด รู ปแบบในการบริ หารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็เป็ นปั จจัยหนึ งที
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ Hoy and Miskel (2001; citting Miskel, Fevurly and Stewart, 1979) พบว่าความมีแ บบ
แผน ความซับซ้อนของโครงสร้างและบรรยากาศแบบร่ วมมือ มีผลต่อประสิ ทธิผลขององค์การ นอกจากนี การทีจะบริ หาร
จัดการองค์การให้มีประสิ ทธิ ผลนันจะต้องมีการกําหนดทิ ศทางในการบริ หารซึ งก็คือจะต้องกําหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจทีชัดเจน ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ซึ งวิสัยทัศน์เป็ นสิ งทีจําเป็ นทีจะก่อให้เกิดพลังแก่องค์การ พลังนําไปสู่
การปฏิบตั ิและการปฏิบตั ินาํ ไปสู่ความสําเร็จขององค์การ การมีวสิ ัยทัศน์ทีน่าเชือถือทําให้การทําหน้าทีขององค์การราบรื น
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทังองค์การ (วาโร เพ็งสวัสดิ, )
บรรยากาศองค์การเป็ นองค์ประกอบสําคัญอีกประการหนึงทีมีผลต่อความสําเร็ จในการพัฒนาองค์การ นอกจากนี
ยังมีผลต่อคุณภาพการเรี ยนการสอน การพัฒนาความคิด จิตใจและคุณธรรมต่าง ๆ ทีพึงประสงค์ได้ บรรยากาศองค์การนัน
เป็ นสภาวะอันเกิ ดจากมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ งแวดล้อมในองค์การ และส่ งผลถึงความรู้สึกของบุคคล ทําให้เกิด
ความพึงพอใจ ทําให้ทุกคนทํางานอย่างเต็มใจเต็มความสามารถและมีความสุ ข (อุทยั วรรณ โชชืน,
) ปั จจัยที สําคัญใน
การบริ หารองค์การให้มีประสิ ทธิผลนันก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์การที ดี องค์การใดที มีวฒั นธรรมแข็งแกร่ งจะมีส่วน
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ช่วยให้บุคลากรในองค์การเข้าใจลักษณะการทํางานและการเลือกแนวทางทีถูกต้องในการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิร่วมกัน
เสาวนิ ต ย์ ทวีสัน ทนี นุ กูล ( ) กล่ าวว่า เรื องของวัฒ นธรรมการทํางานกว้างกว่าเรื องของบรรยากาศในการทํางาน
เป็ นเรื องทีเกียวกับว่าคนคิดอย่างไรเกียวกับหน่วยงานของตน ซึงจะเกียวโยงไปถึงแนวปฏิบตั ิทีทํากันมานานจนเป็ นรู ปแบบ
เป็ นประเพณี นิยม วัฒนธรรมในการร่ วมมือร่ วมใจกันทํางาน จะเห็นได้จากลักษณะหรื อพฤติกรรมการแสดงออกทีกล้าพูด
การแสดงความคิด เห็ น ในเรื องงาน วิพากษ์วิจารณ์ งานทุกครังที มีโอกาส แสดงออกถึงความรับ ผิดชอบในการวางแผน
ปรับปรุ งงานในหน้าทีมีการช่วยเหลือซึงกันและกันตลอดเวลา เพือพัฒนางานในหน้าทีให้ดีขึน
การที จะนําพาองค์การไปสู่ ความสําเร็ จนันบุ คคลากรคื อส่ วนสําคัญในการขับเคลือนแผนงานที วางไว้ให้เป็ น
รู ปธรรม ดังนันการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถก็เป็ นปัจจัยหนึ งทีส่งผลต่อประสิ ทธิผลของ
องค์การเช่ นกัน Hoy and Miskel (2001) กล่าวว่าแรงจูงใจในการทํางานมี ความสัมพัน ธ์กับ ความพึงพอใจในการทํางาน
แรงจูงใจจากความคาดหวังมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บุคลากรทีมีความเชือว่าตนเองมี
ความสามารถในการทํางาน และสามารถมองเห็นผลลัพธ์ของความพยายามของตนในทางบวก จะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิ บตั ิงานสู งมาก สําหรับ การสร้างแรงจูงใจนันองค์การควรจะมี ระบบในการประเมินผลงานและการให้รางวัลที ดี และ
เหมาะสม
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สงขลาได้มีก ารเปลี ยนแปลงผูบ้ ริ ห ารระดับ คณะ และมีแผนในการปรับ
โครงสร้างการบริ หารจึ งจําเป็ นต้องมีองค์ความรู้สนับสนุ นการบริ หารงานดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึ กษาปั จจัยเชิ ง
สาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพือค้นหาปั จจัยสําคัญในการเพิมประสิ ทธิ ผล
ขององค์การโดยกําหนดวัตถุประสงค์คือ ) เพือศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา และ ) เพือสร้างแบบจําลองเชิงสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทังนี มีสมมติฐานคือ ) แบบจําลองเชิ งสาเหตุประสิ ทธิผลองค์กรของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความ
กลมกลื นกับ ข้อมูลเชิ งประจักษ์ และ 2) ประสิ ท ธิ ผลขององค์การของคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับ
อิทธิ พลโดยตรงจากตัวแปรต่อไปนี คือ แรงจูงใจในการทํางาน งานทีตรงกับความสามารถ ค่านิ ยมที ดี ในการทํางาน และ
ได้รับผลโดยอ้อมจาก บรรยากาศการทํางาน ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร
โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ และนําผลทีได้เสนอต่อผูบ้ ริ หารและผู ้
ทีเกียวข้องใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาการดําเนินการบริ หารจัดการเพือเพิมประสิ ทธิ ผลขององค์การต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนีมุ่งศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุทีส่งผลต่อประสิ ทธิผลขององค์การโดยใช้แนวคิดของ Burke and Litwin
(1992) ซึ งมีปัจจัย ปั จจัยคือ ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ
วัฒ นธรรมองค์การ โครงสร้างองค์ก าร ระบบการประเมิ น ผลงานและให้ร างวัล บรรยากาศการทํางานงานที ตรงกับ
ความสามารถ แรงจูงใจในการทํางาน และค่านิยมทีดีในการทํางาน และแนคิดการวัดประสิ ทธิผลขององค์การของ Hoy and
Miskel (2001) เพื อกํา หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิจัย เป็ นการวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณเพื อศึ ก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ที ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผลขององค์การซึ งมี ลกั ษณะรู ป แบบตามสมมติฐาน โดยสร้างจากแนวคิด ของ Burke and Litwin (1992) และ
ต้องการศึกษาว่าตัวแปรอิสระเป็ นสาเหตุต่อตัวแปรตามตามโครงสร้างสมมติฐานหรื อไม่ แล้วจึงนํามาหาค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ตามโครงสร้างด้วยเทคนิ คของการวิเคราะห์ เส้น ทาง (Path Analysis) โดยการเก็บข้อมูลจากบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี
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. ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นบุคลากรคณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 83 คน
. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี เป็ นอาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนของคณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยใช้วธิ ี สุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) ดังนี
. แจกแจงประชากรอาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนของคณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธี
แบ่งชันตําแหน่งงาน แล้วเทียบสัดส่วนประชากร จากนันเลือกกลุ่มตัวอย่างอาจารย์และพนักงานสายสนับสนุน
. กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ างตามตาราง Krejcie and Morgan (1970) จากนั นจึ ง ใช้วิ ธี สุ่ ม แบบแบ่ ง ชั น
(Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 70 คน
1.3 เครื องมือและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมื อ ที ใช้ ได้ แ ก่ แบบสอบถามเรื องปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ป ระสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารของคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิท ยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 64 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนคือ วิธีการวัดประสิ ท ธิ ผลขององค์การโดยใช้ Index of
Percieved Organizational Effectiveness (IPOE) ของ Hoy and Miskel (2001) เป็ นการวัดประสิ ทธิ ผลขององค์การโดยการ
รับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วน ระดับ โดยแบบสอบถามมีความความตรงเชิ งเนื อหาเท่ากับ
. และมีความเชือมันเท่ากับ . โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมด้วยตัวเองแล้วคัดเลือกแบบสอบถามทีสมบูรณ์ เพือตรวจสอบให้
คะแนนในการวิเคราะห์ค่าสถิติสาํ หรับดําเนินการตามขันตอนการวิจยั ต่อไป
1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
. วิเคราะห์ ข ้อมูลทัวไปของกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ ค่าเฉลี ย (Means) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Kurtosis) และความโด่ง (Skewness)
. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบสมมติฐานและสร้างแบบจําลอง (Model) ปั จจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การ
ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ท ธิ อิ ทธิ พลสมการโครงสร้างแบบตัวแปร
สังเกตได้ ด้วยโปรแกรม LISREL
. ตรวจสอบความกลมกลื น ของโมเดลกับ ข้อ มูล เชิ งประจัก ษ์ โดยพิจารณาจากค่ า ดัชนี วดั ระดับ ความ
กลมกลืนทีใช้วดั ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูล (GFI ≥ .90) ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI ≥
.90) ดัชนี รากทีสองของค่าเฉลียกําลังสองของส่ วนเหลือทีใช้วดั ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูล (RMR > .08) และ
ค่ารากทีสองของค่าเฉลียกําลังสองของความคลาดเคลือน (RMSEA> .05) (Joreskog and Sorbom, 2012)
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ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื องต้นของตัวแปรปั จจัยเชิ งสาเหตุการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การของ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วยตัวแปร ประสิ ท ธิ ผลขององค์การ งานที ตรงกับ ความสามารถ
แรงจูงใจในการทํางาน ค่านิยมทีดีในการทํางาน ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร วิสยั ทัศน์และพันธ
กิ จขององค์การ วัฒ นธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการประเมิน ผลงานและให้รางวัล บรรยากาศการทํางาน
เพือสร้างแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของประสิ ทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
ตารางที ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และค่าความโด่ง
ตัวแปร
ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
ค่าเฉลีย

ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
3.522
.734
-.316
.105
การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร
2.829
.717
-.059
-.020
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ
3.234
.581
-.637
.506
วัฒนธรรมองค์การ
3.125
.611
.172
-.559
โครงสร้างองค์การ
3.355
.696
.540
.177
ระบบการประเมินผลงานและให้รางวัล
2.567
.863
.455
-.143
บรรยากาศการทํางาน
3.377
.948
-.573
-.782
แรงจูงใจในการทํางาน
3.379
.750
.420
-.837
งานทีตรงกับความสามารถ
2.764
.571
.594
-.022
ค่านิ ยมทีดีในการทํางาน
3.091
.534
-.574
-.519
ประสิ ทธิ ผลขององค์การ
3.144
.553
.250
.847
จากตารางที พบว่า ตัวแปรมีค่าเฉลียอยูร่ ะหว่าง . - . โดยตัวแปรภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารมีค่าเฉลียสูงกว่าตัว
แปรอื นๆ และตัวแปรระบบการประเมิ น ผลงานและให้รางวัลมี ค่าเฉลี ยน้อ ยที สุ ด และเมื อพิ จารณาค่ าความเบี ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า มีค่าความเบียงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง . -. ซึงอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมดี คือมีค่าน้อยกว่า โดยตัวแปร
ทีมีค่าความเบียงเบนมาตรฐานมากที สุดคือ บรรยากาศการทํางานและตัวแปรทีมีค่าความเบี ยงเบนมาตรฐานน้อยทีสุ ด คื อ
ค่านิ ยมทีดีในการทํางาน เมือพิจารณาค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าระหว่าง - ถึง แสดงว่า
ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (Tabachnick and Fidell, 2007)
การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการวิเคราะห์
ดังนี
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ภาพที 1 แบบจําลองโมเดลเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหลังปรับแก้
วิสยั ทัศน์และ
พันธกิจขององค์การ

.66***
.62***

โครงสร้างองค์การ

.64***

.15**

การบริ หารจัดการของ
ผูบ้ ริ หาร
.32**
บรรยากาศการทํางาน
.63***

งานทีตรงกับ
ความสามารถ

วัฒนธรรมองค์การ

ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
.25**

ระบบการประเมินผลงาน
และให้รางวัล
.09**

.87***

ค่านิ ยมทีดีในการ
ทํางาน

แรงจูงใจในการทํางาน
.35**

.27**

.66***

.38***

ประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ

ภาพที 2 ปัจจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ตารางที ค่าสัมประสิ ทธิอิทธิพลของการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การ
ตัวแปรผล
ประสิทธิผลของ
ค่านิ ยมทีดีในการ แรงจูงใจในการทํางาน
องค์การ
ทํางาน
ตัวแปรสาเหตุ
TE IE DE TE IE DE TE IE DE
ค่านิ ยมทีดีในการทํางาน
.38 .38 แรงจูงใจในการทํางาน
.44 .27 งานทีตรงกับความสามารถ
.35 .35 บรรยากาศการทํางาน
.17 .17 .63 .63
โครงสร้างองค์การ
.24 .24 .09 .09 ระบบการประเมินผลงานและ
.26 .26 .66 .66 .06 .06 ให้รางวัล
การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร .05 .05 .17 .17 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
.03 .03 .12 .12 องค์การ
วัฒนธรรมองค์การ
.16 .16 .04 .04 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
.02 .02 .08 .08 -
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งานทีตรงกับ
ความสามารถ
TE IE DE
.64 .64
-

-

-

-

-

-

-

-

ตารางที ค่าสัมประสิ ทธิอิทธิพลของการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การ (ต่อ)
ตัวแปรผล
บรรยากาศการทํางาน
การบริ หารจัดการของ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ
.20
.20
.62
.62
วัฒนธรรมองค์การ
.08
.08
.25
.25
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
.12
.12
.41
.41
.66
.66
*TE หมายถึง ส่ งผลโดยรวม (Total Effect)
**IE หมายถึง ส่ งผลโดยตรง (Indirect Effect)
**DE หมายถึง ส่ งผลโดยตรง (Direct Effect)
จากภาพที ภาพที และตารางที พบว่าค่าสัมประสิ ท ธิ อิ ทธิ พลของการวิเคราะห์เส้นทางปั จจัยเชิงสาเหตุ
ประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่ามีค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พลทีมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนี
ตัวแปรภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์การ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ
อิทธิ พลเท่ากับ . อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ตัวแปรวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การส่งผลทางบวกต่อตัวแปร
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การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พลเท่ากับ . อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . และตัวแปร
วัฒนธรรมองค์การ ส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารโดยมีค่าสัมประสิทธิ อิทธิพลเท่ากับ .25 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . ทําให้ตวั แปรภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารส่งผลโดยอ้อม ต่อตัวแปรการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พลเท่ากับ . ตัวแปรโครงสร้างองค์การส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรบรรยากาศการทํางานโดยมีค่า
สั ม ประสิ ท ธิ อิ ท ธิ พ ลเท่ ากับ . อย่า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ . และส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ตัว แปรงานที ตรงกับ
ความสามารถโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พลเท่ากับ . อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ตัวแปรระบบการประเมินผล
งานและให้รางวัลส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรบรรยากาศการทํางานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พลเท่ากับ . อย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . และส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรค่านิ ยมทีดี ในการทํางานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พลเท่ากับ . อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . ตัวแปรการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรบรรยากาศการทํางานโดยมี
ค่าสัม ประสิ ท ธิ อิ ท ธิ พ ลเท่ ากับ . อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติทีระดับ . ทําให้ตัวแปรภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริ ห าร ตัวแปร
วิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์การ และตัวแปรวัฒนธรรมองค์การส่ งผลโดยอ้อมต่อตัวแปรบรรยากาศการทํางานโดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ อิทธิ พลเท่ากับ . , . และ . ตามลําดับ ตัวแปรบรรยากาศการทํางานส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรแรงจูงใจใน
การทํางานโดยมี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ อิ ท ธิ พ ลเท่ ากับ . อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ . ทําให้ตวั แปรภาวะผูน้ ําของ
ผูบ้ ริ หาร ตัวแปรวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ตัวแปรการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร และตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ
ส่งผลโดยอ้อมต่อตัวแปรบรรยากาศการทํางานโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ . , . , . และ . ตามลําดับ
ตัวแปรงานที ตรงกับความสามารถส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรประสิ ทธิ ผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พล
เท่ ากับ . อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ . ตัวแปรค่ านิ ยมที ดี ในการทํางานส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรประสิ ท ธิ ผล
องค์การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิอิทธิพลเท่ากับ . อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ทําให้ตวั แปรระบบการประเมินงาน
และให้รางวัลส่ งผลโดยอ้อมต่อตัวแปรประสิทธิผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิอิทธิพลเท่ากับ . ตัวแปรแรงจูงใจในการ
ทํางานส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรประสิ ทธิ ผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ อิ ทธิ พลเท่ากับ . อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับ . ทําให้ตวั แปรภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริ หาร ตัวแปรวิสัยทัศน์และพัน ธกิจขององค์การ ตัวแปรการบริ หารจัดการของ
ผูบ้ ริ หาร และตัวแปรวัฒนธรรมองค์การส่งผลโดยอ้อมตัวแปรประสิ ทธิผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิอิทธิพลเท่ากับ . ,
. , . และ . ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . และแบบจําลองเชิงสาเหตุประสิ ทธิ ผลองค์กรของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ = 53.02, ชันของความเป็ น
อิสระ (df) = 33, ค่าความน่าจะเป็ น (p-value) = .015 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีใช้วดั ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับ
ข้อมูล (GFI) = .87 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI) = .74 ดัชนี รากทีสองของค่าเฉลียกําลังสองของส่ วน
เหลื อที ใช้วดั ความสอดคล้อ งระหว่างโมเดลกับ ข้อ มู ล (RMR) = 1.63 ค่ ารากที สองของค่ าเฉลี ยกําลัง สองของความ
คลาดเคลือน (RMSEA) = 0.43

สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุประสิ ทธิผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า ปัจจัยทีส่งผล
โดยตรงต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ ตัวแปรงานทีตรงกับความสามารถ ตัว
แปรแรงจูงใจในการทํางาน และตัวแปรค่านิ ยมทีดี ในการทํางาน โดยตัวแปรตัวแปรค่านิยมทีดี ในการทํางานเป็ นตัวแปรทีมี
ค่าสัมประสิ ทธิอิทธิพลมากทีสุด (r2=. ) สอดคล้องกับการวิจยั ของ พิชญา ทองคําพงษ์ (2544) ทีศึกษาเรื องคุณลักษณะงาน
ค่านิ ยมในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการทํางานของ หัวหน้างานในธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า คุ ณลักษณะงานสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการทํางานได้ร้อยละ 56.4 อย่างมี นัยสําคัญที ระดับ .05
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รวมถึ งงานวิจยั ของ Milette and Gagne (2008) ที ได้ทาํ การศึ กษาลักษณะงานของอาสาสมัค ร แรงจูงใจในงาน ความพึง
พอใจในงานและ ผลการปฏิบตั ิงานในองค์การแห่ งหนึ ง พบว่า คุณลักษณะงาน แรงจูงใจในงาน และความพึงพอใจในงาน
มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน และ สอดคล้องกับแนวคิดของ Woods and Cortada (1996) ที นําเสนอปั จจัยเกียวกับ
ค่านิ ยมทีเกียวข้องกับการสัมพันธภาพทีเป็ นหนึงเดี ยวกันภายในองค์การ ซึงจะมีผลให้สมาชิกภายในองค์การร่ วมมือร่ วมใจ
กัน ปฏิ บ ัติง านและทําให้องค์การเกิ ด ประสิ ท ธิ ผลได้ ตัวแปรงานที ตรงกับ ความสามารถเป็ นตัวแปรที มีค่าสัม ประสิ ท ธิ
อิทธิพลรองลงมา (r2=. ) สอดคล้องกับรสสุ คนธ์ รุ ดชาติ ( ) ได้เสนอผลการวิจยั ว่าครู มีความพอใจในงานด้านลักษณะ
งานทีทําในระดับมาก แสดงถึงลักษณะงานทีส่งผลถึงความพึงพอใจอันนําไปสู่การสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อประสิ ทธิผล
โรงเรี ยนทางอ้อมด้วย เห็ นได้วา่ ปัจจัยสําคัญในการทีจะพัฒนาบุคลากรในองค์การเพือสร้างประสิ ทธิผลขององค์การทีดีนนั
ขึนอยูก่ บั มอบหมายงานทีตรงกับความสามารถซึ งเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กบั บุคลากร และตัวแปรทีส่งผล
โดยตรงต่อประสิ ทธิ ผลองค์การอีกประการได้แก่ ตัวแปรแรงจูงใจในการทํางาน (r2=. ) สําหรับความสําคัญในการสร้าง
แรงจูงใจของผูน้ าํ ไม่ได้มีเฉพาะในองค์การทางธุรกิจเพียงเท่านัน ผูน้ าํ ทีมในองค์การรู ปแบบอืนก็จาํ เป็ นต้องมีความสามารถ
ในการสร้างแรงจูงใจเช่นกันยกตัวอย่างงานวิจยั ของ ปิ ลัญ ปฏิพิมพาคม (2550) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึ กษาขันพืนฐาน ผลการศึ กษาพบว่า ผูน้ ําที มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนต้องประกอบด้วยความสามารถในการจูงใจ มีไหวพริ บและวิสัยทัศน์ทีดี เป็ น
ตัวอย่างทีดี มีหลักในการปกครอง และสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ชุมชนได้
ตัวแปรภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร ตัวแปรวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dionne and
others (2004) ซึ งทําการศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงกับผลการปฏิบตั ิงานของทีม และพบว่าองค์ประกอบของ
ภาวะผู้น ํ าที ทํา การศึ ก ษา 3 ปั จ จัย คื อ แรงจู ง ใจที มี อิ ท ธิ พ ลหรื อ สร้ า งแรงบัน ดาลใจการกระตุ้น ทางสติ ปั ญ ญา และ
ค่าตอบแทนรายบุคคล มีอิทธิ พลในทางบวกต่อกระบวนการทํางานของทีมทังด้านการทํางานร่ วมกัน การสื อสาร และการ
บริ หารความขัดแย้ง ผ่านผลลัพธ์คนกลางได้
ั
แก่ วิสัยทัศน์ร่วมของทีม ความรับผิดชอบร่ วมของทีม สภาพแวดล้อมของการ
ให้อาํ นาจ และความขัดแย้งในการทํางานของที ม ซึ งส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิ งานของทีมซึ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลระดับ
องค์การอีกด้วย
ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การเป็ นอีกตัวแปรทีส่งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิผลองค์การ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ซึง Schein (1990) ได้ให้ความสําคัญของวัฒนธรรมองค์การในลักษณะของหน้าทีต่อองค์การ คือ วัฒนธรรม
ช่วยแก้ปัญหาพืนฐานของกลุ่ม การอยูร่ อดและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการกระบวนการ
ภายในองค์การเพือความสามารถทีจะอยูร่ อดและปรับตัวต่อไปโดยแต่ละองค์การจะมีลกั ษณะวัฒนธรรมองค์การทีแตกต่าง
กัน ทังนี อาจเนื องมาจากองค์การต่าง ๆ มักจะปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การในรู ปแบบของตัวเอง เพราะการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์เป็ นการดําเนิ น การด้านบุคลากรด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพือให้บุคลากรมีความเชื อ ค่านิ ยม พฤติกรรมตามวัฒนธรรม
องค์การแต่ละแห่ งให้มีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรซึ งส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานและส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การในทีสุ ด
Wright, McMahan and McWilliam (1994)
ตัวแปรวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การและตัวแปรวัฒนธรรมองค์การส่ งผลโดยตรงต่อตัวแปรบรรยากาศการ
ทํางานและตัวแปรการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร ซึ งสอดคล้องกับตัวแปรบรรยากาศการทํางานและตัวแปรการบริ หาร
จัดการของผูบ้ ริ หารในการวิจยั ครังนี นอกจากนีบรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลขององค์กร
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็ นเพราะการทีองค์กรมีลกั ษณะโครงสร้างทีดี มีโครงสร้างงานทีเป็ นระเบียบ มีการจัดระบบ
การทํางานทีเหมาะสม งานไม่ซาซ้
ํ อน มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาชัดเจนเป็ นการเอืออํานวยให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานสามารถ
ปฏิ บ ัติงานได้อย่างเป็ นระบบและเกิด การคิดค้น สิ งใหม่ ๆ ที ก่ อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผลแก่ องค์กร สอดคล้องกับ แนวคิดของ
Litwin and Stringer (1968) ที กล่าวไว้ว่า โครงสร้ างองค์การเป็ นการรั บรู ้ข องพนักงานต่อลักษณะโครงสร้างองค์กร เช่น
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ความชัดเจน ของการแบ่งงาน ข้อจํากัดของโครงสร้างองค์กรต่อ การปฏิบตั ิงาน ระเบียบต่าง ๆ ขององค์กร ว่าเป็ นอุปสรรค
ทําให้งานล่าช้าหรื อไม่ โครงสร้างองค์กรจึง เป็ นบรรยากาศองค์กรลักษณะหนึงทีส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทํางาน
ดังนันคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สงขลาจึงควรให้ค วามสําคัญกับ ปั จจัยต่าง ๆ ตามโมเดลเชิ งสาเหตุ
ประสิ ทธิ ผลองค์การของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิ งานให้มีความ
ชัดเจน เหมาะสม และให้บุ คลากรใน องค์กรรับ รู้ทวกั
ั น มี การยอมรั บ เมือเกิ ดปั ญหาในการ ปฏิ บ ัติงาน และแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบตั ิงาน อย่างเปิ ดเผย รวมถึงบุคลากรในองค์กรควรมีส่วนร่ วม ในการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
และมีการ พัฒ นาให้ทนั สมัยอยู่เสมอ เพือให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หารควรให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่
บุคลากรในองค์กรทังเรื องงานและเรื องทัวไป ให้ความช่วยเหลือ มอบหมายงานทีเหมาะสมและตรงกับความสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน สร้างค่านิ ยมทีดี ในการทํางาน สร้างบรรยากาศความเป็ นมิตร ซึ งจะทําให้เกิดบรรยากาศอบอุ่นและ
ให้การสนับสนุ น ทีดีต่อกันในองค์กร ซึงจะทําให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้สึกว่าการทํางานทีองค์กรนีเป็ นเรื องดีและมี
ความสุข
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การสังเคราะห์ บทเรียนการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET)
ไปใช้ ในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้ รับรางวัล
โรงเรีย นพระราชทานในช่ วง ปี ทีผ่านมาม(พ.ศ. - พ.ศ. )
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 ไวยวรรณจิตร และ สุไรยา หนิ เร่
Surachai Vaivanjit1 and Suraiya Nire1

บทคัดย่อ

รายงานการวิจยั เรื อง การสังเคราะห์บทเรี ยนการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก ทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง ปี ที
ผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) มีวตั ถุประสงค์ คือ ) ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ(O-NET) สู ง/
ตํา ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. )
) ศึ กษาแนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) และ
) สังเคราะห์แ นวทางการนําผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน ผลการศึกษา พบว่า
ปั จจัยที ส่ งผลต่อการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) สู ง/ตํา ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม
ขนาดเล็กทีได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ประกอบด้วย ปั จจัย ได้แก่ ( ) ปั จจัยของ
ตัวนักเรี ยน ( ) ปั จจัยในด้านเครื องมือในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ( ) ปั จจัยด้านผูป้ กครอง ( ) ปั จจัยด้านครู ผสู ้ อน และ ( )
ปัจจัยด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สําหรับแนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง ปี ที ผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ.
) ประกอบด้วย ( ) การปรับเปลียนกระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาทักษะการคิด สร้างคลังของความรู้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน และทีสําคัญคือการดึงผูม้ ีส่วนร่ วมเกียวข้องเข้ามาเป็ นส่ วนหนึงในการเรี ยนของนักศึกษา ( ) บูรณ
การแนวข้อสอบเข้าในเวลาเรี ยน พร้อมทังการสร้างการเรี ยนรู ้ทีใหม่ๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ตดั สินใจด้วย
เอง ( ) การจัดคอร์สเรี ยนพิเศษหรื อติว และสําหรับการสังเคราะห์แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (ONET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามขนาดเล็กที ได้รั บ รางวัลโรงเรี ยน
พระราชทานในช่ วง ปี ที ผ่ านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) พบว่า ( ) ครู แ ละผูป้ กครองต้อ งมี การเปิ ด “พื นที ใหม่ ” ให้
ผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ( ) การบรรจุแนวการทําข้อสอบ (O-NET) เข้าไปใน
เวลาเรี ยน ( ) ความเชี ยวชาญของครู ผูส้ อนในรายวิชาที ตนเองรั บ ผิดชอบ ความรอบรู ้และทัน กับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ
( ) ตัวผูเ้ รี ยนทีต้องมีการแบ่งเวลาให้การเรี ยน แบ่งเวลาว่างในการเล่น โดยเฉพาะช่วงเวลาทีจะต้องเตรี ยมตัวสอบ
คําสําคัญ : O-NET, โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีได้รับรางวัลพระราชทาน
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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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พืนที จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากท้องถินอืนของประเทศไทย เป็ นพืนที ที ถูกจัดว่าเป็ น
สังคมพหุ วฒั นธรรม (Multiculturalism) หรื อสังคมทีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) ทีครอบคลุมถึง
เรื องชาติพนั ธุ์ ภาษา ความเป็ นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา และความเชือ และความแตกต่างรวมถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ได้ถูก
นําไปสร้างเป็ นเงือนไขให้เกิดความไม่เข้าใจ ความไม่รู้สึกเป็ นอันหนึงอันเดียวกันของคนในชาติ ซึ งก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางความคิดและเกิดความไม่สงบในพืนทีดังทีผ่านมา
ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับพืนฐานทีมีความหลากหลายมากได้แก่
โรงเรี ยนรัฐบาล โรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา (1) และ (2) สถาบันศึกษาปอเนาะศูนย์
ฝึ กอบรมจริ ยธรรมและศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรมสํานักศาสนศึกษา และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์เป็ นต้น
หากมองอย่างพินิจพิเคราะห์ จะพบว่า สถานภาพทางการศึกษาของนักเรี ยนในเขตชายแดนภาคใต้ในปั จจุบนั เกิ ด
จากปั จจัยมากมาย เช่น สถานศึ กษายังไม่สามารถกระจายออกไปได้ครอบคลุมทัวถึ งคนที ด้อยโอกาสในท้องถินห่ างไกล
การขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษา ทังทางด้านปริ มาณและคุณภาพ หรื อแม้แต่ผทู้ ีมีโอกาสทางการศึกษา แต่
กลับได้ผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาตําหรื อผูท้ ีสามารถศึ กษาได้จนจบการศึกษา ก็ไม่สามารถนําเอาความรู้ความสามารถที ได้
ศึกษามาไปใช้ประกอบอาชีพประจําวันได้ ทังนีเนืองจากข้อจากัดต่าง ๆ ดังกล่าว
O-NET (Ordinary National Educational Test) คื อ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข ันพื นฐาน เป็ นการ
ทดสอบเพือวัด ความรู ้ และความคิ ด ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที ชันมัธยมศึ กษาปี ที และชันมัธยมศึ กษาปี ที
ประเมิ นตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
จํานวน มาตรฐานการ
เรี ยนรู้ ครอบคลุม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และภาษาอังกฤษ โดยมี วตั ถุป ระสงค์ O-NET เพื อทดสอบความรู้และความคิ ด ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที ชัน
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที และชันมัธ ยมศึ กษาปี ที นําผลการทดสอบไปใช้เป็ นองค์ป ระกอบหนึ งในการจบการศึ ก ษา ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ตลอดจนนําผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยน อีกทังเพือนําผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนระดับชาติ เห็นได้วา่
การสอบ O-NET จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษา
แม้งานวิจัยของผูว้ ิจัยที ผ่านมา เรื อง “การศึ กษาสาเหตุที ทําให้คะแนน O-NET ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที
ตํา: กรณี ศึ กษาโรงเรี ยนสุ ข สวัสดิ วิทยา” ซึ งได้รับ ทุน สนับ สนุ น การวิจ ัยจาก สทศ. เมื อปี
จะได้น ําเสนอแนวทาง
ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที จะเอือต่อการสอบ O-NET ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที ในพืนทีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตอนหนึ ง ไว้ว่า “...ผู ม้ ีส่ วนเกี ยวของในการจัด การหลักสู ตรทุ กฝ่ ายในโรงเรี ยนควรหัน มาขบคิด และออกแบบ
หลักสูตรทีมีเป้ าหมายทิ ศทางตอบโจทย์ทางการศึกษาของนักเรี ยนได้ตามเป้ าประสงค์ของการจัดการทดสอบทางการศึกษา
แห่ งชาติโดยยึดหลักสู ตรแกนกลางเป็ นหลักอย่างจริ งจังและสอดรับกับความจําเป็ นต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน ตลอดจนจัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้แก่นักเรี ยนในพืนที ให้เห็ นความสําคัญของทิ ศทางการศึ กษาที จะส่ งผลต่อ
อนาคตของตัวนักเรี ยน...” ห้วงเวลาผ่านไปร่ วม ปี กลับพบว่า ข้อเสนอดังกล่าวยังคงอยูใ่ นรายงานไม่ได้นาํ ออกไปปรับใช้
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ทังนี นันส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในแต่ละปี ทีผ่านมาของ
นักเรี ยนในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั คงอยูใ่ นระดับทีทรงตัว แม้จะดีขึนมาบ้างก็เพียงเล็กน้อยในบางกลุ่มสาระ
ข้อเสนอแนะแนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของ โรงเรี ยน
ในพื นที จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ จากงานวิจัยของผูว้ ิจ ัยอี กหนึ งเรื อง คื อการนําผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ ง ชาติ
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(O-NET) ระดับชันมัธยมปี ที และปี ที ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน: กรณีศึกษา โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนสนับสนุนการวิจยั จาก สทศ. ประจําปี งบประมาณ
) ปรากฏข้อค้นพบว่า จะต้องมี
การวางแผนร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ โดยการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็ นข้อมูลพืนฐานในการวางแผน
พัฒ นา นําไปสู่ การปฏิ บ ัติทีต่อเนื อง จริ งจัง จัดให้ครู สอนตรงวิชาเอก และเพียงพอ มีการปลูกจิตสํานึ กให้นักเรี ยนเห็ น
ความสําคัญของการสอบระดับชาติ ด้วยการชีแจง ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือง ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องเอาใจใส่ ให้
ความร่ วมมือในการนําผลการ ทดสอบทางการศึกษาไปใช้ รวมทังผูบ้ ริ หารสถานศึกษานิเทศติดตามผล สํานักงานเขตพืนที
การศึกษา มี น โยบายการพัฒนาผูเ้ รี ยนที ชัดเจน นิ เทศติ ดตามผลการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการ พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างจริ งจัง ต่อเนือง มีสือ เทคโนโลยีทนั สมัย มีประสิ ทธิ ภาพ ทังนี ผูป้ กครอง ชุมชนต้องให้ความร่ วมมือใน
การดูแลการเรี ยนของนักเรี ยนทีบ้าน หน่วยงานต้นสังกัด ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ ให้ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณ ให้
ขวัญกําลังใจ และติดตามผลการดําเนินงานอยูเ่ สมอ มีการเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนก่อนสอบ ครู สามารถนําผลการทดสอบ
ระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาการสอนของตนเอง จึงจะสามารถ พัฒนาผูเ้ รี ยนได้ ทุกคนทีมีส่วนเกียวข้องมีความรับผิดชอบ
ตังใจทํางานตามบทบาทหน้าที ของตนเอง อย่างเต็มกําลังความสามารถ ประชาสัมพันธ์ความสําคัญของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนือง ทังในโรงเรี ยนและในชุมชน ให้ทุกฝ่ ายทราบและตระหนักในการพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
สิ งสําคัญทีควรจะทําให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม คือ วิธีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ควรมีการวิเคราะห์ผลสอบ
ตามมาตรฐานของนักเรี ยนปี ทีผ่านมา ศึกษาเด็กรายบุคคลในปี ทีจะสอบ มีการวางแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกันของบุคลากรใน
โรงเรี ยน ครู ควรปรับการเรี ยนเปลียนการสอนโดยคํานึ งถึงลีลาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาชันพืนฐาน พุทธศักราช
เน้นกระบวนการคิดทุกระดับชันอย่างต่อเนื อง มีการสร้างข้อสอบมาตรฐานตาม
มาตรฐานและตัวชีวัด จัดทํา คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ในการทําข้อสอบ
ตามแนว ข้อสอบของ สทศ. ให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างต่อเนื อง สร้างความตระหนักในปั ญหาการยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
และมุ่งผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนร่ วมกันทุกฝ่ าย
และนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนือง สิ งสําคัญคือควรสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามทีอยูใ่ กล้เคียง หรื อภายในจังหวัดเดียวกัน สนับสนุนการจัดทํา จัดหา การใช้ขอ้ สอบ สือ และสื อ
เทคโนโลยีให้แก่ ครู ผูส้ อน พัฒ นาระบบประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึ กษาให้เข้ม แข็ง เพราะการ “แบ่ งปั น ” จะสร้าง
คุณประโยชน์มากกว่าการ “แข่งขัน” ดังที อิ สลามได้สอนให้ประชาชาติอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่มมากกว่าที จะอยู่คนเดียวเพียง
ลําพัง เฉกเช่ นเดี ยวกันกับการบริ หารจัดการเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนในพืนที จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สุ รชัย ไวยวรรณจิ ตร และ
คณะ,2557 : บทคัดย่อ)
จากงานวิจัยที ผ่านมา คณะผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็นว่าควรมีการสังเคราะห์แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีเป็ นตัวแบบชีเฉพาะวัด
ได้อย่างชัดเจน อย่างโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที ได้รับ รางวัลโรงเรี ยนพระราชทานที ผ่านมาโดยเฉพาะทัง
โรงเรี ยนที ผูว้ ิจยั ได้ค ดั เลื อกทําการวิจยั เพราะอย่างน้อยจะทําให้ผลการวิจยั ในครังนี เห็ นแนวทางที โรงเรี ยนเหล่านี ซึ งมี
รางวัลพระราชทานการันตี จะเป็ นส่ วนช่วยพัฒนาการศึ กษาอย่างเป็ นรู ปธรรมทีชัดเจนได้ กล่าวคือ การคัดเลื อกโรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพือรั บรางวัลพระราชทานนี เกิ ดขึนจากระเบี ยบ
กระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้ว ยการปรับ ปรุ งส่ งเสริ ม ปอเนาะในเขตการศึ กษา พ.ศ.
สาระสําคัญ ตอนหนึ งระบุ ว่า
“ปอเนาะใดที จัด การศึ ก ษาด้านการสอนได้ดี จ ะได้รับ การอุด หนุ น จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร” กล่ าวคื อ หน่ วยงานที
รับผิดชอบเกียวข้องได้กาํ หนดวิธีการและจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ งเป็ นการสมนาคุณโรงเรี ยนทีปรับปรุ งกิจการดี เด่ น
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯพร้อมทังรับรางวัลพระราชทานเป็ นประจําทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
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มหาภูมิพล อดุลยเดชได้เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาเมือวันที ธันวาคม พ.ศ. เพือทรงเปิ ดงาน
แสดงศิ ลปหัต ถกรรมนักเรี ย น ประจําปี
และพระราชทานรางวัล แก่โ รงเรี ยนราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลาม ซึ งจัด
ทําการศึกษาดี เด่นโดยพระองค์ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนัน (ม.ล.ปิ น
มาลากุล)
“ข้อความทรงพระราชปรารภมีวา่ มีนกั เรี ยนจํานวนมากมาย ซึ งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษา
เล่ าเรี ยนได้ผลดี รวมทังโรงเรี ยนซึ งจัด การศึ กษาดี จนนักเรี ยนได้รับ การเรี ยนดี เป็ นส่ วนรวม นักเรี ยน และโรงเรี ยนมี
คุณสมบัติดงั กล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”
การคัด เลื อ กโรงเรี ย น ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แ ละนัก เรี ยนโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามเพื อรั บ รางวัล
พระราชทาน ถือเป็ นภารกิจสําคัญทีปฏิ บัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะนอกจากเป็ นโอกาสอันดีในการทํากิจกรรมที สนอง
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช แล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็ นเครื องกระตุน้ ให้เกิ ด
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียงขึ
ิ นด้วย (สถานี วทิ ยุ ม.อ.ปั ตตานี , 2558 :ออนไลน์)
ดังทีกล่าวมาทังหมดข้างต้นคณะผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นความสําคัญที ควรจะมีการวิจยั สังเคราะห์บทเรี ยนการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดย
ผูว้ ิจัยเลื อกโรงเรี ยนขนาดเล็กที ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง ปี ที ผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) เป็ นพืนที
ศึกษาเนื องด้วยจะได้ลงลึกและครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาอย่างทัวถึงจริ งๆ สามารถนําผลมาเป็ นแนวทางทีชี ชัดวัดได้
ปฏิบตั ิจริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. ศึ กษาปั จจัยที ส่ งผลต่อการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ(O-NET) สู ง/ตํา ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. )
. ศึกษาแนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง ปี ที ผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ.
2559)
. สังเคราะห์แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาจากการศึกษาแนวคิดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขันพืนฐาน แล้วศึ กษาแนวทางการจัดการศึกษาเพือการพัฒนาที ยังยืนของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืนทีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค้นหาโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง ปี
ทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) เพือถอดบทเรี ยนแนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม
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แนวทางการจัด การศึ กษาเพื อการพัฒ นาที ยังยื น
ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืนที
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัล
โรงเรี ยนพระราชทานในช่วงปี พ.ศ. -

แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ใน
ฒนาคุณภาพการศึ
กษาของโรงเรี
สลาม
การประชุมการพั
วิชาการมหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลยนเอกชนสอนศาสนาอิ
ครังที
ทีปฏิบตั ofิไTechnology
ด้จริ งอย่างเป็National
นรู ปธรรม
The 10th Rajamangala University
Conference

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การออกแบบการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
. ประชากรวิจยั
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
. กลุ่มตัวอย่ าง
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัล โรงเรี ยนพระราชทาน อย่างน้อย โรงเรี ยน เนื องจาก
โรงเรี ยนทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในแต่ละปี จะกําหนดปี ละ รางวัล ( โรงเรี ยน) แต่บางปี ก็จะมีโรงเรี ยนทีได้รับ
รางวัล โรงเรี ยนพระราชทานแค่เพียงโรงเรี ยนเดี ยว โดยครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับ การจัดการศึ กษาของโรงเรี ยน อาทิ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง ตลอดจนนักวิชาการในพืนทีฯ โดยคัดเลือกจากรายชือโรงเรี ยนทีได้รับ
รางวัลพระราชทาน จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 เกณฑ์ ในการคัดเลือกโรงเรียนทีได้รับพระราชทาน
ผูว้ ิจยั ได้มีการคัดเลือกโรงเรี ยนทีได้รับพระราชทาน โดยการเจาะจงกลุ่มโรงเรี ยนขนาดเล็ก (โดยเกณฑ์ของการ
คัดเลือกรางวัลพระราชทานคิดเฉพาะจํานวนนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาไม่เกิน คน ในแต่ละโรงเรี ยน) ในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทีได้รับรางวัลพระราชทานในในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดดังนี
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โรงเรี ยน

โรงเรี ยนมาอาฮัดดารุ สสลาม
โรงเรี ยนดาราวิทย์
โรงเรี ยนอิสลามมูลนิธิ
โรงเรี ยนมุสลิมศึกษา
โรงเรี ยนเร๊ าะห์มานี ยะ๊ ห์

ขนาดของโรงเรี ยน

โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดเล็ก

พืนทีจังหวัด

อ.เบตง จ.ยะลา
อ.ยะหา จ.ยะลา
อ.เมือง จ.ปัตตานี
อ.เมือง จ.สตูล
อ.จะนะ จ.สงขลา
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ปี ทีได้รับรางวัลโรงเรี ยน
พระราชทาน
2556
2557
2558
2559
2553, 2557, 2559

ขอบเขตในการวิจัย
ขอบเขตด้ านพืนที ศึกษาเฉพาะโรงเรี ยนทีได้รับรางวัลพระราชทาน ในช่วง ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. )
ได้แก่ โรงเรี ยนดาราวิทย์ โรงเรี ยนมาอาฮัดดารุ สสลาม โรงเรี ยนอิสลามมูลนิธิ โรงเรี ยนมุสลิมศึกษา และ โรงเรี ยนเร๊ าะห์
มานี ยะ๊ ห์
ขอบเขตด้ านเนื อหา ประกอบด้วย การศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) สู ง/ตํา
ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ปี ที ผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. )
ศึกษาแนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) และ
สังเคราะห์ แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ กผูใ้ ห้ ข ้อมู ล หลัก ในประเด็ น ปั จ จัยที ส่ งผลต่ อการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ( ONET) สู ง/ตํา ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. พ.ศ. ) ซึงประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ท่าน จาก โรงเรี ยน ครู ฝ่ายวัดและประเมินผลของโรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยน
และครู ที เกี ยวข้องโรงเรี ย นละ คน รวม คน นัก เรี ยนแต่ ละโรงเรี ยน โรงเรี ยนละ คน รวม คน และตัวแทน
ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนละ คน รวม คน ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวิชาการทาด้านการศึกษาในพืนที ฯ จํานวน
ท่าน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในประเด็นแนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน
ในช่ วง ปี ที ผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ซึ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ท่ าน จาก โรงเรี ยน ครู ฝ่ายวัด และ
ประเมินผลของโรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนและครู ทีเกียวข้องโรงเรี ยนละ คน รวม คน นักเรี ยนแต่ละโรงเรี ยน โรงเรี ยนละ
คน รวม คน และตัวแทนผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนละ คน รวม คน ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวิชาการทาด้าน
การศึกษาในพืนทีฯ จํานวน ท่าน
จากการสังเคราะห์แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานจากโรงเรี ยนเป้ าหมายทีได้
ทําการวิจยั จากคําตอบของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
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การออกแบบการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั จะนําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ด้วยการตีความและนํามาเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พร้อมกับเชือมโยงแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้อง ซึงจะดําเนิ นการพร้อมไปกับการเก็บรวบรวมแต่ละครังและหลังการเก็บข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ว โดยจะนําข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ และสรุ ปพร้อมเสนอ
ผลการวิจยั ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย

ผลจากการวิจยั เรื อง การสังเคราะห์บทเรี ยนการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการ
พัฒ นาคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรี ยนขนาดเล็กที ได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน
ในช่วง ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) สรุ ปตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี
1. ปั จ จัย ทีส่ งผลต่ อการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) สู ง/ตํา ของโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ขนาดเล็กทีได้รับรางวัลพระราชทานในช่ วง ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. )
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปั จจัยทีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สู ง/ตํา ของโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลพระราชทาน ขึนอยูก่ บั เป้ าหมายของโรงเรี ยนที มีผบู ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ทีกว้างพอ
ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้ครู นักเรี ยน และบุคคลแวดล้อมในโรงเรี ยนทีมีส่วนในการพัฒนานักเรี ยน ซึงผลการศึกษา
สามารถสรุ ป โดยแบ่งออกเป็ นปัจจัยหลักๆ ได้ดงั นี คือ ปัจจัยด้านตัวนักเรี ยน (ด้านบวก-ด้านลบ) ปัจจัยด้านเครื องมือในการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ปั จจัยด้านผูป้ กครอง ปั จจัยด้านครู ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ปัจจัยด้านอืนทีเกียวข้อง เช่น การสร้าง
ความมันใจให้กบั ผูป้ กครอง โดยการแสดงให้เห็ น ถึงการมีศักยภาพของโรงเรี ยน ซึ งหากโรงเรี ยนมี ศกั ยภาพมากพอสิ ง
เหล่านีก็จะย้อนกลับมาหา ชุมชน สังคม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรี ยน
2. แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของ
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้ รับรางวัลโรงเรีย นพระราชทานในช่ วง ปี ทีผ่ านมา (พ.ศ. - พ.ศ.
) พบว่า มีแนวทางในภาพรวมของทัง โรงเรี ยน ดังนี การปรับเปลียนกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้ บูรณการแนว
ข้อสอบเข้าในเวลาเรี ยน และ การจัดคอร์สเรี ยนพิเศษหรื อติว
. สํ าหรั บการสั ง เคราะห์ แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ ในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปรากฏข้อค้นพบ
สรุ ปเป็ นตารางได้ ดังนี
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ตารางสั งเคราะห์ แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ ในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

สังเคราะห์แนวทางการนําผลการ
ทดสอบ (O-NET) ของโรงเรี ยน
ในแต่ละโรงเรี ยน

1. กระบวนการเรี ยนรู ้เพือการคิด
วิเคราะห์
2. การบรรจุแนวการทําข้อสอบ
(O-NET) เข้าไปในเวลาเรี ยน

โรงเรี ยน
เร๊ าะห์มานียะ๊ ห์

โรงเรี ยน
อิสลามมูลนิ ธิ

โรงเรี ยน
มาอาฮัดดารุ สสลาม

- อํานวยความสะดวกในการ
เรี ย นของนั ก เรี ย น เพื อการ
เรี ยน รู ้ คิ ด วิ เ ค ราะ ห์ ด้ ว ย
ตนเอง
- สอดแทรกเนื อหาข้อ สอบ
O-NET ในแต่ ละรายวิช าให้
นักเรี ยน

-ระบบการเรี ย น STEM เรี ย น
วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ และวิ ช าศิ ล ปะ
ร่ วมกัน
- มีการนําตัวชี วัดมาดู พร้ อ มๆ
กับการติว O-NET
- ช่ วงก่ อ นหมดคาบสอน จะมี
การนําข้อ สอบเก่ า O-NET มา
แนะนําวิธีการดูขอ้ สอบ
- การเอาใจใส่ ในตัวนักเรี ยนทุก
คน
- การแนะนําแนวข้อสอบ
O-NET ให้นกั เรี ยน

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

3. ความเชียวชาญของครู ผสู ้ อน

- การนําเอาตัวชีวัดของ ONET มาปรับใช้ในแต่ละวิชา
ทีครู สอน

4. ตัวผูเ้ รี ยน

- การรู้จดั แบ่งเวลาในการ
เรี ยน และติวข้อสอบ

โรงเรี ยน
มุสลิมศึกษา

โรงเรี ยน
ดาราวิทย์

- ให้ค วามสําคัญ ในการมีส่ วน - ติ ด ตามข่ า วสารการศึ ก ษา
ร่ ว ม กั บ กิ จ ก ร ร ม ต่ างๆ ใ น สมัยใหม่อย่างต่อเนื อง และนํา
โรงเรี ยน
องค์ความรู้ ใหม่ๆมาปรั บ ใช้ใน
การสอนนักเรี ยน
- ผู ้ บ ริ ห า ร ค รู กํ า ห น ด - จัดติว O-NET แบบผ่อนคลาย
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการยกระดั บ ในช่ วงแรกๆ และจัด ติ ว แบบ
ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยนของ เข้มในช่วงใกล้ๆ สอบ O-NET
ผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนร่ วมกัน

- สอนตามตัวชี วัดทีกําหนดแต่ - การเอาใจใส่ ในตัวนักเรี ยนทุก
ละรายวิชา
คน
- ถอดตัวชีวัดแนวข้อสอบ
O-NET ทีเขากําหนดมาให้ เพือ
เป็ นแนวในการสอนนักเรี ยน

-เปิ ด เว ที ใ ห้ ค รู ผู้ ส อ น ไ ด้
สะท้อ นความต้อ งการของตน
ในการทํางาน
- การทํางานแบบช่ วยเหลือกัน
ข้ามสายงาน

- สร้ า งให้ มี ค วามคุ้ น เคยกั บ - นักเรี ยนมีความมุ่งมัน มุมานะ - ความท้าทายของครู ผูส้ อนใน - ก ารส ร้ างเวที ก ารแ ข่ ง ขั น
ข้อสอบ O-NET
พยายามในการเรี ยน
การจั ด การเรี ยนให้ นั ก เรี ยน ทางด้า นวิ ช าการระหว่า งกลุ่ ม
สามารถคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง สาระในโรงเรี ยน และโรงเรี ยน
ภายนอก
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ผลการวิจยั การสังเคราะห์แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานในช่วง ปี ทีผ่านมา
(พ.ศ. - พ.ศ. ) ปรากฎข้อค้นพบว่า
โรงเรี ยนในหลายโรงทีได้รับรางวัลพระราชทานได้มีการปรับกระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นเนื อหา มาสู่ การ
ปรับกระบวนการ เพือการพัฒนาทักษะการคิด เป็ นการสร้างคลังของความรู้ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพราะโดยหลักคิดทาง
นโยบายแล้วโรงเรี ยนไม่ได้เป็ นทีรวมของความรู ้เพือสอนเด็กแต่โรงเรี ยนเป็ นที แหล่งรวมวิธีการสอนเด็ก โดยการดึ งผูม้ ี
ส่วนร่ วมผูเ้ กียวข้องเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ งในการเรี ยนของนักเรี ยน โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือยกระดับผลการทดสอบ
ของนักเรี ยนสิ งจําเป็ น คื อมีการปรั บ เปลี ยนในการเรี ยนรู ้เพือให้เข้ากับ สถานการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา หน้าที ของครู จึงมี
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองเพือเท่าทันการเปลียนแปลงต่างๆ จะเห็นได้วา่ ครู ผสู ้ อนมีผลอย่างยิงต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดเป็ นการสร้างคลังของความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ฮารู ณ ราโอบและอิสมาอีล ราโอบ ( ) ที ชี ว่า ผูบ้ ริ หารควรมีนโยบายที สามารถนําไปปฏิ บตั ิได้จริ ง ให้กระบวนการมี
ส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา ครู ควรได้รับการพัฒนาในด้านเทคนิ คการสอน หลักการวัดผลประเมินผล และควรได้รับการ
นิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ เพือสามารถยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนได้อย่างเป็ นระบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยบูรณาการด้านการคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะสําหรับนักเรี ยน ครู ผูส้ อนยุคใหม่ได้ออกแบบห้องเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยนมากกว่าการนังเรี ยนหรื อฟัง
ครู ผสู ้ อนในห้องสี เหลียมเพียงอย่างเดียว การสร้างการเรี ยนรู ้ทีใหม่ๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ตดั สิ นใจด้วย
ตัวเอง ถือเป็ นหนึงแนวทางอันสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ครู ผสู ้ อนแต่
ละคนจะมีความเชียวชาญในรายวิชาทีตนเองรับผิดชอบแตกต่างกันไป ฉะนันหากสร้างความตระหนักให้แก่ผเู้ รี ยนเพือมุ่งสู่
เป้ าหมายในการบู รณาการแนวข้อสอบกับการจัดการเรี ยนในห้องเรี ยน ถือเป็ นหนึ งแนวทางในการขับเคลือนการพัฒ นา
นักเรี ยนแต่ ละคนในการทําข้อสอบจริ งที ต้องเผชิ ญในสนามสอบก็จะมีผลทําให้นักเรี ยนมี ความง่ายในการทําข้อสอบ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฮารู ณ ราโอบและอิสมาอีล ราโอบ ( ) โดยทําการศึ กษาเรื อง การนําผลการทดสอบทาง
การศึ กษาระดับชาติ ดา้ นอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุณภาพผูเ้ รี ยน: กรณี ศึกษาโรงเรี ยนธรรมศาสน์วิทยา
โดยได้ทีชี ว่าครู ควรสอนโดยใช้สือเทคโนโลยี พร้อมทังควรมีการนําข้อสอบไอเน็ตมาออกข้อสอบในการสอบปลายภาค
เพือให้นกั เรี ยนมีการคุน้ เคยในการทําข้อมูลทีได้มาตรฐานในการจัดเรี ยนการสอบ
สําหรับการจัดคอร์สติวถือเป็ นแนวทางหนึงทีสามารถให้นกั เรี ยนได้เห็นแนวทางในการทําข้อสอบ เพราะการตัว
เป็ นเทคนิ ควิธีอย่างหนึ งทีสามารถร้นเวลาในการทําความเข้าใจในเนื อหาข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว แต่ทงนี
ั การติวก็ไม่ควรที
จะไปเน้นเนือหามากนัก เพราะอาจจะเกิดความเครี ยดแก่นกั เรี ยนได้ เพราะการเปิ ดคอร์ สติวสําหรับนักเรี ยนถือเป็ นแนวทาง
หนึ งในการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดของเนื อหาด้วยการร้น ระยะเวลาในการเรี ยน เพือให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจ
เนื อหาการสอบในระยะเวลาอัน สัน ได้เป็ นอย่างดี ทังนี การติ วก็ไม่ค วรใช้ระยะเวลายาวนานมากนักเพราะอาจจะทําให้
นักเรี ยนรู ้สึกเบื อ ฉะนันการติวควรเป็ นไปในรู ปแบบของการผ่อนคลาย ไม่ทาํ ให้นักเรี ยนเครี ยด และที สําคัญอีกช่ วงเวลา
หนึงนอกจากจะมีวทิ ยากรให้ติวแล้ว “เพือนช่วยเพือน” ก็เป็ นแนวทางหนึงทีทําให้เพือนนักเรี ยนเข้าใจในเนือหาการสอบได้
เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ ไมซาเร๊ าะ ขุนรักษ์ และคณะ ( ) ทีชีว่า การจัดตารางกิจวัตรประจําวันของผูเ้ รี ยนด้วยการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้บูรณาการอิสลามในห้องเรี ยนระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกระบวนการ การตัรบิยะฮฺ โดยการสร้างบรรยากาศ
ความเป็ นอิสลามในโรงเรี ยน ผ่านการมีกิจกรรมหะละเกาะฮฺ (กลุ่มศึกษาอิสลาม) เดาเราะฮฺ (การอบรมสัมมนา) เรี ยะหฺ ละฮฺ
(การทัศนศึ กษา) มุค็อยยัม (การทําค่าย) ศิ ยาม (การถือศี ลอด) การกิ ยามุลลัยลฺ (การละหมาดในยามคําคื น) และการมุ่งสู่
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ความพึงพระทัยของอัลลอฮฺ โดยการใช้ความพยายามอย่างเต็มที เพือมุ่งไปสู่ เป้ าหมายควบคู่ไปกับ การขอดุอาอฺ (ขอพร
ต่ออัลลอฮฺ ) และการตะวักกัลอะลัลลอฮฺ (การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ) มีผลทําให้นักเรี ยนมีสมาธิ ในการเรี ยน ทังนี หากมี
การบูรณาการด้วยกิจกรรมดังกล่าวด้วยกับการจัดติวอาจทําให้นกั เรี ยนมีสมาธิในการเรี ยนรู ้เพิมมากขึน

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
. จากการศึ กษาพบว่า ครู ผูส้ อนมีการเชื อมความสัมพัน ธ์กบั ผูป้ กครองนักเรี ยน โดยยังมีขอ้ จํากัดในการส่ งต่อ
“การดูแลนักเรี ยน”จากโรงเรี ยนสู่ ครอบครัวทีบ้าน ฉะนันสิ งสําคัญคือ ผูป้ กครองต้องสนับสนุนและรับช่วงต่อเมือลูกหลาน
ของตนกลับสู่ บา้ น ถามไถ่เรื องการเรี ยน การบ้าน มีอะไรทีต้องปรับปรุ ง หรื อให้พอ่ แม่ช่วย ให้ความสําคัญกับการเรี ยนของ
ลูกอีกทางหนึง
. จากการศึ กษาพบว่าปั จจัยสําคัญในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยนเข้าสู่ มาตรฐาน และได้รับ การพัฒนา
ตนเอง ผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ค วามสามารถในการเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองได้ต ามศักยภาพที แตกต่างกัน ซึ งถื อ ว่า ผูเ้ รี ยนมี
ความสําคัญทีสุด ดังนันกระบวนการจัดการศึ กษา ควรส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพเท่าทีทําได้ให้มากทีสุด
. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู ตลอดจนผูท้ ีเกียวข้องยังไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อการสร้างบรรยากาศแหล่ง
เรี ยนรู้ในโรงเรี ยนมากนัก ฉะนันควรคิดหาวิธี สร้างบรรยากาศแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน เพือให้นกั เรี ยนรักและสนุ กกับการ
เรี ยนรู ้ การอ่าน สนุ กกับ งานวิชาการ สนุ กกับเวที การแข่งขัน กิ จกรรมตอบปั ญหาต่างๆ สร้ างบรรยากาศเชิ งกิ จกรรมที
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากทีจะศึกษาเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา เพือนําไปสู่ เป้ าหมายความเป็ นเลิศด้านต่างๆ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป
การศึกษาวิจยั ในครังนี เป็ นการศึกษาถึงปัจจัยและ แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน
ในช่วง ปี ที ผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ซึ งยังมีขอ้ จํากัดในการมองในมิติของการถอดบทเรี ยนของโรงเรี ยนทีประสบ
ความสําเร็ จในการได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานที ควรจะเป็ นต้น แบบให้กับโรงเรี ยนอืนๆ ในพืนที จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทังนี หากมีการวิจยั ในครังต่อไปควรมีการศึกษาวิจยั ถอดบทเรี ยนทังในโรงเรี ยนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพือให้
เห็นถึงความแตกต่างในหลากหลายมิติ พร้อมทังโรงเรี ยนอืนๆ น่าจะนําผลการศึกษาไปใช้ได้เป็ นอย่างดี

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ที ได้ให้ทุนสนับสนุ นการวิจยั
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ในครังนี และขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเกียวข้องทุกฝ่ ายในการดําเนิ นการวิจยั ภาคสนามของ
ทัง โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนมุสลิมศึกษา โรงเรี ยนดาราวิทย์ โรงเรี ยนอิสลามวิทยา โรงเรี ยนมาอาฮัดดารุ สสลาม และ โรง
เรี ยนเร๊ าะห์ ม านี ย๊ะห์ มา ณ โอกาสนี คุ ณูป การทังหมดคณะผูว้ ิจัยหวัง เป็ นอย่างยิงว่าจะก่ อเกิ ด ประโยชน์ ต่อการพัฒ นา
การศึกษาในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป
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บทคัดย่อ
ความต้องการบุ ค ลากรด้านICTเป็ นจํานวนมากทําให้ ส ถาบัน การศึ ก ษาหลายแห่ งได้เปิ ดหลักสู ต รวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ และสาขาเกียวข้องขึนมากมาย แต่การพัฒนาหลักสูตรมักเน้นไปทีเนือหาวิชาการเพียงอย่างเดี ยว ซึงไม่ตรงกับ
ข้อมูลจากตลาดแรงงานทีเห็นว่ายังมีทกั ษะอืน ๆ ทีจําเป็ นสําหรับการทํางาน งานวิจยั นี จึงจัดทําขึนเพือศึกษาคุณสมบัติของ
บัณฑิตซึงตลาดวิชาชีพต้องการในมุมมองของผูป้ ระกอบการ หัวหน้างาน และผูป้ ฏิบตั ิการ และเพือหาทิศทางในการพัฒนา
หลักสู ตรให้ สอดคล้องกับ ความต้องการ งานวิจยั นี เป็ นงานวิจ ัยเชิ งสํารวจ ใช้การเก็บ ข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ เกียวกับคุณลักษณะที พึงประสงค์ ทักษะเชิ งวิชาการ และทักษะพืนฐานทัวไปของบุคลากร ICT ผลการวิจยั ได้
ข้อสรุ ปคือ 1) ผูท้ ีเกียวข้องทังสามกลุ่มให้ความสําคัญของคุณลักษณะทีพึงประสงค์แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน คุณลักษณะที
ได้คะแนนความสําคัญสู งได้แก่ การเคารพสิทธิของผูอ้ ืน การมีทศั นคติทีดี ต่อการทํางาน มีความใฝ่ รู้ มีความสามารถในการ
จัดการ วิเคราะห์และแก้ปัญหา 2) ผูป้ ระกอบการและผูป้ ฏิบตั ิงานให้ความสําคัญกับทักษะเชิงวิชาการเกือบทุกด้านใกล้เคียง
กัน แต่หัวหน้างานให้ความสําคัญกับทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ มากกว่าด้านอืน 3) ทังสามกลุ่มเห็ นตรงกันว่าทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื อสารทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นทักษะพืนฐานทัวไปทีมีความสําคัญมาก
คําสําคัญ : หลักสูตร, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คุณลักษณะพึงประสงค์, วิจยั เชิงสํารวจ, ไอซีที
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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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เนื องจากความเจริ ญ ก้า วหน้า ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร (Information and Communication
Technology หรื อ ICT) ทําให้มีความต้องการทรัพยากรบุคคลทางด้าน ICT เป็ นอันมาก สถาบันการศึกษาหลายแห่ งจึงได้
เปิ ดหลักสู ต รวิท ยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเกี ยวข้องขึนมากมาย แต่ละสถาบัน ก็ได้พฒั นาหลักสู ตรตามแนวทางและ
ปรัชญาของสถาบันตนเอง ทีผ่านมา การปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรส่วนใหญ่ยดึ แนวโครงสร้างหลักสู ตรตามข้อแนะนํา
สากลจากสมาคมคอมพิ ว เตอร์ ACM/IEEE ซึ งจัด ทํา โดย Association for Computing Machinery (ACM) และ IEEE
Computer Society (S. Roach and M. Sahami) เป็ นหลัก จากการสอบถามข้อมูลเบืองต้นจากศิษย์เก่าทีเป็ นหัวหน้างาน และ
บัณฑิตทีเพิงจบการศึกษา พบว่าบัณฑิตยังมีปัญหาทักษะทีต้องใช้ในการทํางาน เช่นทักษะการสื อสารทีดี การนําเสนอ และ
ทักษะการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพือการปฏิ บตั ิ งานจริ ง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังมีจาํ นวนน้อย และยังมิ ได้มีการสํารวจ
ภาวะการทํางานของบัณ ฑิ ตอย่างเป็ นทางการ ซึ งหากได้ท าํ การสํารวจดังกล่าวแล้ว จะช่ วยสะท้อนให้เห็ น ถึ งช่ องว่าง
ระหว่างภาวะการทํางานของบัณฑิตซึ งเป็ นผลผลิ ตของหลักสู ตรกับความต้องการของตลาดวิชาชีพในประเทศไทย และ
ข้อมูลทีได้สามารถนํามาประกอบในการประเมินและปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตรต่อไป
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนของหลักสูตรทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ส่ วนของบุคลากรด้าน ICT และงานวิจยั ทีเกียวกับการพัฒนาหลักสู ตร
1. หลักสู ตรทางด้ านคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรที เกี ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพัฒ นาขึ นอย่างต่อเนื องเป็ นเวลาหลาย
ทศวรรษมาแล้ว โดยหลักสู ตรแรกๆ เป็ นหลักสู ตรสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ถูกจัด ทําขึนในปี คศ.
โดย
สมาคมคอมพิวเตอร์ ACM จากนัน ในปี
สมาคมคอมพิวเตอร์ ในสังกัด IEEE ได้ให้การรับรองหลักสู ตรเป็ นครังแรก
ต่อมาในปี
สมาคม AITP (The Association for Information Technology Professionals) ได้รับรองหลักสูตรด้านระบบ
สารสนเทศ (Information Systems – IS) และในปี
สมาคม AIS (the Association for Information Systems) ได้ร่วมมือ
กับ ACM และ AITP จัดทําหลักสู ตรมาตรฐานสําหรับ IS จากนันจึ งได้ปรับปรุ งแตกย่อยเป็ นหลายหลักสูตร โดยยังคงอิง
ตามหลักสู ตรที รับรองนัน (สุ วิมล วงศ์สิงห์ทอง,
) สถานศึกษาในหลายประเทศทัวโลก ล้วนใช้มาตรฐานหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ สากลต่างๆ ดังกล่าวมานีเป็ นต้นแบบ
2. บุคลากรทางด้ าน ICT
สํานักงานสถิติแห่ งชาติได้สาํ รวจจํานวนบุคลากรด้าน ICT ในปี
(กระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม,
) พบว่ามี ท ังสิ น , คน โดยตําแหน่ งงานส่ วนใหญ่ข องบุ คลากรด้านซอฟต์แวร์ คื อ Programmer / Software
Developer และสถานประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มีความต้องการคุณวุฒิของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ ใน
ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี ผลการสํารวจนี สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื องสภาพความต้องการและคุณลักษณะของบุคลากร
ด้านซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย (อารี ย์ มยังพงศ์,
) และงานวิจยั เรื องแนวโน้ม ความต้องการบัณ ฑิ ตสาขาวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ (สาวิตรี พิพิธกุลม 2559) นอกจากนี ผลสํารวจการผลิ ตบัณฑิ ตที เกี ยวข้องกับสาขาการผลิตซอฟต์แวร์ และ
สารสนเทศในปี
ของ DEPA พบว่าจํานวนนักศึ กษาเข้าใหม่มีแนวโน้มลดลง และจํานวนบัณฑิตทีจบการศึกษามีเพียง
ครึ งหนึ งของจํานวนนักศึ กษาที รั บ เข้า ซึ งยังไม่ เพียงพอต่ อความต้องการของตลาดงานด้าน ICT ในด้านคุ ณสมบัติข อง
บัณฑิ ต งานวิจ ัยของ (สาวิตรี พิพิธกุล, 2559) ได้ขอ้ สรุ ป ว่า กลุ่ มผุใ้ ช้บ ัณฑิ ตด้าน ICT ต้องการบัณ ฑิ ตที มีคุ ณธรรมและ
จริ ยธรรมมีความเสี ยสละและรับผิดชอบในหน้าที มีความรู้พืนฐานทังภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับทีสามารถติดต่อสื อสารได้ และมีความสามารถในการตัดสินใจปฏิภาณไหวพริ บและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อย่างไร
ก็ตาม งานวิจยั นี ยังพบว่าบัณฑิตยังขาดคุณภาพตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เช่น ขาดทักษะในการวางแผน วิเคราะห์
งานและพัฒนาระบบงานจริ ง มีความสามารถในการตัดสิ นใจน้อยและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ล่าช้า มี ทกั ษะการ
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วิเคราะห์เชิงตัวเลขน้อย ทําให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้งานในการคิดวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบและเชือมโยงความสัมพันธ์ได้
ถูกต้อง
3. งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการพัฒ นาหลักสู ตร
งานวิจยั (m., Aiken, A., & Zelenski, J. Sahami, 2010) ได้ชีให้เห็นว่าในช่วงเวลา 30 ปี ทีผ่านมา หลักสู ตรทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ไม่ได้มีการปรับให้ทนั ต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์ทีเปลียนแปลงไป
ผูว้ จิ ยั จึงได้เสนอการออกแบบหลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี ทีเรี ยกว่า track-based model ซึงเป็ นรู ปแบบทีเน้นให้สามารถเพิมแขนงวิชาใหม่ๆ ภายใต้สาขาวิชาเอกและ
ให้สามารถเพิมแขนงวิชาทีเป็ นสหวิทยาการได้ โดยมีโครงสร้างประกอบด้วย กลุ่มวิชาหลัก (Core) กลุ่มวิชาเฉพาะทาง
(Track) กลุ่มวิชาเลือก (Electives) และโครงงานปี สุดท้าย (Senior Project) ส่วนงานวิจยั ของ (K., & Falkner, N.J. Falkner.,
2012) ได้ชีให้เห็นความจําเป็ นทีต้องมีการปฏิรูปหลักสู ตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีการพัฒนาเนือหารายวิชาทางการ
สื อสารและการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) โดยเสนอวิธีการนํากิจกรรมทีช่วยเสริ มสร้างทักษะการสื อสารสอดแทรก
ไว้ในหลักสูตร นอกจากนี (C.B., & Simmons, L.L. Simmons, 2010) ยังได้ทาํ วิจยั เชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์นายจ้างด้วย
คําถามปลายเปิ ด 7 ข้อ ทีเน้นถึงความต้องการบุคลากรมืออาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในอนาคต พบว่าประเด็นทีเป็ น
ปัญหาคือ
นักศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขาดทักษะในการสื อสารทีจําเป็ นต่อการดําเนิ นการว่าจ้างบริ ษทั ภายนอก
(outsourcing) ให้ประสบความสําเร็ จ ผลการวิจยั จากนายจ้างของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางในกลุ่มธุรกิจ Fortune500
และจากสถาบันทีไม่ได้หวังผลกําไร 20 บริ ษทั พบว่า มีความจําเป็ นทีจะต้องมีการปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้มีการเน้นเพิมเนือหาทีเป็ นทักษะการเจรจาต่อรอง การบริ หารเวลา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การบริ หารจัดการการ
ว่าจ้างงาน และการประกันคุณภาพสารสนเทศ นอกเหนือไปจากความชํานาญทางความรู้พนฐานทางเทคนิ
ื
ค
สุ วมิ ล วงศ์สิงห์ทอง ได้ทาํ วิจยั ค้นหาความสอดคล้องของคุณลักษณะบัณฑิตด้าน ICT กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (สุ วมิ ล วงศ์สิงห์ทอง,
) เพือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งขบวนการผลิตบัณฑิต โดยชีให้เห็นว่าแม้
ภาครัฐได้สนับสนุนส่งเสริ มให้สถานศึกษาเร่ งผลิตบัณฑิตด้าน ICT ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา จนทําให้ปริ มาณบัณฑิตด้าน
ICT ในปัจจุบนั มีเพียงพอแล้ว แต่ยงั มีปัญหาในเชิงคุณภาพ การวิจยั นีจึงเน้นคุณภาพของบัณฑิตทีตลาดวิชาชีพต้องการเป็ น
สําคัญ โดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาองค์ประกอบทีเกียวข้องอันได้แก่ เกณฑ์การคัดเลือก หลักสูตร อาคารสถานที เครื องมือ อาจารย์
ผูส้ อนและการพัฒนาคุณภาพ ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ผูป้ ระกอบการต้องการให้บณ
ั ฑิตด้าน ICT เพิมความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะในด้านการสื อสาร
ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริ ยธรรม และบุคลิกภาพของบัณฑิต นอกจากนีในส่ วนของผูส้ อนก็ควรได้รับการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ และได้รับการประเมินความรู ้เชิงวิชาชีพอย่างเป็ นระบบอีกด้วย

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นีจะเป็ นการศึกษาวิจยั ทังในเชิงปริ มาณ (Quantitative method) และการวิจยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative
method) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีการศึกษา
ข้อมูลและงานวิจยั ทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ อาทิ ศึกษาเกียวกับข้อมูลและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน ICT
ข้อมูลและความต้องการบุคลากรทางด้าน ICT ของประเทศไทยในปั จจุบนั และงานวิจยั ทีคล้ายคลึงกันทีถูกวิจยั ในช่วงสิ บปี
ทีผ่านมาของทังในประเทศและต่างประเทศ เพือให้ทราบถึงความเป็ นมาและสร้างความเข้าใจในทีมาของหลักสูตร ICT ทีมี
อยูใ่ นปัจจุบนั ซึงจะถูกนํามาใช้ต่อยอดในอนาคต
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1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย 1) สถานประกอบการทีเกียวข้องกับ ICT ทีตังอยูใ่ นเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล โดยคัดเลือกสถานประกอบการที เกียวข้องกับการผลิตซอฟต์แวร์ 50 แห่ ง สถานประกอบการที ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอี ก 50 แห่ ง และ 2) บัณ ฑิ ต ที สําเร็ จ การศึ ก ษาจากภาควิช าวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รั ง สิ ต ตั งแต่ ปี 2529 ทั งภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษ เป็ นจํา นวนอย่ า ง
น้อย 200 คน หลังจากนันจึงนําข้อมูลทีเก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างทังหมดนีมาแยกตามตําแหน่งงาน คือ ผูป้ ระกอบการ หัวหน้า
งานและผูป้ ฏิบตั ิการ เพือวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ต่อไป
2. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
งานวิจยั นี ใช้เครื องมือ 2 แบบคือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามที สร้างขึนแบ่งข้อคําถาม
ออกได้เป็ น 4 ตอน คือ ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คุณลักษณะพึงประสงค์ทวไปของบุ
ั
คลากร (ด้านคุณลักษณะ
ทัวไป ด้านจิตสํานึ ก ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถอืน ๆ และด้านกายภาพ) คุณลักษณะด้านความรู ้/ทักษะเชิงวิชาการที
จําเป็ นในการปฏิ บ ัติ งาน และ ทักษะพื นฐานทัวไปที บุ ค ลากรด้าน ICT ควรมี ซึ งคําถามส่ ว นใหญ่ ให้ ผูต้ อบประเมิ น
ความสําคัญ โดยตัวเลือกแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ สําคัญมากที สุ ด สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญน้อย และสําคัญ
น้อยทีสุ ด
นอกจากนี คณะผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เพือเก็บข้อมูลโดยตรงจากหัวหน้างานและผูป้ ระกอบการด้าน ICT โดยเน้น
คําถามปลายเปิ ด ซึ งผู ต้ อบสามารถแสดงความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะเพิ มเติ ม ได้อ ย่างเต็ม ที โดยสอบถามเกี ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานของบัณ ฑิ ต ที จบการศึ ก ษาจากภาควิช าฯ ที ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ รวมถึ งปั ญ หาและอุ ป สรรคของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทัวไป ทักษะและคุณลักษณะของบัณฑิตทีสําคัญและจําเป็ นในการปฏิบตั ิงานจริ ง เป็ นต้น
3. การทดสอบเครื องมือโดยผู้เชียวชาญ
แบบสอบถามที ได้ออกแบบไว้ถูกนําไปทดสอบโดยผูเ้ ชียวชาญด้าน ICT จํานวน 3 คน ด้วยการวัดค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Items-Objective Congruence: IOC) ของข้อคําถามทังหมด เพือตรวจสอบความครอบคลุมของเนื อหา
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และตรวจสอบความชัดเจนของข้อคําถามเพือนํามาปรับปรุ ง โดยทําการทดสอบ
จํานวน 2 รอบ ผลการทดสอบในรอบแรกคณะผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อคําถามทีมีค่า IOC ตํากว่า 0.5 มาปรับปรุ งและให้ผเู ้ ชียวชาญทัง
สามคนทําการประเมินใหม่ในรอบทีสอง ถ้าข้อใดยังได้คะแนนตํากว่า 0.5 จะตัดข้อคําถามนันทิงไป จากนัน คณะผูว้ ิจยั นํา
แบบสอบถามทีผ่านขันตอนการทดสอบด้วยค่า IOC ไปทดลองใช้กบั ประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และผล
การทดลองถูกนํามาหาค่าความเชือมัน (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach’s
Coefficient Alpha ซึงผลลัพธ์ของค่าสัมประสิ ทธิอัลฟาของแบบสอบถามทุกตอนทีได้มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7 ซึงถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชือถือเพียงพอทีจะนําไปใช้ในการทําวิจยั ต่อไปได้
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลและการกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทําผ่าน 3 ช่องทาง คือ ส่ งแบบสอบถาม
ทางไปรษณี ย ์ การนําแบบสอบถามมาสร้างด้วย Google Form แล้วแชร์ ไปทางอีเมลของกลุ่มตัวอย่าง หรื อในสื อสังคม
ออนไลน์ นอกจากนีแบบสอบถามยังถูกกระจายงานในงานพบปะผูป้ ระกอบการทีมารับนักศึกษาเข้าทํางานทีภาควิชาฯ และ
ในงานแสดงผลงานประจําปี ของนักศึกษาปี ที 4 ที ภาควิชาฯ จัดขึน ส่ วนข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์จะถูกรวบรวม สรุ ป
และบันทึกลงไฟล์ เพือใช้ในขันตอนการวิเคราะห์ต่อไป
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากทุกช่องทางแล้ว คณะผูว้ ิจยั นําข้อมูลทังหมดมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
PSPP ซึงเป็ นโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีสามารถดาวน์โหลดมาใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตราฐาน (Standard
Deviation) การทํา t-test และ One-way ANOVA หรื อการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้
การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เป็ นหลัก โดยแบ่งการเวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่วนตามมุมมองของผูป้ ระกอบการ
หัวหน้างานและผูป้ ฏิบตั ิงานเพือเปรี ยบเทียบผล

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

ผลการรวบรวมข้อ มู ล และการวิ เคราะห์ เ บื องต้น จากจํานวนแบบสอบถามทั งสิ น 255 ชุ ด ซึ งได้ ม าจาก
แบบสอบถามทีกระจายไปตามช่องทางต่างๆ และแบบสอบถามทีได้มาจากการสัมภาษณ์ คณะผูว้ จิ ยั แบ่งการนําเสนอผลวิจยั
ออกเป็ น ดังนี
1. ลักษณะภูมหิ ลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในจํานวนแบบสอบถามทังสิ น 255 ชุด มีผตู ้ อบคําถามจํานวน 254 คน แบ่งเป็ นเพศชาย จํานวน 143 คน (ร้อยละ
56.3) เพศหญิง จํานวน 111 คน (ร้อยละ 43.7) ในด้านการศึ กษา ผูต้ อบแบบสอบถามทีจบในระดับปริ ญญาตรี มีทงสิ
ั น 228
คน และจบสาขาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรื อสาขาที เกี ยวข้อง ร้อยละ 83.8 จบปริ ญญาโท มีจาํ นวนทังสิ น 84 คน
โดยจบสาขาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ ห รื อสาขาที เกียวข้องร้ อยละ 63.1 ส่ วนผูท้ ี กําลังศึ กษาอยู่มี จาํ นวนทังสิ น 55 คน มี ทงั
ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ในด้านการทํางาน ผูต้ อบส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ีทํางานในระดับปฏิบตั ิการ
ถึงร้อยละ 69.1 ระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 22.2 และเจ้าของกิจการร้อยละ 8.7 โดยส่ วนใหญ่ทาํ งานทางด้าน ICT ถึงร้อยละ
88.8 และส่วนใหญ่ทาํ งานด้าน ICT มาแล้วตังแต่ 10 ปี ขึนไป นอกจากนี ยังพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีทีทํางานอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลเป็ นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96.6
2. ผลการประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากร ICT
การประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะที พึ ง ประสงค์ข องบุ ค ลากรด้ าน ICT ที เป็ นที ต้อ งการของตลาดแรงงาน ผู้ต อบ
แบบสอบถามต้องประเมิ น คุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุ ณลักษณะที สําคัญทัวไป ด้านจิ ตสํานึ ก ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
ความสามารถ และด้านลักษณะทางกายภาพ ด้วยการให้ลาํ ดับ ความสําคัญของหัวข้อย่อยในแต่ละด้านตังแต่ระดับ 1-5
(สํ าคัญ น้อ ย-สํ าคัญ มาก) ผลการประเมิ น แยกตามกลุ่ ม ของผู้ต อบแบบสอบถามที มี ต ําแหน่ ง งานที ต่ างกัน คื อ กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการ กลุ่มหัวหน้างานและกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน พบว่า
2.1 ด้านคุณลักษณะทัวไป ผูต้ อบแบบสอบถามทังสามกลุ่มมีความเห็นคล้ายกันว่า “การเคารพสิ ทธิของผู้อืนและการ
อยู่ร่วมกับผู้อืนอย่ างมีความสุข” มีความสําคัญมากทีสุด รองลงมาคือ “กล้ าทํา กล้ าแสดงออกในสิ งทีถูกต้ องดีงามและเป็ น
ธรรม” และเห็นว่า “การธํารงไว้ ซึงวัฒนธรรมอันดีงานขององค์ กร” มีความ สําคัญเป็ นลําดับสุดท้าย
2.2 ด้านจิตสํานึก ผูต้ อบทังสามกลุ่มเห็นตรงกันว่าการ “มีทัศนคติทีดีต่อการทํางาน” เป็ นจิตสํานึกทีสําคัญทีสุด ส่วน
การ “มีจิตสํานึ กในการดูแลสิ งแวดล้ อมและประหยัดพลังงาน” เป็ นจิตสํานึ กทีมีความสําคัญน้อยทีสุด สําหรับจิตสํานึ กใน
ด้านอืน ๆ ผูต้ อบแบบสอบถามทังสามกลุ่มมีการให้ความสําคัญต่างกันเล็ก น้อย เช่น ผูป้ ระกอบการและผูป้ ฏิบตั ิงานเห็นว่า
การ “มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ” สําคัญกว่าการ ”มีความซื อสัตย์ และเป็ นธรรม” แต่หวั หน้างานกลับเห็นในทางตรงกันข้าม
2.3 ด้านบุคลิกภาพ ในส่วนนีผูต้ อบแบบทังสามกลุ่มให้ความเห็นไปในทางเดียวกันเกือบทุกลําดับคือ การ “มีความใฝ่
รู้ ติดตาม และเท่ าทันต่ อการเปลียนแปลงเพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง” เป็ นบุคลิกภาพทีสําคัญทีสุด จะแตกต่างกันก็แค่
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ลําดับสุ ดท้ายที ผูป้ ระกอบการและผูป้ ฏิบตั ิงานเห็นตรงกันว่า การ “มีความเป็ นผู้ นํา” สําคัญน้อยทีสุ ด ในขณะทีหัวหน้างาน
เห็นว่าการ “มีความมันใจในตนเอง” สําคัญน้อยทีสุด
2.4 ด้านความสามารถ ผูต้ อบแบบสอบถามทังสามกลุ่มเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกือบทุกลําดับ โดยเห็นว่าการ
“มีความสามารถในการจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหา” เป็ นความสามารถทีสําคัญทีสุด และให้ลาํ ดับความสําคัญกับการ
“มีความสามารถในการประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยีทันสมัย” น้อยทีสุด ส่วนลําดับอืนๆ จะมีต่างกันบ้างเล็กน้อย
2.5 ด้ า นลั กษณะทางกายภาพ ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํ าคัญ จากมากไปน้ อ ยตรงกัน คื อ “คล่ อ งแคล่ ว
กระฉับกระเฉง” “สะอาดเรี ยบร้ อย” และ “แข็งแรงสมบูรณ์ ” ตามลําดับ
อภิปรายผลทางด้ านคุณลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรด้ าน ICT
ในด้านคุณลักษณะสําคัญทัวไปซึงเป็ นคุณลักษณะทีเกียวข้องกับการประพฤติปฏิบตั ิตนในฐานะเป็ นผูอ้ ยูใ่ นสังคม
ผลการสํารวจชีให้เห็นว่าการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ืนและสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนอย่างมีความสุ ข ความกล้าคิดและกล้าทําในสิ ง
ทีถูกต้องดีงามและเป็ นธรรมเป็ นคุณลักษณะสําคัญทีทําให้สังคมอยูอ่ ย่างผาสุ ก ดังนันจึงเป็ นคุณลักษณะทีบุคลากรด้าน ICT
ควรได้รับการอบรม ตระหนักถึงและให้ความสําคัญ เพือให้ผทู ้ ีจบการศึ กษาออกไปสามารถรับใช้สังคมจะช่วยสร้างสรรค์
ในการอยูร่ ่ วมกันอย่างผาสุ ก ส่ วนในด้านจิตสํานึ กทุกข้อล้วนมีความสําคัญ แต่ผลการสํารวจพบว่าการมีทศั นคติทีดี ต่อการ
ทํางานเป็ นจิ ตสํานึ กทีสําคัญต่อการทํางานในทุกสายอาชีพ และการมีความกระตือรื อร้น ขยัน มุ่งมัน เป็ นจิ ตสํานึ กทีจําเป็ น
ต่อบุคลากร ICT เพราะต้องทํางานเกียวกับเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และเนื องด้วยบุคลากรด้าน ICT เป็ นผู ้
ทีสามารถเข้าถึงข้อมูลความลับทีมีความสําคัญต่อองค์กร การมีจรรยาบรรณจึงเป็ นจิตสํานึ กทีสําคัญ สถาบันการศึ กษาจึ ง
ควรปลูกฝั งให้นิสิตนักศึกษามี จิตสํานึ กในสิ งเหล่านี ในด้านบุ คลิกภาพ บุ คลิ กภาพที สําคัญเป็ นอันดับแรกคื อ ความใฝ่ รู ้
ติ ดตามและรู ้ เท่ าทันต่อการเปลี ยนแปลงเพือพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื อง เป็ นบุ คลิกภาพทีสอดคล้องกับลักษณะงานของ
บุ คลากรด้าน ICT เพราะบุค คลากรในสายอาชีพด้านนี ต้องทํางานกับสิ งที มีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี การติ ด ตามและรู ้ เท่ าทัน ต่ อการเปลี ยนแปลงจึ งเป็ นสิ งจําเป็ นต่ อความสําเร็ จ ในด้าน
ความสามารถของบุคลากร ICT ผลการสํารวจแสดงให้เห็ นว่าลักษณะการทํางานในสายอาชีพ ICT ผูป้ ฏิ บตั ิตอ้ งมีทกั ษะใน
การวิเคราะห์ แก้ปั ญ หา บู รณาการความรู ้ม าใช้ในการทํางาน แก้ไขปั ญ หาได้ โดยในการทํางานมักจะทํางานเป็ นที ม
บุคลากร ICT ย่อมต้องมีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนเพือวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาได้ สถาบันการศึกษาจึงควร
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิให้นิสิตนักศึกษาฝึ กการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทีต้องมีการใช้ความรู ้หลากหลายด้านร่ วมกัน และส่ งเสริ ม
ให้ มี ก ารทํางานเป็ นที ม และในด้านกายภาพซึ งเป็ นคุ ณ ลักษณะพึ งประสงค์ป ระการสุ ด ท้าย พบว่า ความคล่ องแคล่ ว
กระฉับกระเฉง ถูกให้ความสําคัญเป็ นอันดับต้นๆ ทังนี เมือพิจารณากับลักษณะงานทาง ICT ถื อว่าเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรั บ
ผูป้ ฏิบ ัติงานซึ งต้องปฏิ บ ัติงานกับ สิ งที ต้องการความคล่องตัวและความรวดเร็ วเป็ นสําคัญ เช่นเดียว กับที ต้องเป็ นคนที
สะอาดเรี ยบร้อยและแข็งแรงสมบูรณ์ ข้อมูลจากผลการสํารวจนี ก็สามารถใช้เป็ นข้อมูลสําหรับสถาบันการศึกษาเพือนําไป
อบรมส่งเสริ มกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตนักศึกษามีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน เพราะเมือจบการศึกษาตามหลักสู ตรแล้ว
นอกเหนื อจากความรู ้ความสามารถของบัณฑิตแล้ว บุคลิกท่าทางทีเหมาะสมก็อาจมีส่วนช่วยให้บณ
ั ฑิตได้รับการยอมรับใน
ตลาดงาน ICT ได้มากขึน
3. ผลการประเมินคุณลักษณะด้านความรู้และทักษะเชิงวิชาการของบุคลากร ICT
ในส่ วนของคําถามทีเกียวกับการประเมินคุณลักษณะด้านความรู ้และทักษะเชิงวิชาการของบุคลากรด้าน ICT ที
เป็ นทีต้องการของตลาดแรงงาน มีการสอบถามคุณลักษณะความรู้และทักษะเชิงวิชาการ 17 ด้าน ตามการจําแนกองค์ความรู ้
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),
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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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 านจะให้ ผู ้ต อบประเมิ น
ความสําคัญของเนือหาวิชาต่าง ๆ ทีอยูใ่ นหลักสู ตรปั จจุบนั ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึงถูกกระจายอยูใ่ นทัง 17 ด้าน
นัน ผลการประเมินเป็ นดังภาพที 1
5

ผู้ป ระกอบการ

หัว หน้ างาน
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ภาพที กราฟเปรี ยบเทียบการประเมินความรู ้และทักษะเชิงวิชาการของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามตําแหน่งงาน

จากภาพที 1 จะเห็ นได้ว่า ทังสามกลุ่มตําแหน่ งงานมี แนวโน้มให้ความสําคัญในแต่ละทักษะไปในทางเดียวกัน
และเมือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผลประเมินของผูป้ ระกอบการและหัวหน้างานมีความคล้ายกันอย่างมาก ทังสองกลุ่ม
ให้ความสําคัญกับความสามารถวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ทีตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ (SE001) ความเข้าใจใน
การมองปั ญหา ความซับซ้อนของปั ญหา และหาวิธีการแทนปั ญหาลงในคอมพิวเตอร์ (DS101) มากที สุ ด รองลงมาคือ
คุณลักษณะทีเกียวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDF001) และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และกฎหมายทีเกียวข้อง
กับ ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ (SP001) ในขณะที ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ องค์ ค วามรู ้ เกี ยวกั บ ด้ า นกราฟิ ก (GV101) และ
ปั ญญาประดิ ษฐ์ (IS1001) น้อย และเมือพิจารณาผลประเมิ นของกลุ่มผูป้ ฏิ บ ัติการ กลุ่มนี ให้ค วามสําคัญในลําดับ แรกๆ
แตกต่างจากผูป้ ระกอบการและหัวหน้างานเล็กน้อย โดยให้ความสําคัญกับความเข้าใจในการมองปั ญหา ความซับซ้อนของ
ปั ญหา และหาวิธีการแทนปั ญหาลงในคอมพิวเตอร์ (DS101) และการนําความรู ้ในวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์เพือพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ จริ งได้ (PC001) มากทีสุดเป็ นอันดับหนึง ส่ วนลําดับรองๆ ลงมาเหมือนกับสองกลุ่มแรก
อภิปรายผลการประเมินด้ านความรู้ ทกั ษะเชิงวิชาการ
เมือเปรี ยบเที ยบการประเมิ นความสําคัญของทักษะเชิงวิชาการจํานวน รายการข้างต้น ระหว่างบุคคลทังสาม
กลุ่ ม ผลจากการวิเคราะห์ ท างสถิ ติ พบว่าไม่มี ร ายการใดที ให้ ค วามสําคัญ ของทัก ษะเชิ งวิชาการแตกต่างกัน และเมื อ
เปรี ยบเที ยบการให้ค วามสําคัญของทักษะเชิ งวิชาการ ระหว่างหัวหน้างาน และผูป้ ฏิ บ ัติงาน พบว่ามี ทักษะเชิ งวิชาการ
ทังหมด รายการ ที การให้ความสําคัญ ของทักษะเชิงวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ IS001, SP001,
GV104, GV106, PBD101, NC101, TU008 โดยที ผู ป้ ฏิ บ ัติก ารให้ ค วามสําคัญ กับ ทัก ษะเชิ งวิช าการ รายการนี สู งกว่า
หัวหน้างาน ส่ วนการให้ความสําคัญของทักษะเชิ งวิชาการของผูป้ ระกอบการกับหัวหน้างานมีจาํ นวน รายการ ที ให้
ความสําคัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ แสดงให้เห็ นถึงแนวคิดหรื อมุมมองของกลุ่มบุคคลทัง กลุ่มแตกต่างกัน และ
สามารถตังเป็ นข้อสังเกตที ชัดเจนได้เนื องจากกลุ่ มผูป้ ฏิ บ ัติการให้ความสําคัญทักษะเชิงวิชาการไม่แ ตกต่างกัน กับกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ ซึงแสดงให้เห็นว่าผูป้ ฏิบตั ิงานมีแนวคิดถึงความสําคัญของทักษะเชิงวิชาการสอดคล้องกับผูป้ ระกอบการ ซึง
เป็ นมุมมองของความต้องการของตลาดงาน ICT แต่แนวคิดของหัวหน้างานทีให้ความสําคัญทักษะเชิงวิชาการแตกต่างจาก
ผูป้ ฏิ บตั ิการและผูป้ ระกอบการ อาจเป็ นเพราะลักษณะงานของหัวหน้างานทีต้องควบคุมการทํางานของทีมงาน ICT ทําให้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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มุมมองของทักษะเชิงวิชาการลดความสําคัญลง และเน้นไปให้ความสําคัญกับทักษะทางการพัฒ นาซอฟต์แวร์ (Software
Development) เพราะโดยหน้าที ของหัวหน้างานทีต้องควบคุม ดูแลการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้มากทีสุดและได้ซอฟต์แวร์ทีมีขอ้ ผิดพลาดน้อยทีสุดอีกด้วย
4. ผลการประเมินคุณลักษณะทักษะพืนฐานทัวไปของบุคลากร ICT
ในการประเมินคุณลักษณะพืนฐานทัวไปของบุคลากรด้าน ICT ทีเป็ นทีต้องการของตลาดแรงงาน จะมีการให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามประเมินความสําคัญของทักษะพืนฐานทัวไป 11 ด้าน แต่ละด้านได้มาจากวิชาพืนฐานทัวไปของมหาวิทยาลัย
ทีนักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับปั จจุบนั
ผู้ป ระกอบการ
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ภาพที กราฟเปรี ยบเทียบผลการประเมินความสําคัญทักษะพืนฐานทัวไปของผูต้ อบแยกตามตําแหน่งงาน
จากภาพที 2 ผลการประเมินของทังสามกลุ่มตําแหน่งงานมีแนวโน้มให้ความสําคัญในเนือหาทักษะพืนฐานทัวไป
ในทิ ศทางเดี ยวกัน และเมือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละองค์ความรู ้ พบว่าผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญกับทักษะพืนฐาน
ทัวไป 3 ประการแรกได้แ ก่ ทัก ษะทางด้านการฟั ง พูด อ่าน เขี ยนภาษาไทย โดยสามารถจับ ใจความสําคัญ ถ่ ายทอด
ความคิ ด ด้วยการพูด และการเขี ยนได้อ ย่างเหมาะสม (TU005) ทักษะทางด้านการฟั ง พูด อ่ าน เขี ยนภาษาอังกฤษ และ
สามารถบูรณาการทักษะทังสี ด้านในการสื อสารในชีวิตจริ งได้ (TU006) และการมี มนุ ษยสัมพันธ์ทีดี มีความเข้าใจตนเอง
และบุคคลอืน รับฟั งความคิดเห็น และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมทีมีความแตกต่าง (TU007) แต่ให้ความสําคัญกับความรู ้
พืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ อาทิ ตรรกศาสตร์ (logical rules) ตัวบ่งปริ มาณ (quantifiers) การอ้างเหตุผล (arguments) อุปนัย
เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ (mathematical induction) โครงสร้ างระบบจํานวนจริ ง (Structure of Real Numbers) (TU004) อยู่ใ น
ความสําคัญตําทีสุด
ส่วนผลการประเมินของหัวหน้างานในสามอันดับแรกเหมือนของผูป้ ระกอบการแต่สลับลําดับเล็กน้อย โดยให้
ความสําคัญกับทักษะมนุษย์สัมพันธ์ (TU007) และทักษะการสื อสารทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (TU005 และ TU006)
ตามลําดับ ส่ วนทักษะพืนฐานทางความรู ้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์เบืองต้น เข้าใจเรื องอุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค ต้นทุนสิ นค้า และการแข่งขันในตลาด (TU008) ให้ความสําคัญเป็ นอันดับสุดท้าย ส่วนกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิการให้
ความสําคัญกับพืนฐานทักษะทัวไปสามลําดับแรกเหมือนกับกลุ่มหัวหน้างาน แต่ให้ความสําคัญกับทักษะพืนฐานทางธุรกิจ
อาทิ การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การใช้ระบบสารสนเทศ และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (TU009) เป็ นอันดับ
สุดท้าย
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อภิปรายผลการประเมินด้ านความรู้ ทกั ษะพืนฐานทัวไป
เมือพิจารณาการให้ความสําคัญที มีต่อทักษะพืนฐานทัวไปแยกกลุ่มตามตําแหน่ งงานแล้ว พบว่ามีทกั ษะพืนฐาน
ทัวไปอยู่ 3 รายการทีทังสามกลุ่มให้ความสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แก่ การมีความรู ้ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าที และความรั บ ผิด ชอบต่อสังคมในฐานะที เป็ นพลเมืองในระบบประชาธิ ป ไตย การมี ค วามรู ้ค วามเข้าใจในด้าน
วิท ยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ เพือใช้ในการวิเคราะห์ และเข้าใจปั ญหาสังคม และ การมีความรู ้ความเข้าใจในหลัก
เศรษฐศาสตร์ เบื องต้น โดยที กลุ่ ม หั ว หน้ า งานให้ ค วามสํา คัญ กับ เนื อหาทัก ษะพื นฐานทัง 3 รายการน้ อ ยกว่า กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการใน 2 รายการแรก และน้อยกว่ากลุ่มผูป้ ฏิบตั ิการในรายการหลัง สาเหตุทีเป็ นเช่นนันอาจจะเป็ นเพราะ 3
รายการนี เป็ นทักษะพืนฐานทัวไปที กว้างมาก เกี ยวข้องกับการดํารงชี วิตในสังคม จึ งอาจเกียวข้องกับการนํามาใช้ในการ
ทํางานน้อยกว่ารายการอืน นอกจากนี ข้อสังเกตทีพบได้ชัดเจนอีกเรื องหนึ งก็คือ ผูป้ ระกอบการและกลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิการให้
คะแนนความสําคัญกับเนือหาทักษะพืนฐานทัวไปไม่แตกต่างกัน แสดงถึงความสอดคล้องจากมุมมองระหว่างความต้องการ
ของตลาดแรงงานกับบัณฑิตผูป้ ฏิบตั ิงาน

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั เรื อง “ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การวิจยั เชิงสํารวจ” มีวตั ถุประสงค์หลัก เพือ
สํารวจและศึกษาคุณสมบัติของบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาทีเกียวข้องซึงตลาดวิชาชีพต้องการ เพือนําไปสู่
ทิศทางในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดยใช้วธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ยแ์ ละทางออนไลน์ ได้แบบสอบถามกลับมาจํานวนทังสิ น 295 ราย และเมือคัดเลือกทีใช้ได้แล้ว
จะเหลือ 255 ราย นอกจากนี ยังมีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ และผูบ้ ริ หารของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผูเ้ ชียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานของรัฐ รวมจํานวนทังสิ น 12 ท่าน ส่วนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติในเรื องการหาความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิ ต ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
สถิติ โดยมีผลสรุ ป ดังนี
1. ลักษณะและภูมหิ ลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน คน ส่วนใหญ่เป็ นทังเพศชายและหญิง โดยเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย และ
ทุกคนมีการศึกษาอย่างน้อยระดับชันปริ ญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรื อสาขาทีเกียวข้อง บางส่ วนจบปริ ญญาโท
ในสาขาเดิมหรื อในสายบริ หาร บางส่ วนก็กาํ ลังศึกษาต่อแต่มีจาํ นวนน้อย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกือบทังหมดทํางานอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล ส่วนใหญ่เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทํางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตังแต่
ปี ขึนไป ทํางานอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิงาน หัวหน้างาน และเป็ นผูป้ ระกอบการ ในจํานวนทีลดลงตามลําดับ
2. คุณลักษณะพึงประสงค์ ของบุคลากรด้าน ICT
จากผลการสํารวจคุ ณ ลัก ษณะพึ ง ประสงค์ข องบุ ค ลากรด้าน ICT ทัง ด้าน เมื อพิ จ ารณาจากการประเมิ น
ความสําคัญของทุกกลุ่มจะเห็นได้วา่ บุคคลทีจะเป็ นทีต้องการในตลาดแรงงานทาง ICT ควรทีจะมีการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืน
และสามารถอยู่ร่ วมกับ ผูอ้ ื นอย่างมี ค วามสุ ข ควรมี ท ัศ นคติ ที ดี ต่อ การทํางาน มี ค วามไฝ่ รู้ ติ ด ตามและเท่ าทัน ต่อ การ
เปลี ยนแปลงเพื อพัฒ นาตนเองอย่างต่ อเนี อง ต้องมี ค วามสามารถในการจัดการวิเคราะห์ และแก้ปั ญ หา และเป็ นผูท้ ี มี
บุคลิกภาพคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ผลการสํารวจทางด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทงั ด้านนี อาจจะเป็ นดัชนี ขอ้ มูล
สําคัญของผูท้ ี จะประสบความสําเร็ จในการประกอบอาชีพทางด้าน ICT หรื อ เป็ นข้อมูลให้กบั สถาบันการศึกษาเพือใช้ใน
การส่ งเสริ มให้นิสิตนักศึ กษาให้มีการพัฒนาตนเองไปในทิ ศทางที เป็ นคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์อนั เป็ นที ต้องการของ
ตลาดงานทาง ICT ต่อไป
3. ด้ านความรู้ ทกั ษะเชิงวิชาการ
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ผลจากงานวิจยั ในภาพรวมทําให้สามารถแบ่งความรู ้และทักษะเชิงวิชาการออกได้เป็ น กลุม่ ได้แก่ กลุ่มทีได้รับ
การประเมินให้มีความสําคัญมากถึงมากทีสุ ด กลุ่มทีได้รับการประเมินให้มีความสําคัญระดับกลาง และกลุ่มที ได้รับการ
ประเมินให้มีความสําคัญระดับน้อยถึงน้อยทีสุด ดังตารางที 1
ตารางที 1 ผลการประเมินความรู ้และทักษะเชิงวิชาการ
กลุ่มที 1 ทักษะเชิงวิชาการทีได้รับการประเมินว่าสําคัญมากถึงมากทีสุด
 มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้โครงสร้างข้อมูล
การ  เข้าใจหลักการของภาษาโปรแกรมและกรอบแนวคิดของ
วิเคราะห์และออกแบบขันตอนวิธี (algorithm)
ภาษาโปรแกรมต่างๆ
 มี ค วามสามารถเลือกเทคนิ ค การแทนข้อมูลที เหมาะสม  สามารถเขียนโปรแกรมโดยเลือกใช้ภาษาโปรแกรมและ
และแนวทางการแก้ปัญหาทีมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การแทน เครื องมือทีเหมาะสมกับระบบได้
ข้อมูลแบบไม่มีลาํ ดับ เพือการค้นหาได้อย่างรวดเร็ ว
 มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับงานวิจยั และเทคโนโลยีของ
 มี ค วาม รู ้ เกี ยวกั บ ส ถ าปั ต ยก รรม แ ล ะโค รงส ร้ าง สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ทีเปลียนแปลงตามยุคสมัย
คอมพิวเตอร์ พืนฐาน และ สามารถเลื อกใช้ให้เหมาะสม  สามารถออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ โดยใช้วธิ ีการที
กับงาน
เหมาะสมได้
 เข้าใจองค์ประกอบของระบบปฏิบตั ิการพืนฐาน
 สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่โดยใช้แนวคิดเชิง
 มีความรู ้ความเข้าใจในการมองปั ญหา ความซับซ้อนของ วัตถุ
ปัญหา และหาวิธีการแทนปัญหาลงในคอมพิวเตอร์
 สามารถออกแบบข้อมูลทีทดสอบและเสนอเทคนิคที
 สามารถออกแบบและประเมิ น ส่ ว นต่ อ ประสาน (user เหมาะสมในการทดสอบซอฟต์แวร์ได้
interface) ให้ เ ป็ นที ยอมรั บ และใช้ ง านได้สํ า หรั บ ผู้ใ ช้  สามารถวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ทีตรงตามความ
ระบบ
ต้องการของผูใ้ ช้ได้
 มีความเข้าใจความปลอดภัยของสารสนเทศ
ระบบ  มีความรู ้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ฐาน ข้อมูล เครื อข่ายและการสื อสาร
ขนาดใหญ่
 สามารถวิเคราะห์ความเสียง และบริ หารการจัดการความ  มีความรู ้ความสามารถในการหาความต้องการซอฟต์แวร์
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ในหลายรู ปแบบ เพือนิยามและสร้างเอกสารสําหรับ
 มีความเข้าใจสถาปั ตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
ประกันความพึงพอใจของลูกค้า
 สามารถออกแบบฐานข้อมูล และใช้ภาษาสอบถาม (SQL)  มีความรู ้ความเข้าใจในขันตอนการทําโครงการซอฟต์แวร์
ได้
ประกอบด้วย การเขียนข้อเสนอโครงการ การวิเคราะห์ผล
 มีความรู ้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ
พาณิชย์ ทางธุรกิจของโครงการ การวางแผน การจัดการความเสี ยง
อิเล็กทรอนิ กส์ และใช้ระบบสารสนเทศในการบริ หาร การจัดสรรทรัพยากร รวมทังการติดตามควบคุมโครงการ
จัดการธุรกิจ
 มีความรู ้ความเข้าใจเรื องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ
กฎหมายทีเกียวข้องกับระบบงานคอมพิวเตอร์
 มีความรู ้ระบบฐานข้อมูลร่ วมสมัยและการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่
 มีความรู ้เกียวกับความปลอดภัยในระบบเครื อข่าย
 สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์พกพา
 สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันได้
 สามารถนําความรู ้ในวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์เพือพัฒนา
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ระบบคอมพิวเตอร์จริ งได้
กลุ่มที 2 ทักษะเชิงวิชาการทีได้รับการประเมินว่าสําคัญ
ระดับกลาง
 มีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์ และมนุษย์
 มีความรู ้ในเรื องความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการ
พัฒนาทางด้านส่ วนต่อประสานและการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างคอมพิวเตอร์ และมนุษย์
 มีความรู ้เกียวกับทฤษฎีเบืองต้นทีประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
 มีความรู ้ในเทคนิ คและอัลกอริ ทึมทีใช้ในการพัฒนาระบบ
ทีชาญฉลาด เช่น เทคนิคการเรี ยนรู ้ของเครื องจักร
(Machine Learning) และการค้นหาคําตอบทีดีทีสุด
(Optimization)
 มีความรู ้ในเทคโนโลยีดา้ นปัญญาประดิษฐ์ทีเปลียนแปลง
ตามยุคสมัย
 มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับระบบเครื อข่าย การจัดการ
เครื อข่ายและการสื อสารข้อมูลผ่านเครื อข่าย Wired ,
Wireless และ Mobile
 สามารถบริ หารเครื อข่ายความเร็ วสูงและสามารถควบคุม
โหลดงานให้มีความสมดุล
 สามารถออกแบบและติดตังระบบเครื อข่าย เลือกใช้
อุปกรณ์ในระบบเครื อข่ายทีเหมาะสม
 มีความรู ้ความเข้าใจการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
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กลุ่มที 3 ทักษะเชิงวิชาการทีได้รับการประเมินว่าสําคัญ
น้อย-น้อยทีสุด
 มีความรู ้ความเข้าใจสถาปั ตยกรรมของคอมพิวเตอร์เชิง
ขนาน
 มีความรู ้ความเข้าใจหลักการประมวลผลภาพดิจิตอล
 เข้าใจหลักการวิเคราะห์ขอ้ มูลมัลติมีเดีย และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้
 รู ้จกั และสามารถประยุกต์ใช้เครื องมือเพือออกแบบและ
สร้างภาพกราฟิ กและแอนนิเมชัน (Animation)
 สามารถนําเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ดว้ ยภาพกราฟิ กส์ใน
รู ปแบบทีเหมาะสมได้
 เข้าใจอัลกอริ ทึมด้านเรขาคณิ ต ออกแบบและเขียน
โปรแกรมเพือแสดงผลภาพกราฟิ กส์ทงั มิติและ มิติได้
 มีความรู ้ความเข้าใจหลักการพืนฐานทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
 สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบแลนเสมือน การ
ค้นหาเส้นทางระหว่างแลนเสมือน เครื อข่ายไร้สาย ความ
ปลอดภัยเครื อข่าย และ เครื อข่ายบริ เวณกว้าง
 มีความรู ้ความเข้าใจเทคนิ คต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม
เชิงขนาน
 มีความรู ้ความเข้าใจเทคนิ คต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม
แบบคลัสเตอร์
 มีความรู ้ความเข้าใจ ระบบปฏิบตั ิการเชิงลึก ได้แก่
ระบบปฏิบตั ิการแบบกระจาย ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย
 มีความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมแปลภาษา
(Compiler)

เมือพิจารณาจากเนื อหาภายในกลุ่มแล้ว จะพบได้วา่ ทักษะเชิงวิชาการในกลุ่มแรกจะเป็ นองค์ความรู ้ทีเป็ นพืนฐาน
ในสาขาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ ซึ งแสดงให้เห็ นว่าหลักการพืนฐานเป็ นสิ งที จําเป็ น สามารถเอือประโยชน์ ต่อการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการต่อยอดองค์ความรู ้ในภาคปฏิบตั ิทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึงสอดคล้องกับข้อมูล
จากการสัม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการและหัวหน้างานที ต้องการให้ส ถาบัน การศึ ก ษาปู พื นฐานองค์ค วามรู้ ที เป็ นหลัก การ
(concept) ให้ เพียงพอ เพราะถ้านิ สิ ตนักศึ กษามี พืนฐานความรู้ที ดี แ ล้ว การเรี ยนรู ้เครื องมื อสมัยใหม่ ที เปลี ยนแปลงไป
ตลอดเวลาสามารถทําได้ง่าย จึงพอสรุ ป ได้ว่า ทักษะเชิ งวิชาการในกลุ่มแรกสมควรจะนํามาสร้างเป็ นรายวิชาบังคับ ใน
หลักสู ตร เพือเป็ นการปูพืนฐานที ดี ให้กบั นิ สิตนักศึกษา ส่ วนทักษะเชิงวิชาการในกลุ่มทีสองและกลุ่มทีสาม จะเป็ นเนื อหา
ทักษะเชิ งวิชาการทีเฉพาะเจาะจงมากขึน กลุ่มทักษะเหล่านี ตลอดจนเนื อหาทีเกียวกับองค์ความรู ้สมัยใหม่อืน ๆ สามารถ
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นําไปใช้ส ร้างเป็ นรายวิช าเลื อ กในหลักสู ตรเพื อเป็ นการเสริ ม ให้นิ สิ ตนักศึ ก ษาได้เรี ย นรู ้ ใ นเรื องที สนใจ เรี ย นรู ้ก าร
ประยุกต์ใช้ความรู ้พนฐาน
ื
และเรี ยนรู ้การฝึ กปฏิบตั ิ
4. ด้ านความรู้ ทกั ษะพืนฐานทัวไป
ในงานวิจยั นี ยังได้ทาํ การสํารวจความรู ้ทกั ษะพืนฐานทัวไปทีจําเป็ นในสายงาน ICT และผลการประเมินทักษะ
พืนฐานทัวไปทังหมด 11 รายการ สามารถสรุ ป ได้ว่า ทักษะการมี มนุ ษ ย์สัม พัน ธ์ ที ดี และการสื อสารทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเป็ นทักษะพื นฐานที สําคัญที สุ ด ซึ งสอดคล้องกับ ข้อ มูลการสัมภาษณ์ ที ผูป้ ระกอบการและหั วหน้างานที
ต้องการเน้นให้สถาบันการศึกษาฝึ กอบรมและส่งเสริ มให้นิสิตนักศึกษากล้าแสดงออก และสามารถใช้ภาษาได้ดีโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ในส่ วนของทักษะพืนฐานทางธรุ กิจและเศรษฐศาสตร์ ถึง แม้ว่าจะถูกจัด ให้มี ความสําคัญ น้อยกว่าทักษะ
พืนฐานด้านอื น ๆ แต่ข อ้ มู ลจากการสัมภาษณ์ผูป้ ระกอบการและหัวหน้างาน พืนฐานทางธุ รกิ จก็ ยงั มี ป ระโยชน์ต่อการ
ทํางานได้ดี นอกจากนี ผูป้ ระกอบการและหัวหน้างานยังเน้นยําให้สถาบันการศึ กษาให้ช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาวิชา
ทางจิ ตวิท ยามากขึ นเพราะถื อว่ามี ค วามสําคัญต่อภาวะการทํางานที มีค วามกดดัน สู ง และเพื อช่ วยให้ นักศึ กษาสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ ๆ และสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนือง
5. ข้ อเสนอแนะ
ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นในการวิจัยครั งนี คื อ จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามกลับ คื น มามี ป ริ ม าณน้อย อาจด้วยสาเหตุ ที
แบบสอบถามมีจาํ นวนข้อคําถามมากโดยเฉพาะอย่างยิงในส่ วนของทักษะความรู ้เชิงวิชาการทีมีจาํ นวนข้อคําถามถึง 48 ข้อ
ดังนันในการทําวิจยั ในครังต่อไป ควรมีการปรับจํานวนข้อคําถามในแต่ละส่ วนให้นอ้ ยลงด้วยการรวมคําถามบางข้อเป็ น
กลุ่มของเนื อหาหลัก และกลุ่มทักษะเชิงวิชาการสมัยใหม่ อีกทังในการสํารวจคุ ณลักษณะพึงประสงค์อาจจะเลือกเฉพาะ
คุ ณลักษณะที เป็ นจุดเด่น และต้องการเห็ น ความแตกต่างที ชัดเจน เพราะคุ ณลักษณะบางอย่างถูกค้น พบจากงานวิจัยอื น
มาแล้ว จึ งสามารถใช้การอ้างอึงได้ไม่ตอ้ งทําการศึ กษาใหม่ ซึ งจะช่ วยทําให้จาํ นวนข้อคําถามในส่ วนนี ลดลงไปได้ เมื อ
แบบสอบถามโดยรวมสันลง ก็มีโอกาสที จะได้จาํ นวนผูต้ อบแบบสอบถามเพิมขึน นอกจากนี ในการสํารวจควรจะเพิม
ทางเลือก “ไม่มีความเห็น” หรื อ “ไม่สามารถประเมินได้” ไว้ดว้ ย เพือให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบได้ตรงกับ
ความรู ้สึกของตนเองมากทีสุดได้
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การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื อมโยงทางคณิตศาสตร์
เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรีย นชั นประถมศึกษาปี ที โดยใช้ แนวคิดการศึกษาคณิต ศาสตร์ ทเชื
ี อมโยงกับ
ชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา 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 วัฒนรัตน์ * ณพฐ์ โสภีพนั ธ์ นําสุข นวพงษ์พิพฒั น์ และ นิภาดา จรัสเอียม
Khomsan Watthanarat1* Nop Sopipan1 Numsook Nawapongpipat2 and Niphada Charatiam3

บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือการเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์
เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที โดยใช้แนวคิ ดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ ทีเชื อมโยงกับ ชี วิตจริ งและ
กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC กลุ่ มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที / โรงเรี ยนบ้านไทย
สามัคคี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต กําลังศึกษาในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน
ห้อง นักเรี ยน คน ได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) แต่ละห้องเรี ยนจัดแบบคละความสามารถ
ตามผลการเรี ยนในห้องเดียวกัน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์
ที เชื อมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC จํานวน แผน เวลา ชัวโมง แบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าเฉลีย ( x ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบที ผลการศึ กษาพบว่า ( ) ความสามารถการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึ กษาปี ที หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ( ) ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ . ( ) ความสามารถการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที ระดับ . ( ) ความสามารถการเชื อมโยงทางคณิ ต ศาสตร์ เรื อง บท
ประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ : ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์, ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์,
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC
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The purposes of this study were to compare the mathematical problem solving ability and compare the
mathematical connection ability on the application of Sixth Grade students using Realistic Mathematics Education
Approach and DAPIC Problem-Solving Process. The study sample consisted 24 students studying in a 1st classroom of
Sixth Grade in 2nd semester of the academic year 2017 at Ban Thaisamakkee School under Nakhon Ratchasima Primary
Education Service Area Office-3, purposively chosen by cluster random sampling. The research tools included
7 instructional plans using Realistic Mathematics Education Approach and DAPIC Problem-Solving Process for 14
hours, the mathematical problem solving ability and mathematical connection ability evaluation form. The data were
analyzed for mean, standard deviation and t-test. The study result showed that : (1) The mathematical problem-solving
ability on the application of Sixth Grade students after learning was significantly higher than before learning at the .05
level.
(2) The mathematical problem-solving ability on the application of Sixth Grade students after learning
was significantly higher than the 50 percent criteria at the .05 level. (3) The mathematical connection ability on the
application of Sixth Grade students after learning was significantly higher than before learning at the .05 level. (4) The
mathematical connection ability on the application of Sixth Grade students after learning was significantly higher than the
50 percent criteria at the .05 level.
Keyword: Mathematical Problem-Solving Ability, Mathematical Connection Ability,
Realistic Mathematics Education Approach and DAPIC Problem Solving Process
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที (พ.ศ. - ) ให้สาํ คัญในการพัฒนามนุ ษย์ให้มีทกั ษะเท่า
ทัน ต่ อ การเปลี ยนแปลง สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุท ธศัก ราช
(แก้ไขเพิมเติ ม ฉบับ ที
พุทธศักราช
) ระบุวา่ การจัดการศึ กษาเป็ นเพือพัฒนาคนไทยให้มีความสมบูรณ์พร้อมรอบด้านเพือการดํารงชี วิต โดย
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด แก้ปัญหาและเป็ นวิชาที สําคัญอย่างมาก มี ความจําเป็ นต่อการดํารง
ชีวติ ประจําวัน (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2555, น. )
การพัฒ นาวิช าคณิ ต ศาสตร์ จึ ง นับ ได้ว่าเป็ นรากฐานการพัฒ นาประเทศในอนาคต สมาคมศึ ก ษานิ เทศก์ ใ น
สหรัฐอเมริ กา (National Council of Supervisors of Mathematics [NCSM] 1977, pp. - ) ได้กล่าวถึงทักษะพืนฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ทีจําเป็ น ประการ ซึงการแก้ปัญหาเป็ นทักษะพืนฐานทีสําคัญอันดับแรกและเมือพิจารณาหลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จะพบว่าได้ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาโดย
กําหนดเป็ นทักษะที สําคัญและจําเป็ นอันดับแรกของสาระที ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ตอ้ งเกิดกับผูเ้ รี ยน
และถูกกําหนดไว้ในคุณภาพของผูเ้ รี ยนเมือจบชันประถมศึกษาปี ที (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. - )
ทังนี เพราะการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒ นาศักยภาพในการวิเคราะห์ ช่ วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ และการ
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์แก่ผเู้ รี ยน นอกจากนี ยังช่วยให้ผูเ้ รี ยนรู ้ขอ้ เท็จจริ ง ทักษะ ความคิดรวบยอดและหลักการต่างๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ ความสําเร็ จในการแก้ปั ญหาจะก่อให้เกิด การพัฒ นาผูเ้ รี ยนในด้านคุ ณลักษณะต่างๆ จึงกล่ าวได้ว่าการ
แก้ปัญหาเป็ นเป้ าหมายสู งสุดในการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์และเป็ นทักษะหนึงในทักษะการคิดระดับสู ง (สิริพร ทิพย์คง,
) การทํางานของการแก้ปัญหาเป็ นกระบวนการทียังไม่ทราบมาก่อนล่วงหน้าในการหาคําตอบของปั ญหาและมักรวม
ทักษะอืนๆ ทีสําคัญเข้าไว้ดว้ ยกัน ผูท้ ีมีทกั ษะการแก้ปัญหาทีดีมกั มีความรู้ ประสบการณ์ ระบบการคิดและการตัดสิ นใจทีดี
พอ หากนักเรี ยนได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให้มีประสิ ทธิภาพมากขึนช่วย
พัฒ นาความสามารถของนักเรี ยนในการเชื อมโยงทักษะของนักเรี ยนในการเลือกและใช้กลวิธีอย่างเหมาะสมและช่ วย
เพิมพูนประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาที หลากหลาย (อัมพร ม้าคนอง, 2554, น. ) จึงนับว่าการแก้ปัญหาเป็ นหัวใจของ
คณิ ตศาสตร์ เป็ นกระบวนการที ควรจะสอดแทรกอยู่ในหลักสู ตรทีมีการจัดสภาพการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้รับแนวคิดและ
ทักษะต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ใช่เป็ นหัวข้อเรื องทางคณิ ตศาสตร์ทีจะแยกออกจากกัน (National Council of Teachers of
Mathematics [NCTM], 1989, p. ) นัก เรี ยนควรเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน พัฒ นาให้เกิ ด ทัก ษะขึ นในตัวนัก เรี ยน อัน จะส่ ง ผลให้
นักเรี ยนมีแนวทางการคิดทีหลากหลาย มีนิสัยกระตือรื อร้น ไม่ยอ่ ท้อ และมีความมันใจในการแก้ปัญหาทีเผชิญอยูท่ งภายใน
ั
และภายนอกห้องเรี ยน ตลอดจนเป็ นทักษะพืนฐานทีนักเรี ยนสามารถนําติ ดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้นาน
ตลอดชีวติ (สสวท., 2555, น. )
ดังที กล่ าวมาแล้ว คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื องมื อสําคัญ ในการพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและทําให้นักเรี ยน
สามารถนําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาเชือมโยงและประยุกต์ในการเรี ยนสาขาวิชาอืนๆ ทักษะการเชือมโยงมีประโยชน์ใน
การแก้ปัญหา การอภิปราย การจําลองปรากฏการณ์ทีอยูใ่ นโลกแห่ งความเป็ นจริ งและสื อสารความคิด ข้อมูลทีซับซ้อนใน
ลักษณะที ละเอี ยดชัดเจน การนําเสนอปั ญหา ช่วยให้มองสิ งต่างๆได้ทัวและชัดเจนขึ นทําให้นักเรี ยนอธิ บ ายปั ญหาและ
คําตอบได้ (NCTM, 1989, pp. - ) การเชือมโยงจึงถูกกําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ นอกจากนันการเชือมโยงเป็ นเสมือนเครื องมือหนึงของการแก้ปัญหาและยังเป็ นการ
นําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพบางอย่างโดยตรง รวมไปถึงการนําคณิ ตศาสตร์ไปเชือมโยงกับชีวติ ความ
เป็ นอยู่ป ระจําวัน เช่ น การซื อขาย การชัง ตวง วัด การคํานวณ เป็ นต้น (กรมวิช าการ, 2545, น. ) การเชื อมโยงมี
ความสําคัญและจําเป็ นสําหรับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความหมาย เนื องจากช่วยให้ผเู ้ รี ยน เข้าใจคณิ ตศาสตร์ทีเรี ยนใน
ห้องเรี ยนได้ดีขึนและมองเห็นความสําคัญของคณิ ตศาสตร์ ในแง่ของการเป็ นเครื องมือทีเป็ นประโยชน์ทีสามารถนําไปใช้
กับศาสตร์ สาขาอืนตลอดจนนําไปเชือมโยงเข้ากับสถานการณ์ในชีวติ ประจําวัน ทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีมีความหมาย
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อันจะส่ งผลให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าและความสําคัญของวิชาคณิ ตศาสตร์ (อัมพร ม้าคนอง, 2547, น. ) เช่นเดียวกับ สสวท.
(2555, น. ) ได้กล่าวว่า การเชือมโยงเป็ นทักษะและกระบวนการทีนักเรี ยนควรจะเรี ยนรู ้ ฝึ กฝนและพัฒนาให้เกิดขึนในตัว
นักเรี ยน เพราะ จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นความสัมพันธ์ของเนือหาต่างๆ ในคณิ ตศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนๆ ทําให้นักเรี ยนเข้าใจเนื อหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้ลึกซึงและยาวนานขึ น ดังนันการเชื อมโยง
ทางคณิ ตศาสตร์ จึงมีส่วนสําคัญมากในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เพือให้นกั เรี ยนได้เกิดการนําความรู้ทีมีอยูแ่ ต่
เดิมแล้วมาใช้ในการเรี ยนและต่อยอดในเนือหาถัดไป
แม้คณิ ตศาสตร์ จะเป็ นวิชาที มี ค วามสําคัญมาก แต่ ส ภาพการจัดการเรี ยนการสอน ในช่วงเวลาที ผ่านมายัง ไม่
ประสบความสําเร็ จเท่าทีควร นักเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยยังด้อยความสามารถเกียวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
เช่น การแก้ปัญหาการเชือมโยงระหว่างเนือหาคณิ ตศาสตร์ กบั สถานการณ์ต่างๆ ปั ญหาเหล่านี ทําให้นกั เรี ยนไม่สามารถนํา
ความรู ้คณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวติ ประจําวันและในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (สสวท., 2555, น. ) ดังจะเห็น
ได้จากผลการประเมินการรู ้เรื องคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนในโครงการประเมินผลนักเรี ยนร่ วมกับนานาชาติ (Programme for
International Student Assessment หรื อ PISA) พบว่า นักเรี ยนไทยได้คะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์เฉลีย คะแนน ซึ งตํากว่า
คะแนนเฉลี ยนานาชาติ ที มี ค ะแนนเฉลี ย คะแนน (OECD, 2018, p. ) นอกจากนันผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติ ขนพื
ั นฐาน (O-net) ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที ปี การศึ กษา
โรงเรี ยนบ้านไทยสามัคคี ผล
ปรากฏว่า มี คะแนนเฉลียในวิชาคณิ ตศาสตร์ เพียง . , 41.03, . คะแนน ซึ งตํากว่าคะแนนเฉลี ยระดับประเทศที มี
คะแนนเฉลีย . , 43.47, . คะแนนตามลําดับ เมือพิจารณา เป็ นรายมาตรฐานพบว่ามาตรฐาน ค . ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่ม
มาตรฐานทีต้องพัฒนาอย่างเร่ งด่วนสามอันดับแรกเป็ นเวลา ปี ติดต่อกันอีกด้วย (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2560)
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชี วติ จริ ง (Realistic mathematics education) เป็ นทีรู ้จกั และพัฒนาขึน
ประมาณปี
โดยมีมุมมองว่า คณิ ตศาสตร์ ควรเชือมโยงกับบริ บทต่างๆ ในชีวติ จริ งใกล้เคียงกับประสบการณ์ผเู้ รี ยนและ
ความคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ค วรถูกมองว่าเป็ นกิ จกรรมหนึ งของมนุ ษ ย์แทนที จะมอง คณิ ตศาสตร์ เป็ นเพียงวิชาที ถ่ายทอด
เนือหาความรู ้ทีมีอยู่ ซึ งในบทเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ควรให้นกั เรี ยนมีโอกาสในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการคิดค้นคณิ ตศาสตร์ที
เป็ นนามธรรม (Re-invent) ภายใต้ค าํ แนะนําของผู ้มี ป ระสบการณ์ ซึ งนับ ได้ว่าการศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ ไ ม่ ค วรเน้น ให้
คณิ ตศาสตร์ เป็ นระบบแบบปิ ด (Closed system) แต่ควรเป็ นกิจกรรมที อยูบ่ นพืนฐานของการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ (Van
den Heuvel-Panhuizen, 2000, p. ) ดังนัน การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ควรเริ มต้นทีบริ บทในชีวติ จริ งและค่อยๆ พัฒนาที
ละน้อยไปสู่ สัญลักษณ์ทีเป็ นแบบแผน นักเรี ยนควรมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ทีมีความหมายต่อการ
พัฒ นาไปสู่ คณิ ตศาสตร์ น ามธรรมและมีโอกาสได้สํารวจค้น พบคณิ ตศาสตร์ ที มีค วามเป็ นแบบแผนมากขึ นผ่านลําดับ
ขันตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ ทําให้นกั เรี ยนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กบั ชีวติ จริ งและเห็นว่าคณิ ตศาสตร์ไม่ได้
เป็ นเรื องไกลตัวอย่างที นักเรี ยนคิด (Cobb,
อ้างถึ งใน De Lange, 1996, p. ) ลักษณะเฉพาะของแนวการศึ กษา
คณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งมีความสัมพันธ์กบั ระดับการเรี ยนรู้ของ Van Hiele ซึงมี ระดับ (De Lange, 1996, p. )
คือ ระดับที นักเรี ยนสามารถใช้ประโยชน์จากลักษณะของแบบรู ปที นักเรี ยนคุ น้ เคยได้ ระดับ ที นักเรี ยนสามารถหา
ความสัม พันธ์ข องลักษณะแบบรู ป เหล่านันได้ ระดับที นักเรี ยนสามารถนําความสัมพันธ์ทีแท้จริ งไปใช้ป ระโยชน์ ได้
สําหรั บ การสอนโดยทัวไปจะเริ มต้น ในระดับ ที หรื อระดับ ที ในขณะที การสอนที เชื อมโยงกับ ชี วิต จริ ง (Realistic
instruction) จะเริ มต้นจากระดับที ซึ ง Freudenthal ได้ให้แนวคิดของการจัดการเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ระดับที
ควรเริ มต้น จากการสอนที ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ที มีความหมายสําหรับนักเรี ยน (Freudenthal’s didactical phenomenology)
เน้น การเชื อมโยงระหว่างมโนทัศ น์ กับ การเรี ยนรู้ ที นําไปสู่ ม โนทัศ น์ นันๆ ซึ งครู ค วรหาสถานการณ์ ปั ญ หาที มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงและใกล้ต ัวนั กเรี ย นที สามารถนํามาใช้ในการสรุ ป และเป็ นสถานการณ์ ที สามารถนําไปสู่ กระบวนการ
แก้ปัญหาทีเป็ นพืนฐานของการคิดให้เป็ นคณิตศาสตร์เชิงลึก (Vertical mathematization) ในการพัฒนาระดับการเรี ยนรู้จาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ระดับ หนึ งไปสู่ อีกระดับ หนึ งควรกระทําผ่านการพัฒ นาการคิด ให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ (Progressive mathematization) ตาม
แนวคิ ด ของ Treffer (1991) ซึ งประกอบด้ ว ย ลัก ษณะ คื อ ( ) การคิ ด ให้ เ ป็ นคณิ ตศาสตร์ เ ชิ ง กว้า ง (Horizontal
mathematization) ซึ งเป็ นกระบวนการที นัก เรี ย นใช้เครื องมื อ ทางคณิ ตศาสตร์ ม าช่ วยในการจัด การและแก้ปั ญ หาใน
สถานการณ์ชีวติ จริ ง ( ) การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์เชิงลึก (Vertical mathematization) ซึงเป็ นกระบวนการสร้างความรู ้ (Reorganization) ภายในระบบคณิตศาสตร์
กระบวนการแก้ปั ญ หา DAPIC ถู กพัฒ นาขึ นจากกระบวนการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละกระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีลกั ษณะของกระบวนการทีค่อนข้างยืดหยุน่ ไม่ซบั ซ้อนและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ซึง
ชื อของกระบวนการได้มาจากการรวมกันของตัวอักษรตัวแรกของคําทีเป็ นองค์ประกอบ ซึ งประกอบด้วย องค์ประกอบ
คือ
) Define เป็ นการทําความเข้าใจปั ญหา กําหนดหรื อระบุปัญหาที จะแก้ให้มีความชัดเจน ) Access เป็ นการ
ระบุ หรื อเข้าถึงข้อมูลที เกี ยวข้องและที จะใช้ในการแก้ปัญหา ) Plan เป็ นการหาวิธีทีเหมาะสมในการแก้ปัญหาและวาง
แผนการดําเนิ นการ ) Implement เป็ นการนําแผนทีวางไว้มาปฏิบตั ิ พร้อมทังมีการปรับแผนให้ดีขึน ) Communicate เป็ น
การนําเสนอผลจากการดําเนินการมาวิเคราะห์ สรุ ป และสื อสาร จากการทีกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC มีความยืดหยุน่ จึง
ไม่มี จุ ดเริ มต้น จึ งไม่ เป็ นลําดับ ขันตอนตามองค์ป ระกอบ อาจจะข้ามขันตอนบางขันได้ห รื อใช้บ างขันซําได้ ขึ นอยู่กับ
ลักษณะของปั ญหา เช่น ปั ญหาอาจจะเกิดขึนในขัน Access หรื อขณะอยูใ่ นขัน Plan หรื อ Implement ก็ได้ ในขณะเดี ยวกัน
การสื อสารก็ จาํ เป็ นสําหรั บ ทุ กๆ ขันตอนเช่ น กัน กระบวนการแก้ปั ญ หา DAPIC จึ งสามารถนําไปใช้ได้ท ังในและนอก
ห้องเรี ยนและใช้แก้ปัญหาทีพบชีวติ จริ งได้อย่างกว้างขวาง (Center for Mathematics Science and Technology, 1998)
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ทีเชือมโยงกับชีวิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา
DAPIC เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ทีมีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริ มการรู ้คณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ด้านความรู ้
และสมรรถนะของนักเรี ยน ซึงพัฒนาโดย ดร. สุ ณิสา สุ มิรัตนะ อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ด้วยทุนสนับสนุนของโครงการเครื อข่ายกลยุทธ์เพือพัฒนาการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจุดเด่นของกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้ คือ การนําปัญหาหรื อสถานการณ์ในชีวติ จริ งที
นักเรี ยนคุน้ เคยมาใช้เป็ นจุด เริ มต้น ในการเรี ยน, การให้นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมภายใต้คาํ แนะนําของครู เพือให้นักเรี ยน
ค้นพบความรู ้คณิ ตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ความรู้คณิ ตศาสตร์ในสถานการณ์ทีหลากหลาย กระบวนการจัดการเรี ยนรู้มี
รากฐานมาจากแนวคิ ด การศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ ที เชื อมโยงกับ ชี วิ ต จริ ง (Realistic mathematics education approach) และ
กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้นี ประกอบด้วย ขัน คือ ) ขันกําหนดปั ญหาในบริ บทชีวิตจริ ง
) ขันคิดค้นและลงมือปฏิบตั ิแก้ปัญหา ) ขันนําเสนอและอภิปรายแลกเปลียน ) ขันสร้างความเป็ นแบบแผนและ ) ขัน
ประยุกต์ใช้ความรู ้คณิ ตศาสตร์
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั สนใจการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชือมโยง
ทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้แนวคิดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับ
ชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ทีพัฒนาโดยสุณิสา สุ มิรัตนะ ( ) ซึ งเนือหาที
จะใช้ศึกษาคือ บทประยุกต์ ระดับชันประถมศึกษาปี ที ซึงอยูภ่ ายใต้มาตรฐาน ค . มีเนื อหาเกียวกับการหาร้อยละ กําไร
ขาดทุ น ทุน การลดราคาและดอกเบี ยซึ งเป็ นเรื องที พบเจอโดยทัวไปในชี วิตประจําวัน ซึ งการแก้ปัญหาสถานการณ์ ทาง
คณิ ตศาสตร์ ทีครู กาํ หนดให้นนนั
ั กเรี ยนจะต้องนําการเชือมโยงความรู ้คณิ ตศาสตร์ต่างๆ มาใช้ เพือให้ได้มาซึงคําตอบของ
ปัญหาและเป็ นแนวทางสําหรับการจัดการเรี ยนรู้วชิ าคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
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1. เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ของนักเรี ยน ชันประถมศึกษา
ปี ที 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
2. เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ของนักเรี ยน ชันประถมศึกษา
ปี ที 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ทีเชือมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ระหว่างหลังเรี ยนกับ
เกณฑ์ร้อยละ
3. เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
4. เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ระหว่างหลังเรี ยนกับ
เกณฑ์ร้อยละ
สมมติฐานการวิจยั
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
3. ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่า ก่อนเรี ยน
4. ความสามารถในการเชื อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยใช้แนวคิ ด
การศึกษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านไทยสามัคคี สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต ทีกําลังศึ กษาในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน ห้องเรี ยน ซึ งมีนกั เรี ยนทังสิ น
คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษา ปี ที / โรงเรี ยนบ้านไทยสามัคคี ทีกําลังศึ กษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที
ปี การศึ ก ษา
จํานวน ห้อ งเรี ย นซึ งมี นักเรี ย น คน ซึ งได้ม าจากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster random sampling)
ซึงห้องเรี ยนนันได้จดั แบบคละความสามารถระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน
2. ตัวแปรทีศึกษา
2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Problem Solving Abilities)
2.2 ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Connection Abilities)
3. เนือหาทีใช้ ในการวิจยั
เรื อง บทประยุกต์ ตามหลักสู ตรสถานศึ กษาโรงเรี ยนบ้านไทยสามัคคี พุท ธศักราช 2553 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์รายวิชา คณิ ตศาสตร์ รหัสวิชา ค
ชันประถมศึกษาปี ที
4. ระยะเวลาทีใช้ ในการทดลอง
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ดําเนิ นการทดลองกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที / ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน แผน แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ละ ชัวโมง และรวมการทดสอบก่อนเรี ยน ชัวโมง การทดสอบหลังเรี ยน ชัวโมง รวมทังสิ น ชัวโมง
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
. เครื องมือทีใช้ ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แนวคิดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ทีเชื อมโยงกับ
ชี วิต จริ งและกระบวนการแก้ปั ญ หา DAPIC เรื อง บทประยุก ต์ สําหรับ นักเรี ยน ชันประถมศึ กษาปี ที ผูว้ ิจ ัยสร้ างขึ น
จํานวน แผนๆ ละ ชัวโมง
. เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวมรวบข้ อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที จํานวน ชุด ข้อ
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้
3.1.1 ศึ ก ษาหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และขอบข่ ายสาระการเรี ย นรู้
คณิ ตศาสตร์ชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 6 จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานและหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านไทย
สามัคคี
3.1.2 ศึ กษาเอกสาร หนังสื อ และงานวิจ ัยที เกี ยวข้อ งกับ แนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามแนวคิ ด การศึ กษา
คณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC
3.1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัดหน่ วยการเรี ยนรู ้ เรื อง บทประยุกต์ เพือสร้างแผนการจัดการ
เรี ยนรู้
3.1.4 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื อง บทประยุกต์ โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ ง
และกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที จํานวนทังสิ น แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ แผนละ ชัวโมง รวมทังสิ น ชัวโมง ดังนี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที โจทย์ปัญหาร้อยละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที การหากําไร ขาดทุน และทุน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที การหาราคาซือหรื อทุน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที การหาราคาขายจากการลดราคา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที การหาร้อยละของกําไร ขาดทุนและการลดราคา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที การคิดดอกเบียในเวลา ปี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที การคิดดอกเบียในเวลาน้อยกว่า ปี
3.1.5 นํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที สร้ า งเสร็ จ แล้ว เสนอต่ อ อาจารย์ที ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื อตรวจสอบ
ส่ วนประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ความสอดคล้องของมาตรฐานและตัวชี วัด สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื อและแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
3.1.6 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีผ่านการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์
แล้ว เสนอผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.1.7 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีผ่าน การตรวจแก้ไขแล้ว ทดลองสอนกับนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 6/2
โรงเรี ยนบ้านไทยสามัค คี ที ไม่ใ ช่ กลุ่ มตัวอย่าง เพื อพิ จ ารณาข้อบกพร่ องเกี ยวกับ เวลา ภาษา ขันตอนการทํากิ จกรรม
คุณภาพของสื อการเรี ยนการสอน แล้วนํามาปรับปรุ งอีกครัง
3.1.8 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีผ่านการปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบ เพือพิจารณาก่อนนําแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้กบั นักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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3.2 แบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาและการเชื อมโยงทางคณิตศาสตร์
3.2.1 วิเคราะห์ ศึ กษาคําอธิ บายรายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัดและสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์เรื อง บท
ประยุกต์ ชันประถมศึกษาปี ที 6
3.2.2 ศึกษาเอกสารเกี ยวกับการวัดและประเมินผลและการสร้างแบบวัดทางคณิ ตศาสตร์ เพือวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์
3.2.3 สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ แบบอัตนัยจํานวน 15 ข้อ
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้และครอบคลุมเนือหา พร้อมทังจัดทําแนวการตอบและกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
โดยวิธีการให้คะแนนแบบรู บ ริ ก (Rubric scoring) โดยใช้รูปแบบการตรวจให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring)
มาปรับใช้
3.2.4 นําแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ พร้อมกับ
เกณฑ์การให้คะแนนทีสร้างขึน เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ของข้อคําถาม ภาษาทีใช้ แนวการตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
3.2.5 นําแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ทีผ่านการ
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แล้วเสนอผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ (IOC) พบว่ามีค่าอยูเ่ ท่ากับ 1.00
3.2.6 นําแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ทีผ่านการ
คัดเลือกไปทดลองใช้กบั ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนบ้านไทยสามัคคี จํานวน 30 คน ทีเคยเรี ยนเนือหานีมาแล้ว
3.2.7 วิเคราะห์ ห าความยากง่ ายและค่ าอํานาจจําแนกโดยใช้สู ต รของ Whitney and Sabers (1970) การวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการวัดการเชื อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าความยากง่าย (PE) ของอยูร่ ะหว่าง 0.30-0.58
และ . - . ค่าอํานาจจําแนก (D) อยูร่ ะหว่าง 0.30-0.60 และ . - . ตามลําดับ
3.2.8 วิเคราะห์ หาค่าความเชื อมันทังฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิ ท ธิ แอลฟา (Cronbach, 1990, p. 278) การวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและวัดการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.87 และ . ตามลําดับ
3.2.9 นําแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ทีผ่านการ
ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบเพือพิจารณาก่อนนําไปใช้กบั นักเรี ยนทีเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง

วิธีดําเนินการวิจัย

1. แผนแบบการวิจยั
การวิจยั ครังนีได้กาํ หนดแผนแบบการวิจยั ก่อนการทดลอง (Pre-experimental research) โดยมีรูปแบบ ทดลอง 1
กลุ่มเปรี ยบเทียบก่อนหลัง (One group pretest posttest design) ดังนี
O1
โดยสัญลักษณ์ทีใช้ในการทดลอง
O1
X
O2

แทน
แทน
แทน

X

O2

การวัดก่อนเรี ยน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
การวัดหลังเรี ยน
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2. การดําเนินการทดลอง
2.1 ทําการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) กับนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างพร้อมกันทังหมดโดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์
2.2 ทดลองสอนกับนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยง
กับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC จํานวน แผน แผนละ ชัวโมง รวม ชัวโมง
2.3 ทําการทดสอบหลังเรี ยนเรี ยน (Post-test) กับนักเรี ยนทีเป็ นกลุม่ ตัวอย่างพร้อมกันทังหมด โดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์

การวิเคราะห์ ข้อมูล

3.1 นําคะแนนทีได้จากการทําแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพนฐาน
ื
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.2 วิเคราะห์ ข ้อมูลเพือเปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการ
เชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เนื องจากเป็ นกรณี ทีมีกลุ่มตัวอย่างจํานวนน้อยจึงทําการทดสอบการแจก
แจงปกติของผลต่างระหว่างคะแนนด้วยสถิติทดสอบ Shapiro-Wilk ข้อมูลมีการแจงแจงปกติจึงทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้
สถิติทดสอบทีกรณี ประชากรสองกลุ่มไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent sample)
3.3 วิเคราะห์ ข ้อมูลเพือเปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการ
เชื อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ระหว่างหลัง เรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ เนื องจากเป็ นกรณี ทีมีกลุ่มตัวอย่างจํานวนน้อยจึงทําการ
ทดสอบการแจกแจงปกติ ข องคะแนนหลังเรี ย นด้วยสถิ ติท ดสอบ Shapiro-Wilk ข้อมู ลมี การแจงแจงปกติ จึงทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้สถิติทดสอบทีกรณี ประชากรกลุ่มเดียว (t-test for one sample)

ผลการวิจัย

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ผลปรากฏดังตารางที 1
ตารางที 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 สําคัญทางสถิติทีระดับ .
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ผลปรากฏดังตารางที 2
ตารางที 2 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระหว่างหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
คะแนนร้อยละ
S.D.
t
p
X
หลังเรี ยน
24
21
10.50
9.75
1.29
-2.840*
.009
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

259

3. ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ปรากฏดังตารางที 3
ตารางที 3 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเชือมโยงทางคณิ 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 สําคัญทางสถิติทีระดับ .
4. ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวติ จริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ปรากฏดังตารางที 4
ตารางที 4 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ระหว่างหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
คะแนนร้อยละ
S.D.
t
p
X
หลังเรี ยน
24
28
14.00
22.38
3.50
11.725*
.000
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

การอภิปรายผล

. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที โดยใช้
แนวคิดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . ทังนีอาจเนืองมาจากขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวมีจุดเด่น คือ การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมภายใต้คาํ แนะนําของครู เพือให้นกั เรี ยนค้นพบความรู้คณิ ตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู ้คณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ทีหลากหลายจากการงานวิจยั ของสุณิสา สุมิรัตนะ ( ) โดยมีขนตอนการจั
ั
ดการเรี ยนรู ้ ขันตอน คือ ขันที
ขันกําหนดปั ญ หาในบริ บ ทชี วิตจริ ง ขันที ขันคิ ด ค้น และลงมื อ ปฏิ บ ัติ แ ก้ปั ญ หา ขันที ขันนําเสนอและอภิ ป ราย
แลกเปลียน ขันที ขันสร้างความเป็ นแบบแผน ขันที ขันประยุกต์ใช้ความรู ้คณิ ตศาสตร์ ซึงเป็ นไปตามงานวิจยั ของสุ ณิสา
สุมิรัตนะ ( ) และสอดคล้องกับสุ รชัย วงค์จนั เสื อ ( ) อีกด้วย
. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้
แนวคิดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ . เป็ นไปตามสมมุติฐานที ตังไว้ ทังนี อาจเกิ ดจากการที นักเรี ยนได้มีโอกาสลงมื อทํา
กิจกรรมด้วยตนเองและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาขันตอนและทําความเข้าใจด้วยตนเอง ประกอบกับได้รับการแนะแนวทาง
จากครู อี กทังได้พฒ
ั นายุท ธวิธี โดยปรั บ ใช้ความรู้ในรู ปแบบอย่างง่ายที นักเรี ยนคุ น้ เคย ทังยังได้มี โอกาสได้ป ฏิ สัมพัน ธ์
แลกเปลี ยนวิธีการและแบ่ งปั น กับ เพือนในกลุ่ ม และชันเรี ยนเดี ยวกัน (Van den Heuvel-Panhuizen , 2000, pp. 4-12. De
lange, 1987. CeMaST,,
) ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี จึงทําให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยนสู ง
กว่าเกณฑ์ทีตังไว้ซึงสอดคล้องกับปั ทมาภรณ์ พูลสมบัติ ( )
. ความสามารถในการเชื อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้
แนวคิดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . ทังนีอาจเกิดจากขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวมีการนําปัญหาในชีวติ จริ งมาเป็ นจุดเริ มต้น
ทําให้นกั เรี ยนเห็นว่าคณิ ตศาสตร์เป็ นสิ งทีอยูใ่ กล้ตวั และเกียวข้องกับการใช้ชีวติ ประจําวันของนักเรี ยน อีกทังยังทําให้เห็นว่า
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์เป็ นกิจกรรมหนึงของมนุษย์ ซึงนักเรี ยนได้รับการชีแนะและโอกาสในการคิดค้นคณิ ตศาสตร์ทีเป็ น
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นามธรรม (Re-invent) ไม่ ค วรเน้น ให้ ค ณิ ต ศาสตร์ เป็ นระบบแบบปิ ด (Closed system) (Freudenthal,
อ้างถึ ง ใน
Zukardi, 1999, p. ) สอดคล้องกับ Traffers ( ) ได้อธิ บายเป็ นกระบวนการกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ทงสอง
ั
แบบ คือ การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์เชิงกว้าง (Horizontal mathematization) และการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ เชิ งลึก (Vertical
mathematization) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึ งอาจจะทําให้ความสามารถในการเชื อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน ซึงสอดคล้องกับเกศินี เพ็ชรรุ่ ง ( )
. ความสามารถในการเชื อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้
แนวคิดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . เป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้ ทังนีอาจเกิดจากการกําหนดปั ญหาในบริ บทชีวิตจริ งทีมี
ความเชื อมโยงสัมพัน ธ์กบั หัวเรื องทางคณิ ตศาสตร์ ที มีวิธีแก้ปั ญหาหลากหลายวิธี เพือนักเรี ยนวิเคราะห์ ทําความเข้าใจ
ปัญหา แล้วระบุปัญหาให้มีความชัดเจน ซึงทําให้นกั เรี ยนเห็นว่าคณิ ตศาสตร์เป็ นกิจกรรมในการสร้างความรู้ ไม่ใช่เป็ นการ
รับรู ้เพียงอย่างเดียว การเรี ยนการสอนควรเริ มต้นจากพืนฐานทีเป็ นรู ปธรรม ครู สามารถกระตุน้ นักเรี ยนให้สร้างความรู ้แล้ว
จึงเคลือนย้ายจากความเป็ นรู ปธรรมไปสู่ ความเป็ นนามธรรมในระดับต่างๆ ซึ งสอดคล้องกับ Traffers ( ) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวอาจจะทําให้ความสามารถในการเชื อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ซึงสอดคล้องกับ
Yunita ( ) และสุณิสา สุมิรัตนะ ( )

สรุ ปผลการวิจัย

ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการเชื อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง บท
ประยุกต์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชี วิตจริ งและกระบวนการ
แก้ปัญหา DAPIC หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ อย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติทีระดับ .
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ ) สังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนสําหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรู ม
เพือบูรณาการ ICT ทีส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที ) พัฒนาระบบการเรี ยนตามรู ปแบบทีสังเคราะห์ขึน
) ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของระบบการเรี ยนที พัฒนาขึน ) ศึ กษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบการ
เรี ยนทีพัฒนาขึน และ ) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการใช้ระบบการเรี ยนทีพัฒนาขึน
การดําเนิ น การวิ จัยแบ่ งออกเป็ น ระยะ คื อ ระยะที สังเคราะห์ รู ป แบบการเรี ยนการสอนสําหรั บ การ
ประยุกต์ใช้กูเกิ ลคลาสรู ม เพือบูรณาการ ICT ที ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที หรื อเรี ยกอีกชื อหนึ งว่า
รู ป แบบ CR2ICT Model และประเมิ น รู ป แบบที สัง เคราะห์ขึ น ระยะที พัฒ นาระบบการเรี ย นตามรู ป แบบที
สังเคราะห์ขึน หรื อเรี ยกอีกชื อหนึ งว่าระบบ CR2ICT System และประเมินระบบการเรี ยนที พัฒนาขึน และระยะที การ
ทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั มี กลุ่ม คื อ ) กลุ่มผูท้ รงคุ ณวุฒิ สําหรับประเมินรู ปแบบ
CR2ICT Model และระบบ CR2ICT System กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงจากผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน ท่ าน และ ) กลุ่มผูเ้ รี ยน สําหรับทดลองและเก็บรวบรวมข้อมู ล กลุ่ม ตัว อย่า ง
ได้ม าจากการสุ่ ม อย่า งง่ า ยจากนัก ศึ ก ษาสถาบัน การพลศึ ก ษา วิท ยาเขตเพชรบูร ณ์ ที ลงทะเบี ยนเรี ยนในวิชาการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปในชีวติ ประจําวัน ในภาคปลาย ปี การศึกษา
จํานวน คน
ผลการวิ จัยมี ดังนี ) ได้รู ป แบบ CR2ICT Model ที มี ต่ อ ความเหมาะสมในระดับ “มากที สุ ด ” (X= 4.67,
S.D.= . ) ) ได้ระบบ CR2ICT System ที มีต่อความเหมาะสมในระดับ “มากทีสุ ด” (X=4.78, S.D.= . ) ) ประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบ CR2ICT System ที พัฒนาขึ น มี ค่ าเท่ ากับ . / . ) ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบ
CR2ICT System สู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างนัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ . และ ) ความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนที มี ต่ อการใช้ระบบ
CR2ICT System อยูใ่ นระดับ “มากทีสุด” (X= 4.58, S.D.=0.62)
คําสําคัญ : การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21, การเรี ยนออนไลน์, กูเกิลคลาสรู ม, รู ปแบบการเรี ยนการสอน
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The purposes of this research were, 1) to synthesize instructional model using Google Classroom applied to
integrate ICT support teaching and learning in the 21st century, called “CR2ICT Model”; 2) to develop a learning system
based on the CR2ICT Model, called “CR2ICT System”; 3) to find the efficiency of CR2ICT System; 4) to study the
learning achievement with the CR2ICT System; and 5) to study learner’s satisfaction with the CR2ICT System.
Research processes were consisted of 3 phases as follows, 1) synthesization and assessment of CR2ICT Model by 3
experts; 2 ) development and assessment of CR2ICT System by 3 experts; and 3 ) experiment and data collecting.
Research samples were 2 groups as follows, 1) experts group for assessment of CR2ICT Model and CR2ICT System, the
samples were purposive sampling from experts of computer and education technology major; 2) learners group for
experiment and data collecting, the sample consisted of 29 students from Institute of Physical Education Phetchabun
Campus who registered in “Software package using in daily life” in the second semester of the academic year 2016 by
simple random sampling.
The results revealed that, 1) CR2 ICT Model and suitable of instructional model were in “highest” level (X=
4.67, S.D.=0.48); 2) CR2ICT System and suitable of learning system were in “highest” level (X=4.78, S.D.=0.42); and
3) the effectiveness of CR2ICT System was at 82.09/81.13; 4) the learning achievement of learners after learning by
using CR2ICT System was higher than before learning at the statistical significance of .01; and 5) the learner’s
satisfaction of the CR2ICT system was in the "highest" level (X=4.58, S.D.=0.62).
Keywords : 21st Century Learning, Google Classroom, Instructional Model, Online-Learning
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารหรื อ ICT มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ทําให้สือสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว
และ ICT ยังถูกนํามาใช้ในการศึ กษาโดยนํามาใช้เป็ นเครื องมื อในการเพิมโอกาสและประสิ ทธิ ผลการศึ กษา เพือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ ซึ งเป็ นเป้ าหมายหลักของการพัฒ นาการศึ กษาชาติทีเพือ
นําพาสังคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญา การเรี ยนรู้อย่างรู ้เท่าทันเทคโนโลยีจะช่วยปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา ปรับเปลียน
สังคมไทยสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาโดยการให้ผเู้ รี ยนทุกคนมีโอกาสใช้เทคโนโลยีเพือการ
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทัวถึง ผูเ้ รี ยนทีมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสามารถเข้าถึง ค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลความรู ้
นําไปสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ตลอดจนรู้จกั บูรณาการความรู ้เทคโนโลยีดิจิทลั เพือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ดัง
แนวคิดของ รักษิต (2560) ที ว่าการศึ กษาในศตวรรษที มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
ในการจัดการและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจึงต้องมีทกั ษะในการค้นคว้า ตืนตัวและใฝ่ รู ้ ซึ งการ
ค้นคว้า การรู้จกั แยกแยะ รวบรวมข้อมูล และนํามาใช้ประโยชน์คือทักษะของการเรี ยนรู ้ การใช้เครื องมือและแอพพลิเคชัน
ต่าง ๆ ก็คือ ทักษะของการเรี ยนรู้ ซึ งเป็ นทักษะดิจิทลั แห่งศตวรรษที ดังนันการจัดการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนของศตวรรษที
นันจะต้องช่วยส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในชันเรี ยนและผูส้ อนสามารถเชือมต่อกับ
ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Donigian, 2015) สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญนันท์ (2558) ทีกล่าวว่า การจัดการเรี ยน
การสอนในศตวรรษที ทีจัดการเรี ยนรู ้ผ่านเว็บ ส่งผลให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนสามารถสื บค้นความรู้จากตําราหรื อแหล่ง
เรี ยนรู้ อืนได้อย่างกว้างขวาง และสิ งที คาดหวังของการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที คื อผูเ้ รี ยนจะต้องมี ท กั ษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร กูเกิ ลคลาสรู ม (Google Classroom) เป็ นแอพพลิเคชันของกูเกิ ลที รวมบริ การที มีมารวมไว้ดว้ ยกัน
เป็ นเครื องมื อออนไลน์ทีส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างครบวงจร เพือให้ผูส้ อนสังงานและเก็บรวบรวมผลงานของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนส่ งงานผ่านทางออนไลน์ ผูส้ อนสามารถตรวจงานทีมอบหมายพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะได้ทนั ที กูเกิลคลาสรู มช่วยให้ผสู้ อน
และผูเ้ รี ยนมีช่องทางในการสื อสารซึงกันและกัน เสมือนห้องเรี ยนที มีผสู ้ อนทีทําหน้าทีบริ หารห้องเรี ยนและผูเ้ รี ยนจะต้องคอย
ติดตามข่าวสารและส่ งงานทีผูส้ อนมอบหมาย นอกจากนี ยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารให้มีทกั ษะทีหลากหลาย ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับข้อมูลอย่างกว้างขวาง เกิดทักษะการคัดสรร ค้นคว้า ตืนตัวและใฝ่ รู ้ ซึ ง
เป็ นทักษะสําคัญของการเรี ยนรู้ในศตวรรษที
สถาบันการพลศึ กษา มีภารกิจในการให้การศึกษา ผลิต และพัฒนาบุคลากร มีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรคือผลิต
บัณฑิตทางพลศึกษาทีมีความรู ้ เจตคติ และทักษะทีถูกต้อง มีความเป็ นครู และผูน้ าํ ทางวิชาชีพ (สถาบันการพลศึกษา, 2556)
ดังนันเพื อให้ ส อดคล้อ งกับ การจัด การศึ ก ษาในยุค ปั จ จุ บัน จึ งควรส่ งเสริ ม ให้ ผู เ้ รี ย นมี ท ัก ษะดิ จิ ท ัล ซึ งสอดคล้อ งกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทีว่า เด็กไทยมีสิทธิ ได้รับการพัฒนาขี ดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาใน
โอกาสแรกที ทํา ได้ เพือให้มีท กั ษะเพียงพอในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื องตลอดชีวิต (ศึ กษาธิการ, 2545)
นอกจากนี ยังสอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ ป ระเทศ คือ ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาคนสู่ สัง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต อย่า ง
ยังยืน ดังนันผูว้ ิจ ัยจึงมีแนวคิดในการนํากูเกิลคลาสรู ม มาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนเพือการบูรณาการ ICT ทีส่งเสริ ม
การจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที ขึน
1. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1 เพือสังเคราะห์ รูปแบบการเรี ยนการสอนสําหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรู ม เพือบูรณาการ ICT ทีส่ งเสริ มการ
จัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที
1.2 เพือพัฒนาระบบการเรี ยนตามรู ปแบบทีสังเคราะห์ขึน
1.3 เพือศึกษาประสิทธิภาพระบบการเรี ยนทีพัฒนาขึน
1.4 เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบการเรี ยนทีพัฒนาขึน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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1.5 เพือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการใช้ระบบการเรี ยนทีพัฒนาขึน
2. สมมติฐานการวิจยั
2.1 ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของรู ปแบบทีสังเคราะห์ขึน อยูใ่ นระดับ “มาก”
2.2 ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของระบบการเรี ยนทีพัฒนาขึน อยูใ่ นระดับ “มาก”
2.3 ประสิ ทธิภาพของระบบการเรี ยนทีพัฒนาขึน มีค่าประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.4 ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้ว ยระบบการเรี ย นที พัฒ นาขึ น สู งกว่าก่ อ นเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2.5 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการใช้ระบบการเรี ยนทีพัฒนาขึน อยูใ่ นระดับ “มาก”
3. ขอบเขตของการวิจยั
เนือหาทีใช้ในการวิจยั คือ วิชาการใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปในชีวติ ประจําวัน เป็ นวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง มี 2 กลุ่ม คือ
4.1 กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ (สําหรับการวิจยั ในระยะที 1 และระยะที 2)
4.1.1 ประชากร คือ ผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการศึกษา
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจงจากผูท้ รงคุณวุฒิทีมีคุณสมบัติตามทีกําหนด จํานวน 3 ท่าน
4.2 กลุ่มผูเ้ รี ยน (สําหรับการวิจยั ในระยะที 3)
4.2.1 ประชากร คื อ นัก ศึ ก ษาสถาบัน การพลศึ กษา วิท ยาเขตเพชรบู ร ณ์ ที ลงทะเบี ย นเรี ยนวิชาการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปในชีวติ ประจําวัน รหัสวิชา ศท 072006 ในภาคปลาย ปี การศึกษา 2559
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาทีสุ่มอย่างง่ายจากประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา จํานวน 29 คน
5. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
5.1 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในระยะที 1 คือ 1) รู ปแบบ CR2ICT Model ทีสังเคราะห์ขึน และ 2) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของรู ปแบบ CR2ICT Model
5.2 เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ในระยะที 2 คือ 1) ระบบ CR2ICT System และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็ นของ
ผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System
5.3 เครื องมื อที ใช้ในการวิจัยในระยะที 3 คื อ 1) แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปในชีวติ ประจําวัน 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วิธีดาํ เนินการวิจยั ในระยะที 1
การดําเนิ นการวิจ ัยในระยะที 1 เพื อสั งเคราะห์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนสําหรั บการประยุกต์ใช้กูเกิ ลคลาสรู ม
เพือบูรณาการ ICT ทีส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที และประเมินรู ปแบบทีสังเคราะห์ขึน มีขนตอนดั
ั
งนี
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน การเรี ยนรู้ในศตวรรษที การเรี ยน
ออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร กูเกิลคลาสรู ม ประสิ ทธิภาพ ผลสัมฤทธิ และความพึงพอใจ
1.2 ติดตังกูเกิ ลแอพฟอร์ เอ็ดดูเคชันและทดลองใช้งานกูเกิ ลคลาสรู ม เพือศึ กษาความสามารถและลักษณะการ
ทํางานของกูเกิลคลาสรู ม ในการนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน
1.3 ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ร่างและสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนตามกรอบแนวคิดและข้อมูลที ได้
ศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั ทีเกียวข้อง และจากการศึกษาความสามารถและลักษณะการทํางานของกูเกิลคลาสรู ม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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1.4 ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบทีสังเคราะห์ขึน โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อ
ความเหมาะสมของรู ปแบบ CR2ICT Model จากผูท้ รงคุ ณวุฒิทีมีความเชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการศึกษา
จํานวน 3 ท่าน ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชียวชาญ และสรุ ปผลการประเมินรู ปแบบ
2. วิธีดาํ เนินการวิจยั ในระยะที 2
การดําเนิ นการวิจยั ในระยะที 2 เพือพัฒ นาระบบการเรี ยนตามรู ปแบบที สังเคราะห์ ขึน และประเมินระบบการ
เรี ยนทีพัฒนาขึน ซึงผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการตามขันตอน ADDIE Model ดังนี
2.1 การวิเคราะห์ (Analysis)
2.1.1 การวิเคราะห์ เนื อหา การทําวิจ ัยในครั งนี ได้ใช้เนื อหาจากรายวิชาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในชี วิต
ประจําวัน มีจาํ นวน บท ได้แก่ ) ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบตั ิการ ) โปรแกรมสําเร็ จรู ปพืนฐานสําหรับการจัดพิมพ์เอกสาร
) โปรแกรมสําเร็ จรู ปพืนฐานสําหรับการสร้างตารางและการคํานวณ ) โปรแกรมสําเร็ จรู ปพืนฐานสําหรับการนําเสนอ
ข้อมูล ) โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านกราฟิ ก และ ) โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านมัลติมีเดีย
2.1.2 การวิเคราะห์ วตั ถุป ระสงค์ข องระบบ ระบบการเรี ยนมี วตั ถุ ป ระสงค์เพือส่ งเสริ มการใช้ท ักษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที ให้แก่ ผเู ้ รี ยนในด้านทักษะดิจิทลั (Digital Skill) ประกอบด้วย การสื อสารและการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื น (Communication and Collaboration) ความรู้ พืนฐานทางด้านข่าวสารข้อมูล (Information Literacy) ความรู ้พืนฐาน
ด้านการใช้สือ (Media Literacy) และความรู้พืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)
2.1.3 การวิเคราะห์ผใู ้ ช้ระบบ ซึ งมี กลุ่ม คือ 1) ผูด้ ูและระบบ ทําหน้าทําหน้าติดตัง Google for Education
ยืนยันความเป็ นเจ้าของโดเมนทีใช้ในการติดตัง จัดการผูส้ อนและผูเ้ รี ยน 2) ผูส้ อน ทําหน้าทีสร้างชันเรี ยน (Class) เพิมผูเ้ รี ยน
เข้าสู่ ชนเรี
ั ยน ประกาศข่าวสาร มอบหมายงาน ตรวจงาน และประเมินผล 3) ผูเ้ รี ยน มี หน้าที เข้าสู่ ชนเรี
ั ยน (Class) อ่าน
ประกาศข่าวสารจากผูส้ อน ทํางานและส่ งงานตามที ผูส้ อนมอบหมาย อ่านคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และผลการประเมิน
งานจากผูส้ อน และส่ งงานฉบับแก้ไข
2.2 การออกแบบ (Design)
การออกแบบระบบการเรี ยน ประกอบไปด้วย 1) การออกแบบเนื อหา ทีจะนํามาใช้สอนผูเ้ รี ยนตามขอบเขต
ของคําอธิ บายรายวิชา 2) การออกแบบจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ให้สอดคล้อง สัมพันธ์กบั เนื อหาและสามารถวัดได้ และ 3)
การออกแบบและมอบหมายงานทีสอดคล้องกับเนือหาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และสิ งทีต้องการวัด
2.3 การพัฒ นา (Development)
การพัฒนาระบบการเรี ยน ประกอบไปด้วย 1) การเตรี ยมการ ประกอบไปด้วย (1) การเตรี ยมการด้านเนือหา
ผูว้ ิจยั ได้เตรี ยมการพัฒนาระบบการเรี ยนโดยการศึกษาค้นคว้าแหล่งเรี ยนรู้ ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ทีเกียวข้องกับรายวิชาและ
เนื อหาในการพัฒนาระบบการเรี ยน และ (2) การเตรี ยมการด้านการติดตังระบบ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและทําความเข้าใจ
เกียวกับการทํางานของคลาสรู ม โดยเริ มจากการสมัครใช้งานกูเกิลแอพฟอร์ เอ็ดดูเคชันและติดตังระบบคลาสรู ม และ 2)
การบันทึ กข้อมูลทีเกียวข้องเข้าสู่ระบบ ได้แก่การบันทึกเนื อหา ทรัพยากรการเรี ยน แหล่งเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยน และใบ
งาน
2.4 การทดลองใช้ (Implement)
การทดลองใช้มี 2 ชันตอน คือ 1) การทดลองขันแอลฟา เป็ นการทดลองการใช้งานระบบในเบื องต้นด้วย
ตนเอง เพือทดสอบหาข้อบกพร่ องของระบบ โดยการทดลองเป็ นผูใ้ ช้ระบบทังในฐานนะผูส้ อน (Teacher) และในฐานะ
ผูเ้ รี ยน (Learner) หลังจากนันนําผลที ได้กลับไปปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง 2) การทดลองขันเบต้า เพือทดสอบคุ ณภาพของ
ระบบ โดยจําลองบทบาทเป็ นผูใ้ ช้ระบบทังผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ทดสอบการทํางานในเวลาเดียวกัน
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2.5 การประเมินผล (Evaluate)
ประเมินความเหมาะสมของระบบการเรี ยนทีพัฒนาขึน โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อ
ความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System จากผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการศึกษา
จํานวน ท่าน ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชียวชาญ และสรุ ปผลการประเมินระบบ
3. วิธีดาํ เนินการวิจยั ในระยะที 3
การดําเนินการวิจยั ในระยะที 3 เพือการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั มีรายละเอียดดังนี
3.1 การศึกษาประสิทธิภาพ มีขนตอนดั
ั
งนี
3.1.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร จํานวน 29 คน
3.1.2 สร้างชันเรี ยนในคลาสรู ม เพือจัดทําเป็ นระบบการเรี ยน
3.1.3 นํา รายชื อผู้เรี ย นที เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่างเข้าสู่ ร ะบบการเรี ย น โดยได้ก ําหนดชื อผู ้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าชันเรี ยนให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
3.1.4 บรรจุเนื อหา ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยน และใบงาน เข้าสู่ ระบบการเรี ยน
3.1.5 อบรมการใช้ระบบแก่กลุ่มตัวอย่าง แจ้งรหัสห้องเรี ยน และให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรี 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 ศึ กษาค้นคว้า ทํางานตามทีได้รับมอบหมาย และดูผลการประเมินคะแนนงาน เมือผูเ้ รี ยนเรี ยนจบเนื อหา
ในแต่ละบทให้ทาํ แบบทดสอบท้ายบท และเรี ยนในระบบการเรี ยนจนครบทุกบท
3.1.7 เมือผูเ้ รี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างเรี ยนครบทุกบทแล้วจึงให้ทาํ แบบทดสอบหลังเรี ยน
3.1.8 รวบรวมคะแนนแบบทดสอบท้ายบทและคะแนนจากแบบทดสอบหลัง เรี ย น เพื อคํานวณค่ า
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการเรี ยน ตามสูตร E1/E2
3.2 การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนด้ วยระบบการเรียนทีพัฒ นาขึน มีขนตอนคื
ั
อ
3.2.1 รวบรวมคะแนนสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
3.2.2 รวบรวมคะแนนสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
3.2.3 คํานวณผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดยใช้ t-test แบบ Dependent Sample
3.3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อระบบการเรียน ประกอบด้วย
3.3.1 หลังการใช้งานระบบการเรี ยน ผูเ้ รี ยนที เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อ
การใช้ระบบ CR2ICT System
3.3.2 วิเคราะห์ ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที มีต่อการใช้
ระบบ CR2ICT System จากการใช้สูตรค่าเฉลีย (X) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย ระยะที 1
1.1 ผลการสั งเคราะห์ รูปแบบ
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การวิจยั ในระยะที 1 มีผลการวิจัย คื อ ได้รูป แบบการเรี ยนการสอนสําหรับการประยุกต์ใช้กูเกิ ลคลาสรู ม เพือ
บู รณาการ ICT ที ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที หรื อ CR2ICT Model ซึ งประกอบด้วย ) Google Classroom
Module 2) Google Drive Module 3) Resource Module 4) Assignment Module และ ) Evaluation Module ดังภาพที 1

ภาพที 1 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน CR2ICT Model
1.2 ผลการประเมินรู ปแบบ
การประเมิ นความเหมาะสมของรู ปแบบ CR2ICT Model จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญที มีต่อ
ความเหมาะสมของรู ปแบบ CR2ICT Model แบบมาตราส่ วนประเมิ นค่า ระดับ จากผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน ท่าน ปรากฎดัง
ตารางที 1
ตารางที 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน CR2ICT Model โดยรวม
ระดับความคิดเห็น

แปลผล
S.D.
X
มากทีสุ ด
1. ด้านหลักการและกรอบแนวคิด
4.67
0.57
มากทีสุ ด
2. ด้านวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรียน
5.00
0.00
มาก
3. ด้านองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน
4.33
0.57
มาก
4. ด้านกิจกรรมการเรี ยน
4.33
0.57
มากทีสุ ด
5. ด้านความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนตามมาตรฐานการประเมิน
5.00
0.00
รวม
มากทีสุ ด
4.67
0.48
จากตารางที 1 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน CR2ICT Model โดยรวม
อยูใ่ นระดับ “มากทีสุ ด” (x = 4.67, S. D. = 0.48) ซึงมีค่าสูงกว่าสมมติฐานทีตังไว้ทีระดับ “มาก”
1.3 วิจารณ์ ผลการวิจยั ระยะที 1
รู ปแบบการเรี ยน CR2ICT Model ตามผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญ ดังตารางที 1 สนับสนุ นการ
จัด การเรี ยนการสอนที เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสําคัญ อํานวยความสะดวกเพื อให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ได้ท ุก เวลาและสถานที ซึ ง
สอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
(ศึก ษาธิ การ,
) และสามารถส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที ในทักษะด้านสารสนเทศ สื อ และเทคโนโลยี ตามคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนทีต้องการพัฒนา ตามผลการประเมิน
จากผูเ้ ชี ยวชาญในด้านวัตถุป ระสงค์ของรู ปแบบการเรี ยน (x=5.00, S.D.= . ) ซึ งผูเ้ ชี ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็ นที
ตรงกันในระดับ “มากทีสุ ด” นอกจากนี ยังพบว่ารู ปแบบการเรี ยนตามมาตรฐานการประเมิน ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ น
รายการประเมิน
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ประโยชน์ ด้านความเป็ นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง ตามผลการประเมินด้านความเหมาะสมของ
รู ปแบบการเรี ยนตามมาตรฐานการประเมิน (x=5.00,S.D.= . ) ผูเ้ ชี ยวชาญทุ กท่ านมี ค วามคิด เห็ น ที ตรงกัน ในระดับ
“มากที สุ ด” เช่นกัน ทังนี ในด้านของหลักการและกรอบแนวคิดที ใช้เป็ นพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน ตามผลการ
ประเมิ น ของผูเ้ ชี ยวชาญด้านหลักการและกรอบแนวคิ ด (x=4.67,S.D.= . ) พบว่า ผู เ้ ชี ยวชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ามี ค วาม
เหมาะสมในระดับ “มากทีสุด” จะเห็นได้วา่ รู ปแบบการเรี ยน CR2ICT Model ทีสังเคราะห์ขึน เป็ นรู ปแบบการเรี ยนทีได้รับ
การประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ ให้อยู่ในระดับ “มากที สุ ด” (x=4.67,S.D.= . ) ซึ งสู งกว่าสมมติฐานที ตังไว้ทีระดับ “มาก”
สอดคล้องกับ
ภาสกร และมลชยา ( ) ได้ทาํ วิจยั เรื องการใช้เทคโนโลยี Google Apps ในการพัฒนานวัตกรรมการ
เรี ยนการสอน พบว่า การนําเทคโนโลยี Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้เป็ นเครื องมือที นํามาใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน สามารถสร้างความปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน รวมถึงระบบการส่ งและจัดเก็บผลงานต่าง ๆ ด้วย
Google Drive ผูอ้ ยูใ่ นแวดวงการศึ กษาควรได้ศึกษาเพือนํา มาประยุกต์ใช้ในการจัด การเรี ยนการสอน เพือเป็ นแนวทาง
ให้ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนนําเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กรของตน
2. ผลการวิจยั ในระยะที 2
2.1 ผลการพัฒนาบทเรียน
2.1.1 หน้าจอของระบบการเรี ยนส่วนของผูส้ อน
ผูส้ อนสามารถกําหนดกิ จกรรมการเรี ยนให้แก่ผเู ้ รี ยน เช่น การสร้างประกาศ การสร้างงาน การสร้างคําถาม และ
เมือผูเ้ รี ยนส่งงานแล้ว จะปรากฏงานในหน้าจอของผูส้ อน ดังภาพที

ภาพที 2 ตัวอย่างภาพหน้าจอของระบบการเรี ยนในส่วนของผูส้ อน
2.1.2 หน้าจอของระบบการเรี ยนส่วนของผูเ้ รี ยน
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เมือผูเ้ รี ยนเข้าสู่ ชนเรี
ั ยน จะพบประกาศข่าว และงานตามทีผูส้ อนมอบหมาย ลักษณะการส่งงานมี ลักษณะ
คือ การแนบไฟล์เข้าสู่ระบบ หรื อส่งงานโดยการสร้างจากแอพพลิเคชันภายในระบบ ดังภาพที 3

ภาพที 3 ตัวอย่างภาพหน้าจอของระบบการเรี ยนในส่วนของผูเ้ รี ยน
2.2 ผลการประเมินระบบการเรียน
การประเมินความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อ
ความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System แบบมาตราส่ วนประเมิ นค่า ระดับ จากผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน ท่ าน ปรากฏดัง
ตารางที 2
ตารางที 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อระบบ CR2ICT System โดยรวม
ด้าน

1
2
3
4
5
6

ด้านเนือหา (Content)

รายการประเมิน

ด้านเอกสารประกอบการเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้
ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้านการปฏิสัมพันธ์

ด้านการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรู ม

ด้านส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที 21
รวม

X
4.83
4.58
4.83
4.67
4.92
4.83
4.78

ระดับความคิดเห็น

S.D.
0.39
0.51
0.39
0.49
0.29
0.39
0.42

แปลผล

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
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จากตารางที 2 พบว่ า ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู ้เ ชี ยวชาญที มี ต่ อ ระบบ CR2ICT System โดยรวม
อยูใ่ นระดับ “มากทีสุด” (x = 4.78, S. D. = 0.42) ซึงมีค่าสูงกว่าสมมติฐานทีตังไว้ทีระดับ “มาก”
2.3 วิจารณ์ ผลการวิจยั ระยะที 2
ระบบ CR2ICT System ได้จดั เนื อหาให้สอดคล้องครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชา จัดทําเอกสารประกอบและ
แหล่ง เรี ย นรู ้ที สอดคล้อ งกับ เนื อหาเพิ มเติม จากแหล่ง เรี ย นรู ้ บ นอิน เทอร์ เน็ต ได้อ อกแบบกิจ กรรมการเรี ย นตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้มีการปฏิสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ โดยนํากูเกิ ลคลาสรู มมาประยุกต์ใช้ในการจัดการชันเรี ยนเพือ
ส่ งเสริ มให้ ผู ้เรี ยนเกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที 21 จากนันได้ประเมิ นความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System ที
พัฒนาขึน ตามผลการประเมิ นความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญที มีต่อระบบ CR2ICT System ดังตารางที 2โดยผูเ้ ชียวชาญมี
ความคิดเห็ นในด้านความเหมาะสม โดยรวม อยูใ่ นระดับ “มากทีสุ ด” และเมือพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับ
“มากที สุ ด” เช่ น กัน ซึ งประกอบไปด้วยด้านเนื อหา ด้านเอกสารประกอบการเรี ยนและแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรู ม และด้านส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน
ในศตวรรษที 21 สอดคล้องกับ กรรณิ กา, สุ ธิ ดา และจรั ญ (2559) ที ได้จดั ทําวิจยั เรื อง การพัฒนาระบบการเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมออนไลน์เป็ นฐานตามรู ปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนทีความรู้ เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนตามสมรรถนะครู และได้
ประเมินความเหมาะสมของระบบที พัฒนาขึน ผลการวิจยั พบว่า ความเหมาะสมของระบบการเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับ
“มากทีสุ ด” ทังนี ไพรัชนพ และดวงกมล (2557) ได้กล่าวไว้วา่ Google Apps for Education นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทลั
เพือช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสําหรับการจัดการระบบการเรี ยนการสอนเพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบทํางาน
ร่ วมกันได้ทุกทีทุกเวลาและทุกรู ปแบบของเทคโนโลยี ภายใต้การจัดเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ ติดต่อสื อสาร
ทํากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดี ยวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน อีกทังครู ยงั สามารถประยุกต์ใช้เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารชันเรี ยนได้อีกด้วย
3. ผลการวิจยั ในระยะที 3
3.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพระบบการเรียน
การศึกษาประสิทธิภาพระบบ CR2ICT System ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 29 คน และนําคะแนน
ทีได้จากการทําแบบทดสอบท้ายบทและแบบทดสอบสอบหลังเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในชีวิต ประจําวัน มาวิเคราะห์
หาค่ าประสิ ท ธิ ภาพ โดยสู ตร E1/E2 ตามเกณฑ์ มาตรฐาน / ซึ งค่ าประสิ ทธิ ภาพระบบ CR2ICT System มี ค่ า เท่ า กั บ
. / . ปรากฏดังตารางที 3
ตารางที 3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการเรี ยน CR2ICT System
n
เนือหา
E2
ชือวิชา
E1
(30 คน)
การใช้ บทที ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบตั ิการ
29
81.37
โปรแกรม บทที โปรแกรมสําเร็ จรู ปพืนฐานสําหรับการจัดพิมพ์เอกสาร
29
82.93
สําเร็ จรู ป บทที โปรแกรมสําเร็ จรู ปพืนฐานสําหรับการสร้างตารางและการคํานวณ
29
79.82
ในชีวติ
บทที โปรแกรมสําเร็ จรู ปพืนฐานสําหรับการนําเสนอข้อมูล
29
83.79
ประจําวัน บทที โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านกราฟิ ก
29
82.41
บทที โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านมัลติมีเดีย
29
82.24
ประสิทธิภาพระบบการเรี ยน
82.09 81.13
จากตารางที 3 พบว่า ระบบ CR2ICT System ที พัฒ นาขึ น มี ค่ าประสิ ท ธิ ภาพเท่ ากับ 82.09/81.13 ซึ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานทีตังไว้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน /
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3.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบ CR2ICT System ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และ
นําคะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบสอบหลังเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในชีวติ ประจําวัน
มาวิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ โดยใช้วธิ ี t-test แบบ Dependent Sample ซึงผลการศึกษา ปรากฏดังตารางที 4
ตารางที 4 ผลการศึกษาสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบ CR2ICT System
ทดสอบ
จํานวนผู้เรียน
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
** นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากตารางที 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบ CR2ICT System คะแนนหลังเรี ยนมีค่าสู ง
กว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึงสูงกว่าสมมติฐานทีตังไว้ทีระดับ .05
3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ผู ้วิ จัย ได้สํ ารวจความพึ ง พอใจของผู้เรี ย นที เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่ า งที มี ต่ อ การใช้ ร ะบบ CR2ICT System โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System แบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยทํา
การสํารวจหลังจากทีผูเ้ รี ยนใช้ระบบ CR2ICT System แล้ว ซึงผลการศึกษาปรากฏดังตารางที 5
ตารางที 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System โดยรวม
ระดับความพึงพอใจ

แปลผล
S.D.
X
มากทีสุ ด
1 ด้านระบบการเรี ยนทีประยุกต์ใช้ Google Classroom
4.61
0.58
มากทีสุ ด
2 ด้านเอกสารประกอบการเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู้
4.58
0.66
มากทีสุ ด
3 ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.48
0.67
มากทีสุ ด
4 ด้านการปฏิสัมพันธ์
4.46
0.59
มากทีสุ ด
5 ด้านส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที
4.74
0.53
รวม
มากทีสุ ด
4.58
0.62
จากตารางที 5 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System โดยรวม อยูใ่ น
ระดับ “มากทีสุด” (x = 4.58, S. D. = 0.62) ซึงมีค่าสูงกว่าสมมติฐานทีตังไว้ทีระดับ “มาก”
3.3 วิจารณ์ ผลการวิจยั ระยะที 3
ประสิ ทธิภาพของระบบ CR2ICT System ผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ งผูเ้ รี ยนต้องทํากิจกรรม
การเรี ยนตามขันตอนดังนี คือ ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน เข้าเรี ยน และทํากิจกรรมการเรี ยนตาม CR2ICT System เมือเรี ยน
จบในแต่ละบทจะมีการสอบท้ายบท และเมือเรี ยนครบทุกบทจะมีการสอบหลังเรี ยน เพือนําคะแนนทีได้รับไปคํานวณหาค่า
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ CR2ICT System ผลการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของระบบการเรี ยน CR2ICT System ดังตารางที 3 พบว่า
ระบบ CR2ICT System ทีพัฒนาขึน มีค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 82.09/81.13 ซึงเป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้ที 80/80
สอดคล้องกับ วรรณธิ ดา (2558) ทีได้พฒั นาชุดกิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ทีจัดการเรี ยนการสอนโดย
ใช้ Google Classroom ทีมีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 86.68/88.66
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนจากการเรี ยนด้วย CR2ICT System จากตารางที 4 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึ งแสดงให้เห็ นว่าระบบ CR2ICT System ทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนสูงขึน ทังนีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนยังสะท้อนให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT ทีส่งเสริ มการ
ด้าน

รายการประเมิน
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จัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที 21 ด้วย สอดคล้องกับ พัชริ นทร์ และเฉลิมชัย (2556) วิจยั เรื อง การพัฒนาเครื องมื อ
เสริ ม สร้ างทัก ษะด้านวิช าชี พ คอมพิ วเตอร์ โดยใช้กู เกิ ล แอพพลิ เคชัน พบว่า คะแนนทดสอบหลัง เรี ย นด้วยเครื องมื อ
เสริ มสร้างทักษะด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ โดยใช้กูเกิลแอพพลิเคชันสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 การทีผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสูงขึนทังนี อาจเนื องจากระบบการเรี ยนทีพัฒนาขึนเป็ นระบบการ
เรี ยนออนไลน์แบบปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน มีเครื องมือออนไลน์ในการสื อสาร สามารถ
ถาม-ตอบปั ญหาการเรี ยนได้ตลอดเวลา ผูเ้ รี ยนยังสามารถเรี ยนได้ทุกเวลาตามความสะดวกและจังหวะการเรี ยนรู ้ของตน
สอดคล้องกับ ถนอมพร (2545) ทีกล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนการสอนออนไลน์ไว้ว่า “ช่ วยทําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ตาม
จังหวะของตน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมการเรี ยนรู้ของตนในด้านลําดับการเรี ยนได้ ตามพืนฐานความรู ้ ความ
ถนัดและความสนใจของตน”
ความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนที มีต่อระบบ CR2ICT System ตามตารางที 5 พบว่า ผูเ้ รี ยนมี ความพึงพอใจต่อระบบโดย
รวมอยูใ่ นระดับ “มากทีสุด” (x=4.74,S.D.=0.53) ทังนี เนื องจากผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบการเรี ยน CR2ICT System อย่างเป็ น
ระบบตามรู ป แบบ ADDIE Model และตามกรอบแนวคิ ด เกี ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร การเรี ยนรู ้ ใน
ศตวรรษที 21 และกูเกิลคลาสรู ม และระบบการเรี ยน CR2ICT System สามารถส่ งเสริ มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารของการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที 21 ได้ เพราะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องกับ
อภิรักษ์ และอุมาพร ( ) ทีกล่าวไว้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที
ผูส้ อนจึ งควรทีจะเลือกใช้ระบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์เข้ามาช่วยในการจัดการเพือให้การเรี ยนการสอนมีความ
น่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนีระบบ CR2ICT System ยังสา
มารสร้างและส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ได้ดี (x=5.00, S.D.= . ) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฉันท์ทิพย์ และพรเพ็ญ ( )
ที พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรู มช่วยส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ
เกี ยวกับ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กูเกิลคลาสรู มในประเด็น การทบทวน การส่ งงาน และผลคะแนนของงานที ส่ ง
(x=5.00, S.D.= . ) และสอดคล้อ งกับ Florence, Suriya and Janjarasjitt, ( ) จากการวิ จ ัยการใช้ Google Classroom ใน
ห้องเรี ยนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่านักศึกษาทีเรี ยนผ่าน Google Classroom มีความรู ้สึกถึง
ความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนมากกว่าร้อยละ ผูส้ อนและเจ้าหน้าที สามารถดําเนิ น การจัด การ
ห้องเรี ยนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทังนี จากงานวิจยั ของ อนุมาศ ( ) ได้กล่าวว่าการประยุกต์ใช้โปรแกรมกูเกิล
คลาสรู ม สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางหนึงสําหรับการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี และสามารถนําโปรแกรมกูเกิลคลาสรู ม
ไปประยุกต์ใช้กบั รายวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้

สรุ ปผลการวิจัย

1. สรุ ปผลการวิจยั ระยะที 1
การวิจัยในระยะที 1 ได้รู ปแบบ CR2ICT Model มี องค์ป ระกอบ โมดู ล ได้แก่ ) Google Classroom Module 2)
Assignments Module 3) Resource Module 4) Evaluation Module และ ) Google Drive Module และผลการประเมิ น
รู ปแบบ CR2ICT Model ตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของ CR2ICT Model โดยรวม อยูใ่ นระดับ
“มากทีสุ ด” (x=4.67, S.D.= . ) ซึงมีค่าสูงกว่าสมมติฐานทีตังไว้ทีระดับ “มาก”
2. สรุ ปผลการวิจยั ระยะที 2
การวิจยั ในระยะที 2 ได้ระบบ CR2ICT System ซึ งเป็ นระบบการเรี ยนทีพัฒนามาจากรู ปแบบ CR2ICT Model และ
ผลการประเมิ นระบบ CR2ICT System ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญที มีต่อความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “มากทีสุด” (x=4.78, S.D.= . ) ซึงมีค่าสูงกว่าสมมติฐานทีตังไว้ทีระดับ “มาก”
3. สรุ ปผลการวิจยั ระยะที 3
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การวิจยั ในระยะที 3 ได้ผลการศึกษาข้อมูล ดังนี 1) ประสิ ทธิภาพของระบบ CR2ICT System เท่ากับ . / .
2) ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยระบบ CR2ICT System สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ . และ 3) ความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนที มีต่ อระบบ CR2ICT System โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที สุ ด” (x=4.58,
S.D.=0.62)
ซึ งผลการวิจ ัย ทัง 3 ระยะสามารถสรุ ป ผลที ได้จ ากการวิจ ัย ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล และผลการเปรี ย บเที ย บกับ
สมมติฐาน ปรากฎดังตารางที 6
ตารางที 6 สรุ ปผลการวิจยั ทัง 3 ระยะ
การวิจยั

ระยะที 1
ระยะที 2
ระยะที 3

ผลการวิจยั ทีได้

CR2ICT Model
CR2ICT System

CR2ICT System
ทีมีคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์
มีความเหมาะสม ในระดับ “มากทีสุ ด”
มีคุณภาพ ในระดับ “มากทีสุ ด”

มีประสิ ทธิภาพ 82.09/81.13
ผลสัมฤทธิสู งขึนทีระดับ .

ผูเ้ รี ยนพึงพอใจ ในระดับ “มากทีสุ ด”

เปรี ยบเทียบกับสมมติฐาน

สู งกว่าสมมติฐานทีตังไว้ทีระดับ “มาก”
สู งกว่าสมมติฐานทีตังไว้ทีระดับ “มาก”
เป็ นไปตามสมมติฐาน

สู งกว่าสมมติฐานทีตังไว้ทีระดับ .05

สู งกว่าสมมติฐานทีตังไว้ทีระดับ “มาก”

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณสถาบันการพลศึ กษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ที ได้จดั สรรทุ นอุดหนุ นการวิจยั จากเงินงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพือใช้ในการจัด ทําวิจัยครังนี ขอขอบคุ ณอาจารย์ ดร.สุ ธิด า ชัยชมชื น อาจารย์ป ระจํา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้กรุ ณา
ให้ความอนุ เคราะห์ ในการเป็ นทีปรึ กษาโครงการวิจยั และทําให้งานวิจยั ในครังนี สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และขอขอบคุณ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ทุ ก ท่ านที ให้ค วามอนุ เคราะห์ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื องมื อ รู ป แบบการเรี ยน และระบบการเรี ยน เพื อให้
โครงการวิจยั นีเป็ นโครงการวิจยั ทีสามารถนําไปใช้ได้จริ งและมีคุณภาพ
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การศึกษาและพัฒ นาทักษะการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ กิจกรรมการเรีย นรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้
5Es เรื อง เวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ ชันปี ที วิทยาลัย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวชิ ั ย อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช
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
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์ ของนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ชันปี ที ทีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู้ Es ) เพือพัฒนา
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์ของนักศึกษาฯ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ ชันปี ที ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.
นครศรี ธรรมราช ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน คน ผูว้ จิ ยั ใช้รูปแบบการวิจยั แบบกึงทดลอง โดยวัดผลครังเดียว
หลังการทดลอง (One-Group Post-test Study) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ) แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื อง
เวกเตอร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้ Esจํานวน 4 แผน และ ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า ) นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชันปี ที มีคะแนนทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์ เฉลียเท่ากับ . ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีผูว้ จิ ยั กําหนดไว้ และ ) นักศึกษามี
คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์ มีค่าเฉลีย .
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ Es , ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ , เวกเตอร์ , นักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
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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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พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
ซึ งมี ความมุ่งหมายที จะพัฒนาคนไทยให้มีความรู ้และทักษะด้าน
คณิ ตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางในการจัดการศึกษาเพือให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวระบุในหมวด มาตรา
คื อ “การจัด การศึ กษาต้อ งยึ ด หลัก ว่าผู ้เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ยนรู้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถื อว่าผู ้เรี ยนมี
ความสําคัญ ที สุ ด กระบวนการการจัด การศึ กษาต้อ งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒ นาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็ ม
ศักยภาพ” และในมาตรา ระบุวา่ “การจัดเนื อหาสาระและกิจกรรมการเรี ยนรู้ตอ้ งให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุ คคล”(กระทรวงศึกษาธิ การ,
) และในการพัฒ นาประเทศนัน
ทรั พยากรที สําคัญอย่างยิงในการพัฒนาประเทศคื อ คนที มีคุณภาพ การศึ กษามี บ ทบาทสําคัญในการพัฒ นาคุ ณภาพคน
สามารถเตรี ยมคนให้เป็ นผูท้ ี มีความสามารถในการแข่งขัน รู ้จกั การคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ รักการเรี ยนรู ้
และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยเหตุนีจึ งจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องเปิ ดโอกาสให้ทุกคนคิดเป็ นทําเป็ น มีเหตุผล มีความคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์ สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิต รู ้เท่าทันโลกเพือพร้อมรับการเปลียนแปลง สามารถสังสมทุนทางปั ญญา เพือ
พัฒ นาตนเองและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ ,
)การศึ กษาเป็ นกระบวนการที สําคัญในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ งหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
นันมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุ กคนซึ งเป็ น
กําลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพืนฐาน รวมทัง
เจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
บนพืนฐานความเชือว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ รวมทังมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ซึ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู้ที กําหนดนัน จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดสมรรถนะสําคัญ
ประการได้แก่
) ความสามารถในการสื อสาร ) ความสามารถในการคิด ) ความสามารถในการแก้ปัญหา )
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และ ) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
วิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาทีมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีมุ่งเน้น
กระบวนการด้านความคิดและกระบวนการด้านทักษะเพือการแก้โจทย์ปัญหาโดยให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ นและแก้ปัญหาเป็ นแต่เมือ
พิจารณาผลการเรี ยนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มทร.ศรี วชิ ยั ตังแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปัจจุบนั พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์อยูใ่ นระดับทีไม่น่า
พอใจหากผูส้ อนวางแผนการสอน เลือกสื อการสอนหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ไม่เหมาะสมกับพืนฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน จะทํา
ให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติไม่ดีต่อวิชาทีเรี ยน ไม่ตงใจเรี
ั ยน จนถึงขันออกเรี ยนกลางคัน เนืองจากมีผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ทีสถาบัน
กําหนด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พเยาว์ ดีใจ และคณะ (2554) และสรรค์ชยั กิติยานันท์ (2553) ทีศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อ
การออกเรี ยนกลางคันของนักศึกษามากทีสุด ได้แก่ การเข้าเรี ยนมาแล้ว มีผลการเรี ยนไม่ดีหรื อสอบตกบางรายวิชาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาด้านการเรี ยนของนักศึกษามีขอ้ แนะนําจาก วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ว่าการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญเป็ นวิธีการสําคัญ สามารถสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดคุณลักษณะต่างๆ ที ต้องการในยุคโลกาภิ วตั น์
เนืองจากเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู้จกั การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรี ยนในเรื องที
สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตน และได้พฒั นาศักยภาพของตนอย่างเต็มทีซึ งกิ จกรรมการสอนและ
พฤติกรรมการสอนของครู ควรเน้นทีการพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดของผูเ้ รี ยนเป็ นจุดหมายปลายทางทีสําคัญควร
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ด้วยตนเองเพือให้ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู้ไปพัฒนาตนเองสร้างความเข้าใจระหว่างกันและ
สามารถแก้ปัญหาทีมีความสลับซับซ้อนอันเนื องมาจากความหลากลายทางสังคม (Kunthon, 2013) ดังนันครู จึงควรส่งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการให้สามารถสร้างองค์ความรู ้จนนํามาสร้างผลงานที ก่ อให้เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ทีชดั เจนขึนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างเสริ มความรู้ (Constructivism) เชือว่าผูเ้ รี ยนทุกคน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

279

มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ บางสิ งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อย ก่อนที ครู จะจัดการเรี ยนการสอนให้เน้นว่าการเรี ยนรู้
เกิดขึนด้วยตัวของผูเ้ รี ยนรู ้เอง และการเรี ยนรู้เรื องใหม่จะมีพืนฐานมาจากความรู ้เดิม ดังนัน ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนจึง
เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างยิง กระบวนการเรี ยนรู้ (Process of Leaning) ทีแท้จริ งของผูเ้ รี ยนไม่ได้เกิดจากการ
บอกเล่ า ของครู หรื อผู ้เ รี ย นเพี ย งแต่ จ ดจํา แนวคิ ด ต่ างๆที มี ผู ้บ อกให้ เท่ านั นแต่ ก ารเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ต ามทฤษฎี
Constructivism เป็ นกระบวนการที ผูเ้ รี ยนจะต้องสื บค้นเสาะหา สํารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู ้นนอย่
ั างมีความหมาย จึงจะสามารถเป็ นองค์ความรู ้ของผูเ้ รี ยนเอง และเก็บเป็ น
ข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนํามาใช้ได้เมือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า ดังนันการทีผูเ้ รี ยนจะสร้างองค์
ความรู ้ได้ ต้องผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิงกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)
หรื อวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทีให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง โดย
ผ่านกระบวนการคิ ด และปฏิ บ ัติ และใช้กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ เป็ นเครื องมื อ โดยนักการศึ กษาจากกลุ่ ม BSCS
(Biological Science Curriculum Society) ได้เสนอกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพือให้ผเู้ รี ยนสร้ างองค์ความรู ้ใหม่ โดย
เชือมโยงสิ งทีเรี ยนรู ้เข้ากับประสบการณ์หรื อความรู้เดิม เป็ นความรู ้หรื อแนวคิดของผูเ้ รี ยนเอง เรี ยกรู ปแบบการสอนนี ว่า
Inquiry cycle หรื อ 5Es มีขนตอนดั
ั
งนี (BSCS. 1997)ซึงขันตอนการสอนแบบ Esประกอบด้วยขันตอนทีสําคัญ ขันตอน
ได้แ ก่ ) ขันสร้างความสนใจ (Engagement Phase) ) ขันสํารวจและค้น หา (Exploration Phase) ) ขันอธิ บ ายและลง
ข้อ สรุ ป (Explanation Phase) ) ขันขยายความรู ้ (Elaboration Phase) และ ) ขันประเมิ น (Evaluation Phase) ดั ง นั น
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry process) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทีให้ผเู้ รี ยนสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ ยตนเอง โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นเครื องมือโดย ระดับ ของการสื บ เสาะหาความรู้
(Level of inquiry) แบ่งเป็ น ระดับ คือ ) การสื บเสาะหาความรู ้แบบยืนยัน (Confirmed Inquiry) เป็ นการสืบเสาะหาความรู ้
ทีให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูต้ รวจสอบความรู ้หรื อแนวคิด เพือยืนยันความรู ้หรื อแนวคิดที ถูกค้นพบมาแล้ว ) การสื บเสาะหาความรู้
แบบนําทาง(Directed Inquiry) เป็ นการสื บเสาะหาความรู ้ทีให้ผเู ้ รี ยนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ดว้ ยตนเอง ) การสื บเสาะหา
ความรู ้แบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) เป็ นการสืบเสาะหาความรู้ทีให้ผเู ้ รี ยนค้นพบองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง ) การ
สื บเสาะหาความรู ้แบบเปิ ด (Open Inquiry)เป็ นการสื บเสาะหาความรู้ทีให้ผเู้ รี ยนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ดว้ ยตนเองโดยให้
ผูเ้ รี ยนมี อิ ส ระในการคิ ด เป็ นผูก้ าํ หนดปั ญ หา ออกแบบ และปฏิ บ ัติ การสํารวจตรวจสอบด้ว ยตนเองและจากแนวคิ ด
Seymour Papertได้นํ ามาพัฒ นาได้ท ํา วิจ ัยในห้ อ งเรี ย นปกติ แ ละเป็ นรายวิช าทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ภาษาศาสตร์ จึงได้มีการพัฒนาทฤษฎีจากConstuctivismมาสู่ Constructionism แต่ยงั ยึดหลักรากฐานเดียวกันแต่แตกต่างกัน
ในรู ปแบบการปฏิบตั ิคือ Constructionism มีเอกลักษณ์ทีเป็ นรู ปธรรมยิงขึนโดยการเรี ยนรู ้ทีเกิดขึนได้ดีเมือผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการสร้ างผลิ ต ผลที มี ค วามหมายกับ ผูเ้ รี ยน (Bamroongcheep, 2008) ออกมาในลัก ษณะการใช้สือและอุ ป กรณ์ ต่ างๆ
สร้างสรรค์เป็ นชินงานที เกิดจากความคิ ดสร้างสรรค์และผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที เกี ยวข้องกับกิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ Esซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (มาลัย พิมพาเลีย, 2553; ทิวาพร สกุลฮูฮา, 2552; วนาวัน เมืองมงคล, 2552;
สุภาวดี ศรี ธรรมศาสน์,
และศิริพรรณ ศรี อุทธา,
) พบว่าผูเ้ รี ยนทีผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
5Esมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึนและผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้คือสู งกว่าร้อยละ และได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหา และการสื อสาร
จากการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการ
ส่งเสริ มทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึงเป็ นสิงจําเป็ นในการทีจะเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในระดับทีสูงขึนไป และในเรื อง
ของเวกเตอร์ นักศึกษาจะได้ศึกษาในเรื องเวกเตอร์ในระนาบ (Vectors in the Plane) ผลคูณสเกลาร์ (Dot Products) ฟังก์ชนั
เชิงเวกเตอร์ (Vectors-Valued Function) เวกเตอร์หนึงหน่วย (unit vector) โคไซน์ของมุมระหว่างเวกเตอร์และ ปริ ภมู ิ
เวกเตอร์ จึงเป็ นหน่วยการเรี ยนรู้ทีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อ
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ผูเ้ รี ยนทีได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อนั จะเป็ นพืนฐานในการเรี ยนต่อไป ดังนันถ้าสามารถพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้ Esเรื องเวกเตอร์ ในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ในระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ ชันปี ที 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและ
การจัดการ มทร.ศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช จะทําให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์สูงขึน

วิธีดําเนินการวิจัย

การดําเนิ น การวิจยั ครั งนี เป็ นการศึ กษาทักษะการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ และผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู้ 5Es เรื อง เวกเตอร์ ระดับปริ ญญาตรี ปี ที 1 ซึ งได้ดาํ เนิ นการ
ตามลําดับขันตอนดังต่อไปนี
1.ระเบียบวิธีวจิ ยั
ผูว้ จิ ยั ใช้รูปแบบการวิจยั แบบกึงทดลอง (Pre-Experimental Designs)โดยใช้กลุ่มเป้ าหมายในการทดลองเพียงกลุ่ม
เดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลองครังเดียว (One-Group Posttest Study)
2.กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณทิต ซึ งประกอบด้วยวิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมโยธา ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 (01003101) อ. ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช ประจําภาคการศึกษาที
ปี การศึกษา
จํานวน 11 คน โดยศึกษาตามรายกรณี
3.ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรในการวิจยั ครังนีได้แก่
3.1 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Esเรื องเวกเตอร์
3.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์
4.เนือหาทีใช้ ในการทดลอง
เนื อหาที ใช้ในการทดลองครังนี คือ วิชาคณิ ตศาสตร์ 1(01003101)เรื องเวกเตอร์ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
5.ระยะเวลาทีใช้ ในการทดลอง
ดําเนิ นการทดลองสอนทังหมด ชัวโมง กับนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ปี การศึกษา
6. เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีประกอบด้วย
6.1 เครื องมือทีใช้ในการทดลองปฏิบตั ิ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องเวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 5Es ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน4 แผนแผนละ 3ชัวโมง
6.2แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
6.2.1แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ Es
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4ตัวเลือกจํานวน 20 ข้อ
6.2.2แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ Es
เป็ นแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 5 ข้อเพือวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
6.3แบบวัดเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ Es
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7.การสร้ างและหาประสิทธิภาพของเครื องมือ
7.1 เครื องมือทีใช้ในการทดลองปฏิบตั ิ
เครื องมือทีใช้ในการทดลองปฏิบตั ิ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูว้ จิ ยั มีขนตอนการสร้
ั
างและหาประสิ ทธิภาพ ดังนี
1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559)
2) ศึ กษาทฤษฎี แ นวคิ ด หลักการ จากเอกสารและงานวิจัย ที เกี ยวข้องกับ การพัฒ นาทักษะการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ รูปแบบการสอนเพือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. )
3) วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละเสนอแนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื อพัฒ นาทั ก ษะการแก้ปั ญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้5Esโดยให้เพือนผูว้ จิ ยั ช่วยดําเนิ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วม
ด้วยเพือความสอดคล้องของเนือหาและความเป็ นไปได้
4) สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการจัด กิ จกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ 5Es
เรื อง เวกเตอร์ ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชันปี ที1 จํานวน 4 แผน แผนการจัดการเรี ยนรู้
ละ
3 ชัวโมง
5) นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สํานวน
ภาษา โดยให้เพือนผูว้ ิจยั ช่วยดําเนินการตรวจสอบร่ วมด้วย
6) นําแผนการจัด การเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ ชี ยวชาญการสอนคณิ ตศาสตร์ ตรวจแล้วนําข้อ เสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญมา
ปรับปรุ ง
7) นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองสอนกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรม
โยธาชันปี ที 2 ทีไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จํานวน คน แล้วนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่ อง
8) ดําเนินการสอนกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วทิ ยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ อ. ขนอม จ.
นครศรี ธรรมราช โดยมีนกั ศึกษากลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 11คน
7.2 เครื องมือทีใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและแบบทดสอบวัดทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผูว้ จิ ยั มีขนตอนการสร้
ั
างและหาประสิ ทธิภาพ ดังนี
7.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน(แบบทดสอบปรนัย)ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
วิศวกรรมโยธาชันปี ที 1เรื อง เวกเตอร์ ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน เป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 20ข้อ
7.2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา(แบบทดสอบอัตนัย) จํานวน 5 ข้อเพือวัดทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน(แบบทดสอบปรนัย)ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างตามขันตอน ดังนี
1) ศึกษาเอกสารหลักสู ตร ได้แก่ มคอ. 3แนวทางการวัดและประเมินผล
2) วิเคราะห์เนือหาและผลการเรี ยนรู ้
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ชนิดเลือกตอบ จํานวน 20 ข้อและแบบทดสอบวัดทักษะการ
แก้ปัญหา จํานวน 5 ข้อ
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4)นําแบบทดสอบ เสนอผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาความสอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ความยาก
ง่ายและความเหมาะสมของคําถามและตัวเลือก ตลอดจนความเหมาะสมของเวลาทีใช้ทดสอบ ผูเ้ ชียวชาญแต่ละคนพิจารณา
ลงความเห็นว่า แบบทดสอบแต่ละข้อตรงตามผลการเรี ยนรู้ทีต้องการวัดแบบประเมินตามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
5)ให้ผเู ้ ชียวชาญแต่ละท่าน พิจารณาลงความคิดเห็นว่าข้อสอบแต่ละข้อตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ทีต้องการวัด
หรื อไม่ แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ (IOC)โดยใช้วิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบิล
ตัน (บุญชม ศรี สะอาด, 2541)
6)นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out)กับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรม
โยธาชันปี ที2 ทีไม่ใช้กลุ่มเป้ าหมายวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั ซึงผ่านการเรี ยนตามจุดประสงค์ของแบบทดสอบทีต้องการวัดมาแล้ว เพือนํามาวิเคราะห์เป็ นรายข้อเพือหาค่าความยาก
ง่าย ( )ค่าอํานาจจําแนก (D) และค่าความเชือมันของแบบทดสอบทังฉบับ (งามนิตย์ธาตุทอง, 2545)ค่าความเชือมันของ
แบบทดสอบทังฉบับโดยใช้สูตร Kuder-Richardson formula20 (KR-20)
7)คัดเลือกข้อสอบทีมีค่าความยากง่าย( )และ ค่าอํานาจจําแนก (D) ซึงค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกอยูใ่ น
เกณฑ์ 0.53
8)ปรั บ ปรุ ง แก้ไขโดยเปลี ยนตัว เลื อ ก และตรวจทานความถูก ต้อ งเป็ นแบบทดสอบที สมบู รณ์ นํา ไปใช้กับ
กลุ่มเป้ าหมาย
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยให้เขียนตอบทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
จํานวน 5 ข้อเพือใช้ในการวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามเนือหาของบทเรี ยนหลังจากทีนผูเ้ รี ยนสิ นสุดการเรี ยน
ทัง 4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีขนตอนในการสร้
ั
างแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดงั นี
1) ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินจากตําราเกียวกับเทคนิคการสร้างการวิเคราะห์แบบทดสอบงานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
การสร้างแบบประเมิน
2) วิเคราะห์เนือหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เรื อง เวกเตอร์ จากหนังสื อเรี ยนของรศ.ดร. ธี รศักดิ อุรัจนานนท์
และมคอ.3 ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. )
3) สร้ างแบบทดสอบอัตนัยที ให้ นัก ศึ กษาเขี ยนตอบ 5 ข้อเป็ นแบบทดสอบที ใช้วดั ทักษะการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์
4) กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื องเวกเตอร์
5) ทําการวิเคราะห์ขอ้ สอบแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื องเวกเตอร์โดยการทดสอบกับ
ผูเ้ รี ยนทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและตรวจให้คะแนนแล้วทําการแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน โดยใช้
เทคนิค 25%จากข้อมูลในตารางทีทําการทดสอบของจํานวนผูเ้ รี ยนทีเข้าสอบ โดยการทดสอบวัดหาค่าความยาก (P ) และ
ค่าอํานาจจําแนก (D)
6) นําเสนอเกณฑ์ต่อผูเ้ ชียวชาญปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะซึงได้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังตารางที 1
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ตารางที 1เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
การทําความเข้าใจปั ญหา(คะแนนเต็ม 2)
- ระบุสิงทีโจทย์กาํ หนดให้และสิงทีโจทย์ตอ้ งการได้ถูกต้องครบถ้วน
2
- ระบุสิงทีโจทย์กาํ หนดให้และสิงทีโจทย์ตอ้ งการได้บางส่วน
1
- ไม่แสดงระบุสิงทีโจทย์กาํ หนดให้และสิ งทีโจทย์ตอ้ งการ
0
การวางแผนแก้ปัญหาการกําหนดตัวแปรและเวกเตอร์ทีนําไปสู่การแก้ปัญหา (คะแนนเต็ม 3)
- กําหนดตัวแปรทีนําไปสู่การหาคําตอบได้และเขียนเวกเตอร์เพือแสดงความสัมพันธ์ตามเงือนไขในโจทย์ได้
3
ถูกต้อง
- กําหนดตัวแปรทีนําไปสู่การหาคําตอบได้และเขียนแสดงเงือนไขในโจทย์ทีเกียวข้องกับตัวแปรได้ครบแต่
2
ไม่ได้เขียนเวกเตอร์ เพือแสดงความสัมพันธ์ตามเงือนไขในโจทย์ไม่ถูกต้อง
กําหนดตัวแปรทีนําไปสู่การหาคําตอบได้และเขียนแสดงเงือนไขในโจทย์ทีเกียวข้องกับตัวแปรได้บางส่วน
1
แต่ไม่ได้เขียนเวกเตอร์เพือแสดงความสัมพันธ์ตามเงือนไขในโจทย์ไม่ถูกต้อง
ไม่แสดงวิธีทาํ หรื อไม่ตอบ
0
การดําเนินการแก้ปัญหาเวกเตอร์ (คะแนนเต็ม 5)
คะแนน
แสดงการคํานวณและหาค่าได้ถูก
5
แสดงการคํานวณส่วนใหญ่ทีนําไปสู่การหาค่าได้แต่ไม่ได้ระบุค่าหรื อระบุไม่ถูกต้อง
3
แสดงการคํานวณเพียงเล็กน้อยหรื อไม่แสดงการคํานวณแต่ระบุค่าได้ถูกต้อง
1
แสดงการคํานวณเพียงเล็กน้อยหรื อไม่แสดงการคํานวณไม่ระบุค่าหรื อระบุค่าไม่ถูกต้อง
0
การตรวจสอบ
คะแนน
การตรวจสอบและสรุ ปคําตอบ (คะแนนเต็ม 2)
- แสดงการตรวจสอบค่ากับเงือนไขในโจทย์และสรุ ปคําตอบของโจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง
2
- แสดงการตรวจสอบค่ากับเงือนไขในโจทย์แต่ไม่สรุ ปคําตอบของโจทย์ปัญหาหรื อสรุ ปไม่ถูกต้อง
1
ไม่แสดงการตรวจสอบค่ากับเงือนไขในโจทย์แต่ไม่สรุ ปคําตอบของโจทย์ปัญหาหรื อสรุ ปไม่ถูกต้อง
0
(สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550)
จากนันรวมคะแนนทีได้ของผูเ้ รี ยนจากแบบทดสอบมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ
โดยใช้ค่าเฉลียและร้อยละ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอน ดังนี
6.1 ก่ อนดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยนเพือสร้างข้อตกลงและทําความเข้าใจโดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนปฐมนิเทศ เรื องการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ 5Es
6.2 ดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิ ต ศาสตร์ โดยใช้กิจ กรรมการเรี ยนรู ้แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5Es โดยเริ มทดลองในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ ก ษา 2560
แผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 4 แผน
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6.3 ประเมินผลการเรี ยน เมือผูว้ จิ ยั ทําการสอนครบ 4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน(แบบทดสอบปรนัย) จํานวน 20ข้อ และแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา (แบบทดสอบ
อัตนัย) จํานวน 5 ข้อ เรื อง เวกเตอร์ จากนันนําคะแนนทีได้ไปวิเคราะห์ และสรุ ปผลต่อไป

ผลและวิจารณ์ ผล

การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และเพือพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชันปี ที 1โดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู้ 5Es ให้มีจาํ นวนนักศึ กษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มี คะแนนผลสัม ฤทธิ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ตงแต่
ั ร้อยละ 70 ขึนไป โดยใช้รูปแบบการวิจยั กึงทดลอง ซึงมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศ วกรรมโยธา ชันปี ที 1วิท ยาลัยเทคโนโลยีอุต สาหกรรมและการจัด การ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทีศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 11
คน เป็ นชาย10คน หญิง 1 คน ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบกระบวนการทีสังเคราะห์ขึนจากการศึ กษาสภาพปั ญหาที
เกิดขึนจริ ง การศึ กษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการสอน 5 ขัน ทีถูก
พัฒนาโดยมาลัย พิมพาเลีย ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 4 แผน ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการวิจยั และ
วิจารณ์ ผลตามหั วข้อดังต่อไปนี 1.ผลการศึ กษาทักษะการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 5Esเรื องเวกเตอร์ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรมโยธา ชันปี ที 1ดัง
ตารางต่อไปนี
ตารางที 2 ผลการศึ ก ษาทั ก ษะการแก้ ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โ ดยใช้กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้
5Esเรื องเวกเตอร์
ทักษะการแก้ปัญหา
จํานวนนักศึกษา
คะแนนของนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาทีผ่าน
เกณฑ์
คะแนนเต็ม เฉลีย ร้อยละ จํานวน
ร้อยละ
การทําความเข้าใจปั ญหา
11
10
7.82
78.2
9
82.20
การวางแผนแก้ปัญหา
11
15
10.91 72.73
9
76.27
การดําเนินการแก้ปัญหา
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
จากตารางที 2 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาจํานวนร้อยละ 78.88ได้คะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตังแต่ร้อยละ
70ขึนไป และมีคะแนนเฉลียของทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เท่ากับร้อยละ74.86 โดยเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านทําความเข้าใจปั ญหามีคะแนนเฉลียสูงทีสุดคือ ร้อยละ 78.2และมีจาํ นวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์มากทีสุ ดคือ ร้อยละ 82.20
ส่วนด้านการตรวจสอบและมองย้อนกลับมีคะแนนเฉลียน้อยทีสุดคือ ร้อยละ 71.8
2.ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เรื อง เวกเตอร์ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา
ชันปี ที เมือสิ นสุดการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Esแล้ว ปรากฏผลดังตาราง
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ตารางที 3ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์
จํานวนนักศึกษา
คะแนนของนักศึกษา
คะแนนเต็ม
ค่าเฉลีย
11

20

15.64

ร้อยละของ
ค่าเฉลีย
78.2
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จํานวนนักศึกษาทีผ่านเกณฑ์
จํานวน(คน)
ร้อยละ
9

81.65

จากตารางที 3 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษา จํานวนร้อยละ 81.65 ได้คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื อง
เวกเตอร์ ตังแต่ร้อยละ ขึนไป และคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเท่ากับร้อยละ 78.2

วิจารณ์ ผล

1ผลการใช้กิ จกรรมการเรี ยนรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ 5Es เรื องเวกเตอร์ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชันปี ที 1
ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ย่อยที 1 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 4 แผน แผนละ 3 ชัวโมง ซึ งปรากฏผลในการ
ปฏิบตั ิดงั นี
ผลการปฏิบตั ิเชิงคุณภาพทีเกิดจากการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 5Es มีดงั นี
1)ขันสร้ า งความสนใจ (Engagement Phase) ผู ้วิ จัย ได้แ จ้ง เรื องที จะเรี ย น พร้ อ มทั งจุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนรู ้
ให้นกั ศึ กษาทราบ โดยการทบทวนความรู้ทีเกียวข้องกับเรื องเวกเตอร์นนั ซึ งผูว้ ิจยั มีชวโมงสอน
ั
สัปดาห์ละ 3ชัวโมง มีการ
กระตุน้ และเร้าความสนใจของนักศึกษาโดยใช้รูปภาพและมือทังสองข้างในการเป็ นสื อประกอบการเรี ยนการสอนในการ
หาระยะทางระหว่างแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์หนึงหน่วยซึ งมีทิศทางเดียวกัน ซึงเป็ นลักษณะความสัมพันธ์ของการอธิบาย
ทิศทาง ผูว้ จิ ยั มีการถามคําถามเพือเป็ นการกระตุน้ ความสนใจ สนทนาเกียวกับความสัมพันธ์ของแบบรู ปในลักษณะต่างๆซึ ง
พบในชี วิตประจําวัน เช่ น ระยะทางระหว่างแต่ละคู่ข องจุดในระนาบของกระดานระนาบของพืนผิวพืนดิ น ระนาบของ
พืนผิวโต๊ะเรี ยน เป็ นต้น
2) ขันสํารวจและค้นหา (Exploration Phase)ผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ งนักศึกษา
ได้รับทราบบทบาทหน้าทีของตนเอง ในการทํางานเป็ นกลุ่ม ซึงการดําเนิ นกิจกรรมการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มนันหัวหน้า
จะมีบทบาทในการนําพาสมาชิกดําเนิ นงาน ซึ งการแบ่งกลุ่มจะมีจาํ นวนกลุ่มหนึ ง5 คนและกลุ่มหนึ ง 6คน จํานวน 2 กลุ่ม
พอดี โดยผูว้ ิจยั ให้แบ่งกลุ่มกันเองก่อน ปรากฏว่า คนทีเก่งจะอยูร่ วมกลุ่มกันเอง ดังนันผูว้ จิ ยั จึ งกําหนดกลุ่มโดยใช้เทคนิ ค
การแบ่งกลุ่มคล้ายกับ STADเพือให้มีทงคนเก่
ั
งและคนอ่อนอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
จะมีทงการศึ
ั
กษาใบความรู้เพือศึกษาแล้วนําความรู ้นนไปใช้
ั
ในการทําใบกิจกรรม ใบงาน และแบบฝึ กทักษะ การ
แก้ปัญหาเพือนําไปสู่ การสร้ างองค์ความรู ้ โดยแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 2หาระยะทางระหว่างแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์
หนึงหน่วยซึงมีทิศทางเดียวกันนัน เป็ นเรื องทีนักศึกษาบอกว่าง่าย โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มทํากิจกรรมได้รวดเร็ว
3) ขันอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation Phase)การจัดกิจกรรมใน
ขันนี เป็ นการนําเสนองานทีได้จากการทําใบกิจกรรม โดยจะสุ่ มออกมานําเสนอ 1 กลุ่มก่อน เนื องจากความจํากัดของเวลา
และให้มีทงการพู
ั
ดและเขียนในการนําเสนอ ซึ งนักศึกษาจะมีความวิตกกังวลตืนเต้น ในแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที 2
หาระยะทางระหว่างแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์หนึงหน่วยซึ งมีทิศทางเดียวกันครู ได้เพิมเติมในส่วนทียังไม่ชดั เจนในขณะที
นัก ศึ กษาออกมานําเสนอแนวคิ ด และนัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ส ามารถสรุ ป แนวคิ ด ของรู ป แบบได้ แต่ มี อีก ส่ วนหนึ งที มี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ชา้ และอีกส่วนหนึงทีไม่ค่อยสนใจ
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4) ขันขยายความรู้ (Elaboration Phase)เป็ นขันทีนักศึกษานําความรู ้ความคิด ทีได้จากการทํากิจกรรมมาใช้ในการ
แก้ปัญหา ซึง 4แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะให้มีการทําแบบฝึ กทักษะเป็ นรายบุคคล โดยใช้เวลา 20-30นาที แบบฝึ กทักษะ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 1 และ 2นันง่ายเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ทาํ ถูกต้อง เนืองจากเป็ นการหาระยะทางระหว่างแต่ละคู่
ของจุดของเวกเตอร์หนึงหน่วยซึงมีทิศทางเดียวกัน แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 3,4เป็ นการหาพืนทีของรูปสามเหลียมทีมีจดุ
ยอดที u และโคไซน์ของมุมระหว่างเวกเตอร์ u และ v แต่ส่วนใหญ่ก็สามารถทําแบบฝึ กทักษะได้
5) ขันประเมิน (Evaluation Phase)ขันนีเป็ นการตรวจสอบความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาว่ามีความเข้าใจถูกต้อง
หรื อคลาดเคลือนไปจากบทนิ ยาม กฎ หรื อหลักการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์หรื อไม่ โดยตรวจสอบจากการทําใบกิจกรรม ใบ
งาน และแบบฝึ กทักษะ โดยการเฉลยแบบฝึ กทักษะจะเฉลยในชัวโมงถัดไปเพือเป็ นการทบทวนไปด้วย โดยใช้การเปลียน
กันตรวจเป็ นกลุ่ม โดยเฉลยนันมีทงั แบบให้ทุกคนตอบพร้อมกัน และสุ่มให้คนทีไม่ค่อยสนใจตอบ
2. การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผลใช้วิธีการสังเกต การตอบคําถาม การทํากิจกรรมกลุ่ม ความสนใจตังใจในการเรี ยน และการเสนอความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของเพือนในกลุ่ม การตรวจใบงานและแบบฝึ กทักษะการประเมินผล นักศึกษาบางส่วนให้ความ
ร่ วมมือในการทํากิจกรรมดีแต่บางส่วนทีไม่ค่อยให้ความร่ วมมือคือกลุ่มทีมีปัญหาด้านพฤติกรรมอยูแ่ ล้ว เพือนในกลุ่มก็จะ
พยายามกดดันให้ทาํ กิจกรรม แบบฝึ กทักษะแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 1 นักศึกษาส่ วนใหญ่ทาํ ได้ในระดับดี ใบงานกับแบบฝึ ก
ทักษะแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 2-3 อยูใ่ นระดับพอใช้และใบงานกับ แบบฝึ กทักษะแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 4 อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
อภิปรายผล
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เพือศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู ้ 5Es และเพือพัฒนาผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์ ของนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชันปี ที 1 ทีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Es ซึ งผล
วิจยั ทีได้คือ 1)นักศึกษามีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลียร้อยละ 78.88ตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป 2)นักเรี ยนมี
คะแนนผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ เรื องเวกเตอร์ เฉลี ยร้อ ยละ 81.65และมี นัก ศึ ก ษาร้ อ ยละ78.2ได้ค ะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ผ่านเกณฑ์ทีกําหนด ซึงสามารถอธิบายได้ดงั นี
1. ผลการศึ กษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 5Es เรื อง
เวกเตอร์ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิศ วกรรมศาสตร์ ชันปี ที 1ผลการวิ จัย พบว่า คะแนนเฉลี ยทัก ษะการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์เท่ากับร้อยละ78.88ตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป ซึงมีนกั ศึกษาจํานวน 2 คน ทีไม่ผา่ นเกณฑ์ เนืองจากเรี ยนอ่อนและมี
บางส่ วนที ขาดเรี ยนบ่ อยทําให้เรี ยนไม่ท ัน ซึ งผูว้ ิจัยได้พยายามสอนความรู้พืนฐานเพิมเติมในชัวโมงสําหรับ ทักษะการ
แก้ปัญหา ขันทําความเข้าใจปั ญหานันมีคะแนนเฉลียสู งกว่าด้านอืน เนื องจากเป็ นส่ วนทีค่อนข้างง่ายเป็ นการระบุสิงทีโจทย์
ถามและข้อมู ลทีโจทย์ให้มา ในกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบสื บเสาะหาความรู้ 5Es เน้นให้นักศึ กษาลงมื อ
ปฏิ บตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ทังแบบกลุ่มและแบบบุ คคลเป็ นการพัฒ นาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ให้สูงขึ น ซึ ง
สอดคล้องกับ งานวิจ ัยของศิ ริพร รั ตนโกสิ น ทร์ (2546)สุ รเดช ม่วงนิ กร (2551)ทิ วาพร สกุลฮูฮา (2552)มาลัยพิ มพาเลี ย
(2553)ทีพบว่ากิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Esทําให้นกั ศึกษามีทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงขึน
2. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื องเวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชันปี ที
1 ทีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5Esผลวิจยั พบว่า คะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์ เท่ากับร้อยละ 81.65และนักศึกษาร้อยละ 78.2มีคะนนผลสัมฤทธิผ่านเกณฑ์ทีกําหนดคือตังแต่
ร้อยละ 70 ขึนไป ซึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทังนีเนืองจากนักศึกษาได้เรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ 5Esซึงเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง มีความกล้าแสดงออก สามารถ
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ทํางานเป็ นทีมและมีความสามัคคีและทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุภาวดี ศรี ธรรม
ศาสน์(2551),วนาวัน เมืองมงคล (2552)และมาลัย พิมพาเลีย (2553)ทีพบว่าผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
หลังจากได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู ้5Esสูงกว่าเกณฑ์ทีตังไว้

สรุ ปผลการวิจัย

1) นักศึ กษาหลักสู ต รวิศ วกรรมศาสตร์ ชันปี ที 1มีคะแนนทักษะการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์
เฉลียเท่ากับ 78.88ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีผูว้ จิ ยั กําหนดไว้ และ
2) นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง เวกเตอร์ มีค่าเฉลีย 81.65

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ครังนี สําเร็ จลุล่วงลงด้วยดี โดยผูท้ าํ วิจยั ได้รับความอนุ เคราะห์อย่างดี ยงจาก
ิ
ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี ยม
ผูอ้ าํ นวยการวิท ยาลัยเทคโนโลยีอุต สาหกรรมและการจัด การที ได้กรุ ณ าให้ค าํ ปรึ กษาแนะนําช่วยเหลือตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชียวชาญทุกท่าน ทีกรุ ณาให้คาํ แนะนําในการตรวจสอบแก้ไขและให้คาํ แนะนําใน
การสร้างเครื องมือการทดลองสําหรับการศึกษาค้นคว้าครังนี
ขอขอบพระคุณอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วชิ ยั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช ทีกรุ ณาให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือจนงานวิจยั สําเร็จด้วยดี
คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวิจยั ในครังนีขอมอบแด่คุณพ่อคนอง คุณแม่สมทรง กรรมแต่ง ทีให้การศึกษา
อบรม สังสอน ตลอดจนเพือนร่ วมงานทุกท่านและอาจารย์จิตติมา ชูพนั ธุ์ ผูท้ ีมีส่วนช่วยให้งานวิจยั ครังนีสําเร็จด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครังนี มีวตั ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัยเพือสร้ าง และหาประสิ ท ธิ ภาพโปรแกรมจําลองสถานการณ์ การ
ทํางานของวงจรเรี ยงกระแส
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ โปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสโดยมีแบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบ เพือใช้วดั ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และแบบประเมิน คุณภาพบทเรี ยน ซึ งมี ชุด คื อด้านเนื อหา และด้าน
เทคนิคการผลิตบทเรี ยน โดยตังสมมติฐานการวิจยั ไว้วา่ ระบบจําลองการติดตังระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเกณฑ์ / ในการทดลองได้ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน จากนันให้กลุ่มตัวอย่างศึ กษาเนื อหาจาก
โปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสเมือเรี ยนจบบทเรี ยนจึงให้ทาํ แบบทดสอบหลังเรี ยนอีกครัง ผล
การทดสอบทังก่อนและหลังการเรี ยนรู้นาํ มาวิเคราะห์เพือหาประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของ
วงจรเรี ยงกระแส
ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสทีสร้างขึนมีประสิ ทธิ ภาพเฉลีย
เท่ ากับ . / . ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดคื อ / และ โปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยง
กระแสทีผูว้ ิจยั สร้างขึนช่วยให้ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเมือเรี ยนจบบทเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .
คําสําคัญ : วงจรเรี ยงกระแส , โปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส
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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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ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ นับว่าเป็ นสิ งสําคัญ และจําเป็ นอย่างยิงต่อกระบวนการพัฒนาการศึกษา
การวางแผนจัด การศึ กษา และคุ ณ ภาพการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนทุ ก ระดับ ความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเพิมจํานวนประชากร และความต้องการทางการศึ กษา รวมทังความต้องการพัฒนาสังคม ทําให้เทคนิ ค
วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบเดิมทีเคยใช้ได้ผล นํามาใช้ไม่มีประสิทธิภาพกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั จึงมี
ความพยายามนําเอาเทคโนโลยีทีทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนาการจัดการศึกษากันมากยิงขึน เพือให้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที
จัดขึนบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื องช่วย จัดเป็ นการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิภาพ ด้วยถือว่า
คอมพิวเตอร์เป็ นสื ออิเล็กทรอนิ กส์ประเภทหนึงทีมีการนําเสนอองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ และเป็ นขันตอนตามหลักสู ตร
การเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคโนโลยีค อมพิวเตอร์ จ ัด การ และนําเสนอ ในยุค เทคโนโลยีสารสนเทศที ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจัดเป็ นนวัต กรรมการศึ กษาที ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการจัดการข้อความ
ภาพนิ ง ภาพเคลือนไหว เสี ยง และการปฏิ สัมพันธ์ ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และเป็ นระบบเพือนําเสนอเนื อหาความรู้
และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมีแบบแผนตามวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน ทําให้การนําเสนอองค์ความรู ้เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองผูเ้ รี ยนได้ดี โดยเน้นความแตกต่างของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ส่งผลให้การเรี ยนการสอนเป็ นเรื องที
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ถือว่าเป็ นสื ออิเล็กทรอนิ กส์ประเภทหนึ งที นําเสนอองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ
และเป็ นขันตอนตามหลักสู ตร การเรี ยนรู้โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จดั การ และนําเสนอ ซึงปั จจุบนั วงการศึกษาได้ให้
ความสนใจ และตืนตัวในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นอย่างมาก เพือนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนสามารถ
ตอบสนองการเรี ยนรู ้ในลักษณะต่างๆ ทีจะนําไปสู่ การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญาของแต่ละคนได้อย่างเต็มที
ในยุค เทคโนโลยีส ารสนเทศที ยึ ด ผู เ้ รี ย นเป็ นศู น ย์กลางบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอนจัด เป็ นนวัต กรรมการศึ ก ษาที
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อความ ภาพนิ ง ภาพเคลือนไหว เสี ยง และการปฏิสัมพันธ์ผสมผสานกัน
อย่างกลมกลื น และเป็ นระบบเพื อนําเสนอเนื อหาความรู ้ และจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนอย่า งมี แ บบแผนตาม
วัตถุประสงค์ของบทเรี ยน ทําให้การนําเสนอองค์ความรู้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองผูเ้ รี ยนได้ดี โดยเน้น
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ส่งผลให้การเรี ยนการสอนเป็ นเรื องทีสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน
การศึกษาในรายวิชาอิ เล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง เกี ยวกับ เรื องวงจรเรี ยงกระแส หากต้องการให้นักศึ กษาเรี ยนรู้อย่าง
ลึกซึ งและสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง พร้อมทังมี ท ักษะในการปฏิ บ ัติงานอย่างเชี ยวชาญนัน จําเป็ นอย่างยิงที
นักศึกษาจะต้องสร้างจินตนาการหรื อมองเห็นภาพการทํางานของส่ วนประกอบต่างๆ ภายในวงจร ดังนันสื อประกอบการ
สอนของครู ผูส้ อนที ดี จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ และเข้าใจในเนื อหารายวิชาได้ม ากยิงขึ น อี กทังยัง จะต้อ งมี
เครื องมือและอุปกรณ์พร้อมเพียงพอสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิ ซึ งอาจจะต้องใช้งบประมาณทีค่อนข้างสูง สําหรับจัดซือวัสดุฝึก
ทีมีราคาค่อนข้างแพง
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็ น ความสําคัญ และสนใจที จะสร้างโปรแกรมจําลองสถานการณ์ การทํางานของวงจรเรี ยง
กระแสขึน เพือใช้เป็ นสื อประกอบการเรี ยนการสอน โปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส เป็ น
โปรแกรมประยุกต์ทีสามารถทํางานได้เสมือนกับผูใ้ ช้งานโปรแกรมกําลังปฏิ บตั ิประกอบวงจรกับวัสดุอุปกรณ์การทดลอง
ของจริ ง โดยทีผูใ้ ช้งานโปรแกรมไม่จาํ เป็ นต้องจัดซื อวัสดุฝึก อีกทังยังสามารถใช้สาํ หรับสอนแทนผูส้ อนทังใน และนอก
ชันเรี ยน หรื อใช้สอนทบทวนเนือหาเก่าทีเรี ยนผ่านไปแล้ว หรื อสอนเสริ มในกรณี ทีผูเ้ รี ยนไม่ทนั หรื อไม่เข้าใจได้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือสร้างโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส
. เพือหาประสิ ทธิ ภาพโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส
ขอบเขตของการวิจยั
. ขอบเขตด้านความสามารถของโปรแกรม
เป็ นโปรแกรมประยุกต์ทีสามารถทํางานได้เสมือนกับผูใ้ ช้งานโปรแกรมกําลังปฏิบตั ิประกอบวงจรกับ
วัสดุอุปกรณ์การทดลองของจริ ง โดยทีผูใ้ ช้งานโปรแกรมไม่จาํ เป็ นต้องจัดซื อวัสดุฝึก อีกทังยังสามารถใช้สาํ หรับสอนแทน
ผูส้ อนทังใน และนอกชันเรี ยน หรื อใช้สอนทบทวนเนื อหาเก่าที เรี ยนผ่านไปแล้ว หรื อสอนเสริ มในกรณี ทีผูเ้ รี ยนไม่ทัน
หรื อไม่เข้าใจได้
. ขอบเขตด้านเทคนิคของโปรแกรม
. ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows
. โปรแกรมสามารถทดลองการทํางานของวงจรเรี ยงกระแสได้ แบบ คือ วงจรเรี ยงกระแสแบบ
ครึ งคลืน (Half Wave Rectifier) วงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลืน (Full Wave Rectifier) วงจรเรี ยงกระแสแบบบริ ดจ์ (Bridge
Rectifier)
. โปรแกรมสามารถวิเคราะห์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสได้
. โปรแกรมสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานโปรแกรมในลักษณะของ Interactive Program
. โปรแกรมสามารถแสดงผลการทํางานของวงจรเรี ยงกระแสได้
กรอบแนวความคิดในการวิจยั
. ตัวแปรต้น
. โปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส
. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปีที สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทีเรี ยนลงทะเบียนเรี ยนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรี ยนที /
จํานวน คน
1.3 การเรี ยนด้วยโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส
. ตัวแปรตาม
. ประสิ ทธิภาพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส
. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษาทีเรี ยนด้วยโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจร
เรี ยงกระแส

วิธีการศึกษา

การวิจยั ครังนี ใช้แบบแผนการวิจยั กึ งทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest Posttest Design ที มี
กลุ่มทดลองหนึงกลุ่ม นําผลการทดสอบก่อนการเรี ยน และผลการทดสอบหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2
กลุ่มตัวอย่ าง
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชันปี ที 3 สาขาวิศ วกรรมไฟฟ้ า คณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทีเรี ยนลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาอิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง ภาคเรี ยนที 2/2559 จํานวน
30 คน โดยดําเนิ นการให้กลุ่มตัวอย่างทังหมดนี ทําแบบทดสอบก่ อนเรี ยน หลังจากนันให้กลุ่มตัวอย่างทําการทดลองใช้
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอนที สร้ างขึ น เมื อกลุ่ ม ตัวอย่างเรี ยนจบบทเรี ย นครบทุ ก หน่ ว ยแล้ว ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่างทํา
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แบบทดสอบท้ายบทเรี ยน เพือนําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของ
วงจรเรี ยงกระแส
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
. โปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส สร้างโดยใช้โปรแกรม Adobe FLASH ซึ ง
บทเรี ยนประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ การนําเสนอเนื อหาภายในบทเรี ยนจะเป็ นลักษณะของมัลติมีเดีย คือ
ประกอบด้วยตัวอักษร ข้อความ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว และเสียงประกอบ

ภาพที 1 รู ปแบบการนําเสนอเนือหาภายในบทเรี ยน
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ภาพที รู ปแบบการจําลองการทํางานของโปรแกรม
. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น เป็ นแบบทดสอบประเภทปรนั ยชนิ ด 4 ตัวเลื อ กและให้
ครอบคลุมวัต ถุป ระสงค์เชิ งพฤติ กรรมที สร้ างไว้ โดยแบบทดสอบที สร้างขึ นได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญด้าน
เนื อหา เพือตรวจสอบความถู กต้อ งเหมาะสมและหาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบที สร้ างขึ นกับ วัตถุ ป ระสงค์เชิ ง
พฤติกรรม (IOC : Item Objective Congruence)

ผลการทดลองและวิจ ารณ์ ผล

การวิจยั ในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือสร้าง และหาประสิ ทธิ ภาพโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจร
เรี ยงกระแส โดยผูว้ จิ ยั ขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
1. การวิเคราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์ การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสจากการ
ประเมินของผูเ้ ชียวชาญ
ตารางที 1 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสจากผูเ้ ชียวชาญ
ผูเ้ ชียวชาญ
N
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
ด้านเนือหา
3
4.27
0.62
ดี
ด้านเทคนิคการผลิต
3
4.42
0.6
ดี
เฉลียรวม
4.35
0.6
ดี
ตารางที ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสด้านเนือหา
รายการประเมิน
N
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
ด้านเนือหาและการดําเนิ นเรื อง
3
4.32
0.61
ดี
ด้านภาพนิงประกอบการนําเสนอเนือหา
3
4.37
0.74
ดี
ด้านภาพเคลือนไหวประกอบการนําเสนอเนือหา
3
4.15
0.82
ดี
ด้านข้อความ ตัวอักษรประกอบการนําเสนอเนือหา
3
4.38
0.54
ดี
ด้านเสี ยงบรรยายประกอบการนําเสนอเนือหา
3
4.2
0.43
ดี
เฉลียรวม
4.27
0.62
ดี
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ตารางที ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสด้านเทคนิ คการ
ผลิต
รายการประเมิน
N
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
ด้านเนือหาและการดําเนิ นเรื อง
3
4.2
0.54
ดี
ด้านภาพนิง ภาพกราฟิ ก
3
4.31
0.42
ดี
ด้านภาพเคลือนไหว
3
4.21
0.33
ดี
ด้านข้อความ ตัวอักษร
3
4.72
0.64
ดีมาก
ด้านเสี ยงดนตรี ประกอบและภาษา
3
4.19
0.75
ดี
ด้านการนําเสนอบทเรี ยน
3
4.62
0.71
ดีมาก
ด้านแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
3
4.2
0.82
ดี
เฉลียรวม
4.42
0.60
ดี
ผลการวิเคราะห์ ข อ้ มูลจากตารางที แสดงให้เห็ นว่า โปรแกรมจําลองสถานการณ์ การทํางานของวงจรเรี ยง
กระแสทีผูว้ ิจยั สร้างขึน ทางด้านเนื อหามีค่าเฉลียอยูท่ ี . โดยมีค่าเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ . มีระดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี ยวชาญอยู่ในระดับดี และทางด้านเทคนิ คการผลิตมีค่าเฉลียอยู่ที . โดยมี ค่าเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ . มี
ระดับความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญอยู่ในระดับดี สรุ ปว่าโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสที
ผูว้ ิจัยสร้างขึ นมีป ระสิ ท ธิ ภาพตามความคิด เห็ น ของผูเ้ ชี ยวชาญอยู่ในระดับ ดี ที ค่ าเฉลียเท่ ากับ 4. โดยมี ค่ าเบี ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .
2. การวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส
ตารางที ค่าการประเมินประสิ ทธิภาพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส
รายการ
คะแนนรวม
คะแนน(ร้อยละ)
คะแนนทีได้ ( X )

คะแนนแบบฝึ กหัด (E1)
30
27.5
86.11
คะแนนแบบทดสอบ (E2)
30
25.32
81.55
จากตารางที 4 พบว่าคะแนนเฉลี ยของแบบฝึ กหัด (E1) คิ ดเป็ นร้อยละได้เท่ ากับ 86.11 และคะแนนที ได้ของ
แบบทดสอบหลังเรี ยน (E2) คิดเป็ นร้อยละได้ 81.55 แสดงว่าโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส
มีประสิ ทธิภาพ ซึ งผลการทดลองถือว่าโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสทีสร้างขึนในการวิจยั
ครังนีมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ . / . ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานในทีตังไว้ คือ มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ /
เมือพิจารณาความสัมพันธ์กนั ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรี ยน และคะแนนสอบหลังเรี ยน ด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สนั พบว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั ดังแสดงในภาพที 1
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คะแนนสอบก่อนเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

เมือพิจารณาความสัมพันธ์กนั ระหว่างคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยน และคะแนนสอบหลังเรี ยน ด้วยหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน พบว่าคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั ดังแสดง
ในภาพที 2

ภาพที

คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01

สรุ ปและอภิปรายผล

โปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสที สร้างขึน มี ผลการทดลองเป็ นไปตามสมมติฐาน
ทีตังไว้ คือ โปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสมีประสิ ทธิ ภาพ . / . ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ที
กําหนดไว้คือ / และมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน หลังเรี ยนด้วยโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยง
กระแสสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
. อภิปรายผล
ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์ การทํางานของวงจรเรี ยงกระแส มี ประสิ ท ธิ ภาพ . /
. ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้คือ / เพราะการเรี ยนด้วยโปรแกรมจําลองสถานการณ์ การทํางานของวงจรเรี ยง
กระแสทีสร้างขึนกระทําอย่างต่อเนื อง มีการบอกถึ งวัตถุประสงค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน เพือให้ผูเ้ รี ยนได้ทราบถึงเป้ าหมายในการ
เรี ยน จนผูเ้ รี ยนสามารถทําได้ หลังจบบทเรี ยน (ถนอมพร, : ) มีการแบ่งเนือหาออกเป็ นหน่วยเรี ยน พร้อมแบบฝึ กหัด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

297

ให้ทบทวน มี ภาพประกอบตลอดในแต่ละหน่ วย ทําให้เกิ ดความเข้าใจได้ดียิงขึน และขณะเรี ยนเกิ ดปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน ซึงทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง ตามความสามารถของตนเองเป็ นรายบุคคล
เมือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลียของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนพบว่า จะมีค่าสูงกว่าค่าคะแนนเฉลียของการ
ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน สาเหตุที ค่ าคะแนนเฉลี ยของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนสู งกว่าค่ าคะแนนเฉลี ยของการทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยน เนืองมาจากกลุ่มตัวอย่างทีเรี ยนด้วยโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรี ยงกระแสได้
ทําแบบทดสอบระหว่างเรี ยนทันทีทีเรี ยนจบในแต่ละเรื อง ทําให้มีความรู ้ ความเข้าใจและจดจําเนื อหาได้แม่นยํากว่าเมือ
เปรี ยบเทียบกับการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน เพราะการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน เป็ นกระบวนการทีผูเ้ รี ยนได้เรี ยนจนจบ
ครบทุกเรื องและเวลาผ่านมานานระยะหนึงแล้ว อาจจะทําให้ความรู ้ ความเข้าใจ และการจดจําในเนือหาได้มีความแม่นยํา
ลดน้อยลง ส่ งผลให้คะแนนเฉลียจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนน้อยกว่าคะแนนเฉลียของการทําแบบทดสอบระหว่าง
เรี ยน
เมือพิจารณาความสัมพันธ์กนั ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรี ยน กับคะแนนสอบหลังเรี ยน และความสัมพันธ์กนั
ระหว่างคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยน กับ คะแนนสอบหลังเรี ยน ด้วยการหาค่าสหสัม พัน ธ์แบบเพียร์ สั น พบว่า
คะแนนสอบก่อนเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั อีกทัง คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยน กับคะแนน
สอบหลังเรี ยนก็มีความสัมพันธ์กนั อีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ
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ความเชื อมโยงของการวัดผลสั มฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ตามสภาพจริงกับผลการประเมินการศึกษา
ระดับชาติขันพืนฐาน 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 สุ นิดา วัฒนา1
Pennapa Kooviboonsin1* and Sunida Wattana1

บทคัดย่อ
การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความเชื อมโยงระหว่างการวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ตาม
สภาพจริ งและการประเมินผลการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน กรณี ศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจงโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในอําเภอพิปูนและอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เก็บข้อมูลคะแนนผลการ
สอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง คะแนนผลการสอบโอเน็ ต และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
มัธ ยมศึ กษาปี ที , , และ ปี การศึ กษา
จํานวน 168 คน ศึ กษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์เมือวัดตามสภาพจริ งและวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง พบว่า การวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางและการวัด
ตามสภาพจริ งของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงทีระดับนัยสําคัญ . คิดเป็ นร้อยละ 31.1
และ 34.5 ในภาคเรี ยนที และ ตามลํา ดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษา ปี ที 2 ผลการประเมิ น ด้ว ยข้อ สอบมาตรฐานกลางมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับการวัดผลตามสภาพจริ งในภาคเรี ยนที คิดเป็ นร้อยละ 63 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
วัดผลตามสภาพจริ งในภาคเรี ยนที การวัดผลระดับชาติ ขันพืนฐานในชันมัธยมศึกษาปี ที 3 มีความสัมพันธ์กบั การวัดผล
ตามสภาพจริ งเฉพาะภาคเรี ยนที คิดเป็ นร้อยละ 44.3 ชันมัธยมศึกษาปี ที คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เมือ
วัดตามสภาพจริ งสองภาคเรี ยน มีความสัมพันธ์กันร้อยละ 82.8 แต่ผลการวัดตามสภาพจริ งไม่มีความสัมพัน ธ์กบั ผลการ
ทดสอบระดับชาติ ขนพื
ั นฐาน ผลการศึ กษาดังกล่าวเป็ นสารสนเทศที สําคัญยิงในการปรับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพือ
ยกระดับผลสัมฤทธิและให้ผลการวัดสภาพจริ งสอดคล้องกับผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั นฐานมากทีสุด
คําสําคัญ : คณิ ตศาสตร์, การวัดผลตามสภาพจริ ง, ข้อสอบมาตรฐานกลาง, โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
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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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คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชี วิตประจําวัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื องมื อในการศึ กษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อืนๆ คณิ ตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดีขึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิ การ,
) แม้วา่ สาระคณิ ตศาสตร์ จะมีความสําคัญ
มากก็ตาม แต่ปัจจุบนั สภาพการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ของไทยยังไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าทีควร จึ งส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มีคะแนนตํา ทังการวัดผลตามสภาพจริ งในชันเรี ยนและการวัดผลโดยใช้ขอ้ สอบมาตรฐานกลาง
การวัดประเมินตามสภาพจริ งของผูเ้ รี ยนจะพัฒนามากน้อยเพียงไร ขึนอยูก่ บั กิจกรรมการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ตาม
สภาพจริ ง (Authentic Learning) การปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
หมวด มาตรา ได้
ระบุ ว่าการจัดการศึกษายึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญ
ที สุ ด มาตรา ให้สถานศึ กษาจัด การประเมินผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาจากพัฒ นาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนการร่ วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับ การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีคุณลักษณะทีสําคัญ ประการ คือ ( ) เป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนที เน้นกระบวนการคิด กระบวนการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนและกลุ่มผูเ้ รี ยนมากกว่าเนื อหาวิชาและผูส้ อน และ ( ) เปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิจริ ง การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตอ้ งสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัด
ตามกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ที กําหนดในหลักสู ตร (กระทรวงศึ กษาธิ การ,
) สํานัก ทดสอบทางการศึ กษา สํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานได้จดั ทําแบบวัดระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนผลการประเมินเป็ นทีเชือถือได้ สามารถ
นําข้อมูลสารสนเทศทีได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้ได้มาตรฐานเกิดผลการประเมินนักเรี ยนทีแท้จริ ง
สําหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ชันมัธยมศึกษาปี ที และ เรี ยกว่าข้อสอบมาตรฐานกลาง (สํานักทดสอบทางการศึกษา,
) และกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทําแบบวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ระดับชาติต ามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน พุท ธศักราช
ระดับ ชัน
มัธยมศึกษาปี ที และ เรี ยกว่า ข้อสอบ โอเน็ต (Ordinary National Educational Test: O-NET) เพือประเมินผลการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ซึ งสถานศึ กษาได้นาํ ไปใช้เป็ นกรอบและ
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพและเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาเพิมเติมเวลาเรี ยน
ได้ตามความพร้อมและจุดเน้น (กระทรวงศึกษาธิการ, ) การประเมินตามสภาพจริ งเป็ นการออกแบบงานหรื อภาระงาน
เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความรู ้และทักษะในการผลิตชินงาน อาจจะเป็ นงานเขียนรวมทังข้อสอบและงานทีใช้วสั ดุอุปกรณ์ปฏิบตั ิ
ในสภาพที เป็ นจริ ง หรื อเสมื อนจริ งมากทีสุ ดเท่ าที จะเป็ นไปได้ (กฤธยากาญจน์,
) การวัดผลตามสภาพจริ งช่วยให้
สามารถประเมินและพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเป็ นรู ปธรรมซึ งหากเป็ นไปตามกรอบตัวชีวัดหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐานหรื อผลทีได้ใกล้เคียงกับการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานในระยะเวลาทีกําหนดแล้ว การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ การ
วัดและประเมินผลในชันเรี ยนนันประสบความสําเร็ จ
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1. แหล่ งศึกษาและวิธีดาํ เนินการวิจัย
สหวิทยาเขตต้นนําตาปี จังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต ประกอบด้วย
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจํานวน โรง เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรง โรงเรี ยนขนาดกลาง โรง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ โรง
ผูว้ ิจยั เลือกโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจํานวน โรงแบบเจาะจงทีมีบริ บทใกล้เคียงกัน ตังอยู่ในพืนที อําเภอติดกัน คื อ
โรงเรี ยนนางเอือยวิทยา อําเภอพิปูน และโรงเรี ยนละอายพิทยาณุสรณ์ อําเภอฉวาง
. แหล่ งศึกษา โรงเรี ยนนางเอือยวิทยา ตําบลควนกลาง อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมราช และโรงเรี ยน
ละอายพิทยาณุสรณ์ ตําบลละอาย อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ภาพที แหล่งศึกษาโรงเรี ยนนางเอือยวิทยาและโรงเรี ยนละอายพิทยาณุสรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
. วิธีดําเนินการวิจยั
ปี การศึ กษา
นักเรี ยนโรงเรี ยนนางเอือยวิทยาและโรงเรี ยนละอายพิทยาณุ สรณ์ชนมั
ั ธยมศึ กษาปี ที ถึง มี
จํานวนรวม คน ผูว้ ิจยั เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงในระดับชันทีมีการสอบวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางหรื อข้อสอบ
โอเน็ ต คื อ ระดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที , , และ จํานวนรวม คน เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ เป็ นการประเมินผลตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ภาคเรี ยนที 1/
และ 2/
ซึ งผลการประเมิน
ตามสภาพจริ งใช้คะแนนรวมรายวิชาคณิตศาสตร์พนฐานภาคเรี
ื
ยนที / และ / จากคะแนนเต็ม คะแนน
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ประเมินผลตามสภาพจริ ง
ประเมินผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ประเมินผลตามสภาพจริ ง
รู ปที ลําดับการประเมินผลตามสภาพจริ งและการประเมินผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางหรื อโอเน็ต
1/2560
หรื อโอเน็ต
2/2560

จากภาพที ข้อสอบมาตรฐานกลางหรื อข้อสอบโอเน็ ต กําหนดสอบหลังจากประเมิ นสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที
/ ก่อนประเมินตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที / รายละเอียดดังนี
- ชันมัธยมศึ กษาปี ที และ เก็บข้อมูลการประเมินผลตามสภาพจริ งรายวิชาคณิ ตศาสตร์ภาคเรี ยนที / ,
/
และผลการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- ชันมัธยมศึ กษาปี ที และ เก็บข้อมูลการประเมินผลตามสภาพจริ งรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ภาคเรี ยนที / ,
/ และผลการสอบข้อสอบโอเน็ต โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- การประเมินผลตามสภาพจริ งรายวิชาคณิ ตศาสตร์พนฐานแบ่
ื
งเป็ น ส่ วน ได้แก่ ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
การประเมิ นตามสภาพจริ งระหว่างเรี ยนใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยครู แบบประเมินงานกลุ่มโดยเพือน
ตนเองและผูป้ กครอง แบบบันทึกคะแนนใบงาน/ใบกิจกรรม แบบประเมินโครงงาน และประเมินแฟ้มสะสม
ผลงาน การประเมิ นสภาพจริ งหลังเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบตามจุดประสงค์ ซึ งได้มีการกําหนดกรอบการ
ประเมินไว้แล้วร่ วมกันระหว่างครู และนักเรี ยน
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ศึ กษาความแตกต่างระหว่างผลการประเมินตามสภาพจริ งเฉลียและ
ผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ใช้การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson correlation coefficient) ศึ กษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เมือวัดตามสภาพจริ งและวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ตารางที คะแนนเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ตามสภาพจริ ง
และผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (*P<0.05)
ระดับชัน
Authentic Assessment (%)
Standard Test (%)
Statistical test
1/2560
2/2560
ชันมัธยมศึกษาปี ที
F2,150 = 125.18*
54.7811.63b
57.8214.72b
25.276.58a
ชันมัธยมศึกษาปี ที
F2,123 = 26.99*
56.0713.59b
50.1919.71b
31.8313.15a
ชันมัธยมศึกษาปี ที
F2,111 = 126.74*
54.1711.68b
55.1412.65b
20.327.58a
ชันมัธยมศึกษาปี ที
F2,108 = 162.40*
61.5415.38b
63.3514.57b
16.086.44a
จากตารางที ศึ กษาคะแนนผลสัม ฤทธิ รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เมื อประเมิ นผลตามสภาพจริ งและเมื อใช้ข อ้ สอบ
มาตรฐานกลาง พบว่านักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที , , และ ผลการประเมินตามสภาพจริ งในภาคเรี ยนที / และภาค
เรี ยนที /
ไม่แตกต่างกัน เนื องจากเป็ นการประเมิ นการพัฒ นาของผูเ้ รี ยนแต่ละคนตามสภาพจริ ง การประเมิน ตาม
สภาพจริ งไม่ได้นาํ ชิ นงานทุกชิ นมาประเมิ นแต่เลื อกเฉพาะชิ นงานที ผูเ้ รี ยนทําได้ดีและบอกความสามารถของผูเ้ รี ยนตาม
ลักษณะทีครู ตอ้ งการประเมินเพือเสริ มแรงและกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนผลิตงานทีดีออกมามากขึน (ชาตรี ,
) แต่การประเมิน
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตามสภาพจริ งต่างจากผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางทีระดับนัยสําคัญ . การ
ประเมินตามสภาพจริ งใช้ขอ้ มูลหลากหลายเพือการประเมิน เน้นการแก้ปัญหาทีสะท้อนถึ งชี วิตจริ ง (สมนึ ก นนธิ จนั ทร์ ,
) รู ปแบบการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุด (สุปราณี ,
) การประเมินผล
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จากสภาพจริ ง เป็ นการประเมินความก้าวหน้าและการแสดงออกของนักเรี ยนแต่ละคนบนรากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยใช้เครื องมื อการประเมิ น ที หลากหลาย (อนุ วตั ิ ,
) ซึ งดังกล่ าวทําให้ผลการประเมิน ตามสภาพจริ งมี
คะแนนเฉลียสูงกว่าการวัดโดยใช้ขอ้ สอบมาตรฐานกลางอย่างมีนยั สําคัญ
ตารางที 2 ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันระหว่างคะแนนจากข้อสอบมาตรฐานกลางข้อสอบโอเน็ตและการ
ประเมินผลตามสภาพจริ งรายวิชาคณิตศาสตร์ (*P<0.05, ** P<0.01)
Authentic Assessment
1/2560
2/2560
ชันมัธยมศึกษาปี ที (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
ชันมัธยมศึกษาปี ที (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
ชันมัธยมศึกษาปี ที (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
ชันมัธยมศึกษาปี ที (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
ตารางที วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริ งและการ
วัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการประเมินตามสภาพจริ งภาคเรี ยนที / กับภาค
เรี ยนที / มีความสัมพันธ์กนั ร้อยละ . และผลการประเมินตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที / มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญกับผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ร้อยละ . ภาคเรี ยนที / ร้อยละ . นันคือนักเรี ยนทีมีผลการวัด
ในชันเรี ยนตามสภาพจริ งสูงจะมีผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางสูง และนักเรี ยนทีมีผลการวัดในชันเรี ยนตามสภาพ
จริ งตําจะมีผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางตําด้วย เนื องจากเนื อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ทัง
ภาคเรี ยนเป็ นเนือหาทีคุน้ เคยในชีวติ ประจําวัน เช่น จํานวนนับ จํานวนเต็ม ทศนิยม คู่อนั ดับ กราฟ ความน่าจะเป็ น เป็ นต้น
การจัดการเรี ยนการสอนวัดและประเมินตามสภาพจริ งจึงมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิทีวัดด้วยข้ออบมาตรฐานกลาง
ชันมัธยมศึกษาปี ที ปี การศึกษา
ผลการประเมินตามสภาพจริ งภาคเรี ยนที /
กับภาคเรี ยนที /
มี
ความสัมพันธ์กนั ร้อยละ . ผลการประเมินตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที / ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการวัดด้วยข้อสอบ
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มาตรฐานกลาง แต่การประเมินตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที /
มีความสัมพันธ์กบั ผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ร้อยละ . กล่าวคื อถ้านักเรี ยนคนใดมีผลการประเมิน ตามสภาพจริ งตํา จะมีผลการวัด ด้วยข้อสอบมาตรฐานตํา หาก
นักเรี ยนมีผลการประเมินตามสภาพจริ งสู ง จะมีผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางสู งด้วย อาจมีสาเหตุเนื องมาจากการ
จัดการเรี ยนการสอน วัดและประเมินผลตามสภาพจริ งในเนือหาทีเรี ยนมีทงง่
ั ายคุน้ เคยในชีวติ ประจําวัน และเนือหายาก
การเรี ยนการสอนเพือวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งในเนื อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที ภาคเรี ยน
ที ได้แก่ อัตราส่ วน ร้อยละ การวัด แผนภูมิวงกลมและการแปลงทางเรขาคณิ ต ยังไม่สามารถทําให้นักเรี ยนวิเคราะห์
สังเคราะห์ และนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามจุดประสงค์ของตัวชีวัดทําให้ผลการประเมิ นตามสภาพจริ งไม่สอดคล้องสัมพันธ์
กับ การวัด ด้วยข้อ สอบมาตรฐานกลาง หรื อ อาจมี ส าเหตุ เนื องมาจากนัก เรี ยนขาดความตังใจเดาข้อสอบ และไม่ เห็ น
ความสําคัญของการวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ภาคเรี ยนที การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งมีความสัมพันธ์กบั
การวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง แต่คะแนนของการวัดประเมินผลตามสภาพจริ งเฉลียตําทีสุดเมือเปรี ยบเทียบกับระดับชัน
อืนๆ อาจมีสาเหตุเนื องมาจากนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที สนใจเรื องอืนทีมากกว่าการเรี ยน เช่น เพศตรงข้าม เพือน หรื อ
สื อออนไลน์ มากกว่านักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที จากผลการศึกษาที ผ่านมาพบว่า การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักเรี ยนส่งผลกระทบด้านอารมณ์มากทีสุด รองลงมาคือ ด้านการเรี ยน (ดวงรัตน์, 2558) การไม่เห็ นความสําคัญของผลการ
เรี ยน ไม่ ก ระตื อรื อ ร้ น ที จะเรี ย นเพื อศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที สู ง ขึ นหรื อเปลี ยนที เรี ยนใหม่ ก็เป็ นอี กสาเหตุ ที ทําให้ ก ารวัด
ประเมินผลตามสภาพจริ งในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ตํากว่าชันมัธยมศึ กษาปี ที ซึ งความสัมพันธ์ทีเกิดขึนระหว่างการ
ประเมินผลตามสภาพจริ งและการวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของชันมัธยมศึกษาปี ที ภาคเรี ยนที มีความสัมพันธ์
กันแต่คะแนนเฉลียตําเมือเทียบกับชันอืน
ชันมัธยมศึกษาปี ที ปี การศึกษา
ผลการประเมินตามสภาพจริ งภาคเรี ยนที /
กับภาคเรี ยนที /
มี
ความสัมพัน ธ์ กัน ร้ อยละ . และผลการประเมิน ตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที /
มี ค วามสัมพัน ธ์กับ ผลการวัด ด้วย
ข้อสอบโอเน็ตอย่างมีนยั สําคัญ ร้อยละ . แต่การประเมินตามสภาพจริ ง ภาคเรี ยนที /
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการ
วัดด้วยข้อสอบโอเน็ต ซึงความตังใจเรี ยนส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อคะแนนโอเน็ต (สถิรพร, )
ชันมัธยมศึกษาปี ที ปี การศึกษา
ผลการประเมินตามสภาพจริ งภาคเรี ยนที /
กับภาคเรี ยนที /
มี
ความสัมพันธ์กนั ร้อยละ 82.8 แต่ผลการประเมินตามสภาพจริ งทังภาคเรี ยนที /
และ /
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผล
การวัดด้วยข้อสอบโอเน็ต อาจมีสาเหตุเนื องมาจากนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที ไม่ให้ความสําคัญกับคะแนนสอบ แต่ให้
ความสําคัญกับการตัดสิ นใจเลือกทางเดินหลังจากสําเร็ จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที มากกว่า ปี การศึ กษา
– 2555
ผลการสอบโอเน็ตของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีคะแนนตํามาโดยตลอด ซึงในปี การศึ กษา
คะแนนยังคงตําเฉลียร้อยละ . (กระทรวงศึกษาธิการ, )

สรุ ปผลการวิจัย

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในสหวิทยาเขตต้นนําตาปี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึ กษามัธยมศึกษา เขต
มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เมือประเมินตามสภาพจริ งภาคเรี ยนที /
และ /
ไม่แตกต่างกัน แต่เมือวัด
ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางซึ งจัดทําตามโครงสร้างหลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน
พุท ธศัก ราช
คะแนนประเมิ น ตามสภาพจริ งกับ คะแนนข้อ สอบมาตรฐานกลางแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ใน
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที , , และ (ตารางที ) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินตามสภาพจริ งและผลการ
วัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรี ยนแต่ละคน พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที ผลการประเมิ นตามสภาพจริ งมี
ความสัมพันธ์กบั ผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางอย่างมีนยั สําคัญทัง ภาคเรี ยน กล่าวคือนักเรี ยนทีมีผลการประเมิน
ตามสภาพจริ งตํา จะมีผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานตํา หากนักเรี ยนมีผลการประเมินตามสภาพจริ งสูง จะมีผลการวัดด้วย
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ข้อสอบมาตรฐานกลางสู งด้วย ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการประเมินตามสภาพจริ งมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญกับ
ผลการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางเฉพาะภาคเรี ยนที / เท่านัน ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการประเมินตามสภาพ
จริ งมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญกับผลการวัดด้วยข้อสอบโอเน็ตเฉพาะภาคเรี ยนที /
และระดับชันมัธยมศึ กษาปี ที
ผลการประเมินตามสภาพจริ งของนักเรี ยนแต่ละคนไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการวัดด้วยข้อสอบโอเน็ต ทีระดับนัยสําคัญ
0.05

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ นางสาวกัญ ญ์พิ ด า จงคง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนนางเอื อยวิท ยา นายโสภณ บุ รีแ สง ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนละอายพิท ยาณุ ส รณ์ ที ให้ก ําลังใจในการปฏิ บ ัติ งานวิจ ัยเพื อพัฒ นางานและยกระดับ ผลสัม ฤทธิ ของผู้วิจัยใน
ตําแหน่ งหัวหน้ากลุ่มงานบริ หารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ขอขอบคุ ณนายเสกสรร สรรสรพิสุท ธิ ครู
โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยทีช่วยจุดประกายความคิดการจัดการเรี ยนรู้ทีผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทํา (Active Learning)ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาและการเขียนบทความวิจยั ขอขอบคุณครู ผสู ้ อนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ทุกท่าน ขอบคุณนักเรี ยนโรงเรี ยนนางเอือย
วิทยาและโรงเรี ยนละอายพิทยาณุสรณ์ ทีให้ความร่ วมมือในทุกกิ จกรรมที โรงเรี ยนจัดเพือให้นักเรี ยนเป็ นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข
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บทคัดย่อ
บุคลิกภาพเป็ นปั จจัยหนึ งของความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูท้ ีมีบุคลิกภาพแตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรมแตกต่าง
กันไป นักเรี ยนนักศึ กษาใช้สถานทีมีเสี ยงรบกวนต่างกัน ในการอ่าน ย่อมส่ งผลต่อความสามารถในการจดจําและเข้าใจ
เนื อหาแตกต่างกันออกไป งานวิจยั ชินนี มีวตั ถุประสงค์ทีต้องการศึ กษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ กับความเข้าใจในการ
อ่านทีมีสภาพแวดล้อมต่างกันของนักศึกษาที มีบุคลิกภาพเปิ ดเผยและบุ คลิกภาพเก็บตัว ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งการทดลอง
รู ปแบบ x การเปรี ยบเที ยบระหว่างบุคคล (between-subject design) ทีมีตวั แปรต้นบุ คลิกภาพ (แบบเปิ ดเผยกับแบบเก็บ
ตัว) และตัวแปรต้นสภาพแวดล้อมในการอ่าน (ฟังเพลงกับไม่ได้ฟังเพลง) กับผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองจํานวน คน คัดเลือก
เฉพาะผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที มีคะแนนบุคลิกภาพที สามารถแยกแยะตามบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยกับแบบเก็บ ตัว ได้อย่าง
ชัดเจน ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพเปิ ดเผยและเก็บตัว มีจาํ นวน 22 คน และ 16 คนตามลําดับ ผลการทดลอง พบว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพแตกต่างกันเมืออ่านเอกสารในสถานการณ์ทีไม่ได้ฟังเพลงแล้ว คะแนนการทดสอบการ
อ่านไม่แตกต่าง แต่ ในสถานการณ์ที ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองต้องฟั งเพลงขณะที อ่านเอกสาร กลุ่ มผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที มี
บุคลิกภาพเปิ ดเผย มีคะแนนในการอ่านสู งกว่ากลุ่มทีมีบุคลิกภาพเก็บตัวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลการทดลองสนับสนุน
งานวิจยั ทีผ่านมาและสอดคล้องกับบุคลิกภาพของบุคคล
คําสําคัญ : บุคลิกภาพ, บุคลิกภาพแบบแสดงตัว, บุคลิกภาพเก็บตัว, การอ่าน
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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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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ ให้บุคคลมากมายมีพฤติกรรมการใช้เวลาเปลียนแปลงอย่างมาก ซึ งไม่เพียงเป็ น
ปัญหาที เกิดขึนในต่างประเทศ ประเทศไทยก็ประสบกับเหตุการณ์ทีบุคคลก้มหน้าเล่นสมาร์ ทโฟนหรื ออุปกรณ์พกพา เช่น
ในช่วงเวลาที บุ คคลกําลังเดิ น ระหว่างนังรอ ระหว่างอยู่ในรถไฟฟ้ า นักเรี ยนนักศึกษาเมืออยู่ในช่วงพัก ก็จะก้มหน้าเล่น
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ หรื อ แม้แ ต่ในระหว่างเรี ยน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ ส่ งผลให้ บุ ค คลมี พ ฤติ กรรม
เปลียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษาในปั จจุบนั ได้เปลียนแปลงไปมากด้วยเช่นกัน นักศึกษาใช้สมาร์ ทโฟน
อัด เสี ย งของการบรรยายและนํา กลับ ไปฟั ง ทบทวน ถ่ ายรู ป การเขี ย นโน้ ต ต่ างๆ ของอาจารย์ ตัว อย่า งที อาจารย์ใ ช้
ประกอบการบรรยาย นักศึ กษาจึงไม่ตอ้ งจดคําบรรยาย เข้าห้องเรี ยนเพือไปฟังบรรยายอย่างเดียว และอีกหลายคนก็อาจจะ
เข้าไปโดยไม่ตอ้ งให้ความสนใจการบรรยายของอาจารย์มากนัก เพราะได้อดั คําบรรยายไว้อยู่แ ล้ว นักศึ กษาสามารถจะ
นําเอาไฟล์เสี ยง หรื อรู ปภาพกลับมาศึกษาหรื อทบทวนในภายหลัง
หนังสื อตําราหรื อเอกสารประกอบการเรี ยนมีรูปแบบทีเป็ น E-book มากขึน นักเรี ยนนักศึกษาก็ใช้เวลาไปกับการ
อ่านเอกสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และผ่านอุปกรณ์พกพา รู ปแบบการเรี ยนการศึกษาในลักษณะเช่นนีก็สะท้อนให้เห็ น
การเปลียนแปลงไปเมือเทียบกับการเรี ยนการสอนของนักศึกษาในอดีตอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบไหนทีจะให้ผลการ
เรี ยนดี กว่ากันหรื อไม่ก็ตาม แต่สิงทีเห็ นได้ชัดกับการเรี ยนในปั จจุบนั จะมีแนวโน้มที ผูเ้ รี ยนจะศึ กษาทบทวนเอกสารการ
เรี ยนกับระบบคอมพิวเตอร์เพียงลําพังคนเดียวมากขึน
นักเรี ยนนักศึ กษาบางคนเมือต้องอ่านเอกสารหนังสื อตํารา จะมีการเปิ ดเพลงหรื อทีวีทาํ ให้สภาพแวดล้อมไม่เงียบ
จะช่วยให้นกั เรี ยนนักศึกษาผูน้ นจึ
ั งจะสามารถอ่านหนังสือได้ ในขณะทีบางคนจําเป็ นต้องหาสถานทีเงียบๆเพือทีตนเองจะ
สามารถมีสมาธิจดจ่อกับเอกสารทีตนเองกําลังอ่านอยูใ่ นขณะนันได้ จะเห็นได้วา่ ความต้องการสภาพแวดล้อมในการอ่านที
แกต่างกันเป็ นการสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
บุ ค คลิ กภาพเป็ นปั จจัยสําคัญหนึ งที สะท้อนถึ งความแตกต่างระหว่างบุ ค คลที นักวิจัยในหลายสาขาได้น ําไป
ศึ กษาวิจยั เพราะเป็ นตัวแปรที ส่ งผลต่อผลการปฏิ บัติงาน (performance) ของบุคคลหรื อพฤติ กรรมที แตกต่างกัน ออกไป
งานวิจยั หลายชินได้ศึกษาถึงบุคคลที มีบุคลิกภาพแตกต่างกันในการอ่านเอกสาร งานวิจยั ทีได้ผ่านมาได้ชีให้เห็นว่า บุคคลที
มีบุคลิกภาพต่างกันจะมีความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกัน Nurianfar, Azizi Far, & Gowhary (2014) ได้ทาํ วิจยั กับนักศึกษา
ที ศึ ก ษาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศที มี บุ ค ลิก ภาพเปิ ดเผย (Extrovert) และบุ ค ลิ กภาพเก็ บ ตัว (Introvert) พบว่า
นักศึ กษาทีมีบุคลิกภาพเปิ ดเผยทําคะแนนทดสอบความเข้าใจในการอ่านได้สูงกว่านักศึกษาที มีบุคลิ กภาพเก็บตัว อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยให้เหตุผลว่า นักศึ กษาทีมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยจะเป็ นบุคคลที ชอบปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลทําให้มี
โอกาสได้เรี ยนรู ้ แ ละใช้ภาษาได้ม ากกว่านัก ศึ ก ษาที มี บุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว ในขณะที Andriyani ( ) ได้ท ําการศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาทีมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย (Extrovert) กับบุคลิกภาพเก็บตัว (Introvert) ใน
ลักษณะเดี ยวกัน กลับพบว่า นักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตัวทําคะแนนทดสอบความเข้าใจในการอ่านได้สูงกว่านักศึกษาทีมี
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย โดยให้เหตุผลไว้วา่ นักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิ ดเผยจะให้ความสนใจกับสิ งทีเกิดขึนรอบตนเอง ไม่
สามารถมี ค วามสนใจจดจ่อกับ เอกสารในขณะที อ่านได้ จะเห็ นได้ว่า ผลการวิจยั ให้ผลที ขัด แย้งกัน แต่สิงที ค้น พบของ
งานวิจยั นีเหมือนกันคือ นักศึกษาทีมีบุคลิกภาพแตกต่างกันส่ งผลให้ความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
เนืองจากแนวโน้มนักเรี ยนนักศึกษาใช้อุปกรณ์พกพาทีมีมากขึนในปั จจุบนั พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์พกพาทีแยก
เป็ นส่วนบุคคล พฤติกรรมการเรี ยนทีเปลียนแปลงไป ประกอบกับนักศึกษาแต่ละคนมีบุคลิกภาพแตกต่างกันย่อมจะมีส่วน
ทําให้นกั ศึ กษาเมืออ่านเอกสารในสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกันจะมีความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกันไป งานวิจยั ชินนีจึงมี
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เป้ าหมายทีจะศึ กษานักศึ กษาที มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน อ่านเอกสารในสภาพแวดล้อมที แตกต่างกัน จะมีคะแนนทดสอบ
ความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่ โดยคาดหวังข้อค้นพบของงานวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และอาจารย์ทีจะกําหนดสภาพแวดล้อมในการอ่านสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองทําให้ความเข้าใจในการอ่านเป็ นไป
ได้อย่างดีทีสุด
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
Andriyani (2016) ได้ทาํ การศึ กษาเปรี ยบเที ยบความเข้าใจในการอ่านของนักศึ กษาที มีบุ ค ลิกภาพแบบเปิ ดเผย
(Extrovert) กับบุ คลิ กภาพเก็บ ตัว (Introvert) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาในชันปี ที 1 ของนักศึ กษามหาวิท ยาลัย Lampung
Selatan จํานวน 64 คน ใช้รูปแบบการทดลองแบบ ex post facto ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาทีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวทํา
คะแนนในการอ่าน (Mean=71.96) ได้สูงกว่านักศึกษาที มีบุคลิกภาพเปิ ดเผย (Mean=63.75) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 95%
สาเหตุทีนักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิ ดเผยประสบปั ญหาในการอ่านมากกว่า อาจเป็ นเพราะนักศึกษาทีมีบุคลิกถาพเปิ ดเผยให้
ความสนใจกับสิ งแวดล้อมรอบตนเอง จึงทําให้ไม่สามารถให้ความสนใจกับเนือหาในขณะอ่านได้อย่างต่อเนืองนักศึกษาทีมี
บุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว ในทางตรงข้า มสามารถให้ ค วามสนใจในการอ่ า นได้ดี ก ว่ามี คุ ณ ลัก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัวจึ ง มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้าใจในการอ่าน
Mall-Amiri & Nakhaie (2013) ทําวิจยั เปรี ยบเที ยบนักศึ กษาหญิ งที มีบุ ค ลิ กภาพเปิ ดเผยและเก็บตัวซึ งศึ กษาใน
สาขาวิชาศึกษาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ (EFL) ในทักษะทางการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เครื องมือวัด
บุคลิกภาพของ Eysenck (EPI) ทําการทดสอบทักษะการฟังจํานวน 6 เรื อง จํานวนคําถามทังหมด 80 ข้อ และทดสอบทักษะ
การอ่านจํานวน 8 เรื องจํานวนข้อคําถามทังหมด 60 ข้อ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาหญิงชันปี ที 2 จํานวน 150 คน มีจาํ นวน
นักศึ ก ษา 108 คนที นํามาแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม เป็ นกลุ่ ม นัก ศึ ก ษาที มี บุ ค ลิ ก ภาพเปิ ดเผยกับ บุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว กลุ่ ม ของ
นักศึกษาทังสองกลุ่มจะได้รับการทดสอบทักษะการอ่านและการฟังเหมือนกัน ผลการทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ ม ด้ว ยสถิ ติ t-test พบว่า นั กศึ ก ษาที มี บุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัวทําคะแนนในทักษะการฟั ง ได้สู ง กว่านักศึ ก ษาที มี
บุคลิกภาพเปิ ดเผยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะทีทังสองกลุ่มไม่มีคะแนนทักษะการอ่านแตกต่างกัน ผลการวิจยั อาจจะ
เป็ นสิ งที สะท้อนให้เห็ นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรี ยนรู ้ท างภาษากับคุณลักษณะบุคลิกภาพ ซึ งนําสู่ การะเป็ น
ข้อแนะนําให้กบั ผูส้ อนทีจะใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพเพือให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ทกั ษะทางภาษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
Nurianfar, Azizi Far, & Gowhary (2014) ทําวิจัย เพื อเปรี ยบเที ย บทั กษะการอ่า นของนัก ศึ ก ษาที มี บุ ค ลิ ก ภาพ
เปิ ดเผยกับนักศึ กษาที มีบุคลิกภาพเก็บตัว โดยเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาสองกลุ่ม นักศึกษา
บุคลิกภาพเปิ ดเผยเป็ นกลุ่มบุคคลทีน่ าจะได้เปรี ยบในการเรี ยนรู ้ทางภาษามากกว่าเพราะเป็ นบุคคลทีชอบมีการปฏิ สัมพันธ์
กับบุคคลอืน จึ งเป็ นผูท้ ี น่ าจะได้ใช้ทกั ษะภาษาได้มากกว่า กลุ่มนักศึ กษาที มีบุคลิกภาพเก็บตัว ดังนันนักศึ กษาบุคลิกภาพ
เปิ ดเผยจึ งถูกคาดหวังว่าจะเป็ นกลุ่มทีทําคะแนนความเข้าใขในการอ่านได้สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาทีมีบุคลิภาพเก็บตัว ผลการ
ทดลองกับ นั กศึ ก ษาผูเ้ รี ยนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษในเมื อ ง ilam ประเทศอิ ห ร่ าน จํานวน 60 คนพบว่า นักศึ ก ษาที
บุคลิกภาพเปิ ดเผยทําคะแนนความเข้าใจในการอ่านได้สูงกว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตัวอย่างมีนียสําคัญทางสถิติ
จากงานวิจยั ในต่างประเทศ จะเห็นได้วา่ งานวิจยั หลายชินได้ทาํ การศึกษาวิจยั เกียวกับบุคลิกภาพของนักศึ กษาที
เกียวข้องกับทักษะทางภาษาทังด้านการอ่านและการฟัง ในขณะทียังขาดงานวิจยั ทางด้านเดียวกันนีในประเทศไทย อย่างไร
ก็ตาม จากข้อค้นพบของงานวิจยั ในต่างประเทศจะเห็น ได้ว่า ผลงานวิจยั ยังมีความขัดแย้งกัน อยู่ งานวิจยั ของ Andriyani
(2016) และ Mall-Amiri & Nakhaie (2013) ได้ขอ้ สรุ ปว่านักศึ กษาที มีบุคลิกภาพเก็บตัวสามารถทําคะแนนความเข้าใจใน
การอ่าน และคะแนนในการฟัง สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาบุคลิกภาพเปิ ดเผย โดยให้เหตุผลว่า กลุ่มผูท้ ีมีบุคลิกภาพเก็บตัวสามารถ
ให้ความสนใจกับเนื อหาทีกําลังทําอยู่ (Working Memory) ได้ดีกว่ากลุ่มที มีบุคลิกภาพเปิ ดเผย ในขณะที Nurianfar, Azizi
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Far, & Gowhary (2014) กลับ พบว่า นักศึ กษาที มีบุ คลิ กภาพเปิ ดเผยมี คะแนนความเข้าใจในการอ่านสู งกว่านักศึกษาที มี
บุคลิกภาพเก็บตัว

วิธีดําเนินการวิจัย

. ตัวแปรและสมมติฐาน

งานวิจยั ชิ นนี มีวตั ถุ ป ระสงค์ที ต้องการศึ กษาเปรี ยบเที ยบความเข้าใจในการอ่านระหว่างบุค คลที มีบุ ค ลิกภาพ
เปิ ดเผยกับบุคลิกภาพเก็บตัวในสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกัน ตัวแปรต้นในงานวิจยั นี มี 2 ตัวแปรได้แก่ ตัวแปรบุคลิกภาพ 2
ระดับ (บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยและแบบเก็บตัว) และตัวแปรต้นสภาพแวดล้อมในขณะอ่านข้อความ 2 ระดับ (ฟั งเพลงและ
ไม่ได้ฟังเพลง) ตัวแปรตามเป็ นคะแนนความเข้าใจในการอ่านเอกสาร
. การออกแบบการทดลอง

การวิจยั ครังนี เป็ นงานวิจยั เชิ งการทดลองที มีรูป แบบการทดลองเป็ นแบบ 2x2 การเปรี ยบเที ยบระหว่างบุคคล
(between factorial design) ประกอบด้วย 2 ระดับ ของตัวแปรบุคลิกภาพ และ ระดับของตัวแปรสภาพแวดล้อมในขณะ
อ่าน ทําให้มีกลุ่มทดลองทังหมด 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มทดลอง 1 เป็ นกลุ่มทีมีผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยอ่าน
เอกสารพร้อมกับฟังเพลง กลุ่มทดลอง 2 เป็ นกลุ่มทีมีผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยอ่านเอกสารโดยไม่ได้ฟัง
เพลง กลุ่มทดลอง 3 เป็ นกลุ่มทีมีผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองมีบุคลิกภาพเก็บตัวอ่านเอกสารพร้อมกับฟังเพลง และกลุ่มทดลอง
กลุ่ม เป็ นกลุ่มทีมูเ้ ข้าร่ วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวอ่านเอกสารโดยไม่ได้ฟังเพลง งานวิจยั นี เลือกใช้รูปแบบการ
ทดลองแบบการเปรี ยบเทียบระหว่างบุคคล ดังนันผูเ้ ข้าการทดลองทีมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย คนจะถูกสุ่มให้เข้ากลุ่มการ
ทดลอง หรื อ 2 ส่วนผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 1 คนจะถูกสุ่ มให้เข้ากลุ่มทดลอง หรื อ 4
. การวัดผลการทดลอง
ในงานวิจยั นีจะวัดผลความเข้าใจในการอ่านเป็ นคะแนนทีตอบได้ถูกต้องจากการอ่านบทความข่าวทังหมด 3 ข่าว
ซึ งประกอบด้วยข่าวที มีเนื อหาทีมีอารมณ์ความรู ้สึกเศร้า สนุกสนาน และข่าวกลางๆ ทีมีเนื อหาทัวไปทีไม่มีอารมณ์เข้าไป
เกี ยวข้อง เพือมิให้เกิ ดความลําเอียงของเนื อหาของข่าวทีมีต่อการจดจํา เพราะทฤษฎี Pollyanna Principle และผลงานวิจัย
ทางจิตวิทยา ได้ชีให้เห็ นว่า สิ งที ผ่อนคลายหรื อทําให้รู้สึกดี จะทําให้บุ คคลจําได้แม่นยํามากและนานกว่าสิ งที หดหู่ หรื อ
สะเทื อนใจ ส่ วนสิ งที เป็ นกลางไม่ผ่อนคลายหรื อไม่หดหู่ พบว่าบุคคลจะจําได้น้อยที สุ ด (Matlin, 2012) ข่าว 1 ข่าวจะมี
คําถามทีเกียวข้องทังหมด 5 คําถาม คะแนนเต็มของการอ่านข่าวทังหมด 15 คะแนนต่อบุคคล
. สมมติฐานการทดลอง
บุคลิกภาพเป็ นปั จจัยหนึ งที แสดงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคคลทีมีบุคลิกภาพเปิ ดเผยจะเป็ นผูท้ ี สนใจต่อ
ผูค้ นและสิ งต่าง ๆ ทีอยูร่ อบตัว สนใจต่อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในโลกภายนอกมากกว่าจะจดจ่อสนใจเฉพาะเรื องของ
ตนหรื อภายในใจตนเองเท่านัน มี ความสนใจในการเข้าสังคม ชอบสังคมชอบพบปะผูค้ นมากกว่าสิ งของ ชอบสมาคม
ในขณะทีบุคคลที มีบุคลิกภาพเก็บตัวจะเป็ นจะมีแนวโน้มทีจะเก็บตัว เก็บความทุกข์ไว้กบั ตนเอง ไม่มีความมันใจในตัวเอง
ทีจะต่อสู ้กบั เหตุการณ์ภายนอก ชอบคิด ชอบทําอะไรเงียบ ๆ อยูค่ นเดียว และชอบครุ่ นคิดคนเดียว (คนึง ตรงต่อกิ จ, 2553)
และจากงานวิจยั ของ Andriyani ( ) และ Mall-Amiri & Nakhaie ( ) พบว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตัวสามารถทํา
คะแนนความเข้าใจในการอ่าน และคะแนนในการฟัง สู งกว่ากลุ่มนักศึ กษาบุคลิกภาพเปิ ดเผย ในขณะที Nurianfar, Azizi
Far, & Gowhary ( ) กลับพบว่า นักศึ กษาที มีบุค ลิกภาพเปิ ดเผยมี คะแนนความเข้าใจในการอ่านสู งกว่านักศึ กษาที มี
บุคลิกภาพเก็บตัว จึงทําให้สมมติฐานวิจยั นี เป็ นดังนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

313

. ปัจจัยบุคลิกภาพส่ งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน กลุ่มทดลองทีมีบุคลิกภาพเก็บตัวจะมีคะแนนความเข้าใจใน
การอ่านแตกต่างกลุ่มทดลองทีมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย
4.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการอ่านเอกสารส่งผลต่อความเข้าในการอ่าน กลุ่มทดลองทีอ่านเอกสารทีไม่ได้ฟัง
เพลงจะมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านแตกต่างจากกลุ่มทดลองทีอ่านเอกสารพร้อมฟังเพลงด้วย
4.3 ปัจจัยบุคลิกภาพร่ วมกับปั จจัยสภาพแวดล้อมในการอ่านส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน
.ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลอง
ในการทดลองนี ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองเป็ นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยจํานวน 100 คน โดยทําการสุ่มขอความ
อนุเคราะห์จากนักศึกษาทีเข้ามาใช้บริ การในหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ งจะมีนกั ศึกษามาจากหลากหลายคณะ และ
เป็ นสถานทีทีเหมาะสมกับการทดลอง เพราะเป็ นบริ เวณทีนักศึกษาคุน้ เคยใช้เป็ นทีอ่านหนังสื อ
.เครื องมือทีใช้ในการทดลอง
เครื องมือที ใช้ในการทดลองจะประกอบแบบทดสอบบุคลิกภาพเปิ ดเผยและเก็บตัวทีพัฒนาขึนโดย (รสชริ นทร์
ฉายแก้ว , 2536) ถู ก คัด เลื อ กมาเฉพาะข้อ คํา ถามที เป็ นคํา ถามเกี ยวข้อ งกั บ บุ ค ลิ ก ภาพมิ ติ เปิ ดเผยกับ เก็ บ ตัว เท่ า นั น
(Extroversion-Introversion dimension) มี จ ํา นวนทั งหมด 10 ข้อ คํา ถามซึ งมี ค่ า ความเชื อมัน (Reliability) โดยใช้ สู ต ร
สัมประสิ ทธิ แอลฟา (Cronbach’s Alpha coefficient) เท่ากับ 0.6932 และในงานวิจยั นี ได้ทาํ การทบทวนวิเคราะห์ค่าความ
เชื อมันโดยใช้สูตรเดี ยวกัน กับ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 30 คนได้ค่าความเชื อมันเท่ ากับ 0.7 ซึ งใกล้เคี ยงกับ งานวิจยั ต้นฉบับ
เอกสารเพือใช้ทดสอบความเข้าใจในการอ่านมีทงหมด
ั
3 เรื อง 2 เรื องเป็ นเรื องทีนํามาจาก 1) ข่าวที มีเนื อหาหดหู่ เป็ นข่าว
เกียวกับการฆาตกรรม และ 2) ข่าวที มีเนื อหากลางมิ ได้ส่งผลต่ออารมณ์ของผูอ้ ่าน เป็ นข่าวเกียวกับการกี ฬา ส่ วนเรื องที 3
เป็ นเรื องที แต่ ง ขึ นเองจากเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง ของนั ก ศึ ก ษาโดยมี เ นื อหาที ทํา ให้ ผู ้อ่ านเกิ ด ความขําขัน ตลก สนุ ก สนาน
แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านเป็ นข้อคําถามทีใช้ทดสอบความจําและความเข้าใจเกียวกับเนือหาในเรื องทีผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดลองได้อ่าน คําถามที ถูกสร้างขึนจํานํามาจากเนื อเรื องทีอ่านเท่านัน แต่ละเรื องจะมีคาํ ถามอยู่ 5 ข้อ การสร้ างคําถามจะ
เลียนแบบการสร้ างคําถามในการทดลองเรื องการอ่านของ (Matlin, 2012) ซึ งมี อยูส่ องลักษณะ คื อ คําถามถูกสร้างขึนใน
ลักษณะที มีเนื อหาตามทีปรากฏในเนื อหาทีผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองได้อ่านจริ ง บางคําถามเป็ นจะคําถามทีมีความใกล้เคียงกับ
เนือหาทีอ่านแต่มีบางส่ วนเปลียนแปลงไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้เปลียนความหมายหลักของประโยค (Lexical Change) และบาง
คําถามจะเป็ นคําถามทีถูกเปลียนแปลงความหมายไป (Semantic Change) ตัวอย่างเช่น เนือหาในข่าวได้กว่าไว้ “น.ส.พรทิพย์
อายุ ปี เป็ นพนั ก งานของคลิ นิ ก ทํา ฟั น สภาพศพนอนหงายอยู่บ นที นอน” คํา ถามที ถู ก สร้ า งขึ นในกรณี ที มี ก าร
เปลียนแปลงเล็กน้อย (Lexical Change) เช่น การเปลียนชื อ “น.ส.ภรทิพย์ อายุ 3 ปี เป็ นพนักงานของคลินิกทําฟัน สภาพ
ศพนอนหงายอยูบ่ นทีนอน” ส่วนคําถามทีเป็ นการเปลียนแปลงเชิงความหมายของประโยค (Semantic change) เช่น “น.ส.
พรทิพย์ มีสภาพนอนควําอยูบ่ นโต๊ะในคลีนิกหมอฟัน อายุ ปี ” เอกสารเนือหาทีให้ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองอ่านจะแสดงด้วย
สไลด์ และคําถามทีถามก็จะแสดงด้วยสไลด์โดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองพิจารณาตัดสิ นใจว่า คําถามต่อไปนี อยูใ่ นเนือหาที
ผูอ้ ่านได้อ่านไปก่อนหน้าหรื อไม่ ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองจะตอบคําตอบแต่ละข้อลงในกระดาษคําตอบทีเตรี ยมไว้ให้ คําตอบ
จะเป็ นการทําเครื องหมาย / ลงในช่องถ้าคําถามนันปรากฏอยูใ่ นเรื องทีอ่านหรื อไม่
.ระเบียบวิธีในการทดลอง
ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองจะถู กขอให้ช่วยเหลื อเข้าร่ วมการทดลอง โดยผูท้ ดลองจะได้อ ธิ บ ายให้กับ ผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดลองว่าต้องทําอะไรบ้าง เมือผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองยินดีทีจะให้ความช่วยเหลือก็เริ มต้นให้ทาํ แบบทดสอบบุคลิก ภาพเพือ
แยกบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยหรื อเก็บตัว ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองจะถูกกําหนดลงในกลุ่มทดลองทีอ่านเนือเรื องบนสไลด์โดยไม่
ต้องฟั งเพลงหรื อในกลุ่มทดลองที อ่านเนื อเรื องบนสไลด์พร้อมกับการใส่หูฟังเพือฟังเพลง เมือผูเ้ ข้า ร่ วมการทดลองอ่าน
เรื องแต่ละเรื องจบจะก็มีคาํ ถามทีต้องตอบทังหมด 5 ข้อ เมืออ่านครบสามเรื องก็จะเป็ นการเสร็ จสิ นการทดลอง ผูท้ ดลองก็
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จะกล่าวขอบคุณในการให้ความช่วยเหลือในการศึกษาครังนี เพือควบคุมการทดลองเป็ นไปแนวทางเดียวกัน ในระหว่างการ
ทดลอง ผูท้ ดลองจะนังอยูก่ บั ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองเพือเป็ นผูค้ วบคุมการกดสไลด์ ป้องกันมิให้ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองกดสไลด์
กลับไปมาเอง

ผลการทดลอง

งานวิจยั นี เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยทางบุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมในระหว่างการอ่านเอกสารกับความ
เข้าใจในการอ่านเอกสาร กับจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองซึงเป็ นนักศึกษาทังหมด 100 คน โดยวัดผลความเข้าใจในการอ่าน
ด้วยจํานวนคําตอบทีถูกต้องจาก 15 ข้อในการอ่านเรื องราวทังหมด 3 เรื อง ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความเข้าใจใน
การอ่านจามปั จจัยงานวิจยั นี จําเป็ นต้องวิเคราะห์คะแนนในการจําแนกบุคลิกภาพของผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองก่อน
ตาม
คําอธิ บ ายการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพของวัลภา สบายยิง (2542) ต้องทําการรวมคะแนนจากแบบทดสอบบุ คลิกภาพ
จํานวน 20 ข้อ นํามาหาค่าเฉลีย (X̅ = 33.83) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD=5.37) คํานวณหาค่าคะแนนทีจะใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแบ่ งบุ คลิ กภาพเป็ นเปิ ดเผยและเก็บ ตัว เกณฑ์ทีใช้คาํ นวณได้จาก ค่ าเฉลียบวกด้วยค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเป็ น
เกณฑ์ส่วนบุ คลิกภาพคะแนนสู ง (X̄̅H = 39.19) และค่าเฉลียลบด้วยค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเป็ นเกณฑ์ส่วนบุคลิกภาพ
คะแนนตํา (X̄̅L=28.46) ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองทีมีคะแนนบุคลิกภาพสู งหรื อเท่ากับเกณฑ์คะแนนสูง (X̄̅H) จะจัดเป็ นกลุ่มผู ้
ทีมีบุคลิกภาพเปิ ดเผย ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที มีคะแนนบุคลิกภาพตํากว่าหรื อเท่ากับเกณฑ์คะแนนตํา (X̄̅L) จะจัดเป็ น
กลุ่มผูท้ ีมีบุคลิกภาพเก็บตัว แต่เพือให้ได้จาํ นวนของผูเ้ ข้าร่ วมในการทดลองแต่ละกลุ่มทดลองมีจาํ นวนใกล้เคียงมากทีสุ ด
เกณฑ์คะแนนบุคลิกภาพตําจะใช้ (X̄̅L=29) และเกณฑ์คะแนนบุคลิกภาพสู งจะใช้ (X̄̅H = 39) แทน ทําให้จาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วม
การทดลองแต่ละกลุ่มแสดงในตารางที 1 และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณาแสดงได้ดงั ภาพที 1
ตารางที 1 จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองในแต่ละกลุ่มทดลอง
ปัจจัยบุคลิกภาพ
สภาพแวดล้อมในขณะอ่าน
เปิ ดเผย เก็บตัว
ไม่ได้ฟังเพลง
13
9
ฟังเพลง
9
7

คะแนนความเข้ าใจในการอ่าน

14
12
10
8
6
4
2
0

คะแนนความเข้ าในการอ่านของแต่ละกลุม่ ทดลอง

บุคลิกภาพเปิ ดเผย

บคลิกภาพเก็บตัว

ไม่ได้ ฟังเพลงขณะอ่าน

บุคลิกภาพเปิ ดเผย

กลุม่ ทดลอง

ฟั งเพลงขณะอ่าน

ภาพที 1 ค่าเฉลียคะแนนความเข้าใจในการอ่านแยกตามกลุ่มทดลอง

บคลิกภาพเก็บตัว
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การวิเคราะห์ ผลการทดลอง

ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง
ปัจจัย

สภาพแวดล้อมในขณะอ่าน

ผลรวมของกําลังสองของค่า
เบียงเบน
2.738

df
1

ความแปรปรวน

1.39

0.247

6.011

3.051

0.09

18.738

1

18.738

ข้อผิดพลาด (Error)

66.994

34

1.97

ทังหมด (Total)

6.011
5025

1

38

P

2.738

บุคลิกภาพ

สภาพแวดล้อมในขณะอ่าน X
บุคลิกภาพ

F
9.51

0.004

จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (ดังตารางที 2) ได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยบุคลิกภาพส่งผลให้คะแนน
ความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 5% (P = 0.004, < . ) โดยกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วม
การทดลองทีมีบุคลิกภาพเปิ ดเผยมีคะแนนความเข้าใจในการอ่าน (X̄̅=11.95, SD=1.527) สูงกว่ากลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองที
มีบุคลิกภาพเก็บตัว (X̄̅=10.63, SD=1.310) ส่วนปั จจัยสภาพแวดล้อมในขณะอ่านมิได้ส่งผลให้คะแนนความเข้าในในการ
อ่านแตกต่างกัน(P = 0.247, > . ) ส่วนปั จจัยบุคลิกภาพร่ วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการอ่านก็มิได้ส่งผลให้คะแนน
ความเข้าในการอ่านแตกต่างกัน (P = 0.09,> 0.05)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

316

กราฟปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร (Interaction Plot)
ไม่ได้ฟังเพลงขณะอ่าน

13

12.5

11.85

12

ฟั งเพลงขณะอ่าน

12.11

11.22

คะแนนความเข้าในการอ่าน

11.5

11

10.5

9.86

10

9.5

9

8.5

8

บุคลิกภาพเปิ ดเผย

บคลิกภาพเก็บตัว

ภาพที 2 กราฟปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร (interaction plot)

จากผลการวิเคราะห์ จึ งมีห ลักฐานเพียงพอที จะยอมรับ สมมติฐานการทดลองของงานวิจัยนี ที ระบุ ไว้ว่า ปั จจัย
บุคลิกภาพส่ งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน โดยทีกลุ่มทดลองที มีบุคลิ กภาพเปิ ดเผยจะมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านสู ง
กว่ากลุ่ มทดลองที มีบุ ค ลิ กภาพแบบเก็ บ ตัวอย่างนัยสําคัญ (main effect of personality) แต่ยงั ไม่ มีห ลักฐานเพี ยงพอที จะ
ยอมรับสมมติฐานการทดลองของงานวิจยั นี ที ระบุไว้วา่ ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการอ่านเอกสารส่ งผลต่อความเข้าในการ
อ่าน กลุ่มทดลองทีอ่านเอกสารทีไม่ได้ฟังเพลงและกลุ่มทดลองทีอ่านเอกสารพร้อมฟังเพลงด้วยมีคtแนนความเข้าใจในการ
อ่ า นไม่ แ ตกต่ างกั น (no main effect of reading environment) และเช่ น เดี ย วกัน ยัง ไม่ มี ห ลัก ฐานเพี ย งพอที จะยอมรั บ
สมมติฐานการทดลองของงานวิจยั ทีระบุไว้ว่า ปั จจัยบุคลิกภาพร่ วมกับปั จจัยสภาพ แวดล้อมในการอ่านส่ งผลต่อความเข้า
ในการอ่าน (no interaction effect)

สรุ ปผลการวิจัยและวิจ ารณ์ ผล

งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยบุคลิกภาพซึงเป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยสภาพแวดล้อมในขณะอ่าน
เอกสารซึ งเป็ นเป็ นปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาหรื อไม่ ผลการทดลองพบว่า
ปั จจัยบุคลิกภาพทางด้านการปฏิสัมพันธระหว่างบุคคล (Extroversion-Introversion dimension) ส่งผลทําให้คะแนนความ
เข้าใจในการอ่ านแตกต่ างกัน โดยนักศึ กษาที มีบุ ค ลิ กภาพเปิ ดเผยมี ค ะแนนความเข้าใจในการอ่านสู งกว่านักศึ กษาที มี
บุคลิกภาพเก็บตัวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการทดลองในครังนี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Nurianfar, Azizi Far, &
Gowhary,
) อาจเป็ นเพราะว่ า นั ก ศึ ก ษาที มี บุ ค ลิ ก ภาพเปิ ดเผยตัว สามารถอ่ า นเอกสารเข้า ใจได้ไ ม่ ว่า จะอยู่ใ น
สภาพแวดล้อ มแบบใด ในขณะที นั ก ศึ ก ษาที มี บุ ค ลิ ก ภาพเก็ บ ตัว จะประสบปั ญ หาในการอ่ า นเอกสารมากขึ นใน
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สภาพแวดล้อมที ต้องฟั งเพลงไปพร้ อมด้วย จากรู ปที 2 กราฟปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปร ชี ให้เห็ นว่า กลุ่มทดลองที เป็ น
นักศึ กษาบุ ค ลิ กภาพเก็ บ ตัวอ่านเอกสารที ได้ฟั งเพลงไปพร้ อมด้วยมี ค ะแนนความเข้าใจในการอ่านตําที สุ ด (X̄̅=9.86,
SD=0.9) ในขณะทีกลุ่มทดลองทีเป็ นนักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิ ดเผยและฟั งเพลงไปพร้อมด้วยมีคะแนนความเข้าใจในการ
อ่านสู งสุ ด (X̄̅=12.11, SD=1.167) ผลที ค้นพบได้จึงน่ าสะท้อนให้เห็ นถึงคุณลักษณะของบุ คคลที มีบุคิ กภาพแตกต่างกัน
เพราะบุคคลที บุคลิกภาพเก็บตัวชอบชอบทําอะไรเงี ยบ ๆ อยูค่ นเดียวเมือต้องฟั งเพลงในขณะที อ่านเอกสารไปด้วย ปั จจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกย่อมทําให้บุคคลกลุ่มนี ไม่สามารถมีสมาธิ จดจ่อกับสิ งทีกระทําได้อยูใ่ นขณะนัน หน่ วยความจํา ณ
ขณะนัน (Working Memory) ย่อมได้สิงรบกวน ส่ งผลความสามารถในการจดจํา ส่วนบุคคลทีมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยเป็ น
บุคคลทีชอบปฏิบตั ิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ืน สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีมีสิงรบกวนได้ ดังนันบุคคลเหล่านี เมือฟั งเพลง
ไปพร้ อมกับการอ่านเอกสารยังคงสามารถทนทานต่อเสี ยงเพลงและยังคงมีสมาธิ จดจ่อกับเอกสารที กําลังอยูข่ ณะนันได้
ความสามารถในการจดจํามิได้ถูกรบกวนด้วยสภาพแวดล้อม จึงยังทําให้จดจําเรื องทีอ่านได้
ผลของวิจยั ชินนีสนับสนุนกับงานวิจยั ทีผ่านมาในกลุ่มทีพบว่า นักศึกษาทีมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยมีคะแนนความ
เข้าใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตัวซึงทําให้อนุมานนําผลการศึกษาครังนีไปประยุกต์ใช้กบั นักศึกษาเมือ
ตนเองต้องอ่านหนังสื อตํารา ควรจะมีสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างไรทีจะช่วยส่งเสริ มเพือให้ตนเองสามารถเข้าใจและจดจํา
เนือหาในการอ่านได้ดี และเมือต้องมาทําการทดสอบทีวัดผลความทรงจําในเนือหาและความเข้าใจ นักศึกษาย่อมาสามารถ
ทําได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื ออาจารย์อาจจะนําไปประยุกต์ใช้จดั กิจกรรมทีส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความเข้าในการอ่านได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบุคลิกภาพ แต่อย่างไรก็ตาม จํานวนของกลุ่มตัวอย่างทีเหลือมาใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ในงานวิจยั มีจาํ นวนน้อย เนื องจากใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองกลุ่มคะแนนบุคลิกภาพสูงกับกลุ่มคะแนน
บุคลิกภาพตํา ตัดผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองทีมีคะแนนบุคลิกภาพกลางๆ ออกเพือให้ได้ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพเปิ ดเผย
และเก็บตัวแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ดังนันการทบทวนการดําเนิ นการลักษณะเดียวกันทีมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างเพิมขึนจึง
เป็ นสิ งทีได้รับการพิจารณาดําเนินต่อไป เพือให้ผลลัพธ์ของงานวิจยั ทีมีระดับความเชือมันสู งขึน
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บทคัดย่ อ
รายงานวิจยั ฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทีทําให้บุคคลทัวในสนใจเข้าศึกษาและปฏิบตั ิธรรมทีวัดถําสุมะ
โน และเพือหาแนวทางในการทําให้ป ระชาชนเข้าวัดเพือศึ กษาและปฏิ บ ัติธรรมให้มากขึน โดยเก็ บ รวบรวมข้อมู ลจาก
การศึ กษาเอกสารทางวิชาการ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยการสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์ทีจําพรรษาอยู่ที
วัดถําสุ มะโนไม่นอ้ ยกว่า ปี จํานวน รู ป และสัมภาษณ์ผทู ้ ีมาปฏิบตั ิธรรมทีวัดถําสุ มะโน จํานวน คน ในช่วงระหว่าง
วัน ที สิ งหาคม
ถึ งวันที ตุลาคม
จากการศึ กษาวิจยั พบว่า ปั จจัยที ทําให้บุคคลทัวในสนใจเข้าศึ กษาและ
ปฏิ บตั ิธรรมทีวัดถําสุ มะโน ได้แก่ ( ) เจ้าอาวาสมี นโยบายในเผยแผ่ธรรมะให้กบั ประชาชนด้วยการส่ งเสริ มให้ประชาชน
เข้ามาปฏิ บ ัติธรรมภายในวัด ( ) มี พระวิปั สสนาจารย์ และ ( ) มีการบริ หารจัด การสํานักปฏิ บ ัติธรรมที ช่ วยให้ผูส้ นใจ
สามารถปฏิบตั ิได้โดยสะดวก ได้แก่ การสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรมสามารถทําได้สะดวก มีกิจวัตรประจําวันทีชัดเจนและมุ่งเน้น
ด้านการปฏิบตั ิธรรม มีการจัดเตรี ยมสถานทีปฏิบตั ิธรรมทีเงียบสงบ มีอาหารสําหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรม และมีทีพักทีเหมาะสม
คําสําคัญ : ปฏิบตั ิธรรม, วัด, พุทธศาสนา

……………………………………………………………………………………………………………………......
.
1*

สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง
Department of Law, Facalty of Law, Thaksin University, Sub-district Banprow, District Papayom, Province Phatthalung 93210, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : gone2515@gmail.com
1*

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

320

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

บทนํา

ศาสนาต่าง ๆ อยูค่ ู่กบั มนุ ษย์มานานนับพันปี แล้ว ทังนี เนื องจากศาสนามีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างมาก เช่น ช่วย
ให้มนุษย์มีหลักในการดําเนินชีวติ เป็ นทียึดเหนียวจิตใจของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิงในเวลาทีมนุ ษย์ประสบปั ญหา หรื ออยู่
ในภาวะวิกฤต เนืองจากศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็ นคนดี ดังนัน หากบุคคลปฏิบตั ิตามหลักคําสอนทางศาสนาทีตน
นับถือ จะทําให้บุคคลทุกคนอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ปราศจากการเบียดเบียนซึงกันและกัน
สําหรับประเทศไทยประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือพุทธศาสนา โดยข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่ งชาติระบุวา่ ในปี
พ.ศ.
ประเทศไทยมีผทู ้ ีนับถือพุทธศาสนามากทีสุด จํานวน . ล้านคน (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ,
) โดยศาสนาพุทธสอนให้พุทธศาสนิ กชนมีความเมตตา กรุ ณา เอือเฟื อเผือแผ่ต่อผูอ้ ืน นอกจากนันพุทธศาสนายังสอนให้
ไม่เบียดเบียดเบียนผูอ้ ืนรวมทังไม่เบียดเบียนสัตว์ต่าง ๆ ด้วย โดยจะเห็นได้จากพุทธศาสนาสอนในเรื องการทําทาน และการ
รักษาศีล (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก,
, หน้า ) ไม่วา่ จะเป็ นศี ล ศีล และศี ล
ก็ตาม นอกนันพุทธศาสนายังสอนในเรื องกุศลกรรมบถ ซึงหมายถึง กรรมดีอนั เป็ นทางนําไปสู่ความสุขความเจริ ญ
หรื อสุคติ ประการ ได้แก่ กายกรรม (เว้นจากการเบี ยดเบี ยน เคารพกรรมสิ ทธิ ในทรั พย์สินของผูอ้ ืน และการเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม ) วจีกรรม (ละการพูดเท็จ ละการพูดส่อเสี ยด ละการพูดคําหยาบ ละการพูดเพ้อเจ้อ โดยพูดในสิงที
มีเหตุผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ) และมโนกรรม 3 (ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผูอ้ ืน ไม่มีจิตคิดร้าย มีความเห็นชอบ เช่น
ผลวิบากกรรมดีกรรมชัวมี เป็ นต้น ) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),
) ดังนัน หากพุทธศาสนิกชนมีความรู ้ความ
เข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนําเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิยอ่ มทําให้บุคคลทุก
คนย่อมสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุข แต่อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั พบว่าพุทธศาสนิ กชนทีเข้าวัดมีจาํ นวนลดลง จากการ
สํารวจของมูลนิ ธิเครื อข่ายครอบครัว รายงานเกียวกับสถานการณ์การเข้าวัดของครอบครัวไทยในยุคปั จจุบนั ว่า มีการเข้าวัด
ทําบุญร่ วมกันเฉลียเพียงเดือนละ ครังเท่านัน (พระมหาขวัญชัย กิ ตติเมธี ,
, หน้า ) ซึ งวัดนอกจากเป็ นสถานที บวช
เรี ยน ศึกษาและปฏิ บตั ิธรรมของพระภิกษุแล้ว ยังเป็ นสถานที อบรมสังสอนหลักธรรมให้แก่ทงพระภิ
ั
กษุและบุคคลทัวไป
หากประชาชนทัวไปเข้าวัดน้อยลงย่อมมีผลทําให้ความรู ้ความเข้าใจทางด้านศีลธรรม หรื อพระธรรมคําสอนรวมทังการนํา
ธรรมะไปปรั บใช้ในชี วิตประจําวันของประชาชนลดน้อยถอยลงไปด้วย เมือศีลธรรมเสื อมทรามไปจากจิตใจของบุ คคล
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ย่อมทําให้มีการเอารั ดเอาเปรี ยบเบี ยดเบี ยนกัน มากขึ น และก่ อให้เกิ ดความไม่ป กติ สุข ขึนในสังคม ด้วยเหตุนีจึ งมีค วาม
จําเป็ นต้องศึ กษาหาแนวทางในการทําให้ประชาชนเข้าวัดเพือศึกษาและปฏิบตั ิธรรมให้มากขึนอย่างไรก็ดี แม้วา่ การเข้าวัด
เพือศึกษาและปฏิบตั ิธรรมของประชาชนมีแนวโน้มลดลงก็ตาม แต่มีวดั บางแห่ง เช่น วัดถําสุมะโน ซึ งตังอยูท่ ี ต.บ้านนา อ.
ศรี นคริ นทร์ จ.พัทลุง ซึ งวัดแห่ งนี ประชาชนทังที อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดพัทลุง และประชาชนจากจังหวัดอืน ๆ ยังคงนิ ยม
เดินทางมาศึกษาและปฏิบตั ิธรรมทีวัดแห่งนีเป็ นจํานวนมาก โดยในปี พ.ศ.
มีประชาชนเดิ นทางมาปฏิบตั ิธรรมทีวัดถํา
สุมะโนเป็ นจํานวนมากถึง , คน (วัดถําสุมะโน,
: ระบบออนไลน์) คณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นสมควรศึกษากรณี ของวัดถํา
สุมะโน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการทําวิจยั ดังนี เพือศึกษาปั จจัยทีทําให้บุคคลทัวไปสนใจเข้าศึ กษาและปฏิบตั ิธรรมทีวัดถํา
สุมะโน เพือเป็ นแนวทางให้กบั วัดอืน ๆ นําไปประยุกต์ใช้กบั วัดของตนเองได้ ซึ งอาจส่ งผลให้ประชาชนสนใจเข้าวัดเพือ
ศึกษาและปฏิบตั ิธรรมเพิมมากขึนต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นีเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวธิ ีดาํ เนินการศึกษาวิจยั ดังนี
. ศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที เกี ยวข้อ ง จากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ (Documentary Research) เช่ น หนังสื อ
งานวิจยั วิทยานิ พนธ์ การสัมภาษณ์ เป็ นต้น เพือใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากการศึกษา
2. ศึกษาปั จจัยทีทําให้บุคคลทัวไปสนใจเข้าศึ กษาปฏิบตั ิธรรมทีวัดถําสุ มะโน จํานวน คน แบ่งเป็ นเพศหญิง
คน เพศชาย คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึงผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ โดยเตรี ยม
แนวคําถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

จากการศึ กษาเรื องปั จจัยที ทําให้ป ระชาชนเลื อ กเข้าปฏิ บ ัติธรรมที วัดถําสุ มะโน มี ผลการศึ ก ษา และสามารถ
อภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี
.เจ้ าอาวาสมีนโยบายในเผยแผ่ธรรมะให้ กบั ประชาชนด้วยการส่ งเสริมให้ ประชาชนเข้ ามาปฏิบัตธิ รรมภายในวัด
เนื องจากเจ้าอาวาสมีอาํ นาจหน้าที ในการจัดกิ จการต่าง ๆ ภายในวัด โดยทังพระภิ กษุและฆราวาสจะต้องประพฤติปฏิบตั ิ
ตามคําสังของเจ้าอาวาส มิฉะนัน เจ้าอาวาสอาจสังให้พระภิกษาหรื อฆราวาสทีไม่อยูใ่ นโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจาก
วัดได้ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
มาตรา และมาตรา และนอกจากนันตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ.
มาตรา ( ) บัญญัติให้เจ้าอาวาสมีหน้าทีให้การศึกษาอบรมและสังสอนพระธรรมวินยั แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
การให้คาํ แนะนําสังสอนเกียวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาแก่ฆราวาส จึงเป็ นสิ งทีเจ้าอาวาสพึงกระทํา (พัทยา สายหู , ,
หน้า ) และเป็ นบทบาทของเจ้าอาวาส แต่ในปั จจุบนั มีเจ้าอาวาสเป็ นจํานวนมากทียังมิได้ทาํ ตามบทบาทหน้าทีของตนใน
การให้คาํ แนะนําสังสอนพระธรรมวินยั แก่คฤหัสถ์ มหาเถรสมาคมซึ งเป็ นองค์กรสู งสุ ดในการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตาม
พระราชบัญ ญัติค ณะสงฆ์ พ.ศ.
และถื อว่าเป็ นผูน้ ําทางด้านการปกครองคณะสงฆ์ ซึ งผูน้ ําความสําคัญ ต่อองค์กร
ความสําเร็ จขององค์กรนันผูน้ าํ ถือว่ามีส่วนสําคัญ โดยผูน้ าํ จะต้องสร้างแรงจูงใจและสิ งเร้าแก่ผตู ้ ามให้พฒั นาตนเองเพือให้
ประโยชน์แก่หน่ วยงาน (สุ พตั รา สุภาพ,
, หน้า ) โดยการปกครองคณะสงฆ์จะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ ผูน้ าํ ถือ
เป็ นส่วนสําคัญ เนืองจากในปั จจุบนั เจ้าอาวาสจํานวนไม่ทาํ หน้าทีในการให้การอมรมสังสอนพระธรรมวินยั แก่คฤหัสถ์ตาม
บทบาทหน้าทีของตน ดังนันมหาเถรสมาคม ในฐานะเป็ นผูน้ าํ ของคณะสงฆ์จึงควรต้องสร้างแรงจูงในหรื อกระตุน้ ให้เจ้า
อาวาสวัดต่าง ๆ มุ่งเน้นการเผยแผ่ธรรมะให้กบั ประชาชนด้วยการส่งเสริ มให้ประชาชนเข้ามาปฏิบตั ิธรรมภายในวัดให้มาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ขึน และหากเจ้าอาวาสซึงเป็ นผูน้ าํ ของวัดให้ความสําคัญกับการเผยแผ่ธรรมะให้กบั ประชาชนด้วยการส่งเสริ มให้ประชาชน
เข้ามาปฏิ บตั ิธรรมภายในวัด ก็จะทําให้การการอมรมสังสอนพระธรรมวินยั แก่คฤหัสถ์ประสบความสําเร็ จได้ไม่ยาก แต่ถา้
เจ้าอาวาสไม่สนับสนุ นหรื อไม่ให้ความสําคัญเรื องการเผยแผ่ธรรมะให้กบั ประชาชนด้วยการส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามา
ปฏิบตั ิธรรมภายในวัด การอบรมสังสอนธรรมะแก่ประชาชนก็จะประสบความสําเร็ จได้ยาก
จากการศึ กษาพบว่า เจ้าอาวาสของวัด ถําสุ ม ะโนทุ กรู ป จะให้ เน้น การเผยแผ่ธ รรมะให้ กับ ประชาชนด้วยการ
ส่งเสริ มให้ประชาชนเข้ามาปฏิบตั ิธรรมภายในวัด ด้วยการถือศีลและปฏิบตั ิสมาธิภาวนา ซึ งแตกต่างจากวัดทัวไปซึ งส่ วน
ใหญ่มีเพียงการทําบุญตักบาตรเฉพาะในช่วงเทศกาล หรื อเฉพาะเวลางานประเพณี ต่าง ๆ เท่านัน ซึ งยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของพุทธศาสนิ กชนบางส่วนทีนอกจากจะต้องการทําบุญตักบาตรแล้ว ยังต้องการถือศีลและปฏิบตั ิธรรมด้วยการทํา
สมาธิหรื อการเจริ ญวิปัสสนาทีวัดอีกด้วย ทังนีเนืองจากการทําบุญในพุทธศาสนามิได้มีเฉพาะการทําบุญตักบาตร ซึงถือเป็ น
การให้ทานเท่านัน แต่การทําบุญในพุทธศาสนายังมีการรักษาศีล ซึงถือว่าได้บุญมากกว่าการให้ทาน และนอกจากนันยังมี
การทําสมาธิ ซึ งผูท้ าํ สมาธิ จะได้บุ ญมากกว่าการรักษาศี ล (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก,
)

. มีพ ระวิปัสสนาจารย์ หรื อพระครู วิปัสสนาจารย์ โดยพระวิปัสสนาจารย์จะทําหน้าทีสอนกรรมฐานตาม
หลักของพุทธศาสนาให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิธรรม โดยพระวิปัสสนาจารย์จะต้องผ่านการอบรมด้านวิปัสสนามาแล้ว จึงจะ
สามารถแนะนําสังสอนแนวทางในการเจริ ญวิปัสสนาจารย์ทีถูกต้องแก่ผูป้ ฏิบตั ิธรรม สามารถสอบอารมณ์ ของผู ้
เจริ ญ วิปัส สนาได้ สามารถปรับปรุ งแก้ไขให้กับผูท้ ี ยังปฏิ บตั ิ ไม่ถูกต้องได้ ซึ งคุณ สมบัติของพระวิปั สสนาจารย์
ดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของครู ทีดี กล่าวคือ การมีความรอบรู ้ และสอนดี เป็ นต้น (ธี รศักดิ ,
) ในขณะที
วัดทัว ๆ ไปนันจะไม่มีพระวิปัสสนาจารย์ทีมีความรู ้ความเชียวชาญ จึงไม่สามารถให้ความรู ้ หรื อไม่สามารถแนะนํา
สังสอนแนวทางในการเจริ ญ วิปั ส สนาให้แ ก่ ป ระชาชนที มาปฏิ บ ัติธ รรมได้ จึ ง ทําให้ค นเข้าวัด นัน ๆ น้อ ยลง
เนื องจากไม่มีสิงทีตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิ ธรรม และไม่ทาํ ให้คนเชื อถือศรั ทธราพอที จะจูงใจให้คน
เข้าวัดได้
.มีสถานทีปฏิบัตธิ รรมทีเงียบสงบ วัดถําสุ มะโนมีทาํ เลทีตังอยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควร มีลกั ษณะเป็ นภูเขา
ล้อมรอบและอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ จึงมีความเงียบสงบ ร่ มรื น มีความเป็ นธรรมชาติและไม่มีสิงรบกวน ไม่
ว่าจะเป็ นด้านมลภาวะด้านเสี ยง ฝุ่ นควัน หรื อกลิน ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมสามารถปฏิบตั ิได้โดยสะดวก ไม่มีสิงรบกวนทีทําให้
ผูป้ ฏิบตั ิ ธรรมเสี ยสมาธิ ซึ งสอดคล้องกับแนวความคิดเรื ององค์ประกอบของการเรี ยนรู้ ซึ งเห็ นว่า นอกจากองค์ประกอบ
ด้านตัวผูเ้ รี ยน และองค์ประกอบด้านตัวครู แล้ว องค์ประกอบด้านสิ งแวดล้อมบรรยากาศและสถานที เรี ยนรู ้จะต้องมีความ
เหมาะสม ซึ งเป็ นอีกองค์ประกอบที สําคัญองค์ประกอบหนึงของการเรี ยนรู้ (เชียรศรี ,
) ในขณะทีวัดทัวไป โดยเฉพาะ
วัดอยูใ่ นเขตเมืองแม้จะมีสถานที ปฏิบตั ิธรรม แต่จะมี อุปสรรคในการปฏิ บตั ิธรรม เนื องจากมีมลภาวะทังมลภาวะทางเสี ย
ฝุ่ นควัน จากรถยนต์ หรื อฝุ่ นควัน ที มาจากการก่ อสร้าง หรื อโรงงานที ตังอยู่ใกล้กับ วัด ซึ งเป็ นอุป สรรคต่อการทําสมาธิ
เนืองจากมีมลภาวะต่าง ๆ ทังมลภาวะทางเสียง กลิน ฝุ่ น และควันรบกวน
4.มีทีพักทีเหมาะสม สถานที พักถื อเป็ นสิ งจําเป็ นและมีความสําคัญสําหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงใน
กรณี ทีมีการปฏิบตั ิธรรมต่อเนืองกันเป็ นเวลาหลายวัน เพราะที พักอาศัยนันตามทฤษฎี ลาํ ดับขันของความต้องการของอับรา
ฮัม มาสโลว์ เป็ นความต้องการของมนุษย์ขนที
ั
ในบรรดาความต้องการของมนุษย์ทงั ขัน โดยเป็ นความต้องการทางด้าน
ร่ างกาย เช่น ความต้องการด้านอาหาร ความต้องการด้านทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้น (ขุมทอง,
) โดยวัดถําสุมะโนมีทีพักสําหรับ
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมอย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็ นอาคารแยกชาย หญิงชัดเจน และนอกจากนันยังมีเครื องนอน เช่น เสื อ หมอน ผ้าห่ ม
เตรี ยมไว้สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิธรรมด้วย ในขณะทีวัดทัวไปจะไม่มีการจัดเตรี ยมสถานทีพักไว้สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิธรรม ในกรณี ทีมี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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การจัด ให้มีการปฏิ บ ัติธรรม ผูป้ ฏิ บ ัติส ามารถใช้พืนที ภายในวัด เป็ นที พักได้ตามอัธยาศัย ไม่มี การแยกชายหญิ ง ทําให้ผู้
ปฏิบตั ิธรรมไม่ได้รับความสะดวกในการทํากิจวัตรประจําวันของตน
. มีอาหารสํ าหรั บผู้ปฏิ บัต ิธ รรม อาหารถือเป็ นปั จจัย จึงเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับ ผูป้ ฏิ บ ัติธรรมทํานองเดี ยวกับ
ความต้องการด้านทีพัก เพราะตามทฤษฎี ลาํ ดับขันของความต้องการของอับราฮัม มาสโลว์ ความต้องการอาหาร เป็ นความ
ต้องการของมนุ ษย์ขนที
ั
ในบรรดาความต้องการของมนุษย์ทงั ขัน โดยเป็ นความต้องการทางด้านร่ างกาย เช่น ความ
ต้องการด้านอาหาร ความต้องการด้านทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้น (ขุมทอง,
) วัดถําสุ มโนมีการการเตรี ยมอาหารไว้ให้สาํ หรับผู ้
ปฏิ บัติธรรม วันละ มือ โดยผูป้ ฏิ บตั ิ ไม่ตอ้ งนําอาหารมาเอง โดยมีแม่ครัว และสถานที ประกอบอาหารที ถูกสุ ขลักษณะ
เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมไม่มีความกังวลในเรื องอาหาร ทําให้ผปู ้ ฏิ บตั ิธรรมสามารถปฏิ บตั ิธรรมได้โดยสะดวก สร้างความพึงพอ
ในให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิธรรม ทําให้อยากกลับมาปฏิบตั ิธรรมอีกในอนาคต ในขณะทีวัดทัวไปส่วนใหญ่ไม่มีการจัดเตรี ยมอาหาร
ไว้สาํ หรับผูป้ ฏิ บตั ิธรรม บางครังผูป้ ฏิบตั ิออกไปซืออาหารจากภายนอกวัด บางครังร้ายทีจําหน่ายอาหารอยูห่ ่ างจากวัด ทํา
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมไม่ได้รับความสะดวก
. การสมัครเข้ าปฏิบัตธิ รรมสามารถทําได้ สะดวก กล่าวคือ ผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรมได้ทุกวันตลอด
ทังปี และไม่จาํ กัดจํานวน ไม่จาํ กัดเพศ และวัยของผูป้ ฏิ บตั ิธรรม นอกจากนันผูส้ นใจยังสามารถกรอกใบสมัครเข้าปฏิ บตั ิ
ธรรมผ่ า นเว็บ ไซต์ นอกเหนื อ จากการกรอกใบสมัค รด้ว ยตนเองที วัด ถําสุ ม ะโน นอกจากนั นวัด ถําสุ ม ะโนมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับการสมัครเข้าปฏิ บตั ิธรรมผ่านเว็บไซต์ของวัด จึงทําให้บุคคลที สนใจสามารถรับ รู้
ข่าวสารได้ในวงกว้าง จะเห็นได้วา่ สมัครเข้าปฏิ บตั ิธรรมทีวัดถําสุ มะโนสามารถทําได้โดยสะดวก รวดเร็ว ซึงสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ความพึ งพอใจและแนวคิด เกี ยวกับความพึ งพอใจในบริ การ (ประดับ ,
) ในขณะที วัดอืน ๆ บางวัด ไม่มี การ
เปิ ดรับสมัครเข้าปฏิ บตั ิธรรม หรื อบางวัดมีการเปิ ดรับสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรม แต่เปิ ดรับสมัครเปิ ดรับปี ละ ครัง หรื อเปิ ดรับ
ตามช่วงระยะเวลาทีวัดกําหนด ซึงในช่วงเวลาทีวัดเปิ ดรับสมัคร ผูท้ ีสนใจอาจไม่วา่ งหรื อติดภารกิจก็จะไม่สามารถสมัครเข้า
ปฏิ บตั ิธรรมได้ นอกจากนันหลายวัดทีมีการรับสมัครเพือเข้าปฏิบตั ิธรรม มักใช้วิธีการขึนป้ ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
เข้าปฏิบตั ิหน้าวัดเท่านัน ทําให้การประชาสัมพันธ์จาํ กัดอยูใ่ นวงแคบ เฉพาะคนในชุมชนทีวัดตังอยูเ่ ท่านันทีทราบข่าวการ
รับสมัครเพือปฏิบตั ิธรรม เหตุดงั กล่าวมีส่วนทําให้คนเข้าวัดเพือปฏิบตั ิธรรมลดลง
. มีกิจวัตรประจําวันทีชัดเจนและมุ่งเน้ นด้ านการปฏิบัติธรรม วัดถําสุ มะโนมีตารางกิ จวัตรประจําทีชัดเจนว่าใน
แต่ละวันผูป้ ฏิ บตั ิธรรมต้องทํากิจกรรมอะไรบ้าง และทํากิจกรรมในเวลาใด โดยกิจวัตรประจําวันของผูป้ ฏิ บตั ิธรรมมุ่งเน้น
ด้านการภาวนาด้วย เช่ น สวดมนต์ท าํ วัต รเช้า และเย็น ร่ วมกิ จกรรมถวายทาน และเข้าปฏิ บ ัติธรรมภาวนา เป็ นต้น และ
นอกจากนัน ผูเ้ ข้าปฏิ บตั ิธรรมต้องเข้าร่ วมกิจกรรมตามที วัดกําหนด เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น นอกจากนันผูป้ ฏิ บตั ิธรรมจะต้อง
ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบที ทางวัดกําหนด เช่น ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เครื องสื อสารทุกชนิ ด ในระหว่างเวลาที เข้าร่ วมกิ จกรรม
เช่ น ในเวลาสวดมนต์ป ฏิบ ัติธรรม ในหอฉัน และในโอกาสที จะต้องร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ในขณะที กิ จวัตรประจําของวัด
ทัวไปจะเป็ นกิ จกรรมของพระสงฆ์เท่ านัน เช่น สวดมนต์ การตักบาตร โดยจะไม่มีกิจกรรมด้านการปฏิบตั ิ ธรรม ทําให้
ในช่วงทีไม่ใช่ช่วงเทศกาลหรื อวันสําคัญทางศาสนาประชาชนเข้าวัดไม่มาก ส่ วนใหญ่จะนิยมเข้าวัดในช่วงเทศกาลหรื อช่วง
วันสําคัญทางศาสนามากว่า เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา เป็ นต้น
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. เจ้ าอาวาสตระหนักถึงความสํ าคัญของการปฏิบัติธรรมและส่ งเสริมให้ ประชาชนเข้ ามาปฏิบัติธรรมภายในวัด
เนื องจากเจ้าอาวาสมี อาํ นาจหน้าที ในการจัด กิ จการต่ าง ๆ ภายในวัด หากเจ้าอาวาสไม่ อ นุ ญ าตหรื อ ไม่ ส นับ สนุ น ให้
ประชาชนเข้ามาปฏิบตั ิธรรมภายในวัด กิจกรรมดังกล่าวก็จะเกิดขึนไม่ได้เลย
. มีพ ระวิปัสสนาจารย์ เนืองจากพระวิปัสสนาจารย์จะเป็ นผูท้ ีทําหน้าทีแนะนําสังสอนเกียวกับการเจริ ญวิปัสสนา
หรื อการปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้องแก่ประชาชน ทําให้การปฏิบตั ิธรรมของผูป้ ฏิบตั ิธรรมดําเนินไปได้อย่างราบรื น
. มีการบริหารจัดการทีช่ วยให้ ผ้ ูปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัตธิ รรมได้ โดยสะดวก วัดควรมีการบริ หารจัดการเพือ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมในด้านต่าง ๆ ดังนี
. การสมัครเข้ าปฏิบัติธรรมสามารถทําได้ ดโญสะดวก กล่าวคือ ผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรมได้ทุกวัน
ตลอดทังปี และไม่จาํ กัดจํานวน ไม่จาํ กัดเพศ และวัยของผูป้ ฏิบตั ิธรรม นอกจากนันควรมีช่องทางให้ผสู ้ นใจสามารถกรอก
ใบสมัครเข้าปฏิบตั ิธรรมผ่านเว็บไซต์ได้ นอกเหนื อจากการกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
. มีกจิ วัตรประจําวันทีชัดเจนและมุ่งเน้ นด้ านการปฏิบัติธรรม วัดจะต้องมีตารางกิจวัตรประจําทีชัดเจนว่าในแต่
ละวันผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องทํากิจกรรมอะไรบ้าง และทํากิจกรรมในเวลาใด โดยกิจวัตรประจําวันของผูป้ ฏิบตั ิธรรมมุ่งเน้นด้าน
การภาวนา และนอกจากนัน ผูเ้ ข้าปฏิ บตั ิธรรมต้องเข้าร่ วมกิจกรรมตามทีวัดกําหนด เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น นอกจากนันวัดที
เป็ นสํานักปฏิ บตั ิธรรมจะต้องมีระเบียบปฏิ บัติทีชัดเจนสําหรั บผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิธรรมภายในวัด เช่ น เรื องการแต่งกาย การ
ปฏิบตั ิตนภายในวัด เป็ นต้น เพือส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิธรรมเป็ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ภายในวัด
. มีสถานทีปฏิ บัติธ รรมทีเงีย บสงบ วัด ควรต้องมี สถานที ปฏิ บ ัติธรรมให้มีค วามเงียบสงบ ไม่มี สิ งรบกวน
เพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมสามารถปฏิบตั ิได้โดยสะดวก ไม่มีสิงรบกวนทีทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมเสี ยสมาธิ
. มีอาหารสํ าหรับผู้ปฏิบัต ิธรรม วัดควรต้องเตรี ยมอาหารไว้ให้สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิธรรม เพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมไม่
ต้องกังวลในเรื องอาหาร ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมสามารถปฏิบตั ิธรรมได้โดยสะดวก
. มีทีพักทีเหมาะสม สถานที พักถือเป็ นสิ งจําเป็ นและมีความสําคัญสําหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรม โดยวัดที เป็ นสํานัก
ปฏิบตั ิธรรมควรทีพักสําหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรมอย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็ นอาคารแยกชาย หญิงชัดเจน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ทีจะศึกษาความต้องการสื อสิ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์คชศึกษา
จังหวัดสุ รินทร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเทียว เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน คน ตรวจสอบความเที ยงตรงของเครื องมือโดยผูเ้ ชียวชาญ (IOC) โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) ใช้สถิติพนฐาน
ื
ได้แก่ค่าร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่
มีความต้องการชมสื อฯ ผ่านสิ งพิมพ์บนแผ่นพับแบบไม่เป็ นทางการ (informal) ลักษณะตัวอักษรแบบ SuperspaceBold ใช้
โทนสี ทีให้ความเยือกเย็น (Cool) โดยมีองค์ประกอบของสื อเป็ นวีดีทศั น์และให้ความสําคัญในการใช้สีสันและเทคนิ คที
เหมาะสม ( ̅ = . ) และต้องการเห็ นความสามารถในการเชือมต่อเครื อข่ายและการแสดงผลวีดีทศั น์และการแสดงผลวีดี
ทัศน์อย่างต่อเนือง ผ่านระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android Platform) ( ̅ = 4.14)
คําสําคัญ : คชลักษณ์, สื อความจริ งเสริ ม, ความต้องการ
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This research aims to study the realistic digital media needs, lifestyle stories supplement the people with
elephants at Elephant Study Centre in Surin Province using the query by selecting a specific sample 33 people monitoring
the tool's accuracy by experts (IOC) and scoring is based on the measurement of Likert scale and statistics include the
percentage average (Mean) and standard deviation. Presented with descriptive statistics. The research found that most
tourists visit demand media visit through the leaflet photo style (informal) font style (TH Charm of AU), using a tone that
feels fresh with elements of the media, as the film continued through Android Platform ( ̅ = 4.14)
Keyword: Elephant Morphology, Augmented Reality, Needs
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ช้างเป็ นสัตว์เก่ าแก่ คู่ บ้านคู่เมืองของชาวไทยมาช้านานและมีลกั ษณะโดดเด่ นเป็ นสง่ามากกว่าสัตว์ชนิ ด อื นๆ
รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับช้างในแต่ละยุคสมัยมีความเกียวข้องเชือมโยงกันมาอย่างยาวนาน ไม่วา่ จะยาม
ศึ กสงคราม ใช้ช้างศึ กในการต่อสู ้ป กป้ องอธิ ปไตยกับอริ ราชศัตรู หรื อยามแผ่นดิ นสงบสุ ขก็ใช้ชา้ ง ชักลากสิ งของแทน
แรงงานมนุ ษ ย์ เพราะรู ป ร่ า งอัน ใหญ่ โ ตทรงพลัง มหาศาลที สํ าคัญ ช้ างเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง อํา นาจและบารมี ข อง
พระมหากษัตริ ยห์ รื อผูป้ กครองไพร่ ฟ้าประชาชน และขณะเดียวกันก็เป็ นพาหนะสําคัญทีสมัยโบราณขาดไม่ได้ ดังนันช้าง
จึงเป็ นเครื องชีบอกอีกอย่างว่ากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดจะมีบารมีกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหน (ศูนย์คชศึกษา, 2561)
ศูนย์คชศึกษา หรื อ หมู่บา้ นช้างจังหวัดสุรินทร์ บ้านตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม เป็ นศูนย์เลียงช้างทีมีขนาด
ใหญ่ทีสุ ดในประเทศไทย และที สุ ดในโลก (wikipedia,
) ชาวบ้านตากลางดังเดิ มเป็ นชาวส่ วน หรื อ กูย หรื อ กวย มี
ความชํานาญในการคล้องช้างป่ า ฝึ กหัดช้างและเลี ยงช้าง ช้างที นี ถูกเลี ยงไว้เป็ นเพือน นอนร่ วมชายคาเดี ยวกับ เจ้าของ
เปรี ยบเสมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี ทางจังหวัดได้เห็ นถึ งความสําคัญ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชา้ งขึนภายในหมู่บา้ น
เพือรวบรวมประวัติความเป็ นมาเกียวกับช้าง อุปกรณ์ ต่างๆ ทีใช้ในการคล้องช้าง และให้ความรู้ในเรื องข้อมูลเกียวกับช้าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการบอกเล่าของหมอช้าง ชาวบ้านและผูท้ ีเกียวข้อง “คชลักษณ์” หรื อรู ปพรรณสัณฐานของช้าง
ทังดี และไม่ ดี และเป็ นคําถามยอดนิ ยมของนักท่องเที ยวและผูส้ นใจทัวไปที หลังไหลมาเยียมชมวิถีชีวิตของคนกับ ช้าง
เกียวกับช้างสําคัญ (Elephant Morphology) ยังเป็ น “เรื องเล่า” หรื อ “ประวัติศาสตร์ บอกเล่า” (Oral History) ซึ งเป็ นข้อมูล
จากประสบการณ์ ความทรงจําของบุคคลและความทรงจําร่ วมของชุมชนคนเลียงช้าง ซึ งมักเล่าจากรุ่ นสู่ รุ่นยังมิได้มีการ
ประมวล เรี ยบเรี ยงและจัดทําในรู ปแบบของสื อดิจิทลั ความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เพือเผยแพร่ ให้เป็ นชุ ดความรู ้
ท้องถินอย่างเป็ นระบบเชือมโยงระบบอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ Smart Device สําหรับ Smart Life ของคนในยุคดิจิตอล .
เมือพิจารณาจากภูมิหลังและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผูว้ ิจยั ค้นพบว่ามี งานวิจยั ที เกียวข้องกับ ความ
ต้องการต่ อ การพัฒ นาสื อสิ งพิ ม พ์ค วามจริ ง เสริ ม คชลัก ษณ์ ช้างสําคัญ ศู น ย์ค ชศึ ก ษาจังหวัด สุ ริ น ทร์ อยู่น้อ ยหรื อมาก
จึ งเป็ นเหตุให้ผวู ้ ิจยั มีค วามสนใจที จะทําการวิจยั ในเรื องนี โดยเลื อกกลุ่ มนักท่ องเที ยวที มาเยียมชมศู น ย์คชศึ กษาจังหวัด
สุ ริน ทร์ ระหว่างเดื อน พฤศจิ กายน 2560 - มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดื อน ซึ งเป็ นฤดู กาลท่ องเที ยวและช่วงเวลา
ดังกล่าวจะมีนกั ท่องเทียวเข้ามาเยียมชมศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์เป็ นจํานวนมาก โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน คน เพือศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเทียวและผูท้ ีเกียวข้อง พร้อมทังรู ปแบบการชม
และการนําเสนอดังกล่าว เพือใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์ให้เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อ
การท่องเทียววิถีชุมชนคนเลียงช้าง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

329

. วัตถุประสงค์
เพือศึกษาความต้องการสื อสิ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์
2. ขอบเขตและขันตอนการดําเนินงานวิจยั
ศึกษาความต้องการสื อสิ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเทียว จํานวน คน วิเคราะห์ผล เพือเป็ นสารสนเทศนําสู่ การพัฒนาสื อฯ ในขันตอนต่อไป
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
2. . ประชากร คือ นักท่องเทียวทีมาเยียมชมศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์
2. . กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเทียวทีมาเยียมชมศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จํานวน คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรทีศึกษา
2. . ตัวแปรต้น สือสิ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์
2. . ตัวแปรตาม ได้แก่
) ข้อมูลทัวไป เช่น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ รายได้
) ความต้องการด้านสื อ เช่น รู ปแบบสิ งพิมพ์ ตัวอักษร โทนสี
) องค์ประกอบของสื อวีดีทศั น์ และรู ปแบบการรับชม/นําเสนอ
ข้อมูลทัวไป

องค์ประกอบและ
รู ปแบบนําเสนอ
สื อฯ

สื อสิ งพิมพ์ความจริ ง
เสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ
ศูนย์คชศึกษาจังหวัด
สุ รินทร์

ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
2.3 เครื องมือทีใช้ ในงานวิจยั
คณะผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื องมือขึนเอง โดยมีวิธีการจัดสร้างเครื องมือเพือเก็บข้อมูลการวิจยั ได้ดาํ เนินการ
ตามขันตอนดังนี
1) ศึกษาเอกสารตํารา งานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื องมือ
2) สัมภาษณ์เชิงลึก หมอช้าง ควาญช้าง และ ผูท้ ีเกียวข้อง เพือเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื องมือ
3) ร่ างแบบสอบถามความต้องการสื อฯ เสนอผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจสอบ แก้ไข แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
จนถูกต้อง
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4) ตรวจสอบคุณภาพเครื องมือวิจยั (Questionnaire) โดยผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่ าน เพือปรับปรุ งแก้ไข
เพิมเติมจนถูกต้องสมบูรณ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
5) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีสร้างขึนจากการศึกษาค้นคว้าและ
ดัดแปลงจากเอกสารและงานวิจัยต่ าง ๆ ที เกี ยวข้อง และมี ค วามสอดคล้อ งกับ แนวคิ ดและทฤษฎี ที ใช้ในการวิจ ัย แบ่ ง
ออกเป็ น ตอน คือ
ตอนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ
หลัก และ รายได้
ตอนที 2 ความคิดเห็นต่อความต้องการสื อสิ งพิมพ์ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรู ปแบบของสื อ
สิ งพิมพ์ ด้านรู ปแบบตัวอักษร ด้านรู ปแบบโทรสี และด้านรู ปแบบและองค์ประกอบสื อ ให้ค่าคะแนนดังต่อไปนี (Likert,
1961)
หมายถึง ระดับความต้องการมากทีสุด
หมายถึง ระดับความต้องการมาก
หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความต้องการน้อย
หมายถึง ระดับความต้องการน้อยทีสุด
เกณฑ์การแปลความหมาย (ชัชวาลย์ เรื องประพันธ์, 2539)
1.00 - 1.80 มีความต้องการน้อยทีสุด
1.81 - 2.60 มีความต้องการน้อย
2.61 - 3.40 มีความต้องการปานกลาง
3.41 - 4.20 มีความต้องการมาก
4.21 - 5.00 มีความต้องการมากทีสุด
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ เป็ นคําถามปลายเปิ ด
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบขันตอนการเก็บรวบรวมความต้องการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์
ช้างสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ดังนี (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธ์, 2542)
1) กําหนดข้อมูลตัวชีวัด
2) กําหนดแหล่งข้อมูล
3) เลือกกลุ่มตัวอย่าง
4) สร้างแบบประเมินความต้องการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์ศึกษา
จังหวัดสุ รินทร์
5) นําเครื องมือ (Questionnaire) รวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้
6) ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลจริ งจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว จํานวน 33 คน
7) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
8) ลงรหัส และ คียข์ อ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็จรู ป
9) วิเคราะห์ สรุ ป และอภิปรายผล
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2.5 สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ( ̅ ) และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) แปลผลโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบประเมินสําหรับผูเ้ ชียวชาญ สถิติที
ใช้ในการวิเคราะห์ หาคุณภาพของเครื องมือ ด้วยการหาค่าความเที ยงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชียวชาญ ใช้
สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC (บุญชม ศรี สะอาด, 2553)

ผลการวิจัย

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี

ตารางที ข้อมูลเพศ

จํานวน
ร้อยละ
ชาย
13
39.39
หญิง
20
60.61
รวม
33
100.00
จากตารางที พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเพศชาย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที ข้อมูลสถานภาพ

รายการ

จํานวน
ร้อยละ
3
9.09
19
57.8
11
33.33
รวม
33
100.00
จากตารางที พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่ นสถานภาพสมรสแล้ว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
รองลงมาคือ อย่าร้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเป็ นโสด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
โสด
สมรส
หย่าร้าง

ตารางที ข้อมูลช่วงอายุ

รายการ

จํานวน
ร้อยละ
ตํากว่า ปี
3
9.09
- ปี
2
6.06
36-45 ปี
17
51.52
- ปี
3
9.09
56-60 ปี
4
12.12
ปี ขึนไป
4
12.12
รวม
33
100.00
จากตารางที พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ - ปี จํานวน คน ร้อยละ . รองลงมาอายุระหว่าง
- ปี และ ปี ขึนไป จํานวน คน ร้อยละ . และช่วงอายุตากว่
ํ า ปี และ - ปี จํานวน คน . ตามลําดับ
ตารางที ข้อมูลรายได้
ตํากว่า
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง

,

บาท
,001-20, บาท
,001- 40, บาท
, บาท ขึนไป

รายได้

รายได้

จํานวน
5
25
1
2

ร้อยละ
15.15
75.76
3.03
6.06
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รวม
33
100.00
จากตารางที พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง , - , บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมาคือ น้อยกว่า , บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และมากกว่า , บาท จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที ข้อมูลอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
จํานวน
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
จากตารางที พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นแม่บา้ น/พ่อบ้าน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา
คืออาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที ข้อมูลระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน
ร้อยละ
น้อยกว่าปริ ญญาตรี
16
48.48
ปริ ญญาตรี
11
33.33
สูงกว่าปริ ญญาตรี
6
18.18
รวม
33
100.00
จากตารางที พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมาคือ ปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และสูงกว่าปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ตามลําดับ

ตารางที ความต้องการจัดองค์ประกอบของแผ่นพับ
รายการ
จํานวน
ร้อยละ
แบบเป็ นทางการ (Formal)
3
9.09
แบบกึงทางการ (Semi-formal)
11
33.33
แบบไม่เป็ นทางการ (Informal)
19
57.58
รวม
33
100.00
จากตารางที พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกการจัดองค์ประกอบของแผ่นพับแบบแบบไม่เป็ นทางการ จํานวน
คนคิดเป็ นร้อยละ . เลือกแบบกึงทางการจํานวน คนคิดเป็ นร้อยละ . เลือกแบบเป็ นทางการ จํานวน คนคิดเป็ น
ร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที ความต้องการรู ปแบบตัวอักษรของสื อและแผ่นพับ
รายการ
แบบ TH SarabunPSK
แบบ SuperspaceBold
แบบ TH Charm of AU

จํานวน
1
19
2

ร้อยละ
3.0
57.60
6.10
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2
6.10
9
27.30
รวม
33
100.00
จากตารางที พบว่าความคิ ดเห็ น เกี ยวกับรู ป แบบตัวอักษรหัวเรื องพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกตัวอักษรแบบ
SuperspaceBold จํานวน คนคิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเลือกตัวอักษรแบบ DSN freehand จํานวน คนคิดเป็ นร้อย
ละ . และเลือกตัวอักษรแบบ TH Charm of AU และ Cordia New จํานวน คนคิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที ความต้องการใช้รูปแบบโทนสีของสื อและแผ่นพับ
รายการ
จํานวน
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
จากตารางที พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกโทนสีแบบเยือกเย็นจํานวน คนคิดเป็ นร้อยละ . เลือกโทนสี แบบ
ผูห้ ญิงจํานวน คนคิดเป็ นร้อยละ . โทนสีสดชืนจํานวน คนคิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที องค์ประกอบด้านวีดีทศั น์

ระดับความต้องการ
S.D
แปรผล
. การดับภาพ
3.95
0.62
มาก
. ความคมชัดของระบบภาพ
3.82
0.66
มาก
. ความชัดเจนของระบบเสี ยง
3.74
0.68
มาก
. การใช้สีสนั และเทคนิคที
4.02
0.73
มาก
ค่าคะแนนเฉลียรวม
3.88
0.68
มาก
จากตารางที พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการองค์ประกอบของสื อด้านวีดิทศั น์ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( . ) และเมือพิจารณาค่าเฉลียรายข้อพบว่าการใช้สีสันและเทคนิ คทีเหมาะสม ( . ) รองลงมาคือการลําดับภาพ ( . )
และความคมชัดของระบบภาพ ( . ) ตามลําดับ
องค์ประกอบด้านวีดีทศั น์

ตารางที ความต้องการความสามารถและควบคุมคุณลักษณะของแบบปฏิสัมพันธ์สือ

ระดับความต้องการ
S.D
แปลผล
.การปฏิเสธสัมพันธ์ผา่ นระบบ Android ได้
4.14
0.68
มาก
2. การปฏิเสธสัมพันธ์ผา่ นระบบ IOS
3.97
0.71
มาก
3. สามารถควบคุมลักษณะการเชือมโยงโซเชียลเน็ทเวิร์คอืน
3.95
0.75
มาก
. สามารถเชือมต่อและแสดงผลวีดีทศั น์
4.18
0.79
มาก
. ระยะเวลาการประมวลผล
3.85
0.70
มาก
รวม
4.01
0.73
มาก
จากตารางที พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านคุณลักษณะของแบบปฏิสัมพันธ์ดว้ ย สมาร์ ทโฟน ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( . ) เมือพิจารณาค่าเฉลียรายข้อพบว่าความสามารถในการเชือมต่อและแสดงผลในวีดิทศั น์ ( . ) รองลงมาคือ
การปฎิสมั พันธ์ผา่ นระบบแอนดรอยด์ ( . ) และ การปฏิสมั พันธ์ผา่ นระบบไอโอเอส ( . ) ตามลําดับ
การปฏิเสธสัมพันธ์
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จากการวิจยั ครังนี ตามวัตถุประสงค์เพือศึ กษาความต้องการสื อความจริ งเสริ มคชลักษณ์ ช้างสําคัญ ศูนย์คชศึกษา
จังหวัดสุ รินทร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเทียว เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน คน ตรวจสอบความเที ยงตรงของเครื องมือโดยผูเ้ ชี ยวชาญ (IOC) นําเสนอด้วยสถิติเชิ ง
พรรณนา ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที ยวส่ วนใหญ่มี ความต้องการชมสื อฯ ผ่านแผ่นพับ แบบไม่เป็ นทางการ (informal)
ลักษณะตัวอักษรแบบ SuperspaceBold ใช้โทนสี ทีให้ความเยือกเย็น (Cool) โดยมีองค์ประกอบของสื อเป็ นวีดีทศั น์และให้
ความสําคัญในการใช้สีสันและเทคนิคทีเหมาะสม ( = 4.02) และต้องการเห็ นความสามารถในการเชือมต่อเครื อข่ายและ
การแสดงผลวีดีทศั น์และการแสดงผลวีดีท ัศน์อย่างต่อเนื อง ผ่านระบบ Android Platform ( = 4.14) ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ (ประที ป วิจิ ต รศรี ไ พบู ล ย์,
) การพัฒ นาสื อเสมื อ นจริ งโดยใช้ Augmented Technology เพื อการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทียว อ.สวนผึง จ.ราชบุรี และ ผลจากการศึกษาความต้องการสือเพือการเรี ยนรู ้ของศูนย์การเรี ยนรู ้
รุ่ งอรุ ณของเล่นพืนบ้าน เขตทวีวฒั นา พบว่าจากกระบวนการขันตอนการพัฒนาสื อ ความน่าสนใจ การติดตาม จะเป็ นการ
กระตุน้ ให้ผูร้ ับสื อเข้าใจได้ง่ายและสามารถรวมองค์ความรู ้ตามความต้องการของผูใ้ ช้ (ธัญญ์ชลิตา สิ ทธิ ภูรินท์กุล,
)
ทีได้กล่าวถึง องค์ประกอบศิลป์ เพือทําให้ผลงานทีได้มีเนื อหาทีดี มีการจัดวางอย่างเป็ นระเบียบ ผูใ้ ช้สามารถใช้งานได้ง่าย
ชินงานมีความสวยงาม ทัง สี สนั และรู ปแบบการจัดวาง การใช้คลุมโทนของสีและฉาก เหมาะสําหรับผูใ้ ช้ทุกเพศทุกวัย
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัย
1. เสนอเป็ นแนวทางการในศึกษาความต้องการเพือสนับสนุนการท่องเทียวอืน ๆ
2. นําเสนอสื อในรู ปแบบสิ งพิมพ์อืน ๆ เช่น โปสเตอร์ หรื อตามความต้องกลุ่มตัวอย่าง
3. ควรศึกษาแนวทางในการยอมรับสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TAM)

กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั ครังนี สําเร็ จลุล่วงด้วยความอนุ เคราะห์อย่างสู งจาก ควาญช้าง หมอช้าง และเจ้าหน้าที ของศู น ย์คชศึ กษา
หรื อ หมู่บา้ นช้างจังหวัดสุรินทร์ ผูเ้ ชียวชาญและครอบครัวทีน่ ารักทีได้แนะนําให้คาํ ปรึ กษาแนวทางทีเป็ นประโยชน์ทาํ ให้
การวิจยั ในครังนีสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
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1) ศึ กษารู ป แบบวิสาหกิ จชุมชนจังหวัดราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม และ 2)เพือศึ กษาการนํารู ป แบบ
วิสาหกิ จชุ มชนจังหวัด ราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนามไปใช้ โดยใช้วิธีวิจยั เชิ งปริ มาณและวิธีวิจัยเชิ ง
คุณภาพควบคู่กนั ได้แก่ ผูแ้ ทนกลุ่มชุมชนทัง 3 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวิสาหกิ จ
ชุ มชนกระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ และ 3.ศู น ย์ท อผ้าจกวัดรางบัว และ ผูเ้ ชี ยวชาญ เจ้าหน้าที
ผูบ้ ริ ห ารหน่ วยงานพัฒ นาชุม ชนและองค์กรบริ ห ารส่ วนท้องถิ น เครื องมื อที ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื อหา
(Content Analysis) ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบวิสาหกิ จชุมชนจังหวัดราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม
ประกอบด้วย 1. กําหนดพืนฐานสําหรับรู ปแบบ 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 3. พิจารณาและ
กําหนดผลทีต้องการจะให้เกิด 4. กําหนดแหล่งทรัพยากรและความสนับสนุน 5.การวางแผน 6. แผนปฏิบตั ิการ 7. ความ
เชื อถื อได้ 8. การรายงานผลลัพ ธ์ และ 2) การนํารู ป แบบวิส าหกิ จชุ ม ชนจังหวัด ราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่ านการลง
ภาคสนามไปใช้เพือการปฏิบตั ิ ได้แก่ 1. การจัดแหล่งวิทยาการไว้ให้คนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัยได้เข้ามาเรี ยนรู ้ 2. ส่งเสริ ม
ให้ชุมชนมีบทบาทในบริ หารจัดการทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยมีองค์กรในท้องถินรับผิดชอบชีปั ญหา วางแผน
ประสานงาน ดําเนิ นการและประเมินผล และ3. ส่ งเสริ มให้คนในชุ มชนร่ วมกับเป็ นกลุ่ม เพือร่ วมกันศึ กษาปั ญหาโดยใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนและเป็ นหลักในการพึงพิงตนเอง
คําสําคัญ : รู ปแบบ, วิสาหกิจชุมชน, การถอดบทเรี ยน
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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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

338

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็ นเป้ าหมายสําคัญประการหนึงตามนโยบายรัฐบาลปั จจุบนั ด้วยเหตุทีมีขอ้ สรุ ปเชิง
สถิติหลายด้านทีชี ให้เห็ นพัฒนาการความเป็ นมาของปั ญหาความเหลือมลําในสังคมไทยหลายเรื องจากผลพวงวิธีการการ
พัฒนาทีผ่านมา ทังในด้านช่องว่างรายได้ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทําและความมันคงในอาชีพ ปั ญหาเรื องทีอยูอ่ าศัย
และการใช้ประโยชน์ทีดิ น ปั ญหาด้านสาธารณสุ ข ปั ญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความอบอุ่นและ
และอยูอ่ ย่างเป็ นสุขของครอบครัว ซึงทังหมดพันผูกกันซับซ้อนเป็ นลูกโซ่จนยากทีจะหาจุดเริ มต้นแก้ไข ปั ญหาอย่างหนึ ง
อย่างใดแบบแยกส่วนคิดได้ (กรมพัฒนาชุมชน, 2560)
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในปั จ จุ บ ัน จํานวนหนึ งยังอยู่ใ นระดับ ที ไม่ พ ร้ อมจะเข้ามา แข่ งขัน ทางการค้า ทังในระดับ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมควรให้มีการส่งเสริ มความรู้และภูมิปัญญาท้องถิน การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ ง
กันและกันการพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒ นารู ปแบบของวิสาหกิ จชุมชนอันจะยังผลให้ชุมชนพึงพา
ตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิ จ ชุมชนไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป แนวคิ ดวิสาหกิ จ
ชุมชนเน้นวิธีคิดและกระบวนการเรี ยนรู ้มากทีสุด เพราะปัญหาทีผ่านมาไม่ใช่เรื องการผลิต ซึงชุมชนผลิตได้มากมายจนไม่รู้
ว่าจะไปขาย ที ไหน ต้องปรับวิธีคิดใหม่ โดยผลิตเพือให้พอกิ นพอใช้ก่อน เน้นการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาชุมชนเพือการ
พึงตนเองของคนในชุมชน เป็ นกิจการทีไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน แล้วค่อย
พัฒนาไปสู่ การจัดการเชิ งธุรกิจ เมือพอเพียงและพึงตนเองได้ก็สามารถผลิตให้เหลือ เผือตลาดได้ องค์ประกอบสําคัญของ
วิสาหกิ จชุมชนประกอบด้วย ชุมชนเป็ น เจ้าของ และผูด้ าํ เนิ นการ ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ริ เริ มสร้ างสรรค์
เป็ นนวัตกรรมของชุมชน มีฐานภูมิปัญญาท้องถินผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล มีการดําเนิ นการแบบบูรณาการเชือมโยง
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบและมีกระบวนการเรี ยนรู้เป็ นหัวใจสําคัญ (สํานักเสริ มสร้ างความเข้มแข็งชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2561)
จังหวัดราชบุรีมีการศึกษาถึงปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนซึงเป็ นประเด็นสําคัญต่อการพัฒนา
รู ปแบบ ได้แก่ ขาดความช่วยเหลือ หรื อพีเลียงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงต้องการนักวิชาการหรื อพีเลียงในการช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อการสร้างมูลค่าเพิมหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบทีอยู่ ควรมีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานเป็ นทียอมรับหรื อแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานเป็ นทียอมรับ หรื อ
แนวทางในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้สวยงาม (ศศิพร ต่ายคํา และ นริ นทร์ สังข์รักษา, 2558) ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กษมาพร พวงประยงค์ และนพพร จันทรนําชู (2556) ทีระบุวา่ แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
ผูเ้ กียวข้องควรสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง ปรับปรุ งให้มีคุณภาพ และควรพัฒนาอย่างต่อเนื อง สร้างการเรี ยนรู ้ให้คน
ในชุมชน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้คนนอกชุมชน แล้วนํามาพัฒนาและประยุกต์ใช้กบั กลุ่มของตน
ดังนันจากการลงพืนทีภาคสนาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถินของจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย
1.ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ และ
3.ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ทีมีความเป็ นรู ปธรรม สามารถนํา
ลงสู่ การปฏิ บ ัติได้จริ ง เพือให้การส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน เป็ นไปได้อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพพร้อมทังยกระดับ การจัด การ
วิสาหกิ จชุ มชนให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ผลสู งสุ ด และผลการศึ กษาจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นากลุ่มวิสาหกิ จชุม ชนให้มีการ
จัด การวางแผนงานอย่างเป็ นขันตอน เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ใ ห้ค นในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม และพึ งพาตนเองได้ โดยใช้แ หล่ ง
ทรัพยากรท้องถินเป็ นหลัก มีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนืองได้อย่างยังยืน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพือศึกษารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม (1.ชุมชนบ้านแพะ และ
ชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋ าผ้าตระกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ และ 3.ศูนย์ทอผ้าจก
วัดรางบัว)
2) เพือศึกษาการนํารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม ไปใช้
แนวคิดและทฤษฎีทใช้
ี ในการวิจยั
ด้านเนื อหาผูว้ ิจยั นําแนวคิ ดการพัฒ นารู ปแบบของ Boyle (1981)เพือนําไปใช้เป็ นกระบวนการพัฒ นาวิสาหกิ จ
ชุมชน แนวคิดกระบวนการเรี ยนรู้วิสาหกิ จชุมชน และลักษณะของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิ จ
ชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และแนวคิดการถอดบทเรี ยนจากการลงภาคสนาม
กรอบแนวคิดในการวิจยั
คณะผู ้วิจ ัย ได้ส รุ ป และบู รณากรอบแนวคิ ด จากการศึ ก ษาวิจ ัย ประกอบด้ว ย การถอดบทเรี ยนจากการลง
ภาคสนาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถินของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านแพะ และชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2.
กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกระเป๋ าผ้าตะกร้ า สานและการเกษตรบ้า นหนองไผ่ และ 3.ศู น ย์ท อผ้า จก 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 ทิ ศทางของตนเอง และลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 1. ชุมชน
เป็ นเจ้าของและผูด้ าํ เนิ นงาน 2.ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 3. ริ เริ มสร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน 4. มีฐาน
ภูมิปั ญญาท้องถินผสมผสานกับ ภูมิปัญญาสากล 5. บู รณาการเชื อมโยงกิ จกรรมต่างๆอย่างเป็ นระบบ 6. มีกระบวนการ
เรี ยนรู้เป็ นหัวใจ 7. มีการพึงพาตนเองเป็ นเป้ าหมายทีสําคัญทีสุด และภายใต้แนวคิดการพัฒนารู ปแบบของ Boyle (1981) มี
ความสําคัญมากในภาวะทีสังคมมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้วยเหตุทีต้องศึ กษาและระบุปัญหาของกลุ่มบุคคล ชุมชน
เพื อจัด กิ จกรรมส่ งเสริ ม ความรู ้ เพือช่ วยประชาชนแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในชุม ชนของตนเอง มีข ันตอนการดําเนิ น การมี
กระบวนการ ดังนี 1. กําหนดพืนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบ 2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 3.
พิจารณาและกําหนดผลทีต้องการจะให้เกิ ด 4. กําหนดแหล่งทรัพยากรและความสนับสนุน 5. การวางแผนการเรี ยนรู้และ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6. แผนปฏิบตั ิการ 7. ความเชือถือได้ และ 8. การรายงานผลลัพธ์ ดังนี
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชุมชนและ
ท้ องถินของจังหวัดราชบุรี
1.ชุมชนบ้านแพะและชุมชน
วัฒนธรรมไทย-ยวน
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กระเป๋ าผ้า ตะกร้ า สานและ
การเกษตรบ้านหนองไผ่
3.ศูนย์ทอผ้าจก วัดรางบัว

กระบวนการถอด
บทเรียนผ่านการลง
ภาคสนาม
1. เตรี ยมการ
2. ดําเนินการ
3. สรุ ปผล

ปัจจัยทีส่ งผลให้ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ของวิสาหกิจ ชุมชน
1. การรู้จกั ตนเอง
2. การรู้จกั โลก
3. การรู้จกั ทิศทางของตนเอง
ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน
1. ชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าํ เนินงาน
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน
3. ริ เริ มสร้ างสรรค์เป็ นนวัต กรรมของ
ชุมชน
4. มี ฐ านภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ นผสมผสาน
กับภูมิปัญญาสากล
5. บู ร ณาการเชื อมโยงกิ จ กรรมต่ า งๆ
อย่างเป็ นระบบ
6. มีกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจ
7. มี ก ารพึ งพาตนเองเป็ นเป้ า หมายที
สําคัญทีสุด
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กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. กําหนดพืนฐานเพือการพัฒนา
2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุ มชน
และกลุ่มเป้ าหมาย
3. พิจารณาและกําหนดผลทีต้องการจะ
ให้เกิด
4. กําหนดแหล่ งทรั พ ยากรและความ
สนับสนุน
5. การวางแผนการเรี ยนรู้ และกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้
6. แผนปฏิบตั ิการ
7. ความเชือถือได้
8. การรายงานผลลัพธ์

รู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการ
ลงภาคสนาม

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั เรื อง รู ปแบบวิสาหกิ จชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม นี มีลกั ษณะเป็ นการ
วิจยั แบบผสมระหว่างวิจยั เชิงปริ มาณและวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ แบ่งเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 ขันการศึ กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง วิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน
แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพือจัดทํากรอบในการวิจยั และแนวคิดการพัฒนารู ปแบบ เพือใช้เป็ นกรอบในการวิจยั
ขันตอนที 2 วิเคราะห์บริ บทของชุมชน ปั จจัยทีส่งผลให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้วิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจ
ชุมชน และกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพือนํามาพัฒนารู ปแบบวิสาหกิ จชุมชนจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยขันตอน
ย่อย ดังนี
1.สอบถามและสัมภาษณ์ จากผูน้ ําชุมชน และเจ้าหน้าที ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ ห ารส่ วน
ท้องถิ นสมาชิ กในชุ มชน ที เกี ยวข้องสั มพันธ์ กับ ชุ มชน เกี ยวกับบริ บทของชุ มชน ความสําคัญของปั จจัยที ส่ งผลให้ เกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้วสิ าหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis)
ขันตอนที 3 ขันตอนการนําเสนอรู ป แบบ เป็ นการนําผลการศึ กษาจากขันตอนที 1-2 มาบู รณาการสร้ างรู ป แบบ
วิสาหกิ จชุ มชนจังหวัด ราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม และประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ของ
รู ปแบบทีพัฒนาขึน ประกอบด้วย ขันตอนย่อย ดังนี
1.ร่ างรู ปแบบวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม โดยใช้ผลการวิเคราะห์ จาก
ขันตอนที 1-2
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2.สนทนากลุ่ ม (focus group) ผูน้ ําชุ มชน และเจ้าหน้าที ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒ นาชุม ชนและองค์กรบริ ห ารส่ วน
ท้องถินสมาชิกในชุมชน ที เกี ยวข้องสัมพันธ์กบั ชุ มชน เพือถามความคิดเห็ นเกี ยวกับความเหมาะสมรู ปแบบวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบโดย ผูน้ าํ ชุมชน และเจ้าหน้าทีผูบ้ ริ หารหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กร
บริ หารส่ วนท้องถินสมาชิกในชุมชน
4. ปรับปรุ งรู ปแบบและแก้ไข
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการศึกษาภาคสนามเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถินของจังหวัดราชบุรี ได้แก่
1.ชุมชนบ้านแพะ และชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2. กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนกระเป๋ าผ้าตระกร้าสานและการเกษตรบ้านหนอง
ไผ่ และ 3.ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา โดยการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผูน้ ําชุ มชน และเจ้าหน้าที ผูบ้ ริ ห าร
หน่ วยงานพัฒนาชุ มชนและองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิน สมาชิกในชุมชน ที เกี ยวข้องสัมพันธ์กบั ชุมชน จํานวน 20 คน ซึ ง
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
กลุ่ มตัวอย่างที ให้ ข อ้ มู ลจากการสนทนากลุ่ม (focus groups) เพื อตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบวิส าหกิ จ
ชุมชนทีมีประสิ ทธิ ผล จํานวน 9 คน ซึ งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
พืนทีทีใช้ ในการศึกษา ได้แก่
1.ชุ มชนบ้านแพะ และชุม ชนวัฒ นธรรมไทย-ยวน ที อยู่ กลุ่ มนําพริ กหมู่ 16 เลขที 16 ตําบลหนองปลาหมอ
อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี และ กลุ่มท่องเทียวชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน 66 เลขที 16 ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบ้าน
โป่ ง จังหวัดราชบุรี
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ ทีอยู่ 28 หมู่ 8 ตําบลปากช่อง อําเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี
3. ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ทีอยู่ 65 หมู่ 1 ตําบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมื อที ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และแบบประเมิ นความเหมาะสมของรู ปแบบ
วิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม ไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื อหา
และการใช้ภาษา (content validity)
การรวบรวบข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบและการสัมภาษณ์ และจัดสนทนากลุ่มเพือถามความคิ ดเห็ นของผูน้ ํา
ชุมชน และเจ้าหน้าทีผูบ้ ริ หารหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หารส่วนท้องถิน สมาชิกในชุมชน ทีเกียวข้องสัมพันธ์กบั
ชุมชน เกียวกับความเหมาะสมของรู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม
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ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis)

ผลและวิจารณ์ ผล

1.สภาพบริบทชุ มชน
1.1ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน ทีอยู่ กลุ่มพริ กแกง ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัด
ราชบุรี และ กลุ่มท่องเทียวชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรีจากการสอบถาม
สัม ภาษณ์ ผูน้ ําชุมชน และเจ้าหน้าที ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ น สมาชิ กในชุมชน ที
เกียวข้องสัมพันธ์กบั ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน ทีอยู่ กลุ่มนําพริ ก ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบ้านโป่ ง
จังหวัด ราชบุ รี และ กลุ่ ม ท่ องเที ยวชุ มชนวัฒ นธรรมไท-ยวน ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัด ราชบุ รี มี
ประธานกลุ่มคือ นายขจร มูลจันทะ ผูใ้ หญ่บา้ น มีสมาชิกในกลุ่มจํานวน 25 คน อาชีพหลักของสมาชิกและครัวเรื อน คือ ทํา
นา และทําไร่ มี รายได้เฉลี ยต่อเดื อนสู งกว่า 10,000 บาท มี หน่ วยงานราชการทีดู แลกลุ่ม ได้แก่ อบต. กรมพัฒ นาชุมชน
ลักษณะทรัพยากรของกลุ่ม คือ มีพชื ผักสวนครัว ทีปลูกทานกันได้เช่น พริ ก ตะไคร้ มะกรู ด ข่า เป็ นต้น เงินทุนมาจากการ
ดําเนิ นกิจกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและการระดมทุมของสมาชิก การผลิตสิ นค้า คือ ข้าวหอมมะลิพนั ธ์หนองปลาหมอ พริ ก
แกงเผ็ด และทองม้วนกรอบ การดําเนินการด้านการตลาด ยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทวถึ
ั ง และยังไม่ต่อเนื อง นอกจากนี
ปั ญหาที พบคือ ต้นทุนการผลิตทีสูง จากราคาซื อวัตถุดิบเพือใช้ในการผลิต ทางกลุ่มมีความต้องการพัฒนาการด้านบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ แต่ยงั ติดปั ญหาต้นทุนการผลิตทีสูงขึน ดังนันทางกลุ่มจึงมีความต้องการให้ช่วยเหลือการให้คาํ ปรึ กษาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การเรี ยนรู้ดา้ นการจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดอบรมโดยวิทยากรทีเชียวชาญ การแลกเปลียนความรู ้
ในกลุ่ม และการศึกษาดูงานให้สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ ในส่ วนของกลุ่มท่องเทียวชุมชน
วัฒ นธรรมไท-ยวน ซึ งอยู่ในชุ มชนเดี ยวกัน มี การวางแผนเพือเป็ นแหล่ งท่ องเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมซึ งอยู่ในระหว่างการ
ดําเนิ นงาน
1.2 กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนกระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรีจากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผูน้ าํ ชุมชน และเจ้าหน้าทีผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หารส่วนท้องถิน
สมาชิ กในชุมชน ที เกี ยวข้องสัมพันธ์กบั กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนกระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ ตําบลปาก
ช่อง อําเภอจอมบึ ง จังหวัดราชบุรี มีประธานกลุ่มคือ มาลัย วัฒวรรน์ มีสมาชิกในกลุ่มจํานวน 7 คน อาชีพหลักของสมาชิก
และครัวเรื อน คือ ทําเห็ ด มีรายได้เฉลียต่อเดือนตํากว่า 5,000 บาท มีหน่ วยงานราชการทีดูแลกลุ่ม ได้แก่ อบต. กรมพัฒนา
ชุมชน ลักษณะทรั พยากรของกลุ่ม คือ เห็ด เงินทุนมาจากการดําเนิ นกิจกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและการระดมทุมของ
สมาชิก การผลิ ตสิ นค้า คื อ กระเป๋ าผ้า ตะกร้าสาน และเป็ นผลิตภัณ ฑ์ OTOP ด้วย การดําเนิ นการด้านการตลาด ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทวถึ
ั ง และยังไม่ต่อเนื อง นอกจากนี ปั ญหาที พบคือ ต้นทุนการผลิตทีสู ง จากราคาซื อวัตถุดิบเพือใช้ใน
การผลิต ทางกลุ่มมีความต้องการพัฒนาการด้านปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและเพิมมูลค่า แต่ยงั ติดปั ญหาต้นทุนการ
ผลิตทีสู งขึน ดังนันทางกลุ่มจึ งมีความต้องการให้ช่วยเหลือการให้คาํ ปรึ กษาด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การขยาย
แหล่งรับซื อ นอกจากนี ยังมีปัญหาด้านเครื องมือคือ อุปกรณ์ชุดทําโครงเหล็กเพือทําตะกร้า ซึ งทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึน
เพราะไม่สามารถผลิตขึนเองได้ ทางกลุ่มจึงมีความต้องการเรี ยนรู้ดา้ นการจัดการผลิตภัณฑ์ การช่วยเหลือด้านการทําบัญชี
การเข้าอบรมโดยวิทยากรทีเชียวชาญ การแลกเปลียนความรู ้ในกลุ่ม และการศึกษาดูงานให้สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้
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1.3 ศู น ย์ท อผ้าจกวัด รางบัว ตําบลรางบัว อ.จอมบึ ง จ.ราชบุ รี จากการสอบถาม สัม ภาษณ์ ผู้นําชุ มชน และ
เจ้าหน้าทีผูบ้ ริ หารหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หารส่วนท้องถิน สมาชิกในชุมชน ทีเกียวข้องสัมพันธ์กบั ศูนย์ทอผ้า
จกวัดรางบัว ตําบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีประธานกลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มจํานวน 10 คน อาชีพหลักของสมาชิกและ
ครัวเรื อน คือ ทํานา ทําไร่ มีรายได้เฉลียต่อเดือนตํากว่า 5,000 บาท มีหน่ วยงานราชการทีดูแลกลุ่ม ได้แก่ อบต. กรมพัฒนา
ชุมชน เงิ นทุนมาจากการดําเนิ นกิจกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและการระดมทุมของสมาชิก การผลิตสิ นค้า คือ ผ้าจก การ
ดําเนินการด้านการตลาด ยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทวถึ
ั ง และยังไม่ต่อเนื อง นอกจากนี ปั ญหาทีพบคือ การพัฒนาลายผ้า
เพือแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนรางบัวและเพิมมูลค่า ทางกลุ่มต้องการให้ช่วยเหลือการให้คาํ ปรึ กษาด้านการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการเรี ยนรู ้ดา้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าอบรมโดยวิทยากรทีเชียวชาญ การแลกเปลียนความรู ้ใน
กลุ่ม และการศึกษาดูงานให้สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้
2. กระบวนการพัฒ นาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี
จากการสอบถาม สัม ภาษณ์ ผูน้ ําชุมชน และเจ้าหน้าที ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒนาชุม ชนและองค์กรบริ ห ารส่ วน
ท้องถิน สมาชิ กในชุมชน เกี ยวกับบริ บทของชุมชน ความสําคัญของปั จจัยที ส่ งผลให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้วิสาหกิจชุมชน
ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดพัฒนารู ปแบบของ Boyle (1981) และนํามา
บูรณาการ จนได้ร่างรู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม มีดงั นี
ขันตอนที 1 กําหนดพืนฐานเพือการพัฒนา
การกําหนดแนวคิดพืนฐานวิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และแนวคิด
การพัฒนารู ปแบบของ Boyle (1981) พบว่า มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของแต่ละชุมชน
ขันตอนที 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย
ผลการวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถินของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านแพะและชุมชน
วัฒนธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กระเป๋ าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ และ3.ศูนย์ทอผ้าจก วัดราง
บัว พบว่า มีความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้มีการส่งเสริ มความรู ้กบั คนในชุมชนตามความต้องการของ
แต่ละชุมชน
ขันตอนที 3 พิจารณาและกําหนดผลทีต้องการจะให้เกิด
ชุ มชนต้องการเปลี ยนแปลงในด้านการเรี ยนรู้ของวิสาหกิ จชุมชน เช่น การรู ้จ ักตนเอง การรู้จักโลก การรู ้จ ัก
ทิศทางของตนเอง และสามารถนําความรู้นนไปใช้
ั
ได้จริ ง
ขันตอนที 4 กําหนดแหล่งทรัพยากรและความสนับสนุน
ชุมชนเข้าใจลักษณะของวิสาหกิ จชุมชนว่า ชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าํ เนิ นงาน ผลผลิตมาจากกระบวนการใน
ชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ
ขันตอนที 5 การวางแผนการเรี ยนรู ้และกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชุ มชนมีการวางแผนโครงการอบรมให้ความรู ้ เพือพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ริ เริ มสร้ างสรรค์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน
โดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถินผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล มีวทิ ยากรจากภายนอกมาร่ วมกับคนในชุมชน มีการแลกเปลียน
เรี ยนรู้ บูรณาการเชือมโยงกิจกรรมต่างๆอย่างเป็ นระบบและเน้นการพึงพาตนเอง
ขันตอนที 6 แผนปฏิบตั ิการ
ชุมชนสามารถกําหนดระยะเวลาตามแผนงานได้อย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุน่
ขันตอนที 7 ความเชือถือได้
มีการประเมินผลทังก่อนและหลัง
ขันตอนที 8 การรายงานผลลัพธ์
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3. รู ปแบบวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม
จากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจงกับผูน้ าํ ชุมชนและเจ้าหน้าทีผูบ้ ริ หารหน่ วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรบริ หาร
ส่วนท้องถิน สมาชิ กในชุมชน เพือตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมได้รูปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอด
บทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม
รู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม มีองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี
1. กําหนดพืนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบวิสาหกิ จชุมชนเพือส่ งเสริ มให้ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าํ เนินงาน
2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายเพือศึกษาปั จจัยทีส่งเสริ มและสนับสนุนตามลักษณะของ
ชุ มชนนันๆ การนําทุ น ที ใช้ในชุ มชนมาใช้อย่างเหมาะสม การร่ วมมื อในชุม ชน และเพือให้ ชุมชนมี ความเข็ม แข็ง และ
พึงตนเองได้
3. พิจารณาและกําหนดผลทีต้องการจะให้เกิ ดคือ สมาชิ กในชุมชนต้องพัฒนาความรู ้ความสามารถ เกิดกระบวน
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และสนใจเรี ยนรู้สิงใหม่ให้รู้เท่าทันการเปลียนแปลงของสังคมโลกในปั จจุบนั และนําความรู้มาต่อยอด
เพือพัฒนางานของตน เช่น ริ เริ มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน เป็ นต้น
4. กําหนดแหล่งทรัพยากรและความสนับสนุนโดยผลผลิตมาจากกระบวนการผลิตในชุมชนและมีฐานภูมิปัญญา
ท้องถินผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ทังนี ได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอก เช่น มีวิทยากรผูเ้ ชียวมาให้ความรู้
ตรงกับ ความต้อ งการของชุ ม ชน และมี การขยายผลผลิ ต จนเป็ นที ยอมรั บ เช่ น มี การจดเครื องหมายการค้า หรื อ ขอจด
สิ ทธิบตั ร เป็ นต้น นอกจากนีชุมชนสามารถทีจะบริ หารจัดการแหล่งทรัพยากรในท้องถินให้เกิดประสิ ทธิผล
5. การวางแผนการเรี ยนรู ้ แ ละกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โ ดยบู ร ณาการเชื อมโยงกิ จ กรรมต่ า งๆอย่างเป็ นระบบ
มีกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจสําคัญซึงเกิดจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่ วมในชุมชน ทีจะใช้
ความช่วยเหลือในด้านความรู้ต่างๆ เช่น การให้ความรู ้การทําบัญชีรับจ่าย การคํานวณต้นทุนสิ นค้า การแปรรู ปการเกษตร
เป็ นต้น โดยกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีจัดขึนตรงกับการต้องการของชุมชนนันเพือช่วยพัฒนากลุ่มและเพิมพูนรายได้ ทีสําคัญไป
กว่านันคือ ส่งเสริ มให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้และพึงพาตนเองได้
6. แผนปฏิ บตั ิการ ชุมชนต้องมีการวางแผนงานคือ ผูน้ าํ หรื อ ประธานชุมชน ต้องจัดแผนดําเนิ นงาน หาแนวทาง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจําหน่าย มีกาํ หนดเวลาดําเนินงาน แผนฉุกเฉิ น สร้างภูมิคุม้ กัน และให้สมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการวางแผน และมีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยให้การปรึ กษาแนะนําและสนับสนุน เช่น กรมพัฒนาชุมชน เป็ นต้น
7. ความน่าเชือถือของการส่ งเสริ มให้ชุมชนมีบทบาทในบริ หารจัดการทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมี
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการและติดตามผล
8. การรายงานผลลัพธ์ คือ การนําผลทีได้จากการนํารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่าน
การลงภาคสนาม ไปใช้ และปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน พบว่า 1. การจัดแหล่งวิทยาการไว้ให้คนใน
ชุมชนทุกเพศ ทุกวัยได้เข้ามาเรี ยนรู้ 2. ส่งเสริ มให้ชุมชนมีบทบาทในบริ หารจัดการทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดย
มีองค์กรในท้องถินรับผิดชอบชีปั ญหา วางแผน ประสานงาน ดําเนิ นการและประเมินผล และ 3. ส่ งเสริ มให้คนในชุมชน
ร่ วมกับเป็ นกลุ่ม เพือร่ วมกันศึกษาปั ญหาโดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนและเป็ นหลักในการพึงพิงตนเอง
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รู ป แบบวิสาหกิ จชุมชนจังหวัด ราชบุ รี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม เกิ ดจากการศึ กษาชุม ชน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถินของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านแพะ และชุมชนวัฒนธรรมไทย-ยวน 2. กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกระเป๋ าผ้าตระกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ และ 3.ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว และนําถอดบทเรี ยน และนํามา
เป็ นฐานในการวิเคราะห์บริ บทชุมชน และพัฒนาสร้างรู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี โดย
นําแนวคิดกระบวนการเรี ยนรู ้วิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจชุมชนมา มาผสมผสานกระบวนการพัฒ นาวิสาหกิ จ
ชุมชน ภายใต้แนวคิดการพัฒนารู ปแบบของ Boyle (1981) ระบุวา่ การศึกษาบริ บทของชุมชน มีความสําคัญมากในภาวะที
สังคมมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้วยเหตุนีจึงต้องศึกษาและระบุปัญหาของกลุ่มบุคคล ชุมชน เพือจัดกิ จกรรมส่งเสริ ม
ความรู ้ เพือช่วยประชาชนแก้ไขปั ญหาต่างๆในชุมชนของตนเอง มีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นการมีกระบวนการ ดังนี 1. กําหนด
พืนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบ 2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้ าหมาย 3. พิจารณาและกําหนดผลที
ต้องการจะให้เกิ ด 4. กําหนดแหล่งทรั พยากรและความสนับ สนุ น 5. การวางแผนการเรี ยนรู ้ และกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ 6.
แผนปฏิ บตั ิการ 7. ความน่ าเชือถือ และ 8. การรายงานผลลัพธ์คือ การนําผลทีได้จากการนํารู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม ไปใช้ และปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน พบว่า 1. การ
จัด แหล่ งวิท ยาการไว้ใ ห้ ค นในชุ ม ชนทุ ก เพศ ทุ กวัย ได้เข้ามาเรี ยนรู ้ 2. ส่ งเสริ ม ให้ ชุม ชนมี บ ทบาทในบริ ห ารจัด การ
ทรั พยากรและผลิ ต ภัณฑ์ของชุม ชนโดยมี องค์กรในท้องถิ นรับ ผิด ชอบชี ปั ญหา วางแผน ประสานงาน ดําเนิ นการและ
ประเมินผล และ 3. ส่งเสริ มให้คนในชุมชนร่ วมกับเป็ นกลุ่ม เพือร่ วมกันศึกษาปั ญหาโดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนและเป็ น
หลักในการพึงพิงตนเอง ซึ งสอดคล้องกับ กรมพัฒนาชุมชน(2560) ทีระบุความคาดหวังให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง
ชุมชนพึงตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจและมีความยังยืนโดยเฉพาะเอือต่อการพัฒนาทีมุ่งถึงประโยชน์ของคนหมู่มากในชุมชน
และสอดคล้องกับ สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ(2545) ที ระบุ ว่า ปั จจัยทีจะส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ลกั ษณะของชุมชน
ประสบความสําเร็ จเช่น ด้านวัฒนธรรมของชุมชนและด้านระบบนิเวศ ทีสอดคล้องต่อการผลิตและเสริ มสร้างรายได้ การ
รวมกลุ่มกันผลิ ตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตของชุมชน ทําให้คนในชุมชนสามารถมีรายได้เพิมขึน และมีความ
มันคงทางเศรษฐกิ จมากขึน หรื อ ระดับความร่ วมมือในการแลกเปลียนความรู ้ต่างๆของชุมชนต่างๆ ทีมีความรู้ภูมิปัญญา
ชุมชนทังในด้านความรู ้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ ความร่ วมมือในการผลิต ผลิตภัณฑ์ในระดับระหว่างชุมชนสองชุมชนขึนไป
ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เดียวกัน
รู ปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี: การถอดบทเรี ยนผ่านการลงภาคสนาม ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนใน
ชุมชนให้เกิ ดการกระบวนการเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะของตน การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิน ประกอบ
กับการมีผนู ้ าํ ชุมชนทีเข้มแข็ง การมีส่วนร่ วมในชุมชน เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ มีการวางแผนงาน การดําเนินงาน ติดตาม
และประเมินผล และมีเป้ าหมายในการบริ หารจัดการชุมชนอย่างชัดเจนทีจะส่งเสริ มให้ชุมชนเป็ นชุมชนทีพึงพาตนเองได้
นับว่าเป็ นประโยชน์สูงสุด
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การประยุกต์ ใช้ วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานในการเรียนการสอน วิชาภาษาจีนเพือการท่องเทียว
A Study of Applying Task-based Approach in Teaching Chinese for Tourism
เจริ ญ เพ็ชรรัตน์ *
Charoen Petcharat1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ได้ศึกษาถึงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนด้วยวิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานด้านการท่องเที ยว
ให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนวิชา “ภาษาจี นเพือการท่ องเที ยว” โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
ชันปี ที จํานวน คน ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ผูส้ อนได้กาํ หนดหัวข้อ ที เกี ยวกับ วัด พระสิ ง ห์
วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มเพือศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลตามหัวข้อทีได้รับมอบหมาย
และรวบรวมมาบรรยายเป็ นภาษาจีนในสถานทีจริ ง
ผลการศึ กษาวิจยั พบว่า นักศึกษาพอใจวิธีการเรี ยนการสอนดังกล่าว นักศึกษาได้มีโอกาสเรี ยนรู้การทํางานร่ วมกัน
ทําให้ได้รับความรู ้กว้างขวาง และได้เรี ยนรู ้ศพั ท์ภาษาจีนเฉพาะทางด้านการท่องเทียวหลากหลายยิงขึน รวมถึงการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาจีนให้ดียงขึ
ิ นจากการบรรยาย ณ สถานทีจริ ง
คําสําคัญ : ภาษาจีน, การท่องเทียว, 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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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จากบทบาทของประเทศจีนที มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื องเศรษฐกิจการค้า ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ล้วนเป็ นส่ วนที ทําให้ภาษาจี นทวีความสําคัญมากยิงขึนอย่างต่อเนื อง เพราะภาษาจี นเป็ นเครื องมือทีใช้ในการ
สื อสาร ซึ งจะเพิมความเข้าใจและความใกล้ชิด สนิ ท สนมในการติด ต่อเจราจากับ ฝ่ ายจีน สถาบัน การศึ กษาทังไทยและ
ต่างประเทศได้ตระหนักถึงเรื องนี และเพือรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม สถาบันการศึกษาไทยจึงได้
เปิ ดภาค/สาขาวิชาภาษาจีน เพือผลิตบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถด้านภาษาจีน ในส่วนของหลักสู ตรภาษาจีน นอกจาก
จะประกอบด้วยกระบวนวิชาพืนฐานที พัฒนาทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลแก่ผเู ้ รี ยนแล้ว ใน
หลักสูตรภาษาจีนยังประกอบด้วยกระบวนวิชาเฉพาะทาง เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการท่องเทียว ด้านจีนศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน เพือ
เพิมพูนความรู ้ เฉพาะทาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหน้าทีการงานต่อไปในอนาคต กระบวนวิชาภาษาจี นเพือการ
ท่ อ งเที ยว หรื อ กระบวนวิช าภาษาจี น สําหรั บ มัค คุ เทศก์เป็ นหนึ งในกระบวนวิช าที มี ค วามเฉพาะทาง เนื อหามี ค วาม
หลากหลาย เนื อหาโดยทัวไปมักจะเกียวข้อง ประเด็น อันได้แก่ การเดินทาง ที พัก อาหาร สถานที ท่องเทียว การช้อปปิ ง
และความบันเทิ ง ในขณะเดี ยวกันก็เน้นการฝึ กปฏิ บัติ เพือให้ผูเ้ รี ยนมี ท ักษะและความรู้เฉพาะทาง นอกเหนื อจากทักษะ
พืนฐานทางภาษา ผูท้ ีทํางานด้านการท่องเที ยว หรื อมัคคุเทศก์จาํ เป็ นต้องมีทกั ษะทางภาษาทีดี และองค์ความรู ้ในเรื องของ
การท่องเทียว จึงจะปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างสมบูรณ์
ปั จจุบนั นี ชี วิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมีการพัฒนามากขึน การเดิ นทางไปท่องเที ยวต่างประเทศถือว่าเป็ นความ
ปรารถนาอย่างหนึงของชาวจีน ซึ งทีผ่านมา ชาวจีนนิยมไปท่องเทียวตามประเทศต่างๆ ทัวโลก ซึ งมีทงไปกั
ั บกรุ๊ ปทัวร์ และ
ไปด้วยตนเอง จากภาพยนตร์จีน “แก๊งม่วนป่ วนไทยแลนด์ (Lost in Thailand)” ทีมาถ่ายทําในประเทศไทย ได้สร้างความ
สนใจและกระตุน้ ให้นักท่องเที ยวจีนมาเที ยวประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ส่ งผลดีต่อธุ รกิ จโรงแรม สถานที ท่ องเที ยว และ
ร้านค้าต่างๆ เป็ นอย่างยิง
ประเทศไทยซึ งอยู่ไม่ไกลจากจีน การเดิ นทางมาท่องเที ยวทีประเทศไทยมี ค่าใช้จ่ายไม่แพงเหมือนประเทศแถบ
ตะวันตก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่มาก อีกทังมีแหล่งท่องเทียวทีหลากหลาย ทังทางด้านประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ
รวมถึ งประเพณี ต่างๆ ที สื บ ทอดมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ชาวจีน จึ งนิ ยมมาเที ยวที ประเทศไทยกันมากโดยปริ ยาย วิชา
ภาษาจีนเพือการท่องเทียวจึงเป็ นหนึงในวิชาเฉพาะทางทีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ทีเกียวกับการท่องเทียว ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประเพณี ให้แก่ผเู้ รี ยน และเป็ นพืนฐานความรู้เพือต่อยอดการทํางานในวงการท่องเทียวต่อไป การเรี ยนการสอน
ภาษาจีนเพือการท่องเทียวถือว่ามีบทบาทมากในการพัฒนาความรู้ของผูเ้ รี ยนด้านการท่องเทียว โดยเฉพาะทักษะการพูดเป็ น
สิ งจําเป็ นอย่างยิงสําหรับผูท้ ีจะประกอบอาชี พด้านการท่องเที ยว ดังนันผูส้ อนจึ งจําเป็ นต้องสร้ างโอกาสเพือให้ผเู้ รี ยนได้
พัฒนาทักษะการพูด นอกเหนือจากองค์ความรู้ต่างๆ แต่การทีจะให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะนี มีวธิ ี การสอนทีหลากหลาย และ
วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานเป็ นหนึงในวิธีการทีสามารถพัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ให้แก่ผเู้ รี ยนได้
วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานเป็ นรู ปแบบการสอนทีใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยมอบหมายงานให้ผเู้ รี ยนได้
ร่ วมกันทํากิจกรรมทีได้รับมอบหมาย โดยผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ร่วมกัน ได้รับความรู ้จากงานที ได้ดาํ เนิ นการ
และสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศโดยเรี ยนรู ้จากการฝึ กปฏิบตั ิและการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ ง Nunan (1989)
ได้กล่าวว่า ในกระบวนการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานนัน งานทีผูเ้ รี ยนได้รับมอบหมาย เป็ นแนวทางทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนได้
ใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการทําความเข้าใจ การฝึ กปฏิ บตั ิ และนําเสนอเพือบรรลุกิจกรรมที ได้รับ มอบหมาย ดังนัน ใน
ขันตอนเหล่านี จุดสําคัญอยู่ทีการสื อความหมายมากกว่ารู ปแบบของภาษา ในวิชาภาษาจีนเพือการท่องเที ยวเป็ นรู ปแบบ
หนึ งในการสอนภาษาต่างประเทศทีเน้นทักษะด้านการพูดและการฟัง Sheng Shuangxia (2007) ได้กล่าวว่าการสอนภาษา
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แบบมุ่งปฏิบตั ิงานนันควรคํานึ งถึง ประเด็น ได้แก่การใช้ภาษาบนพืนฐานความเป็ นจริ ง การฝึ กปฏิบตั ิงานมีวตั ถุประสงค์
และการสื อสารทีชัดเจน และขันตอนการฝึ กปฏิบตั ิให้ความความสําคัญในความหมายของภาษามากกว่ารู ปแบบของภาษา
สอดคล้องกับWillis (1996) ซึงกล่าวถึงการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้รูปแบบภาษาทีได้เรี ยนมาในการ
สื อสารจริ ง และการปฏิบตั ิงานนัน ผูเ้ รี ยนต้องร่ วมมือเพือให้งานนันสําเร็ จลุล่วงไปได้ (อ้างใน เกิดศิริ ชมภูกาวิน, 2553: 5)
นอกจากนี Wu Zhongwei (2008) ได้กล่ าวว่า ในกระบวนการเรี ยนรู้ภาษาแบบมุ่ งปฏิ บ ัติงาน มีขนตอนของการ
ั
ป้ อนข้อมูลเข้า (Input) และส่ งข้อมูลออก(Output) ในช่วงรับข้อมูลนัน ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ขอ้ มูลใหม่ๆ และทําความเข้าใจกับ
ข้อมูลนัน เมือทําความเข้าใจแล้ว จึ งทําให้เกิดการพัฒนาจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ถือว่าเป็ นช่วงของการส่ งข้อมูลออก
Xiang Zhengying (2008) ได้กล่าวถึง การเรี ยนการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานสามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน ทํา
ให้ ผู ้เรี ยนเกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเอง งานที ได้ รั บ มอบหมายควรคํา นึ ง ถึ ง ความน่ าสนใจ เกี ยวข้อ งกั บ
ชี วิตประจําวัน มีพฒั นาการเป็ นขันตอน และสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจทีจะ
ประยุกต์ใช้วธิ ี การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิ บตั ิงานในวิชาภาษาจีนเพือการท่องเทียว โดยผ่านวิธีการมอบหมายภารกิจเพือให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการฝึ กปฏิบตั ิ และการประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศของผูเ้ รี ยนเองเพือบรรลุภารกิจทีได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
. เพือศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานในกระบวนวิชาภาษาจีนเพือการท่องเทียว
. เพือพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ภาษาจีนด้านการท่องเทียวให้แก่ผเู ้ รี ยน
สมมุตฐิ านการวิจยั
หลังจากทีผูเ้ รี ยนได้ผา่ นกิจกรรมฝึ กทักษะทางภาษาด้วยการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงาน ผูเ้ รี ยนได้รับองค์ความรู ้
ด้านการท่องเทียว และสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดได้ดียงขึ
ิ น

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั การประยุกต์ใช้วธิ ีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานด้านการท่องเทียวให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนวิชา
“ภาษาจีนเพือการท่องเทียว” ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขันตอนดังนี
. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
. กําหนดกลุ่มเป้ าหมาย
. ทําแบบสอบถามความคิดเห็น
. ดําเนินการฝึ กปฏิบตั ิ
. สรุ ปผลการศึกษา
. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึ กษาวิธีการและการดําเนินกิจกรรมจากเอกสารและงานวิจยั เพือเป็ นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานด้านการท่องเทียวให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนวิชา “ภาษาจีนเพือการ
ท่องเทียว” ซึงหลักการการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานนัน ควรคํานึ งถึง
. หลักของความเป็ นจริ ง หมายถึงการฝึ กปฏิบตั ิได้ใช้ความรู้ภาษาจีนและประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน กิจกรรมใดก็
ตามล้ว นต้องเอื อประโยชน์ ต่ อ ผูเ้ รี ยนในด้านการเรี ย นรู้ แ ละเพิ มพู น ทักษะทางภาษา สร้ างโอกาสให้ ผูเ้ รี ย นได้มี ก าร
แลกเปลียนสื อสารซึงกันและกันเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้
. หลักการใช้ได้จริ ง หมายถึงการเรี ยนรู ้ภาษานันไม่เพียงดูผลลัพธ์ทีปรากฏ แต่ตอ้ งให้ความสําคัญกับขันตอนการ
ฝึ กปฏิ บตั ิ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ทกั ษะทางภาษาในการสื อสาร เมือผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา ก็ยอ่ มจะต้องนําไปใช้ในด้าน
ต่างๆ การเรี ยนรู ้เป็ นขันตอน แต่การประยุกต์ใช้เป็ นวัตถุประสงค์
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. หลักในการกําหนดให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง หมายถึงการดําเนิ น กิ จกรรมต้องพิจารณาจากผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก โดย
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถร่ วมกันทํางานทีได้รับมอบหมาย และกิจกรรมดังกล่าวสามารถเป็ นสิ งดึ งดูดให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
ที อยากจะเรี ยนรู้ เมื อเรี ยนรู ้ แ ล้วนําไปใช้งาน ถื อว่าเป็ นการเพิ มพู น ทักษะของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนลดบทบาทจากเดิ ม ที เป็ น
ผูบ้ รรยายในชันเรี ยน เปลียนมาเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา หรื อข้อเสนอแนะในการทํากิจกรรม
. กําหนดกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายที ใช้ในการทดลองคื อ นักศึ กษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวัน ออก คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ที ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาภาษาจีน เพือการท่ องเที ยว ภาคการศึกษาที /
จํานวน คน (Willis
1996) ได้กล่าวถึงขันตอนการใช้วธิ ีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงาน แบ่งออกเป็ นสามขันตอนได้แก่
ขันที ขันก่อนปฏิบตั ิงาน (Pre-Task)
ในขันตอนนี เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมนําผูเ้ รี ยนเข้าสู่ การปฏิบตั ิงาน โดยผูส้ อนจะกําหนดหัวข้อและกิจกรรมที
ผูเ้ รี ยนจะต้องดําเนิ นการ และเพือให้ผูเ้ รี ยนสามารถบรรลุเป้ าหมายในกิจกรรมทีได้กาํ หนดไว้ การป้ อนข้อมูลเข้า (Input)
บางส่วนก็เป็ นส่ วนสําคัญของการเรี ยนการสอน ดังนันผูส้ อนสามารถเพิมเติมข้อมูลทีเกียวข้อง เช่นคําศัพท์ทีจําเป็ นในการ
บรรยายซึงผูเ้ รี ยนอาจมีปัญหาในการหาคําศัพท์เฉพาะทาง เพราะในพจนานุกรมอาจไม่ปรากฏ หรื อข้อมูลภูมิหลังของหัวข้อ
ขันที ขันปฏิบตั ิงาน (Task Cycle)
ในขันปฏิบตั ิงานนี แบ่ งเป็ น ช่วง คือ ขันเตรี ยมงาน เมือผูเ้ รี ยนได้หัวข้อที จะดําเนิ นการแล้ว ผูเ้ รี ยนจะร่ วมกัน
ทํางานเป็ นกลุ่มเพือเตรี ยมหาข้อมูลและใช้ความรู ้ทีได้จากขันก่อนปฏิ บตั ิงานมาประยุกต์ใช้ในการเรี ยบเรี ยงเนื อหาในการ
บรรยาย ผูส้ อนสามารถให้คาํ แนะนําเกียวกับความถูกต้องของการใช้ภาษา ต่อจากนัน ผูเ้ รี ยนแบ่งหน้าทีและร่ วมกันฝึ กฝน
การบรรยาย และนําเสนอหน้าชันเรี ยนในส่วนหัวข้อทีได้รับ ช่วงสุดท้ายเป็ นการบรรยายในสถานทีจริ ง
ขันที ขันหลังปฏิบตั ิงาน (Post-Task)
ภายหลังจากที ผู เ้ รี ยนได้ป ฏิ บ ัติ ภารกิ จเสร็ จสิ น ผูส้ อนสามารถแนะนําข้อผิด พลาด ข้อ สังเกต หรื อ สิ งที ควร
ปรับปรุ งในการบรรยายให้กบั ผูเ้ รี ยน เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบประเด็นต่างๆ ทีควรระมัดระวังในการบรรยาย
3. ทําแบบสอบถามความคิดเห็น
การทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนในการฝึ กปฏิบตั ิเพือทราบความคิดเห็นในด้านพัฒนาการของผูเ้ รี ยนที
เกียวกับการฟัง การพูด และการเขียน รวมถึงการเรี ยนรู้ศพั ท์ สํานวนในการบรรยายสถานทีท่องเทียวไทย
. ดําเนินการฝึ กปฏิบัติ
ในกรณี ศึ กษาการประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด “วัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร”
เป็ นสถานที ที ให้ ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บ ัติ เนื องด้วยวัดนี เป็ นวัด อารามหลวงที ตังอยู่ในเขตตัวเมื อ ง มี ป ระวัติค วามเป็ นมาที
น่าสนใจ และมีสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นซึงต่างจากวัดทัวไป เช่น วิหาร หอไตร เจดีย์ อุโบสถเป็ นต้น การเดินทางมาวัดนี
สะดวก นักท่องเทียวจีนนิยมเดินทางมาเทียวชมวัดนี อย่างต่อเนื อง จึงเหมาะสําหรับใช้เป็ นทีฝึ กปฏิ บตั ิการเรี ยนรู ้ภาษาด้าน
การท่องเทียว โดยผูส้ อนได้กาํ หนดหัวข้อทีเกียวกับวัดพระสิ งห์ฯ เพือให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิดงั นี
(1) ประวัติความเป็ นมา
( ) หอไตร
( ) อุโบสถสอง
( ) วิหารลายคํา
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. สรุปผลการศึกษา
จากการฝึ กปฏิบตั ิในการบรรยาย ณ วัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร ผูส้ อนได้รวบรวมจุดเด่นจุดด้อยการบรรยายของ
ผูเ้ รี ยน เพือใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการปรับปรุ งในการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงาน
ตัวอย่ างกรณีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัตงิ าน
ขันที ขันก่อนปฏิบตั ิงาน
ในส่ วนขันก่อนปฏิบตั ิงาน ผูส้ อนเริ มเกริ นนําด้วยคําถามภาษาจีนทีเกียวข้องกับวัดพระสิ งห์ฯ เพือดู
ว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้เกียวกับวัดมากน้อยเพียงใด เช่น
( ) นักศึกษาเคยไปเทียววัดพระสิ งห์หรื อไม่ 大家去过帕邢寺吗？
( ) วัดพระสิ งห์ตงอยู
ั ่ ณ ทีใด 帕邢寺在什么地方？
( ) วัดอารามหลวง คือวัดประเภทใด皇家寺庙是哪一类的寺庙？
( ) นักศึกษาทราบหรื อไม่วา่ ประตูวดั หันหน้าไปทางทิศใด
大家是否知道寺庙的大门是朝哪个 方向？
(5) หน้าประตูวดั มักจะมีรูปปันสัตว์อะไรประดับอยูด่ า้ นหน้า
寺庙大门前通常摆放什么动物的塑像？
(6) มีใครรู้เรื องราวเกียวกับวัดพระสิ งห์หรื อไม่ 谁知道关于帕邢寺的相关信息？
(7) นักศึกษาทีเคยไปวัดพระสิ งห์ฯ เห็นสิ 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) เรามักจะเห็นตัวอะไรตรงขันบันไดสองด้านของวิหาร
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？
( ) รู ปปั นหลังประตูวดั คือใคร มีความสําคัญอย่างไร
大门后的塑像是谁，有什么重要性？

ในขันตอนนีเป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจสิ งที ผูเ้ รี ยนจะต้องปฏิ บตั ิ ภารกิจ โดยผูส้ อนจะบอกกล่าว
เรื องภารกิจทีผูเ้ รี ยนจะต้องร่ วมกันทํางานเป็ นกลุ่ม และตามด้วยคําถามภาษาจีนเพือดูวา่ ผูเ้ รี ยนสามารถใช้คาํ ภาษาจีนในการ
บอกกล่าวถึงสิ งต่างๆ ที เกียวกับวัดได้มากน้อยเพียงใด เช่น การบอกตําแหน่งทีตังของวัดโดยใช้คาํ ว่า “位于หรื อ在”
การบอกกล่าวทิ ศทางที ตังของสิ งปลูกสร้างในวัดโดยใช้คาํ ว่า “...在...前边（后边、左边、右边）” การ
บอกชือสิ งปลูกสร้ างภายในวัด เช่น “วัดอารามหลวง （皇家寺庙） วิหาร (佛殿) เจดี ย์ (佛塔) หอไตร (藏
经楼)” การบอกชื อภิ 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 รวมถึ งคําที เกียวข้องหรื ออาจต้องใช้ในการบรรยาย เช่นทิศของประตูวดั หันหน้าไปทางทิ ศ
ตะวันออก（朝东) ตัวพญานาค（那卡）ที ใช้ตกแต่งข้างบันได้วหิ าร และความหมายของพญานาคทีต้องการจะ
สื อถึ ง เช่ น โลกมนุ ษ ย์ （人间）สวรรค์ （天堂）รู ป ปั นครู บ าศรี วิชัย （喜育才大师）การใช้ค ํา
ยศถาบรรดาศักดิ เช่น พระเจ้า พญา （王） ในภาษาจีนเป็ นต้น ส่ วนคําทีเกียวกับชือบุคคล ผูส้ อนสามารถยกตัวอย่าง
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การใช้ตวั อักษรจี นทีมีเสี ยงใกล้เคียงมาเรี ยกชื อ เช่ น พญาคําฟู（坎夫王）พญาผา ู（帕儒王）เป็ นต้น โดย
เน้นควรเป็ นตัวอักษรจีนทีรู ้จกั ง่าย ไม่มีความหมายในทางลบ
นอกจากนี ยังรวมถึ งการแนะนําการแปลคําศัพท์เฉพาะทางที ไม่ป รากฏในพจนานุ กรมภาษาจีน ซึ งแสดงถึ ง
สถาปั ต ยกรรมการตกแต่ งของวัด ไทย เช่ น ช่ อฟ้ า（龙首）ใบระกา（龙鳞）หางหงส์ （凤尾）รวมถึ ง
คําศัพท์ในด้านศิลปกรรม เช่ น จิตรกรรมฝาผนัง（壁画）พืนหลังผนัง（背景）ดอกโบตัน（牡丹花）
ทะเลเมฆ（云海）ส่วนคําบางคํา เช่น “บุษบก” ซึงมีหลังคาซ้อนชันเป็ นยอดแหลม ใช้ประดิษฐานพระพุทธรู ป มักจะ
พบได้ทีวัดเสมอ ด้วยเหตุความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยจีน จึงไม่มีคาํ แปลโดยตรงทีหาได้ในภาษาจีน ผูส้ อน
สามารถแนะนําผูเ้ รี ยนได้วา่ คําภาษาไทยบางคําทีไม่มีคาํ แปลโดยตรงนัน สามารถดูจากลักษณะโครงสร้างของสิ งนัน และ
ใช้คาํ บรรยายมาประกอบการแปล โดย “บุษบก” มีลกั ษณะเป็ นยอดแหลม มีเสาสี มุมคล้ายศาลาเล็กๆ จึงสามารถใช้คาํ “尖
顶(ยอดแหลม)” และ “小亭(ศาลาเล็กๆ)” มาประกอบกันเป็ นคําแปล “尖顶小亭” ซึ งทําให้ผฟู ้ ังเห็ นภาพในระดับ
หนึ ง หรื ออีกคําว่า “สัตตภัณฑ์（围绕须弥山的七座山）” ซึ งพบเห็ นได้ทวไปหน้
ั
าพระประธานในโบสถ์
หรื อวิหารของวัดภาคเหนื อนัน จําเป็ นต้องให้ขอ้ มูลแนวคิดของเขาพระสุเมรุ （须弥山）เพิมเติมก่อนเพือความเข้าใจ
การให้ขอ้ มูลในลักษณะนี ถือเป็ นการปูพืนข้อมูลส่ วนหนึ งให้แก่ผเู ้ รี ยน เมือผูเ้ รี ยนได้ทราบคําศัพท์เฉพาะทางทีเกียวกับวัด
แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถนําข้อมูลส่วนทีเสริ มนีไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยบเรี ยงเนือหาในการบรรยายต่อไป
ขันที ขันปฏิบตั ิงาน
ในขันตอนนี ผูเ้ รี ยนจะร่ วมกันทํางานเพือเข้าสู่การปฏิบตั ิงาน โดยผูส้ อนจะกําหนดหัวข้อและกิจกรรมทีผูเ้ รี ยน
จะต้องดําเนิ นการ และผูส้ อนกําหนดให้ผเู้ รี ยนรายงานความคืบหน้า และตรวจทานเรื องของการใช้ภาษาทีถูกต้อง หลังจาก
นันผูเ้ รี ยนนําเสนอหน้าชันเรี ยนเพือให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มได้เห็นข้อดีขอ้ ด้อยของการนําเสนอและนํามาปรับปรุงอีกครังก่อนที
จะไปบรรยายในสถานทีจริ ง
ขันที ขันหลังปฏิบตั ิงาน
การฝึ กปฏิ บตั ิ ในสถานที จริ งอาจมีความตืนเต้น หรื อประหม่าแม้วา่ จะมีการเตรี ยมความพร้อมมาล่วงหน้าใน
ระดับหนึ ง แต่ก็อาจมีขอ้ ผิดพลาดในการบรรยายบางประการ ดังนันการแนะนําข้อผิดพลาดแก่ผเู้ รี ยนจึงเป็ นสิ งจําเป็ นอย่าง
ยิง เพือให้ผูเ้ รี ยนได้สังเกต และนําไปปรับปรุ งต่อไป โดยทัวไปข้อผิดพลาดมักจะเป็ นปั ญหาการออกเสี ยงตามวรรณยุกต์
(หรื อพินอิน)ให้ถูกต้อง การใช้คาํ ศัพท์ภาษาจีนทีเหมาะสม การเรี ยงคําภาษาจีนทีถูกต้องในประโยคเป็ นต้น ผูเ้ รี ยนบางส่วน
สามารถบรรยายได้อย่างราบรื น ทังนีขึนอยูก่ บั พืนฐานภาษาจีนส่ วนหนึง และการฝึ กฝนทักษะในการบรรยายของผูเ้ รี ยนเอง

ผลสรุ ปการวิจัย

หลังจากทีผูเ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว ผูส้ อนได้ให้ผเู ้ รี ยนทําแบบสอบถามออนไลน์ เกียวกับความคิดเห็น
ของกิจกรรมในครังนี โดยระดับความคิดเห็นแบ่งเป็ น ระดับ ได้แก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด
ประเด็นคําถามประกอบด้วย
. การพัฒนาทักษะภาษาจีน
. ด้านการพูด
. ด้านการฟัง
. ด้านการเขียน
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. ปั ญหาการบรรยายในสถานทีจริ ง
. จําเนือหาในการบรรยายไม่ได้
. นึกศัพท์ภาษาจีนไม่ออก
. บรรยายตะกุกตะกัก
. การเรี ยนรู ้ศพั ท์ สํานวนในการบรรยายสถานทีท่องเทียวไทย
. การฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่มเพือบรรลุภารกิจทีได้รับมอบหมาย
. การฝึ กการใช้ภาษาจีนในสถานทีจริ ง
. ความกล้าในการพูดภาษาจีนในทีชุมชน
. การจัดกิจกรรมนีในครังต่อไป
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนมีจาํ นวนทังหมด คน เพศหญิง คน คิดเป็ นร้อยละ . เพศชาย
คน คิดเป็ นร้อยละ . สรุ ปรายละเอียดดังนี

ตารางที เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีน
มากทีสุด
ความคิดเห็นด้านประโยชน์ต่อการ
จํานวน
พัฒนาทักษะภาษาจีน ( ประเด็น พูด
ร้อยละ
ฟัง เขียน)
การพูด
การฟัง
การเขียน

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

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

น้อยทีสุด
จํานวน
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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จากตารางที ความคิดเห็ นด้านประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีน ( ประเด็น พูด ฟั ง เขียน) มีความเห็นว่า
การพัฒนาทางด้านการพูด อยูใ่ นระดับ มากทีสุด คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ น ระดับมาก คน คิดเป็ นร้อยละ
22.73
การพัฒนาทางด้านการฟั ง อยู่ในระดับ มากที สุ ด คน คิ ดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ น ระดับ มาก คน
คิดเป็ นร้อยละ . และในระดับ ปานกลาง คน คิดเป็ นร้อยละ .
การพัฒนาทางด้านการเขียน อยู่ในระดับ มากที สุ ด คน คิด เป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ น ระดับ มาก คน
คิดเป็ นร้อยละ . และในระดับ ปานกลาง คน คิดเป็ นร้อยละ .

ตารางที ประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรม

-เรี ยนรู ้ศพั ท์ สํานวนในการบรรยาย
สถานทีท่องเทียวไทย

16
(72.73 %)

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

-ฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่มเพือบรรลุภารกิจ
ทีได้รับมอบหมาย

16
(72.73%)

5
(22.73%)

1
(4.55%)

0
(0%)

0
(0%)

-ฝึ กการใช้ภาษาจีนในสถานทีจริ ง

20
(90.91%)

2
(9.09%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

-มีความกล้าในการพูดภาษาจีนในที
ชุมชน

15
(68.18%)

6
(27.27%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

ความคิดเห็น

มากทีสุด
จํานวน
ร้อยละ

น้อย
จํานวน
ร้อยละ

น้อยทีสุด
จํานวน
ร้อยละ

0
(0%)

0
(0%)
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-ควรมีการจัดกิจกรรมนี ต่อไป

16
5
1
0
0
(72.73%) (22.730%)
(4.55%)
(0%)
(0%)
จากความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยนตามตารางที ประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรมชีให้เห็ นว่า ในส่ วนของการเรี ยนรู ้
ศัพท์ สํานวนในการบรรยายสถานทีท่องเทียวอยูใ่ นระดับ มากทีสุด คน คิดเป็ นร้อยละ . การฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม
เพือบรรลุภารกิจทีได้รับมอบหมายอยูใ่ นระดับ มากทีสุด คน คิดเป็ นร้อยละ .
ส่วนการฝึ กการใช้ภาษาจีนในสถานทีจริ งอยูใ่ นระดับ มากทีสุด คน คิดเป็ นร้อยละ . และความกล้าในการ
พูดภาษาจี น ในที ชุ ม ชนล้วนอยู่ในระดับ มากที สุ ด คน คิ ด เป็ นร้ อยละ . ส่ วนความเห็ น ของผูเ้ รี ยนเห็ น ควรจัด
กิจกรรมนีต่อไปอยูใ่ นระดับมากทีสุด คน คิดเป็ นร้อยละ .

ตารางที ปั ญหาการบรรยายในสถานทีจริ ง
ปัญหาการบรรยายในสถานทีจริ ง
- จําเนือหาในการบรรยายไม่ได้
-นึกศัพท์ภาษาจีนไม่ออก
-บรรยายตะกุกตะกัก

มากทีสุด
จํานวน
ร้อยละ

มาก
จํานวน
ร้อยละ

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

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

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

น้อยทีสุด
จํานวน
ร้อยละ
2
(9.09%)
1
(4.55%)
1
(4.55%)

ปัญหาการบรรยายในสถานทีจริ ง ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนในเรื องจําเนือหาในการบรรยายไม่ได้อยูใ่ นระดับ มากทีสุ ด คน
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ น ระดับมาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ระดับปานกลาง คน คิดเป็ นร้อยละ .
ปัญหาเรื องนึ กศัพท์ภาษาจีนไม่ออก ในระดับ มากทีสุด คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ น ระดับมาก คน
คิดเป็ นร้อยละ . ระดับปานกลาง คน คิดเป็ นร้อยละ .
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ปัญหาเรื องบรรยายตะกุกตะกักอยูใ่ นระดับ มากทีสุด คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ น ระดับมาก คน คิด
เป็ นร้อยละ . ระดับปานกลาง คน คิดเป็ นร้อยละ .
สรุ ปโดยรวม การใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงานในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีนเพือการท่องเที ยว โดย
ผ่านภารกิ จ ที ผูเ้ รี ยนได้รับมอบหมายสามารถทําให้ผูเ้ รี ยนเพิมพูน ทักษะการฟั ง การพูดภาษาจี น มี ค วามมันใจในการใช้
ภาษาจีนบรรยาย และแนะนําสถานทีท่องเทียวจริ งแต่ ในขณะเดี ย วกัน หากขาดการเตรี ย มความพร้ อ มที ดี ก็ มี ผ ลต่ อ การ
บรรยายเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะ
ในส่วนของปั ญหาที พบเห็นในการสอนด้วยวิธีดงั กล่าวนี พบว่าผูเ้ รี ยนบางส่ วนจําคําศัพท์เฉพาะทางไม่ได้ เพราะ
มักเป็ นคําศัพท์ทีไม่ปรากฏในภาษาจีนทัวไป รวมถึงผูเ้ รี ยนจําเนื อหาบางส่ วนไม่ได้ ทําให้ไม่สามารถบรรยายได้ครบถ้วน
การจดจําศัพท์ สํานวนและเนื อหาได้แม่น ยํานัน ขึ นอยู่กับตัวผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก หากผูเ้ รี ยนขยันขัน แข็งในการฝึ กฝนย่อม
สามารถฝึ กปฏิบตั ิภารกิ จได้อย่างราบรื น ในทางตรงกันข้าม หากผูเ้ รี ยนไม่ได้มีความมุ่งมันอย่างเต็มที ก็อาจมีปัญหาในการ
บรรยาย
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนในชันเรี ยนมากขึนเพือช่วยในการจดจํา
 ในขันตอนการเตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ผูส้ อนกําหนดให้ผเู ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มทําPowerPoint
เกี ยวกับ คําศัพท์ และเนื อหาที จะใช้บรรยายในสถานทีจริ ง โดยการอ่านออกเสี ยงและอธิ บายความหมาย พร้อมด้วย PPT
ประกอบที หน้าชันเรี ยน เพือช่วยให้ตวั ผูบ้ รรยายเองจดจําได้ดียิงขึ น ในขณะเดี ยวกัน ผูเ้ รี ยนกลุ่มอืนๆ ก็สามารถเรี ยนรู ้
คําศัพท์ สํานวนในเนือหาของกลุ่มต่างๆนอกเหนือจากกลุ่มของตัวเอง
 ในคาบต่อไป กําหนดให้ผเู้ รี ยนทุกคนในแต่ละกลุ่มออกมาบรรยายคําศัพท์พร้อมเนื อหาโดยไม่มีการใช้ PPT
เพือกระตุน้ ให้ผบู ้ รรยายไปท่องจํามาให้ได้ โดยมีการให้คะแนนเป็ นแรงจูงใจ
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การสอนทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษ เพือส่ งเสริมทักษะการสื บค้ นข้ อมูลของผู้เรี ยน 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 ข่าวสารข้อมูลจํานวนมากถูกค้นหาและรับรู้ผ่านทางอินเตอร์ เน็ตหรื อสื อออนไลน์
โดยเฉพาะอย่างยิงด้วยโทรศัพท์มือถือมากกว่าการรับรู้ผ่านทางสื อสิ งพิมพ์ การจะเข้าถึงเพือให้ได้ขอ้ มูลทีมีสาระประโยชน์
ตามที ต้องการในโลกออนไลน์ ทีไร้ พรหมแดนโดยมี ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลในการสื อสารข้อมูลกัน ทัวโลกนัน ผู้
สื บค้นข้อมูลจําเป็ นต้องมีความสามารถพืนฐานทางการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจอย่างเพียงพอแต่จากการสํารวจ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึ กษาไทยพบว่า มีนักศึ กษาจํานวนมากไม่สามารถอ่านข้อมูลข่าวสารต่ างๆหรื อ
บทความที เป็ นภาษาอังกฤษให้เข้าใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงทําให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและสาระประโยชน์จากการ
อ่านสื อออนไลน์ได้ ด้วยเหตุที การจัด การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปั จ จุบ ัน ต้อ งมี การใช้ภ าษาอังกฤษผ่านสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยคํานึ งถึงการบูรณาการโครงสร้างการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. องค์ประกอบทางด้านเนื อหา (content) 2. องค์ประกอบทางด้านวิธีการสอน (pedagogy) และ 3. องค์ประกอบทางด้าน
เทคโนโลยี (technology)ให้ได้อย่างสมดุลในระหว่างทีทําการสอน ดังนันผูส้ อนจึงต้องจัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู้ที
เหมาะสมด้วยการฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการอ่านเพือความเข้าใจด้วยสื อสภาพจริ งที สื บค้นผ่านทางอินเตอร์ เน็ตร่ วมกับการ
ฝึ กฝนทักษะการอ่านด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลียนเรี ยนรู้(Reciprocal Reading) ทีมีประสิ ทธิ ภาพในการอ่านเพือความ
เข้าใจ ทังนี ผู เ้ ขี ย นบทความจึ ง ขอนําเสนอรู ป แบบการสอน REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media
Instructional Materials) เพือเป็ นการบูรณาการองค์ประกอบทัง 3 ประการดังกล่าวในการจัดการเรี ยนการสอน ด้วยเทคนิ ค
วิธีการสอนทีเหมาะสมและเวลาในการฝึ กทีมีความยืดหยุ่น เพือส่ งเสริ มและเตรี ยมให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื อความเข้า ใจในการสื บ ค้น และอ่ านข้อ มู ล ต่ างทัวโลกๆผ่ านทางสื ออิ น เตอร์ เน็ ต ในยุค เทคโนโลยี 4.0 ได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
คําสําคัญ : การสอนทักษะการอ่าน, ภาษาอังกฤษ, สื บค้นข้อมูล, ยุคเทคโนโลยี .
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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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ในโลกยุคปั จจุบนั การรับรู้ข่าวสารมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยีการสื อสารผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
การค้น หาข้อมู ลที ต้องการก็ สามารถทําได้ภายในพริ บ ตา จึ งทําให้เทคโนโลยีท างด้านอิน เตอร์ เน็ตมี อิท ธิ พลต่อวงการ
การศึ กษามากขึนอย่างยิงเพราะเป็ นแหล่งข้อมูลจํานวนมหาศาลในการสื บค้นเพือการเรี ยนรู ้ในแขนงสาขาวิชาต่างๆ ซึ ง
การศึ กษาในยุคปั จจุบนั ได้ให้ความสําคัญต่ออินเตอร์เน็ตในฐานะทีเป็ นเทคโนโลยีทางด้านการสื อสาร ทางด้านข้อมูลต่างๆ
รวมทังทางด้านการเรี ยนรู ้ ในโลกสมัยใหม่อีกด้วย (McVerry, 2013) ด้วยเหตุนีทักษะการสื บ ค้น เพือให้ได้ข อ้ มูลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพทางอินเตอร์ เน็ตนันจึงถือได้ว่าเป็ นทักษะหนึ งที มีความจําเป็ นในการประสบความสําเร็ จทางการศึ กษาใน
ศตวรรษที (Henry, 2005) ซึ งการจะรั บรู ้ ขอ้ มูลเหล่านี จําเป็ นต้องอาศัยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นอย่างยิงเนื องจาก
ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาสากลที ใช้ในการติ ด ต่อสื อสารกันระหว่างผูค้ นในประเทศต่างๆ แต่การจะสื บ ค้นวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลที เป็ นภาษาอังกฤษซึ งมีอยูจ่ าํ นวนมากมายในสื อออนไลน์เพือให้ได้ขอ้ มูลตามทีต้องการนัน จําเป็ นต้อง
อาศัยทักษะการสื บค้นข้อมูลที มีประสิ ทธิ ภาพ (Young and Kajder, 2013) จากงานวิจยั ของ Liu and Ko (2016) ทีได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล พบว่าทักษะทางด้านการอ่านทีดีนนเป็
ั นพืนฐานทีสําคัญของ
ความสามารถในการอ่านข้อมูลต่างๆในสื อออนไลน์ ซึ งทักษะการอ่านดังกล่าวได้แก่ 1. ทักษะการอ่านเพือความเข้าใจ
(Reading Comprehension) อัน ประกอบด้วย ทักษะการอ่านเร็ ว (Skimming and Scanning) ในการจับ ประเด็น สําคัญและ
รายละเอียดคร่ าวๆ รวมทังรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูล และ 2. ทักษะการอ่านเชิงวิจารณ์ (Critical Reading) (Henry, 2005)
แม้วา่ ทักษะการอ่านจะเป็ นทักษะที สําคัญในการเรี ยนรู ้ ในโลกยุคปั จจุบ ัน มากขึ น (Chastain, 1988) เพราะเป็ น
ทักษะทีสําคัญในการสื บค้นข้อมูลทีจําเป็ นในการศึกษาหรื อการเพิมพูนความรู ้ให้สูงขึนเพือพัฒนาตนเอง และ เสริ มสร้าง
ประสบการณ์ ซึ งจะทําให้ผูท้ ีมีทกั ษะการอ่านที ดี มีโอกาสสร้างความก้าวหน้าในการศึ กษาและประกอบอาชีพได้มากกว่า
ผูอ้ ืนในยุคของข่าวสารและสังคม 4.0 ดังทีเกริ นนําไว้ขา้ งต้นนัน แต่จากการสํารวจพบว่านักเรี ยนและนักศึกษาไทยจํานวน
มากยังมีปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ จึงทําให้มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีตํากว่าเกณฑ์ (นงค์นาถ, 2551;
ปั ณยตา,
; มนัสวี, 2558; นพรัตน์, 2559) นอกจากนี จากงานวิจยั ทางการศึ กษาเกียวกับการเรี ยนทางด้านทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษที ไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าทีควรนัน มีสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น การสอนที ยึดครู เป็ นศูนย์กลาง การสอน
แบบเดิ ม ๆ ที ครู อ่ า นและแปลให้ ฟั ง ที ล ะประโยค ผู ้เรี ยนไม่ มี ค ลัง ศัพ ท์ ที เพี ย งพอ ขาดความรู้ แ ละเจตคติ ที ไม่ ดี ต่ อ
ภาษาอังกฤษ แบบเรี ยนภาษาอังกฤษไม่เอือต่อการอ่าน เน้นรู ปแบบตําราไม่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเบื อหน่ าย (Souriyavongsa et al., 2013) สอดคล้องกับงานวิจยั ของมนัสวี (2558) ที พบว่า
ปั จจัยด้านการเรี ยนการสอนเป็ นปั จจัยที มีผลต่อปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษมากที สุดรองลงมาได้แก่ปัจจัยส่ วนตัวของ
นักศึกษาและปั จจัยด้านสิงแวดล้อมทางบ้าน ตามลําดับ อีกทังงานวิจยั ของ
สุพรรณี (2558) ทีเกียวข้องกับผลสัมฤทธิ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึ กษามหาวิท ยาลัยราชมงคลสุ วรรณภูมิ พบปั ญหาเกี ยวกับ ข้อจํากัด ในการบู รณาการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและเนื อหาในหลักสู ตรโดยเฉพาะอย่างยิงข้อจํากัดในเรื องของเวลา และนอกจากนี งานวิจยั ของ
Ghazizadeh and Fatemipour (2017)ได้ศึกษาถึงผูเ้ รี ยนทีใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ พบว่าประสบปั ญหาในเรื อง
ของการอ่านเพราะผูเ้ รี ยนขาดความสนใจหรื อแรงจูงใจในการอ่าน อีกทังยังไม่มีกลวิธีในการอ่านทีมีประสิ ทธิภาพ
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูเ้ ขียนได้ออกแบบการเรี ยนการสอนทักษะการอ่านเพือส่งเสริ มความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน
ในยุคเทคโนโลยี 4.0 โดยนําเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็ นเครื องมือช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนและสภาพ
การเรี ยนรู ้ เพราะปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์ เน็ตได้ง่าย จึงทําให้มีเสรี ภาพในการเรี ยนรู้ได้ทุกสถานการณ์
ทุกสถานทีและทุกเวลาจากแหล่งความรู้ต่างๆทัวโลก รวมทังสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (พิมพ์ประภาและณัฐพล, 2557)
อีกทังยังช่วยในการเสริ มสร้างแรงจูงใจทางการเรี ยนให้กับผูเ้ รี ยนด้วยการนําสื อสภาพจริ งที ทันสมัยและสอดคล้องกับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ชี วิต ประจําวัน ของผูเ้ รี ยนซึ งมี อยู่ในอิ น เตอร์ เน็ ตมาใช้ในการจัด การเรี ยนการสอนควบคู่และสอดคล้องกับ เนื อหาของ
บทเรี ยนในหลักสู ตร ทังนีจากงานวิจยั เกียวกับการนําสื อสภาพจริ งไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษพบว่าสื อ
การสอนสภาพจริ งและการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่ วมมือเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านความเข้าใจในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจ (Wood et al., 2001; Berardo, 2006) การนําบทความใน
อินเตอร์เน็ตซึงเป็ นสื อสภาพจริ งมาใช้ในการสอนทักษะการอ่านเพือความเข้าใจจึ งเป็ นสิ งที จําเป็ นในการจัดการเรี ยนการ
สอนในศตวรรษที 21 โดยทีผูส้ อนจะต้องเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ ข้อมูลบทความต่างๆในอินเตอร์ เน็ต เพือให้ผเู ้ รี ยนมีกลวิธีทีมี
ประสิ ทธิ ภาพในการค้นหาข้อมูลและเข้าใจในเนือหาของบทความนันๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Myers, 2006) จากงานวิจยั
ของ Ghazizadeh and Fatemipour (2017) พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานทีนําสื อออนไลน์ร่วมกับการสอน
ในชันเรี ยน ช่วยส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ในทักษะการอ่านในชันเรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศได้เป็ น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Looi and Yusop (2011) ทีพบว่า การสอนการอ่านเพือความเข้าใจด้วยสื อออนไลน์ ทําให้
ผูเ้ รี ยนมี กลวิธีการอ่านที มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ น จึ งส่ งผลต่ อความสามารถทางการอ่านเพือความเข้าใจที สู งขึ น รวมทัง
ทัศนคติและแรงจูงใจในการอ่านทีเพิมขึนอีกด้วย
สื อสภาพจริ งทีเป็ นสื อสังคมออนไลน์(social media) ทีนิ ยมใช้กนั ในปั จจุบนั ได้แก่ เฟ็ ซบุค และทวิตเตอร์ ซึงเป็ น
แหล่งข้อมูลทีมีการนํามาแบ่งปั นเนือหา ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์และพูดคุยให้ผใู้ ช้ในโลกออนไลน์ในเครื อข่ายของตน
ได้รับรู ้ (Hundey, 2012) ซึงจุดเด่นของเฟ็ ซบุคก็คือเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทีมีช่องทางการติดต่อทีหลากหลาย สะดวก
รวดเร็ วในการตังประเด็น ถามตอบในเรื องที สนใจ โพสต์รูป ภาพ เขียนบทความหรื อบล็อก สนทนาแบบโต้ตอบทัน ที
นอกจากนันผูใ้ ช้ยงั สามารถรวมกลุ่มความสนใจทีมีร่วมกันได้ (ศรี ศกั ดิ, 2554) ส่วนทวิตเตอร์ เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ชนิ ดที มีการแสดงหัวข้อและความคิดเห็ นที กระชับ (Micro blog) มีขอ้ เด่นในการแนะนําให้ผเู ้ รี ยนติดตามผูเ้ ชียวชาญใน
หัวข้อทีเกียวข้องกับบทความ การนําเสนอและติดตามหัวข้อทีสนใจใช้ประกอบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในเนื อหาวิชา
(Grosseck and Holotescu, 2008) และจากงานวิจยั ต่างๆ เกียวกับประโยชน์และจุดมุ่งหมายในการใช้ทวิตเตอร์ทางการศึกษา
พบว่า ทวิตเตอร์ ได้นาํ มาใช้เพือเป็ นแหล่งข้อมูลมากกว่าสื อออนไลน์ชนิ ดต่างๆ เหตุผลเพราะสามารถรวบรวมและแบ่งบัน
ข้อมูลในอินเตอร์ เน็ตได้อย่างเบ็ดเสร็ จ (Jonson and Yang, 2009) จากงานวิจยั ของ Teevan et al. (2011) ที ศึกษาถึงเหตุผล
ของการนิ ยมใช้ ทวิตเตอร์ เพือใช้ในการสื บค้นข้อมูลพบว่า ทวิตเตอร์เป็ นแหล่งข้อมูลทื นิ ยมใช้เพือการติ ดตามเนื อหาใน
หัวข้อที สนใจมากกว่าสื อสังคมออนไลน์ชนิ ด อื นๆ ที นิ ยมสื บ ค้นข้อมูลเพือหาหั วข้อ (Topic) สําหรับ การใช้ท วิตเตอร์
เพือให้เป็ นเครื องมือทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษนัน Borau et al. (2009) ได้กล่าวไว้ดงั นี ว่า ทวิตเตอร์ เป็ นสื อสังคม
ออนไลน์ที เหมาะสมกับ การเรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในแง่ข องการให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสในการฝึ ก
สมรรถนะทางการสือสารและทางภาษาศาสตร์สงั คมในทุกที ทุกเวลา โดยไม่ตอ้ งพบปะเจอะเจอผูส้ อนแบบเผชิญหน้า (face
to face interaction) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Young and Kraut (2013) ทีศึกษาเกียวกับแนวโน้มของการใช้ทวิตเตอร์เพือ
ส่ งเสริ มความรู ้ ใ นเนื อหาวิชาที เป็ นภาษาอังกฤษให้กับ ผูเ้ รี ยนที พบว่า Twitter เป็ นเครื องมื อทางการศึ ก ษาที ใช้ในการ
รวบรวมความรู ้ทางด้านเนือหาทางการศึกษาทีนําไปสู่การเรี ยนรู ้และพัฒนาทางด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อีก
ทังช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชือมต่อการเรี ยนในชันเรี ยนกับโลกแห่ งความเป็ นจริ งเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนให้กา้ วทัน
โลกในยุคปั จจุบนั สู่โลกแห่งอนาคตอีกด้วย
ในส่ วนของวิธีการสอนการอ่านเพือความเข้าใจนัน กลยุทธ์การสอนการอ่านแบบแลกเปลียนเรี ยนรู้ (Reciprocal
Teaching) เป็ นเทคนิ ควิธีการทีมีประสิ ทธิ ภาพมากในการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ (Rosenshine and Meister, 1994) โดย
มีกระบวนการทีสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนในบทบาทผูใ้ ห้คาํ แนะนําและผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
ส่วนปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนด้วยกันจะเกิดจากการรวมกลุ่มที มีความสนใจร่ วมกัน และมาทําการแลกเปลียน
บทบาทเรี ยนรู ้ร่วมกัน ในเทคนิ คของการอ่านแบบแลกเปลียนเรี ยนรู ้ (Reciprocal Reading) ที มีอยู่สีขันตอน ได้แก่ 1.การ
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ทํานาย (predicting) ซึ งอาศัย พื นฐานจากประสบการณ์ เดิ ม ของผูเ้ รี ย น 2. การตังคําถาม (questioning) เป็ นวิ ธี ก ารแยก
ประเด็น ของเรื องที อ่านเพือให้มี ความเข้าใจในเนื อหาของเรื อง 3. การหาความชัด เจน (clarifying) เพือที จะนํามาทําการ
ตรวจสอบความเข้าใจโดยใช้ความรู ้เกียวกับภาษาศาสตร์ และโครงสร้างของประโยค และ 4. การสรุ ป (summarizing) เป็ น
ขันตอนที ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ ใ นทฤษฎี ก ารอ่านทุ กขันตอนมาสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ในการจับ ประเด็น สําคัญของเรื องที อ่ าน
สังเคราะห์ขอ้ มูลในทุกขันตอนเพือสร้างความเข้าใจในเรื องทีอ่าน การอ่านด้วยเทคนิ ควิธีการดังกล่าวนีจึงเป็ นกระบวนการ
กลุ่มทีนํามาใช้ฝึกประสบการณ์ดว้ ยการแลกเปลียนบทบาทในการเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ของกลุ่มอย่างเสรี ดว้ ยความ
สมัครใจ (Palinscar and Brown, 1984)
จากประเด็นปั ญหาความสามารถทางการอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนรวมทังทฤษฎีและหลักการทีเกียวข้องกับ
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ ขียนจึงได้นาํ ประเด็นและหลักการเหล่านี มาออกแบบวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนด้วยการบู รณาการกลวิธี การสอนแบบร่ วมมื อที เป็ นการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้
(Reciprocal Teaching) ที ช่ วยให้ ผูเ้ รี ยนได้ฝึ กการใช้ก ลวิธี การอ่านเพื อความเข้าใจอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Palinscar and
Brown, 1984; Alexander and Fox, 2004) ร่ วมกับ การใช้เทคโนโลยีการสื อสารทางอิ น เตอร์ เน็ ต โดยมีวตั ถุป ระสงค์เพือ
พัฒนาทักษะการอ่านเพือความเข้าใจแก่ผเู ้ รี ยนเพือให้สามารถพัฒนาทักษะการสื บค้นข้อมูลในโลกออนไลน์ได้ดว้ ยรู ปแบบ
การสอนทั ก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษแบบ REOMI หรื อ การสอนการอ่ า นแบบแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ด ้วยสื อการสอน
ภาษาอัง กฤษบนออนไลน์ (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional Materials) ดัง มี ร ายละเอี ย ด
ขันตอนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต่อไปนี

วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีการจัดการเรียนการสอน
จากแนวคิ ดเกี ยวกับปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้นและประโยชน์ของสื อ
ออนไลน์ทีช่ วยส่ งเสริ มความสามารถทางการอ่านเพือความเข้าใจและแรงจูงใจของผูเ้ รี ยน ผูเ้ ขียนตระหนักว่าการสื บค้น
ข้อมูลจําเป็ นต้องอาศัยทักษะการอ่านเพือให้เข้าถึงสื อออนไลน์ตามที ต้องการได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ จึ งได้ออกแบบให้
เนื อหาของบทอ่านทีใช้ฝึกทีเป็ นบทความทีได้มาจากประเภทข้อมูลต่างๆ บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตกูเกิล (Google) และ สื อ
สังคมออนไลน์ (social media) 2 ประเภท ได้แก่ เฟ็ ซบุค และทวิตเตอร์ โดยผูเ้ ขียนนํามาทําการออกแบบการเรี ยนการสอน
โดยคํานึ งถึงแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนในยุคศตวรรษที ทีเน้นให้ผสู ้ อนจัดสภาพหรื อบริ บททางการเรี ยนการสอน
ให้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนัน จําเป็ นต้องคํานึ งถึงองค์ประกอบ ประการ ได้แก่ องค์ป ระกอบทางด้านเนื อหา (content)
องค์ประกอบทางด้านวิธีการสอน (pedagogy) และองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี (technology) มาบูรณาการการจัดการ
เรี ยนการสอนได้อย่างสมดุลและมีความยืดหยุน่ ของเวลา สถานที และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน (Young and Kajder, 2013)
โดยเนื อหาของบทความที ใช้ในการฝึ กการอ่านเพือความเข้าใจนันได้นาํ มาจากสื อออนไลน์ และในส่ วนของวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน ได้มีการประยุกต์รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยผสมผสานระหว่างการ
เรี ยนในชันเรี ยนและการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ผา่ นทางสื อออนไลน์ โดยมีการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวได้เป็ น
รู ปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบ REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional
Materials) ซึ งมี การบู รณาการองค์ป ระกอบทัง ด้านเข้าด้วยกัน อย่างเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ การจัด การศึ กษาใน
ศตวรรษที โดยได้นาํ ไปใช้กบั นักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโลโนยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ในรายวิชา Reading English for
Learning ซึงเป็ นรายวิชาทีมีจุดประสงค์เพือให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะและกลวิธีการอ่านในการสร้างองค์ความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพิมขึน
ทังในเรื องคําศัพท์ ไวยากรณ์ และข้อมูลความรู ้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ รวมทังข้อมูลข่าวสารต่างๆทีทันสมัย ดังนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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องค์ประกอบทางด้านเนือหา (content)
ผูเ้ ขียนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเนื อหาของบทความจากสื อออนไลน์ 3 ประเภทซึ งได้แก่ อินเตอร์ เน๊ตกู
เกิล เฟ็ ซบุค และ ทวิตเตอร์เนื องจากเป็ นแหล่งข้อมูลออนไลน์ทีเป็ นทีนิ ยมในปั จจุบนั ทังนี ผูเ้ ขียนมีหลักเกณฑ์ในการเลือก
เนื อหาจากสื อดังกล่าวโดยคํานึ งถึงความสัมพันธ์ของเนื อหาในสื อกับจุดประสงค์และเนื อหาในบทเรี ยน ข้อมูลเนื อหาของ
สื อต้องมีความถูกต้องเหมาะสม ทันสมัย น่าสนใจ ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายคือผูเ้ รี ยน และเมือได้เนื อหาทีต้องการแล้ว ผูเ้ ขียน
ได้นาํ บทความเหล่านีมารวบรวมเป็ นคลังข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพือนํามาใช้ประกอบการสอน โดยทําการวางระบบไว้ในบัญชี
ส่วนตัวของผูเ้ ขียนบนทวิตเตอร์เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เข้ามาฝึ กฝนทักษะการอ่านเพือสื บค้นข้อมูลตามหัวข้อทีผูส้ อนมอบหมาย
ในแต่ละครังของการเรี ยน ซึ งเป็ นวิธีการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนสามารถค้นได้ง่ายเพือให้สามารถต่อยอดไปสู่ การปฏิ บตั ิจริ งได้ใน
อนาคต
องค์ประกอบทางด้านการสอน (pedagogy)
ในการฝึ กในชันเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะถูกแบ่งออกเป็ นกลุ่มๆ กลุ่มละ 5 คน เพือฝึ กทักษะการอ่านแบบร่ วมมือด้วยวิธีการ
อ่านเพือความเข้าใจด้วยการอ่านแบบแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ (Reciprocal Reading) โดยบทความแต่ละครังนันได้มาจากการ
สื บค้นข้อมูลของกลุ่มจากทวิตเตอร์ ในบัญชีของผูส้ อนทีผูเ้ รี ยนได้เข้าถึงด้วยการติดตาม ซึ งมีคลังข้อมูลตามทีผูส้ อนเตรี ยม
ไว้ล่วงหน้าแล้ว เพือเป็ นการย่นระยะเวลาของการสืบค้นให้แก่ผเู้ รี ยนในช่วงระยะเวลาทีทําการฝึ กฝนทักษะการอ่านเร็ วเพือ
จับรายละเอียดและประเด็นสําคัญ คร่ าวๆในบทความ เพือให้สามารถเข้าถึงบทความตามที กําหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วขึน
ในระหว่างการฝึ กทักษะการอ่านเพือความเข้าใจในชันเรี ยน ผูเ้ รี ยนทุกคนในกลุ่มจะผลัดกันเป็ นผูน้ าํ บทบาทต่างๆ
ตามรู ปแบบการฝึ กทักษะการอ่านเพือความเข้าใจด้วยวิธีการอ่านแบบแลกเปลียนเรี ยนรู ้ (Reciprocal Reading) โดยทีผูส้ อน
มีหน้าทีช่วยอํานวยความสะดวก เฝ้าสังเกตการณ์ และให้คาํ แนะนํากับผูเ้ รี ยนเมือผูเ้ รี ยนร้องขอความช่วยเหลือในระหว่าง
ดําเนิ นการฝึ กอ่านบทความทีได้สืบค้นมาในขันตอนแรก ผูเ้ รี ยนทําการจดบันทึกกิจกรรมภายในกลุ่มระหว่างการฝึ ก จากนัน
แต่ละกลุ่มจะออกมานําเสนอเนือหาทีช่วยกันอ่านภายในกลุ่ม รวมทังขันตอน วิธีการ และบรรยากาศทีได้จากการฝึ กภายใน
กลุ่มหน้าชันเรี ยน อีกทังยังมีการส่ งรายงานบันทึ กกิจกรรมการอ่านในชันเรี ยนภายในกลุ่มทางเฟ็ ซบุคกลุ่ม เพือให้เกิ ดการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ซึงกันและกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ งจะเป็ นการสะท้อนให้ผสู ้ อนได้แก้ไขและปรับปรุ ง
ทักษะทางการอ่านของผูเ้ รี ยนทียังบกพร่ อง ซึ งปรากฏจากการนําเสนอเนือหาและความเข้าใจของเรื องทีอ่านและกลวิธีการ
อ่านของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนภายใต้เวลาทีจํากัด
องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี (technology)
ผูส้ อนได้นาํ เทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์มือถือมาใช้เป็ นสื ออุปกรณ์การเรี ยนการสอน โดยอาจกล่าวได้วา่ การ
สอนทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษโดยการใช้สื อออนไลน์ ใ นโลกยุค ปั จจุ บ ัน ด้วยอุป กรณ์ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ นการนํา
เทคโนโลยีทีติดตัวผูเ้ รี ยนมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในกระบวนการเรี ยนการสอนทีผ่านการพิจารณาเลือกสรรบทความ
ในสืออนไลน์เพือให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน วัตถุประสงค์ของรายวิชา และกลยุทธ์ทีใช้ในการสอน สามารถกระตุน้ ความสนใจ
ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยน ไม่เบือหน่าย สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที ทุกเวลา เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทีทันสมัยได้อย่างสะดวก
ขึน อีกทังมีความสอดคล้องกับชีวติ ประจําวันในโลกยุคเทคโนโลยี 4.0 ได้อีกด้วย
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ผลจากการศึกษาการใช้ รูปแบบการสอน REOMI
การวัดผลสัมฤทธิผู้เรียน
ในการวัด ผลสั มฤทธิ การสื บ ค้น และการอ่ านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนเป็ นรายกลุ่มและบุ คคลนัน ผูส้ อนได้
มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มหรื อรายบุคคลไปสื บค้นและอ่านบทความทีสนใจภายใต้หัวข้อต่างๆในบทเรี ยนตามทีเรี ยน
ไปแล้ว โดยมี เงื อนไขของเนื อหาและเวลาตามที ผูส้ อนกําหนดด้วยการสื บ ค้น บทความนันๆจากสื อออนไลน์ โดยนํา
หลักการที ได้จากการฝึ กการอ่ านแบบร่ วมมือในชันเรี ยนไปประยุกต์ใ ช้จริ ง นอกจากนี ยังได้มีการประเมิ น ความเข้าใจ
เกี ยวกับกลวิธีการอ่านและการนําไปใช้ ด้วยการทําเป็ นรายงานกลุ่มบรรยายเกียวกับขันตอนวิธีการอ่านแบบแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ภายในแต่ละกลุ่มทีได้ทาํ การฝึ กในชันเรี ยนส่ งให้กบั ผูส้ อนทางเฟ็ ซบุคของกลุ่มเรี ยนในรายวิชานี เพือทีผูส้ อนจะได้
ทําการประเมินและปรับปรุ งความเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มและรายบุคคลโดยทีผูเ้ รี ยนจะได้รับรู ้วธิ ี การ ข้อเสนอแนะของตัวเอง
และของเพือนๆภาย ในกลุ่ มและนอกกลุ่ม ไปพร้อมๆ กัน อย่างทัวถึ ง ผลที ได้ พบว่า ผูเ้ รี ยนมี เทคนิ คการอ่านเร็ วเพือจับ
รายละเอียดและประเด็นสําคัญ สามารถสื บค้นบทความทีมีเนือหาตามทีต้องการได้ดีขึน อีกทังยังมีกลวิธีทางการอ่าน สังเกตุ
ได้จากผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในเนือหาทีอ่านได้ดีขึน และมีการเปิ ดค้นหาคําศัพท์คาํ ต่อคําในขณะทีอ่านน้อยลง
การประเมินประสิ ทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
รู ปแบบการสอนนี สามารถสร้างแรงจูงใจและทัศนคติทีดี ต่อการอ่านบทความทางภาษาอังกฤษด้วยการสื บค้น
ข้อมูลทางสื อออนไลน์ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี อันจะเห็นได้จากการเข้าชันเรี ยนอย่างสมําเสมอ การมีส่วนร่ วม ความ
รับผิดชอบและความกระตือรื อร้นในการฝึ กกิจกรรมกลุ่ม และการทํางานที ได้รับมอบหมาย ผูเ้ รี ยนกล้าแสดงออกในการ
ซักถามและการแสดงความคิดเห็ น ในกลุ่มและในชันเรี ยนอย่างเด่ นชัด รู ปแบบการสอนนี ช่ วยให้ลดปั ญหาในเรื องของ
ข้อจํากัดของเวลา สถานที ในการเรี ยนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้จากในชันเรี ยนไปสู่ โลกแห่ งความจริ งได้ ตรงตามความ
ต้องการของผูเ้ รี ย นและสามารถพัฒ นาศัก ยภาพของผู เ้ รี ยนเป็ นรายบุ ค คลได้อ ย่างทัวถึ ง โดยที ผูส้ อนสามารถติ ด ตาม
ประเมินผล ปรับปรุ งแก้ไขผูเ้ รี ยนได้อย่างทัวถึงในระยะเวลาทีหลักสูตรกําหนด

สรุ ปผลการวิจัย

รู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนแบบ REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional
Materials) ได้ออกแบบโดยคํานึ งถึงความสมดุลระหว่างองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอน 3 ประการ อันได้แก่ 1.
องค์ประกอบทางด้านเนื อหา 2. องค์ประกอบทางด้านวิธีการสอน และ 3. องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี โดยมุ่งฝึ กฝน
ผูเ้ รี ยนเพือให้สามารถสื บค้นข้อมูลให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งเป็ นทักษะทีสําคัญทางการศึกษาในศตวรรษที และจาก
การใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวพบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถสื บค้นบทความหรื อข้อมูลทีมีประโยชน์และตรงตามความต้องการ
มากขึ น ทังนี มี ผลมาจากการใช้รูป แบบการสอนที ออกแบบให้ ผูเ้ รี ยนได้ฝึ กการใช้เทคนิ ค การอ่านเร็ ว (Skimming and
Scanning) เพือจับรายละเอียดและประเด็นสําคัญคร่ าวๆ โดยผูส้ อนได้จดั สภาพการเรี ยนการสอนด้วยสื อสภาพจริ ง และมี
การจัดกิจกรรมในชันเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกรู ปแบบการอ่านด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลียนเรี ยนรู ้ (Reciprocal Reading)
ทีส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ และส่ งเสริ มแรงจูงใจและทัศนคติทางการเรี ยนทีดีให้กบั ผูเ้ รี ยน
ซึงจากจุดเด่นดังกล่าวของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีได้นาํ เสนอมานัน สามารถทีจะนําไปประยุกต์ใช้กบั การจัดการ
เรี ยนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ และต่อยอดไปสู่ การวิจยั ที สมบูรณ์ ขึนเกียวกับรู ปแบบของการ
จัดการเรี ยนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบ REOMI ต่อไป เนื องจากรู ปแบบการสอนนี ช่วยให้ลดปั ญหาในเรื อง
ข้อจํากัดของเวลา สถานที ในการเรี ยนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้จากในชันเรี ยนไปสู่ โลกแห่ งความจริ งได้ ตรงตามความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ต้องการของผูเ้ รี ย นและสามารถพัฒ นาศัก ยภาพของผู เ้ รี ยนเป็ นรายบุ ค คลได้อ ย่างทัวถึ ง โดยที ผูส้ อนสามารถติ ด ตาม
ประเมินผล ปรับปรุ งแก้ไขผูเ้ รี ยนได้อย่างทัวถึงในระยะเวลาทีหลักสูตรกําหนด แต่ทงนี
ั รู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวนี
เป็ นเพี ย งการนําร่ อ งในการแก้ไขปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนทัก ษะการอ่านภาษาอัง กฤษเพื อความเข้าใจโดยใช้
เทคโนโลยีทีอยูใ่ กล้ตวั ผูเ้ รี ยนมาประยุกต์ใช้กบั รู ปแบบการสอนอย่างเป็ นระบบ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทางการศึกษา
และเป็ นแนวทางในการวิจยั รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที 21 ให้สามารถก้าวทัน
โลกและเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังเป็ นแนวทางในการทําการวิจยั เพือพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนทักษะการอ่านทีสูงขึนในระดับการอ่านเชิงวิจารณ์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ REOMI นี ไปเป็ นส่ วนหนึ งของ
การออกแบบการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพทางการอ่านภาษาอังกฤษทังในระบบสื อออนไลน์และเอกสาร
ทางวิชาการ หรื อตําราทัวไปได้ดียงขึ
ิ น

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิชาการฉบับนีสําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ทีเปิ ด
โอกาสและให้เวลาในการจัดทํา ขอบคุณนักศึ กษาที ให้ความร่ วมมื อและการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในชันเรี ยน ขอบคุ ณคณะ
บรรณาธิ ก ารในการจัด ประชุ ม วิชาการระดับ ชาติ ม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล ครั งที ที ให้ ค วามอนุ เคราะห์
ตรวจทาน ให้ ค าํ แนะนําในการปรับปรุ งบทความ และอาจารย์ John Knipfing ที ได้ตรวจทาน Abstract ภาษาอังกฤษให้
ถูกต้องเหมาะสมตามรู ปแบบของเจ้าของภาษาทําให้บทความวิชาการฉบับนี มีความสมบู รณ์ พร้ อมนําเสนอเพือเผยแพร่
ความรู ้ในวงวิชาการ ณ โอกาสนี
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การพัฒ นาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสํ าหรับชุ มชนบ้ านบางคู
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
The Development of English Training Curriculum for Agro-tourism for Ban Bangkhu Community,
Khanom District, Nakhon Si Thammarat
จิตติมา ชูพนั ธุ์ *
Jittima Choopun1*

บทคัดย่อ
งานวิ จัยและพัฒ นานี ใช้ระเบี ยบวิธี ก ารวิจัยแบบผสมผสานของการวิจ ัย เชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพโดยมี
วัตถุประสงค์เพือพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่ องเที ยวเชิงเกษตรสําหรับชุ มชนบ้านบางคู อําเภอขนอม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมมี ด ังนี ) การศึ กษาสํารวจข้อมู ลความต้องการพื นฐานเพื อพัฒ นาหลัก สู ตรฝึ กอบรม ) การพัฒ นาหลัก สู ต ร
ฝึ กอบรม ) การทดลองใช้หลักสู ต รฝึ กอบรมกับ กลุ่ม ตัวอย่าง ระยะเวลา 30 ชัวโมง และ 4) การประเมิ น ผลหลักสู ต ร
ฝึ กอบรมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษา คื อ สมาชิ ก ของกลุ่ ม ท่ อ งเที ยวเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ค ลองบางคู อํา เภอขนอม จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช จํานวน 20 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการพืนฐานเพือพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรม 2) แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญ 3) หลักสู ตรฝึ กอบรม4) แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม และ
5) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบ t-test ผลศึ ก ษาพบว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่ม ตัวอย่างก่ อนและหลังการฝึ กอบรมมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 หลังการฝึ กอบรมกลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนาความรู ้และความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตร และมีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมในระดับมากนอกจากนี ผูว้ ิจยั ได้มี
การปรับแก้ไขเนือหาของหลักสูตรฝึ กอบรมให้สอดคล้องตรงและกับความต้องการในการใช้งานจริ งของกลุ่มตัวอย่าง
คําสําคัญ: หลักสูตรฝึ กอบรม, ภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตร, อําเภอขนอม, จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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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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อําเภอขนอม จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช มี เนื อที ประมาณ 434 ตารางกิ โลเมตร มี ร ะยะห่ างจากอําเภอเมื อ ง
นครศรี ธรรมราชประมาณ 100 กิโลเมตร โดยลักษณะภูมิประเทศของอําเภอมีความแตกต่างกัน คือ เขตทีราบชายฝั งทะเล
ด้านตะวันออกในเขตตําบลขนอม เขตทีราบตอนกลางของอําเภอในเขตตําบลควนทอง เขตทีลาดเชิงเขาทางทิ ศตะวันตกอยู่
ในเขตพืนที ตําบลควนทอง และเขตภูเขาซึ งทอดจากทางทิศเหนื อลงใต้ดา้ นทิศตะวันตก และทิ ศใต้ (อรอนงค์, 2553) จาก
ลักษณะทางภูมิประเทศทีต่างกันส่ งผลให้อาํ เภอขนอมมีความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเทียวทีหลากหลาย
ทังแหล่งท่องเทียวทางทะเล แหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรทีนักท่องเทียวสามารถเข้ามา
เรี ยนรู้สัมผัสกับธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของชุมชน
อําเภอขนอมแบ่ งการปกครองส่ วนท้องถินออกเป็ น 4 แห่ ง ได้แก่เทศบาลตําบลขนอม เทศบาลตําบลท้องเนี ยน
เทศบาลตําบลอ่าวขนอม และองค์การบริ หารส่วนตําบลควนทอง สําหรับชุมชนบ้านบางคู ตําบลควนทอง เป็ นชุมชนซึ งอยู่
เขตการปกครองขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนทองตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนทองพ.ศ.
2559-2563 ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า“สร้ างมาตรฐานคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้ มแข็ง สู่ องค์ กรธรรมาภิ
บาล” และกําหนดประเด็นของยุทธศาสตร์ ดา้ นเศรษฐกิ จมุ่งเน้นการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพ องค์การวิสาหกิจชุมชน เพือพัฒนา
องค์ความรู ้ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงและเพิมรายได้ให้แก่ประชาชนส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
และนิเวศรวมทังการพัฒนาแหล่งนําเพือการเกษตร(งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลควนทอง,
2561)
ดังนันเพือเป็ นการพัฒ นาและยกระดับการท่องเที ยวของชุ มชนบ้านบางคู ตําบลควนทอง โดยการส่ งเสริ มการ
พัฒนาบุคลากรเพือรองรับการท่ องเที ยวในระดับชุมชน ให้ประชาชนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเทียว
อี ก ทังจากจํานวนนักท่ องเที ยวชาวต่ างชาติ ที เข้ามาเที ยวในอําเภอขนอมมี จาํ นวนเพิ มขึ นทุ ก ปี สิ งที มี ค วามจําเป็ น คื อ
ประชาชนของชุมชนจะต้องเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ มีทกั ษะอาชี พของการเป็ นผูน้ าํ เทียว มีทกั ษะและความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษ
(Prachanant, 2012) เพือให้เป็ นผูท้ ี คอยอํานวยความสะดวก ชี แนะ อธิ บ ายให้ข อ้ มู ลแก่ นักท่องเที ยว ลดช่ องว่างของการ
สื อสารกับนักท่ องเที ยวชาวต่างชาติ (จุฑามาส และคณะ,
)และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที ยว อันจะนําไปสู่
ความสําเร็ จของอุตสาหกรรมการท่องเทียวของชุมชนและอําเภอขนอมต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที จะพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่ องเทียวเชิ งเกษตร
สําหรับชุมชนบ้านบางคู ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที
มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม เพือเตรี ยมความพร้อมให้กบั ประชาชนของชุ มชนบ้านบางคู ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับการ
ท่องเที ยวเชิงเกษตรมากขึน มีทกั ษะในการสื อสารโดยใช้ภาษาอัง กฤษ เพือเป็ นการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที ยว
สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเทียวในรู ปแบบทีหลากหลายให้กบั นักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาเทียวในอําเภอขนอม

วิธีดําเนินการวิจัย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัยงานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ
1.พัฒ นาหลักสู ต รฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่ อ งเที ยวเชิ งเกษตรสําหรับ ชุ ม ชนบ้านบางคู อําเภอขนอม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสําหรับ
ชุมชนบ้านบางคู อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ างกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์คลองบางคู อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จํานวน 20 คนดังรายละเอียดในตารางที1
ตารางที 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างทีเข้ารับการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสําหรับชุมชนบ้าน
บางคู อําเภอขนอมจังหวัดนครศรี ธรรมราช
รายการ

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

ความถี

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

เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามความต้องการพืนฐานเพือพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที
เกี ยวกับ การท่ อ งเที ยวเชิ ง เกษตรการท่ อ งเที ยวเชิ ง นิ เวศการพัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมภาษาอัง กฤษเพื อการสื อสาร
ภาษาอังกฤษเพื อจุด ประสงค์เฉพาะและแผนยุท ธศาสตร์ ขององค์การบริ ห ารส่ วนตําบลควนทองพ.ศ. 2559-2563(งาน
นโยบายและแผน สํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลควนทอง, 2561) จากนันสร้างแบบสอบถาม เพือสอบถามความ
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คิ ด เห็ น กลุ่ มตัวอย่างเกี ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ปั ญหาการใช้ภาษาอังกฤษ โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ ความ
ต้องการในการฝึ กอบรม เนือหาทีเห็นว่าเหมาะสม ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับและเวลาทีเหมาะสม
2) แบบสัมภาษณ์ ผเู ้ ชียวชาญ เป็ นแบบสอบถามแบบกึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซึ งประกอบด้วย
ข้อคําถามที เกียวกับปั ญหา ความต้องการ เนื อหา รู ป แบบ และข้อเสนอแนะในการจัด การฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ เพือใช้
สัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญและผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องโดยตรงในการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
3) หลักสู ต รฝึ กอบรม ผูว้ ิจัยนําข้อ มูล ที ได้จ ากการแบบสอบถามความต้อ งการพื นฐานเพื อพัฒ นาหลัก สู ต ร
ฝึ กอบรม และการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ มาสร้างและจัดทําโครงร่ างหลักสูตรฝึ กอบรม ซึ งแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรมผูว้ ิจัย ยึดตามกรอบกระบวนการของการพัฒ นาหลักสู ต รภาษาอังกฤษเพือการสื อสารและภาษาอังกฤษเพื อ
จุดประสงค์เฉพาะ(English for Specific Purposes) ซึ งฮัทชิ นสันและวอเทอร์ ส (Hutchinson and Waters, 1989) ได้อธิบาย
ว่าควรมุ่งเน้น การอาชี พเฉพาะด้าน โดยจัดเนื อหาสาระที สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย น
สามารถนําความรู ้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ นอกจากนันสตรี เวนส์ (Strevens, 1987) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษเพือจุดประสงค์เฉพาะมุ่งเน้น ให้ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเฉพาะกลุ่มหรื อเกียวข้องกับ งาน
เฉพาะด้าน (Specific Job) หรื อวิชาเฉพาะสาขา (Specific Subject) หรื อเป็ นความต้องการทีมีจุดประสงค์เฉพาะ (Specific
Purposes)
4) แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้วิธีของ
ลิเคอร์ ท (Likert Rating Scale) ข้อคําถามในแบบสอบถามประกอบด้วยความพึงพอใจทีมีต่อหลักสู ตร วิทยากรเนือหาและ
กิ จกรรมการฝึ กอบรม ตลอดจนข้อ เสนอแนะและข้อ คิ ด เห็ น อื นๆ ทังหมดจํานวน 10 ข้อ คะแนนที ได้จ ากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจนํามาเปรี ยบเทียบโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลียแต่ละข้อ ออกเป็ น 5 ระดับ คือ
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรมากทีสุด
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรมาก
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปานกลาง
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรน้อย
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรน้อยทีสุด
5) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําขึนโดยเริ มจากการศึกษาจุดประสงค์และเนือหา
ของหลักสู ตรฝึ กอบรมในแต่ละหน่ วย(Unit)ทังด้านความรู้และทักษะ สร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple
Choice) ชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ แล้วนําไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC)ของผู เ้ ชี ยวชาญ จากนันผูว้ ิจ ัยนําผลที ได้จ ากข้อประเมิ น ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ มาปรับปรุ งให้ได้แบบทดสอบมีความสมบูรณ์มากยิงขึน และได้แบบทดสอบจํานวน 30 ข้อ และมีค่า IOC
เท่ากับ 0.95
วิธีการดําเนินการวิจยั
งานวิจยั และพัฒนานีมีกระบวนการดําเนิ นการวิจยั ดังนี
ขันตอนที การศึกษาสํารวจข้อมูลความต้องการพืนฐานเพือพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม โดยแบ่งเป็ น
1.1 ใช้แบบสอบถามความต้องการพืนฐานเพือพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม สอบถามกลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิก
ของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์คลองบางคู อําเภอขนอม ทังหมดจํานวน 20คน
1.2 ใช้แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญ สัมภาษณ์ตวั แทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของอําเภอขนอม ผูน้ ําชุ ม ชนพัฒ นาการอําเภอมัค คุ เทศก์ท ้องถิ นผูเ้ ชี ยวชาญด้านการใช้ภ าษาอังกฤษเพื อการสื อสาร
ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมให้กบั ชุมชน จํานวน 10คน
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ขันตอนที การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลทีได้จากขันตอนที 1 มาพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม ซึ งประกอบด้วย1) จุดประสงค์2) เนื อหาทีใช้ใน
การฝึ กอบรม 3) กิจกรรมและสื อในการฝึ กอบรม และ 4) วิธีการประเมินผล เนื อหาของหลักสูตรฝึ กอบรมทีได้มีทงหมด
ั
5
หน่วย(Unit) ดังนี
Unit 1 Mangrove Nature Tour (การท่องเทียวป่ าโกงกางเลียบคลองบางคู)
เนือหาประกอบด้วยการพูดแนะนําการท่องเทียวป่ าโกงกาง ข้อควรปฎิบตั ิในการนังเรื อหางยาวเพือชมป่ าโกงกาง
พืชและสัตว์ในป่ าโกงกาง และกิ จกรรมในระหว่างการท่ องเที ยวชมป่ าโกงกาง เช่ น การหาหอยกัน การปรุ งอาหารที ได้
วัตถุดิบจากป่ าโกงกาง
Unit 2 Visiting Suan Lung Daeng (การเทียวชมสวนผลไม้ของลุงแดง อรุ ณ ดําคุม้ )
เนือหาประกอบด้วยการแนะนําให้รู้จกั ปราชญ์ชาวบ้านผูม้ ีความเชียวชาญในการปลูกผลไม้ และการบรรยายข้อมูล
ลักษณะของผลไม้ไทย
Unit 3 Learning How to Make and Paint Batik
(การเรี ยนรู ้การทําผ้าบาติกของกลุ่มแม่บา้ นควนทองบาติกและหัตถกรรม)
เนื อหาประกอบด้วยการบรรยายอุปกรณ์ เครื องมือทีใช้ในการทําผ้าบาติก การอธิบายขันตอนในการทําผ้าบาติ ก
การซือขายและต่อรองราคาผ้าบาติก
Unit 4 VisitingKhaoWangthong Cave and Natural Fish Spa
(การเทียวชมถําเขาวังทองและสปาปลา)
เนื อหาประกอบด้วยการบรรยายเส้นทาง ตําแหน่งทิศทางต่างๆ ในระหว่างการเดินทางไปเที ยวชมถําเขาวังทอง
การอธิบายเกียวกับทําสวนยางพารา การอธิบายลําดับขันตอนในการทํายางแผ่น การแนะนําข้อควรปฏิบตั ิในขณะเทียวชม
ถําเขาวังทอง การบรรยายลักษณะของถําและสปาปลา
Unit 5 Learning How to Make Homemade Organic Rice (การเรี ยนรู ้การปลูกข้าวแบบออร์แกนนิค)
เนื อหาประกอบด้วยการบรรยายการปลูกข้าวแบบออร์แกนนิคของชุมชน วิธีการแปรรู ปข้าวเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
และการบอกราคาผลิตภัณฑ์
ขันตอนที การทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั นําหลักสู ต รฝึ กอบรมจากขันตอนที 2 ที แก้ไขปรั บ ปรุ งแล้วไปทดลองใช้กับ กลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการ
ฝึ กอบรมทังหมด 5 วันๆละ ชัวโมง รวมทังหมด 30 ชัวโมง ประกอบด้วยการจัดอบรม การบรรยายให้ความรู้และการฝึ ก
ปฏิบตั ิโดยผูว้ จิ ยั ทําหน้าทีเป็ นวิทยากรหลักในการบรรยายให้กบั กลุ่มตัวอย่าง
การทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรมกับกลุ่มตัวอย่างใช้แบบแผนการวิจยั แบบศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว วัดก่อน
และหลังการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม (One group Pre-test-Post-test Design)
รู ปแบบการวิจยั แบบ One Group Pre-test-Post-test Design
การทดสอบก่อนการฝึ กอบรม

T1

T1
X
T2

การใช้ หลักสู ตรฝึ กอบรม

X

แทน การทดสอบก่อนการฝึ กอบรม
แทน การใช้หลักสูตรฝึ กอบรม
แทน การทดสอบหลังการฝึ กอบรม

การทดสอบหลังการฝึ กอบรม

T2
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ก่ อนการดําเนิ น การฝึ กอบรมผูว้ ิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัด ความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ งเป็ น
แบบทดสอบแบบหลายตัวเลื อก (Multiple Choice) จํานวน 30 ข้อ โดยใช้เวลาทําประมาณ 60 นาที หลังจากนันผูว้ ิจัย
บรรยาย ให้กลุ่มตัวอย่างฝึ กปฏิบตั ิตามทีกําหนดในเนือหาของหลักสูตรจํานวน ชัวโมง
หลังการฝึ กอบรมเสร็ จสิ น ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอีกครังซึ งเป็ น
แบบทดสอบฉบับเดี ยวกับ ก่อนการฝึ กอบรม และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะที มีต่อหลักสู ตร
ฝึ กอบรม

ภาพที 1-4 การดําเนินการฝึ กอบรม ณ กลุ่มแม่บา้ นควนทองบาติกและหัตถกรรม ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรี ฯ

ดังนี

ขันตอนที 4 การประเมินผลหลักสู ตรฝึ กอบรม
หลังการทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การประเมินผลหลักสูตรโดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 2ส่ วน

1. ความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปรี ยบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
การฝึ กอบรม
ตารางที 2 ผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กอบรม จํานวน 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 สําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากตารางที 2 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กอบรมแตกต่าง
กัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยหลังการฝึ กอบรมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษมี
ค่าเฉลีย สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม
20
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2. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสําหรับชุมชน
บ้านบางคู อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยหลังจากการฝึ กอบรมผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ผลการประเมินปรากฏดังตารางที 3
ตารางที 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม
ความคิดเห็น
ค่าเฉลีย
ระดับ
S.D.
ความพึงพอใจ

1.ความเหมาะสมง่ายต่อการเข้าใจเนือหา
4.15
0.74
มาก
2.การเรี ยงลําดับของเนือหาจากง่ายไปสู่ยาก
4.20
0.52
มาก
3.ความเหมาะสมของสื อทีใช้ประกอบการฝึ กอบรม
4.10
0.71
มาก
4.ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเนื อหา
4.20
0.52
มาก
5.การบรรยายของวิทยากร
4.50
0.51
มากทีสุด
6. การฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมในกลุ่มย่อย
3.90
0.78
ปานกลาง
7.เอกสารหลักสู ตรทีใช้ประกอบการฝึ กอบรม
4.55
0.68
มากทีสุด
8.ระยะเวลาทีใช้ในการฝึ กอบรม
4.00
0.85
มาก
9.สถานทีทีใช้ในการฝึ กอบรม
5.00
0
มากทีสุด
10.ความรู้ทีท่านได้รับเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเพือการท่องเทียว
4.30
0.57
มาก
เชิงเกษตร
รวม
4.29
มาก
จากตารางที 3 แสดงให้เห็ นว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือ
การท่ องเที ยวเชิ งเกษตรสําหรับชุ มชนบ้านบางคู อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี ย
เท่ ากับ 4.29กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสถานที ที ใช้ในการฝึ กอบรมมากที สุ ด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 5.00 รองลงมา คือ
เอกสารหลักสู ตรทีใช้ประกอบการฝึ กอบรม โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.55และมีความพึงพอใจการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมในกลุ่ม
ย่อยน้อยทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.90
จากกระบวนการพัฒ นาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่ องเที ยวเชิ งเกษตรสําหรับชุ ม ชนบ้านบางคู
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ งประกอบด้วย 4 ขันตอนหลัก โดยเริ มจากการศึ กษาสํารวจข้อมูลความต้องการ
พืนฐานเพือพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม การทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง และ
การประเมินผลหลักสูตรฝึ กอบรมซึงสามารถสรุ ปกระบวนการได้ดงั ภาพที 5
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ภาพที 5 กระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื อการท่ อ งเที ยวเชิ งเกษตรสํ าหรั บ ชุ ม ชนบ้า นบางคู
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ผลและวิจารณ์ ผล

จากผลการวิจ ัยพบว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กอบรมแตกต่ างกัน
โดยหลังการฝึ กอบรมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม ซึ งแสดงให้เห็ น ว่า
หลัก สู ตรที ผู ว้ ิจัยพัฒ นาขึ นส่ งผลต่ อความรู ้ ความเข้าใจ ทําให้ก ลุ่ มตัวอย่างได้รับ ความรู้ เพิมขึ นจากเดิ ม และส่ งผลต่ อ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทังนีเนืองจาก
1. ผูว้ จิ ยั ใช้เนื อหาและกิ จกรรมการฝึ กทีมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารเป็ นสําคัญ เน้นให้กลุ่มตัวอย่าง
ทีมาเข้ารับการฝึ กอบรมสามารถใช้ภาษาได้จริ งในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในการติดต่อสื อสาร การสอบถามและการ
ให้ขอ้ มูลเกี ยวกับ การท่ องเที ยวเชิ งเกษตรในด้านต่างๆ ซึ งสอดคล้องกับ Larsen-Freeman ( : - ) ได้กล่าวไว้ว่า
เป้ าหมายของการสอนภาษาเพือการสื อสารนันคือการทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื อสารในภาษาทีเรี ยนได้เน้นการเรี ยนรู ้ทีเกิดจาก
การปฎิบตั ิและการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาในการสื อสารจริ งๆ
2.ในการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการกําหนดกิ จกรรมและการเลือกใช้สือ รวมทังสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้
โดยผูว้ ิจยั พิจารณาปั จจัยทีเกียวกับกลุ่มตัวอย่างซึงส่ วนใหญ่เป็ นผูใ้ หญ่และมีปัจจัยด้านร่ างกายทีมีผลโดยตรงต่อการเรี ยนรู้
เช่น ประสิ ทธิ ภาพในการจําและเรี ยนรู้ทีช้าลง เนืองจากประสิทธิภาพของสมองทีเสื อมถอยลงตามอายุ การเว้นช่วงเวลาจาก
การเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นเวลานาน ดังนัน กิ จกรรมในการฝึ กอบรมจึงต้องเป็ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและกิจกรรมนันๆ ต้อง
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ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทาํ ซําๆ จนเกิดการเรี ยนรู ้และจดจําได้ ในการจัดทําเอกสารและสื อประกอบการฝึ กอบรมต้องใช้ตวั อักษร
ทีมีขนาดใหญ่ สามารถเห็ นได้ชดั เจน ซึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของปภาดา (2557) ทีกล่าวถึงการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่วา่
แตกต่างจากการเรี ยนรู ้ของเด็กเพราะผูใ้ หญ่มีประสบการณ์มากกว่าดังนันการจัดประสบการณ์ตอ้ งยึดหลักให้ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติของผูใ้ หญ่ควรมีการจัดแนวทางการเรี ยนรู ้(Orientation to learning) ทียึดปั ญหาเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู้ มุ่งการ
นําความรู ้ไปใช้ได้ทนั ที
นอกจากนีผูว้ จิ ยั เลือกใช้การถ่ายทอดวิธีการออกเสียงคําศัพท์ ประโยคต่างๆ ทีเป็ นภาษาไทยกํากับ หรื อใช้ภาษาคา
ราโอเกะ เพื อให้ ง่ า ยแก่ ก ารเข้ า ใจ เช่ น ในเนื อหาของ Unit 1 We can see plant life and many kinds of animals in the
mangroves. (วี แคน ซี แพลนท์ ไลฟ์ แอนด์ แม นี ไคนด์ ออฟ แอนนิมอล อิน เธอะ แมนโกรฟส์ )เราสามารถพบเห็นพืชและ
สัตว์หลายๆชนิ ดในป่ าโกงกางเป็ นต้น ทังนี เพือความสะดวกรวดเร็ วในการเรี ยนรู ้ การท่องจํา และจากการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ชอบรู ปแบบการถ่ายทอดวิธีการออกเสี ยงเป็ นภาษาไทยเนื องจากไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเปิ ดพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ สามารถฝึ กอ่านออกเสี ยงได้ทนั ที
3.เนือหาของหลักสูตรมีความทันสมัย ในการพัฒนาหลักสู ตรให้มีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมจนสามารถนําไปใช้ได้จริ งนันหลักสูตรจะต้องมีความทันสมัย เป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
เป็ นไปตามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ และสามารถนํามาปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้ซึงหลักสู ตรควรเน้นระบบทีเป็ นจริ ง
ในสังคม จัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์ตรงในเรื องการประกอบอาชีพมากทีสุด ซึ งจากเนือหาในหลักสู ตร
ฝึ กอบรมเป็ นเรื องที เกี ยวกับ การท่ องเที ยวเชิ งเกษตรและการท่ องเที ยวเชิ ง นิ เวศ รู ป แบบการท่ องเที ยวดังกล่ าวกําลัง
เจริ ญเติบโตสูงทีสุดเนื องจากเป็ นผลมาจากการทีโลกมีความตืนตัวด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมเพิมมาก
ขึน กลุ่มนักท่องเทียวเป็ นกลุ่มระดับบนหรื อกลุ่มทีมีรายได้มาก นักท่องเทียวมีความยินดีทีจะจ่ายเงินในราคาทีสูงขึนสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมและความยังยืน ส่ งผลให้การรับรองมาตรฐานการท่องเทียวสี เขียวจึงเริ มมีบทบาทสําคัญ
มากขึน(กรมการท่องเทียว,2560)
นอกจากนี ผลการวิจยั ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่ องเทียว
เชิงเกษตรสําหรับชุมชนบ้านบางคู อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช อยูใ่ นระดับมากทังนี เนื องจากผูว้ ิจยั ได้พฒั นา
หลักสูตรขึนตามกระบวนการ คือ เริ มจากการวิเคราะห์ความต้องการและความจําเป็ นของกลุ่มเป้ าหมาย มีการนําข้อมูลทีได้
ไปใช้พิจารณา การคัดเลือกเนื อหาทีจะนํามาใช้ในหลักสู ตร โดยคํานึ งถึงความสอดคล้องกับจุดประสงค์ทีกําหนดไว้เป็ น
สําคัญ การจัดลําดับเนื อหาให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน รวมทังมีการประเมินผลเพือเป็ นเครื องชีว่าการพัฒนาหลักสู ตรประสบ
ผลสําเร็ จ มากน้ อยเพี ย งใด และมี ก ารนําหลัก สู ต รให้ผู เ้ ชี ยวชาญได้ต รวจสอบ และปรับ ปรุ ง แก้ไขตามคําแนะนําของ
ผูเ้ ชียวชาญ
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตัว อย่า งที มี ต่ อ หลัก สู ต รฝึ กอบรมปรากฏว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วาม
พึงพอใจเอกสารหลักสู ตรทีใช้ประกอบการฝึ กอบรมมากทีสุด ซึงมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.55ซึ งสามารถสรุ ปและวิจารณ์ผลได้วา่
เอกสารที ผูว้ ิจยั พัฒนาขึนพัฒนามาจากข้อมูลพืนฐานและความต้องการของกลุ่มผูเ้ ข้ารับ การฝึ กอบรมโดยตรง ส่ งผลให้
ข้อมูลและเนื อหาตรงตามความต้องการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ งเพือการจัดการท่องเทียวเชิงเกษตรของชุมชน
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถใช้ประสบการณ์เดิมทีมีไปสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ทําให้สามารถเข้าใจเนือหาได้รวดเร็ วและง่าย
ขึน ผลการศึกษานี สอดคล้องกับผลการศึกษาของจุฑามาส และคณะ ( )ซึ งให้ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรทีต้อง
มาจากการสํารวจความต้องการ รวมถึงการคํานึ งถึงความพร้อมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยเฉพาะข้อจํากัดในเรื องเวลาที
จะมาเข้ารับการฝึ กอบรม ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรจะต้องออกแบบเอกสารและสื อประกอบการฝึ กอบรมให้ง่ายต่อการใช้งานและ
สามารถนําไป ฝึ กปฏิบตั ิได้เองในช่วงเวลาว่างอีกทังยังสอดคล้องกับ Rattanaphumma ( ) และ Rugsakorn et al. ( )
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กล่าวคือในการออกแบบหลักสู ตรของท้องถินควรให้ทอ้ งถินหรื อชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม ซึงจะทําให้ได้หลักสูตรทีตรงกับ
ความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายมากทีสุด
จากการสังเกตความสัมพันธ์ของสมาชิกของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์คลองบางคู เห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์ทีดีต่อ
กัน ของสมาชิ กในกลุ่ม ความรู้สึกของการเป็ นสมาชิกของกลุ่ม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของกลุ่ม รายล้อมไปด้วย
บุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ และต้องการพัฒนาชุมชนของตนเอง มีแรงจูงใจ จึงทําให้เกิดความต้องการพัฒนา เพิมพูน
ความรู ้ข องตนเอง เมื อมี ค วามรู ้ ท างภาษาอังกฤษเพิมขึ น ย่อมทําให้กลุ่มมี รายได้เพิมขึน ซึ งสอดคล้องกับ แววดาว และ
วิวรณ์ (2561) ได้กล่าวถึงปั จจัยทีเกียวข้องกับการฝึ กอบรมจะประสบความสําเร็จหรื อไม่นนั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นปั จจัย
หนึ ง หากผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมมี ค วามพร้ อมและความสามารถที จะรับ ความรู ้ ใหม่ๆ จากการฝึ กอบรม ก็ส่ งผลให้การ
ฝึ กอบรมนันประสบความสําเร็ จได้
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป
1.ควรมีการศึกษาวิจยั ตัวแปรด้านต่างๆ เช่น ตัวแปรด้านอายุ การศึกษา เพศของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทีส่งผลต่อ
ความแตกต่างในด้านความสามารถในการใช้ภาษาเพือการท่องเทียว เพือจัดวิธีการฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมแต่ละกลุ่ม
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพือติดตามผลโดยการสังเกตการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมภายหลังการ
ฝึ กอบรม (Follow up) เป็ นระยะ เพือให้ได้ขอ้ มูลเกียวกับความแตกต่างทางด้านเวลาและด้านโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ
กับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั นี มีวตั ถุป ระสงค์เพือพัฒนาหลักสู ต รฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่ องเที ยวเชิงเกษตรสําหรับชุ มชน
บ้านบางคู อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม ใน
การพัฒ นาหลักสู ต รผูว้ ิจัยดําเนิ น การตามกระบวนการดังนี 1) การศึ กษาสํารวจข้อมูลความต้องการพื นฐานเพื อพัฒ นา
หลักสู ตรฝึ กอบรม 2) การพัฒ นาหลักสู ตรฝึ กอบรม 3) การทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมกับ กลุ่ม ตัวอย่าง และ 4) การ
ประเมินผลหลักสู ตรฝึ กอบรม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุ รักษ์คลองบางคู อําเภอขนอม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 20 คนเนื อหาของหลักสู ตรฝึ กอบรมทีได้มีทงหมด
ั
5 หน่ วย (Unit) ดังนี 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 สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 หลังการฝึ กอบรมกลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนาความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เพือการท่องเทียวเชิงเกษตรและมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรมในระดับมาก
นอกจากนีผูว้ จิ ยั และกลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิจยั ด้านต่างๆดังนี
1.สมาชิ ก ของชุ ม ชนบ้า นบางคู ส ามารถนําองค์ค วามรู้ ที ได้จ ากการฝึ กอบรมไปสู่ ก ารพัฒ นาระบบการสื อ
ความหมายภายในแหล่งท่องเทียวของตนเอง เช่น ฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การ แผ่นป้ายแนะนําสถานที เป็ นต้น
2. สามารถนําหลักสู ตรไปปรับใช้ในการดําเนิ นการฝึ กอบรมผูป้ ระกอบการท่องเทียวเชิงเกษตรในพืนทีอืนๆ ทีมี
บริ บ ทใกล้เคี ยงกัน เพื อให้ สมาชิ กหรื อประชาชนในชุม ชนมีค วามสามารถในการสื อสารภาษาอังกฤษกับ นักท่ องเที ยว
ต่างชาติได้ดียงขึ
ิ น
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3. เป็ นแนวทางให้แก่ชมุชน ผูป้ ระกอบการ หน่ วยงานและองค์กรต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชนที เกี ยวข้องกับการ
ท่องเทียวโดยชุมชน สามารถนําไปใช้พฒั นาหลักสูตรและชุดฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสําหรับการท่องเทียวเชิง
เกษตรให้มีประสิ ทธิภาพดียงขึ
ิ นไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี สําเร็ จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียงจากคุ
ิ
ณครู ประจําศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธ ยาศัยของอําเภอขนอมคุ ณ นัน ทศักดิ จุทิ น คุ ณ ปกาศิ ต ไพจิตรสัตยา คุ ณ สรวิศ รู ป สะอาดซึ งเป็ นผูท้ ี ให้ข ้อมู ล
คําแนะนําต่างๆ อัน เป็ นประโยชน์ ยิง ขอขอบพระคุ ณ คุณ วรรณา พริ กแดง ที ให้ค วามอนุ เคราะห์ สถานที ที ใช้ในการ
ฝึ กอบรมนอกจากนี ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี ยม ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการทีให้การสนับสนุ นในการทําวิจยั นี ขอขอบคุณ Miss Donna Grace De Guzman Tomas ทีช่วยตรวจความถูกต้องของ
ภาษาทีใช้ในหลักสู ตรฝึ กอบรมขอขอบคุณครู อุษา นารถไพริ นทร์ ทีให้ความช่วยเหลือคําปรึ กษาทางด้านสถิติ ขอขอบคุณ
กัลยาณมิตรสมาชิกกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุ รักษ์คลองบางคู อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราชทีเข้าร่ วมการฝึ กอบรม ร่ วม
แลกเปลียนความรู ้ ประสบการณ์ต่างๆ ท้ายทีสุดขอขอบพระคุณครอบครัวชูพนั ธุ์และผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธางกูร ทีคอยให้
การช่วยเหลือและให้กาํ ลังใจจนการทําวิจยั ในครังนีเสร็จสมบูรณ์
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ทรงสิริ วิชิรานนท์ * และ วันรวี อาบโกเศส
Songsiri Wichiranon1* and Wanrawee Arpkoset2

บทคัดย่อ
การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1. เพือศึกษาการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2. เพือเปรี ยบเที ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษาสาขาอาหาร
และโภชนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คื อ นักศึ กษา
สาขาอาหารและโภชนาการ 235 คน เครื องมือที ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ได้แก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าทีและค่าเอฟ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ ในระดับมาก (ค่าเฉลีย =
4.08) โดยด้านการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟสูงสุดคือ การเงิน (ค่าเฉลีย = 4.28) รองลงมาคือ ความสามารถ (ค่าเฉลีย=4.24)
ในขณะทีด้านการตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟน้อยทีสุดคือ ความมันคง (ค่าเฉลีย =3.69) และเมือเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือก
อาชีพ
เชฟของนักศึ กษา จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ชันปี การศึกษา ภูมิลาํ เนา อาชีพของผูป้ กครอง
รายได้เฉลียต่อเดื อนของครอบครั ว ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน (เกรดเฉลีย) ที ผ่านมา ประสบการณ์ ในการทํางานด้านการ
ประกอบอาหาร
มีการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทีระดับ 0.05
คําสําคัญ : การตัดสิ นใจ, อาชีพเชพ, นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ
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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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การทํางานถื อเป็ นสิ งที จําเป็ นสําหรั บ มนุ ษ ย์ และเป็ นหน้าที ของบุ คคลเพือประกอบอาชี พให้ได้ม าซึ งรายได้
เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการดํารงชี วิต และการปฏิบตั ิ งานในงานอาชีพเป็ นสิ งที จําเป็ นอย่างยิงในการประกอบอาชี พ เพราะ
บุคคลที ทํางานต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในอาชี พที ตนปฏิ บตั ิให้ละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะงานที ต้องใช้ความสามารถ
และความรับผิดชอบสู ง การตัดสิ นใจเลือกอาชีพนับว่าเป็ นเรื องสําคัญอย่างยิงในชี วิตของมนุ ษย์ อาจกล่าวได้ว่า “งานคือ
ชีวิต” เพราะหากเลือกอาชีพได้เหมาะสมแล้วย่อมก่อให้เกิดความสุขในการทํางานและมีโอกาสประสบความสําเร็ จในการ
ประกอบอาชีพ
อาชีพเชฟ ถือเป็ นอาชีพหนึงทีมีภาพลักษณ์ทีดีและน่าสนใจ กระทังกลายเป็ นแรงบันดาลใจทีทําให้คนรุ่ นใหม่ใน
ปั จจุบนั ใฝ่ ฝั นที จะประกอบอาชีพ ดังผลจากสํารวจ " อาชี พ ในฝันของเด็กไทย" ครังที 9 ปี 2561 ของกลุ่มบริ ษทั อเด็คโก้
ประเทศไทย ได้สํารวจความคิดเห็นของเด็กไทย ที มีอายุ 7-14 ปี จํานวน 2,044 คน พบว่า "เชฟ" เป็ นอาชี พเทรนด์ใหม่ที
เด็ ก ๆ ให้ ค วามสน ใจโดยให้ เ ห ตุ ผ ลว่ า อยากเป็ นเชฟเพราะอยากทํ า อาหารอร่ อย ๆ ให้ ค นที ท านมี ความสุ ข
(www.thaipost.net/main/post/อาชีพในฝัน)ทังๆทีในความเป็ นจริ งเชฟ คือหัวหน้าในการทําอาหารเป็ นหัวหน้าพ่อครัวหรื อ
“เชฟ” จะมีหน้าที จัดการในครัวตังแต่การคิดสูตรอาหาร การคิดรายการหรื อเมนูอาหาร คํานวณค่าแรง ควบคุมคุณภาพของ
อาหาร การซือวัสดุอุปกรณ์หรื อวัตถุดิบในการทําอาหาร การปรุ งอาหาร รับผิดชอบการถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆเชฟอาจจะ
ทําหน้าทีอยูใ่ นธุรกิจร้านอาหาร ห้องอาหารในส่วนของโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจประกอบอาหารสําเร็ จรู ป จะเห็นได้วา่
นอกจากทักษะความรู ้ความเข้าใจในเรื องการประกอบอาหารแล้ว เชฟยังต้องมีความสามารถรอบด้านทังการบริ หารธุรกิ จ
การบริ หารบุคลากร การจัดการงบประมาณ และการจัดการวัตถุดิบและเครื องมือ เครื องใช้ต่างๆ ซึ งมีสถาบันการศึ กษาทัง
ภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งเปิ ดสอนเกียวกับการเป็ นเชพ
คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็ นอี กหนึ งมหาวิท ยาลัยที ผลิ ต
บัณฑิ ต ทางด้านอาหารและโภชนาการ ซึ งจากการสัม ภาษณ์ เหตุผลที เลื อ กเข้ามาศึ กษาในสาขาอาหารและโภชนาการ
ต้องการมาเรี ยนเพือออกไปประกอบอาชีพเชพ เป็ นลําดับต้นๆ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาเรื องการตัดสิ นใจเลือกอาชีพ
เชฟของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพือนําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางให้สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ได้นาํ ไปใช้ปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูเ้ รี ยน และผูป้ ระกอบการได้อย่างเหมาะสม
1. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.1 เพือศึกษาการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
1.2 เพือเปรี ยบเที ยบการตัด สิ น ใจเลือกอาชี พเชฟของนักศึ กษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
2. สมมติฐานการวิจยั
นักศึกษาทีมีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ แตกต่างกัน
3. กรอบแนวคิด
ตัวแปรในการศึกษาครังนีประกอบด้วย
1) ตัวแปรต้น คื อ ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชันปี ที ศึกษา ภูมิลาํ เนา อาชีพของผูป้ กครองการศึกษาสู งสุ ด
ของผูป้ กครอง รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว ผลการสัมฤทธิทางการเรี ยน (เกรดเฉลีย) ทีผ่านมา ประสบการณ์ในการ
เรี ยนด้านการประกอบอาหาร ประสบการณ์ในการทํางานด้านประกอบอาหาร
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2) ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความมันคง ด้านสังคม ด้านชือเสี ยง ด้านอํานาจ
ด้านความสามารถ ด้านความสําเร็ จ และด้านการเงิน

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ชันปี ทีศึกษา
ภูมิลาํ เนา
อาชีพของผูป้ กครอง
การศึกษาสู งสุดของผูป้ กครอง
รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว
ผลการสัมฤทธิ ทางการเรี ยน (เกรดเฉลีย) ทีผ่านมา
ประสบการณ์ในการเรี ยนด้านการประกอบอาหาร
ประสบการณ์ในการทํางานด้านประกอบอาหาร

การตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ
ความมันคง
ด้านสังคม
ด้านชือเสี ยง
ด้านอํานาจ
ด้านความสามารถ
ด้านความสําเร็จ
ด้านการเงิน

4. การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการเลือกอาชี พของ Frank Parsons ( อ้างในเอกริ นทร์ ศุภรณ์พานิช,2557)ได้กล่าวถึงหลักการเลือกอาชีพไว้
ว่า
1.การวิเคราะห์ตนเอง โดยบุคคลจะวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ องค์ประกอบต่างๆของตนเองเป็ นต้นว่าบุคลิกภาพ
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ สภาพการณ์ต่างๆของครอบครัว
2. การวิเคราะห์อาชีพ โดยบุคคลจะแสวงหาความรู้ต่างๆเกียวกับอาชีพได้แก่ ความรู ้เกียวกับลักษณะ
ของอาชี พ ความต้องการของตลาดแรงงานเกี ยวกับ อาชี พ ต่ างๆ เวลา และทุ น ทรัพย์ที ใช้ใ นการประกอบอาชี พ รายได้
ความมันคง และความสําเร็ จในการประกอบอาชีพ
3. การใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจเลือกอาชีพโดยวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์อาชีพประกอบกัน
วัชรี ทรัพย์มี (2551) ได้กล่าวถึงการเลือกอาชีพแบบวิเคราะห์ลกั ษณะและองค์ประกอบของบุคคลว่าได้รับอิทธิพล
จากองค์ประกอบหลายประการได้แก่ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ ค่านิยมของตนเองของสังคม และของบุคลแวดล้อม
ผลสัมฤทธิในการเรี ยน บุคลิกภาพ และการปรับตัว ตลอดจนถินทีอยูอ่ าศัย แต่ละบุคคลอาจได้รับอิทธิ พลจากองค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบหนึงมากน้อยต่างกัน หรื อได้รับอิทธิพลจากหลายองค์ประกอบ
แนวคิดค่านิ ยมมีผลต่อการประกอบอาชีพของ Morris Rosenberg(1970) ได้กล่าวถึงค่านิ ยมในการประกอบอาชีพ
ว่าหมายถึง การทีบุคคลคิดว่าอาชีพนันเป็ นสิ งทีดี และต้องการทีจะเลือกและยึดเอาอาชีพนัน ซึงการเลือกอาจจะแตกต่างและ
แปรผันไปตามค่านิ ยมเป็ นสําคัญ Morris Rosenberg ได้แบ่งค่านิ ยมเป็ น 2 ประเภทคือค่านิ ยมภายนอก (Extrinsic Values)
และค่านิ ยมภายใน (Intrinsic Values) โดยค่านิ ยมภายนอกแบ่งออกได้เป็ น รายได้ เกียรติยศ และความมันคง ส่ วนค่านิ ยม
ภายในทีมีผลต่อการเลือกอาชีพคือ คือ ผลประโยชน์ ความท้าทาย ความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระ
ในการศึ กษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดการเลือกอาชีพของ Frank Parsons และแนวคิดค่านิ ยมการประกอบอาชี พ
ของ Morris Rosenberg มาเป็ นกรอบในการศึกษา
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การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากรที ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ นั กศึ กษาคณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและ
โภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึ กษา 2560 จํานวน
568 คน (สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน, 2560)
. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักศึ กษาสาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครที ลงทะเบี ยนภาคเรี ยนการศึกษาที 2 ปี การศึกษา 2560 ขนาดตัวอย่าง 235 คน ได้จากการคํานวณตามสู ตร
ของ Taro Yamane
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือที ใช้ในการวิจยั นี คือ แบบสอบถามซึ งพัฒนามาจากแบบสอบถามของ จารึ ก ศรี อรุ ณ (2557) โดยนํามา
ปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครังนี ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมู ลส่ วนบุ ค คลของนักศึ กษาได้แก่ เพศ อายุ ชันปี ที ศึ กษา ภูมิ ลาํ เนา อาชี พของผูป้ กครอง
การศึ กษาสู งสุ ด ของผูป้ กครอง รายได้เฉลี ยต่อเดื อนของครอบครัว ผลการสัมฤทธิ ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี ย) ที ผ่านมา
ประสบการณ์ ในการเรี ยนด้านการประกอบอาหาร ประสบการณ์ ในการทํางานด้านประกอบอาหารเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที 2 ข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย ด้านความมันคง ด้านสังคม ด้านชื อเสี ยง ด้านอํานาจ ด้านความสามารถ
ด้านความสําเร็ จ และด้านการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท
5 ระดับ โดยกําหนดค่าคะแนนดังนี ระดับมากทีสุด คะแนน ระดับมาก คะแนน ระดับปานกลาง คะแนน ระดับน้อย
คะแนน และระดับน้อยทีสุด คะแนน
หลักเกณฑ์การใช้คะแนนในการวัดระดับการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา
ระดับ
คะแนน
มากทีสุด
4.51 - 5.00
มาก
3.51 – 4.50
ปานกลาง
2.51 – 3.50
น้อย
1.51 – 2.50
น้อยทีสุด
1.00 – 1.50
ตอนที 3 แบบสอบถามปลายเปิ ดให้แสดงการเตรี ยมพร้อมในการประกอบอาชีพเชพของนักศึกษา
. การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ
. ความตรงของเครื องมื อ (Validity) ก่ อ นนําเครื องมื อ ไปใช้ไ ด้ด ําเนิ น การ ผูว้ ิจ ัยตรวจสอบความสมบู รณ์
ครอบคลุ ม และความเที ยงตรงของเครื องมื อ โดยขอความอนุ เคราะห์ ให้ผูท้ รงวุฒิ จํานวน 3 ท่ านตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ เพือนําไปปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง
. ความเชื อมันของเครื องมือ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามทีผ่านการปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูท้ รง
วุฒิไปหาความเชื อมันของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที ได้ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึ กษาสาขาอุตสาหกรรม
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บริ การอาหาร ที ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพือหาคุณภาพของเครื องมื อ โดยหาค่ าสัมประสิ ทธิ แอฟฟ่ าของครอ
นบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่า reliability ของแบบสอบถาม= 0.88
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถาม ไปแจกให้กบั นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 235 คน โดยขอความร่ วมมือใน
การกรอกแบบสอบถาม โดยชีแจงถึงเหตุผล ความจําเป็ น และประโยชน์ทีจะได้จากการศึกษาให้นกั ศึกษาได้ทราบก่อนลง
มือกรอกแบบสอบถาม ทังนีได้แจกแบบสอบถามระหว่างวันที 19-28 กุมภาพันธ์ 2561
. การวิเคราะห์ ข้อมูล
. นําแบบสอบถามทีได้รับคืนมาตรวจความถูกต้องความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
. นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องมาตรวจให้คะแนน และเลือกใช้สถิติพนฐาน
ื
ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล สถิติทีใช้คือ ค่าความถี และค่าร้อยละ
ตอนที 2 ข้อมูลการตัดสิ นใจประกอบอาชีพ สถิติทีใช้คือ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ตอนที 3 คําถามปลายเปิ ด สถิติทีใช้คือ ค่าความถี
. ทดสอบสมมติฐาน เลือกใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลียตัวแปรทีเป็ นอิสระต่อ
กัน 2 กลุ่ม ใช้ค่า t-Test และทดสอบสมมติฐานค่าเฉลียตัวแปรทีเป็ นอิสระต่อกันมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ One-Way ANOVA

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

.ผลการศึกษา
. ข้อมูลส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ งเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 61.7 มีอายุ 20 ปี จํานวนสู งสุดร้อยละ 26.3 ศึกษา
ในชันปี ที 1 ร้อยละ 42.1 มีภูมิลาํ เนาในกรุ งเทพมหานคร ร้อยละ 52.8 อาชีพผูป้ กครองประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 40 ส่วน
การศึกษาของผูป้ กครองสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 26.8 รายได้ของครอบครัวอยูร่ ะหว่า 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ 27.2 สําหรับเกรดเฉลียของกลุ่มตัวอย่างอยูร่ ะหว่าง 3.01-3.50 จํานวนสู งสุด ร้อยละ 41.7 ขณะทีประสบการณ์ในการ
เรี ยนด้านอาหาร และ ประสบการณ์ดา้ นการประกอบอาหารมีนอ้ ยกว่า 1 ปี ร้อยละ 31.9 และ ร้อยละ 38.7 ตามลําดับ
2. ข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ ผลการศึ กษาพบว่า การตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหาร
และโภชนาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย = 4.08) เมือพิจารณา
รายด้านพบว่า การตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟของนักศึกษาทุ กด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ยการตัดสิ นใจเลื อกอาชี พเชฟ
สูงสุ ดคือ ด้านการเงิ น (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาคื อ ด้านความสามารถ (ค่าเฉลีย = . ) และด้านทีมีการตัดสิ นใจเลื อกอาชี พ
เชฟ ทีมีค่าเฉลียตําทีสุดคือ ด้านความมันคง (ค่าเฉลีย = . ) ตามลําดับ ดังตารางที 1
ตารางที 1 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา
การตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ
ค่าเฉลีย
S.D. ระดับการตัดสิ นใจ
ลําดับที
1. ด้านความมันคง
3.69
0.60
มาก
7
2. สังคม
4.20
0.21
มาก
4
3. ด้านชือเสี ยง
3.83
0.13
มาก
6
4. ด้านอํานาจ
4.10
0.16
มาก
5
5. ด้านความสามารถ
4.24
0.08
มาก
2
6. ด้านความสําเร็ จ
4.22
0.07
มาก
3
7. ด้านการเงิน
4.28
0.06
มาก
1
ค่าเฉลียรวม
4.08
0.19
มาก
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3. การเตรี ยมตัวในการประกอบอาชีพเชพ นักศึกษามีการเตรี ยมตัวในการประกอบอาชีพเชพตามลําดับ

) ตังใจ ฝึ กฝน ทักษะในเรื องอาหารเป็ นประจํา
) มีความรู ้ในเรื องอาหาร หลากหลายประเภท
) มีบุคลิกภาพทีดี
) มีวนิ ยั ระเบียบ ความรับผิดชอบ และซือสัตย์
) ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในการเปิ ดร้านอาหาร
) หาความรู้เพิมเติมตลอดเวลา
) หาประสบการณ์ในด้านอาหารให้มากทีสุด
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน เมื อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟของนักศึ กษา จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคลพบว่า เพศ อายุ ชันปี การศึกษา ภูมิลาํ เนา อาชีพของผูป้ กครอง รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว ผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยน (เกรดเฉลีย) ทีผ่านมา และประสบการณ์ในการทํางานด้านการประกอบอาหาร มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทีระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี
. นักศึ กษาทีมีเพศแตกต่างกันมี การตัดสิ น ใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ . โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านชือเสี ยง ด้านอํานาจ ด้านความสามารถ และในภาพรวม ดังตารางที
ตารางที ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ จําแนกตามเพศ
การตัดสินใจเลือก
เพศ
จํานวน ค่าเฉลีย
S.D.
อาชีพเชฟ
นักศึกษา
ชาย
90 3.73
0.557
1. ด้ านความมันคง
หญิง
145 3.67
0.544
ชาย
90 4.19
0.538
2. ด้านสังคม
หญิง
145 4.21
0.526
ชาย
90 3.77
0.828
3. ด้ านชื อเสียง
หญิง
145 3.87
0.668
ชาย
90 4.11
0.709
4. ด้ านอํานาจ
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. ด้านความสําเร็จ
หญิง
145 4.24
0.568
ชาย
90 4.34
0.609
7. ด้านการเงิน
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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

388

. นักศึ กษาทีมีอายุทีแตกต่างกันมี การตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความมันคง ดังตารางที
ตารางที ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ จําแนกตามอายุ
การตัดสินใจเลือก
แหล่ งความ
SS.
df
อาชีพเชฟ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
3.060
4
1. ด้ านความมันคง
ภายในกลุ่ม
67.363
230
รวม
70.423
234
ระหว่างกลุ่ม
0.648
4
2.ด้านสังคม
ภายในกลุ่ม
64.951
230
รวม
65.599
234
ระหว่างกลุ่ม
2.411
4
3. ด้ านชื อเสียง
ภายในกลุ่ม
123.396
230
รวม
125.807
234
ระหว่างกลุ่ม
3.313
4
4. ด้านอํานาจ
ภายในกลุ่ม
96.237
230
รวม
99.550
234
1.662
4
5. ด้านความสามารถ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
78.882
230
รวม
80.544
234
ระหว่างกลุ่ม
2.220
4
6. ด้านความสําเร็จ
ภายในกลุ่ม
84.157
230
รวม
86.377
234
ระหว่างกลุ่ม
1.258
4
7. ด้านการเงิน
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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. นักศึกษามีชนปี
ั การศึ กษาแตกต่างกันมีการตัดสิ น ใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที
ระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความสําเร็ จ ดังตารางที
ตารางที 4 ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จําแนกตามชันปี การศึกษา
การตัดสินใจเลือกอาชีพ เชฟ
แหล่งความแปรปรวน SS.
df
1. ด้ านความมันคง

ระหว่างกลุ่ม

1.069

3

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

69.354
70.423
0.437
65.163
65.599

231
234
3
231
234

4. ด้านอํานาจ

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

123.471
125.807
2.370

231
234
3

5. ด้านความสามารถ

รวม
ระหว่างกลุ่ม

99.550
1.593

234
3

2.ด้านสั งคม
3. ด้ านชื อเสียง

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

2.336

97.180

3

231

6. ด้ านความสําเร็จ

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

7. ด้ านการเงิน

รวม
ระหว่างกลุ่ม

86.377
1.559

234
3

ภาพรวม

รวม
ระหว่างกลุ่ม

84.621
1.260

234
3

ภายในกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

ภายในกลุ่ม
รวม

78.951
80.544
3.004
83.373

83.062

55.630

56.891

231
234
3
231

231

231

234

MS.

F

0.356 1.186
0.300

Sig.

0.316

0.146 0.516
0.282

0.672

0.779 1.457

0.227

0.790 1.878

0.134

0.531 1.554

0.201

1.001 2.775

0.042*

0.520 1.445

0.230

0.420 1.745

0.159

0.421

0.421

0.342

0.361

0.360

0.241
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. นักศึ กษามีภูมิลาํ เนาแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความสําเร็ จ ดังตารางที
ตารางที ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จําแนกตามภูมิลาํ เนา
การตัดสินใจเลือกอาชีพ เชฟ
แหล่งความแปรปรวน SS.
1. ด้ านความมันคง
2.ด้านสังคม
3. ด้ านชื อเสียง
4. ด้านอํานาจ
5. ด้ านความสามารถ
6. ด้ านความสําเร็จ
7. ด้านการเงิน
ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม

F

Sig.

65.163

0.146

0.282

0.516

0.672

2.336

0.779

1.457

0.227

97.180

0.790

0.421

1.878

0.134

1.593

0.531

1.554

0.201

83.373

1.001

0.361

2.775

0.042*

1.559

0.520

1.445

0.230

0.420

1.745

0.159

1.069

ภายในกลุ่ม

69.354

ระหว่างกลุ่ม

0.437

รวม

ภายในกลุ่ม
รวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

70.423
65.599
123.471
125.807
2.370

รวม

99.550

ภายในกลุ่ม

78.951

ระหว่างกลุ่ม

3.004

ระหว่างกลุ่ม
รวม

ภายในกลุ่ม

80.544

รวม

86.377

ภายในกลุ่ม

83.062

ระหว่างกลุ่ม

1.260

ระหว่างกลุ่ม
รวม

ภายในกลุ่ม
รวม

84.621
55.630

56.891

MS.

0.356

0.300

0.535

0.342

0.360

0.241

1.189

0.316
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. นักศึกษามีอาชีพของผูป้ กครองแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความการเงิน ดังตารางที
ตารางที ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จําแนกตามอาชีพของผูป้ กครอง
การตัดสินใจเลือก
แหล่ งความ
SS.
MS.
อาชีพเชฟ
แปรปรวน
1. ด้ านความมันคง
2.ด้านสังคม
3. ด้ านชื อเสียง
4. ด้ านอํานาจ
5. ด้านความสามารถ
6. ด้านความสําเร็จ
7. ด้ านการเงิน
ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่

F

Sig.

0.151

0.493

0.839

0.315
0.279

1.127

0.347

0.692
0.533

1.299

0.252

0.588

1.399

0.207

0.405
0.342

1.182

0.314

3.143
83.234

0.449
0.367

1.224

0.290

5.911

0.844

2.436

0.020*

2.606
54.285

0.372
0.239

1.557

0.149

1.054

69.369

70.423
2.203
63.396

65.599
4.846
120.961

125.807
4.118
95.432
99.550
2.832
77.712
80.544

รวม

86.377

รวม

78.710
84.621

รวม

56.891

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

0.306

0.420

0.347
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. นักศึกษาทีผูป้ กครองมีการศึกษาสู งสุดของผูป้ กครองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ดัง

ตารางที 7 ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จําแนกตามการศึกษาสูงสุดของผูป้ กครอง
การตัดสินใจเลือกอาชีพ เชฟ
แหล่งความ
SS.
MS.
F
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
2.090
0.418 1.400
1. ด้ านความมันคง
ภายในกลุ่ม
68.333
0.298
รวม
70.423
ระหว่างกลุ่ม
1.453
0.291 1.038
2.ด้านสั งคม
ภายในกลุ่ม
64.146
0.280
รวม
65.599
ระหว่างกลุ่ม
1.394
0.279 0.513
3. ด้ านชื อเสียง
ภายในกลุ่ม
124.413
0.543
รวม
125.807
ระหว่างกลุ่ม
1.470
0.294 0.686
4. ด้ านอํานาจ
ภายในกลุ่ม
98.080
0.428
รวม
99.550
ระหว่างกลุ่ม
0.108
0.022 0.062
5. ด้านความสามารถ
ภายในกลุ่ม
80.436
0.351
รวม
80.544
ระหว่างกลุ่ม
0.884
0.177 0.474
6. ด้านความสําเร็จ
ภายในกลุ่ม
85.492
0.373
รวม
86.377
ระหว่างกลุ่ม
0.432
0.086 0.235
7. ด้านการเงิน
ภายในกลุ่ม
84.189
0.368
รวม
84.621
ระหว่างกลุ่ม
0.492
0.098 0.400
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
56.399
0.246
รวม
56.891

Sig.
0.225
0.396
0.766
0.634
0.997
0.796
0.947
0.849
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. นักศึ ก ษาที ครอบครั วมี รายได้เฉลี ยต่ อเดื อ นแตกต่ างกัน มี การตัด สิ น ใจเลื อกอาชี พเชฟแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความมันคง ด้านสังคม ด้านชือเสี ยง ด้านอํานาจ ด้าน
ความสําเร็ จ ด้านการเงิน และการตัดสิ นใจรวม ดังตารางที
ตารางที ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว
การตัดสินใจเลือกอาชีพ เชฟ
แหล่ งความ
SS.
MS.
F
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
3.384
0.846 2.902
1. ด้ านความมันคง
ภายในกลุ่ม
67.039
0.291
รวม
70.423
ระหว่างกลุ่ม
2.710
0.678 2.478
2.ด้านสังคม
ภายในกลุ่ม
62.889
0.273
รวม
65.599
ระหว่างกลุ่ม
5.502
1.375 2.630
3. ด้านชื อเสียง
ภายในกลุ่ม
120.305
0.523
รวม
125.807
ระหว่างกลุ่ม
4.871
1.218 2.958
4. ด้านอํานาจ
ภายในกลุ่ม
94.679
0.412
รวม
99.550
ระหว่างกลุ่ม
2.928
0.732 2.169
5. ด้านความสามารถ
ภายในกลุ่ม
77.616
0.337
รวม
80.544
ระหว่างกลุ่ม
4.386
1.097 3.076
6. ด้ านความสําเร็จ
ภายในกลุ่ม
81.991
0.356
รวม
86.377
ระหว่างกลุ่ม
6.605
1.651 4.868
7. ด้ านการเงิน
ภายในกลุ่ม
78.016
0.339
รวม
84.621
ระหว่างกลุ่ม
3.743
0.936 4.050
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
53.148
0.231
รวม
56.891

Sig.
0.023*
0.045*
0.035*
0.021*
0.073
0.017*
0.001*
0.003*

. นักศึกษาที มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี ย) ที ผ่านมาแตกต่างกันมี การตัดสิ น ใจเลื อกอาชีพเชฟแตก
ต่ างกัน อย่า งมี นั ย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.05 โดยพบว่ า มี ค วามแตกต่ างกัน ในด้านความมันคง ด้านชื อเสี ย ง ด้า น
ความสามารถ และด้านการเงิน ดังตารางที
ตารางที ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จําแนกตามผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (เกรดเฉลีย) ทีผ่านมา
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การตัดสินใจเลือกอาชีพ เชฟ
1. ด้ านความมันคง
2.ด้ านสั งคม
3. ด้ านชื อเสียง
4. ด้านอํานาจ
5. ด้านความสามารถ
6. ด้ านความสําเร็จ
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

MS.

F

Sig.

1.019
0.292

3.495*

0.16

0.140
0.282

0.497

0.685

1.017
0.531

1.914*

0.128

0.188
0.429

0.439

0.725

0.274
0.345

0.795*

0.498

0.189
0.371

0.508

0.677

1.057
0.353

2.999*

0.031

0.339
0.242

1.399

0.244
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นักศึ กษาที มีประสบการณ์ ในการเรี ยนด้านการประกอบอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05 ดังตารางที
ตารางที ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จําแนกตาม ประสบการณ์ในการเรี ยนด้านการประกอบอาหาร
การตัดสินใจเลือกอาชีพ เชฟ แหล่ งความ
SS.
MS.
F
Sig.
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
1.132
0.226 0.748
0.588
1. ด้ านความมันคง
ภายในกลุ่ม
69.291
0.303
รวม
70.423
ระหว่างกลุ่ม
2.796
0.559 2.039
0.074
2.ด้านสังคม
ภายในกลุ่ม
62.804
0.274
รวม
65.599
ระหว่างกลุ่ม
2.073
0.415 0.767
0.574
3. ด้ านชื อเสียง
ภายในกลุ่ม
123.734
0.540
รวม
125.807
ระหว่างกลุ่ม
1.836
0.367 0.860
0.508
4. ด้ านอํานาจ
ภายในกลุ่ม
97.714
0.427
รวม
99.550
ระหว่างกลุ่ม
1.117
0.223 0.644
0.666
5. ด้านความสามารถ
ภายในกลุ่ม
79.427
0.347
รวม
80.544
ระหว่างกลุ่ม
0.970
0.194 0.520
0.761
6. ด้านความสําเร็จ
ภายในกลุ่ม
85.407
0.373
รวม
86.377
ระหว่างกลุ่ม
1.640
0.328 0.905
0.478
7. ด้านการเงิน
ภายในกลุ่ม
82.981
0.362
รวม
84.621
ระหว่างกลุ่ม
1.043
0.209 0.856
0.512
การตัดสินใจรวม
ภายในกลุ่ม
55.847
0.244
รวม
56.891

. นักศึ กษาที มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการประกอบอาหาร มีการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความมันคง ด้านสังคม ด้านชือเสี ยง
ด้านอํานาจ ด้านความสามารถ ด้านความสําเร็ จ และการตัดสิ นใจรวม ดังตารางที
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ตารางที 11 ผลการเปรี ยบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ จําแนกตาม ประสบการณ์ในการทํางาน
การตัดสินใจเลือกอาชีพ เชฟ แหล่ งความ
SS.
MS.
F
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
6.422
1.070 3.813
1. ด้ านความมันคง
ภายในกลุ่ม
64.001
0.281
รวม
70.423
ระหว่างกลุ่ม
4.000
0.667 2.468
2.ด้านสั งคม
ภายในกลุ่ม
61.599
0.270
รวม
65.599
ระหว่างกลุ่ม
10.886
1.814 3.600
3. ด้ านชื อเสียง
ภายในกลุ่ม
114.921
0.504
รวม
125.807
ระหว่างกลุ่ม
10.256
1.709 4.365
4. ด้ านอํานาจ
ภายในกลุ่ม
89.294
0.392
รวม
99.550
ระหว่างกลุ่ม
8.083
1.347 4.239
5. ด้ านความสามารถ
ภายในกลุ่ม
72.461
0.392
รวม
80.544
ระหว่างกลุ่ม
7.166
1.194 3.438
6. ด้านความสําเร็จ
ภายในกลุ่ม
79.211
0.347
รวม
86.377
ระหว่างกลุ่ม
1.995
0.332 0.917
7. ด้านการเงิน
ภายในกลุ่ม
82.627
0.362
รวม
84.621
ระหว่างกลุ่ม
6.013
1.002 4.491
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
50.878
0.223
รวม
56.891
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ด้านการประกอบอาหาร
Sig.
0.001*
0.025*
0.002*
0.000*
0.000*
0.003*
0.483
0.000*

. อภิปรายผล
การประกอบอาชี พ มี ความสําคัญในการดํารงชี วิตของบุค คล ไม่เพียงแต่การตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกิจ หากแต่ยงั เป็ นการตอบสนองความต้องการทางสังคมและจิตใจด้วย ซึงผลการศึกษาอาจนํามาอภิปรายได้ ดังนี
1. จากทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Frank Parson ที ว่า การพิจารณาเลือกอาชี พประกอบด้วย 1.การวิเคราะห์
ตนเองจากบุ คลิ กภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 2. การวิเคราะห์อาชี พ ได้แก่ ความรู ้เกียวกับอาชีพ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน รายได้ ความมันคง และความสําเร็ จในการประกอบอาชีพ 3. การใช้วจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจ
เลื อ กอาชี พโดยวิเคราะห์ ต นเองและวิเคราะห์ อาชี พประกอบกัน และแนวคิ ด ของ Morris Rosenberg ที กล่ าวว่าค่ านิ ยม
ภายนอกทีมีผลต่อการเลือกอาชี พคือ รายได้ เกียรติยศ และความมันคง ส่ วนค่านิ ยมภายในทีมีผลต่อการเลื อกอาชี พคือ คือ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ผลประโยชน์ ความท้าทาย ความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระ ซึ งผลการศึกษาครังนี เป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน และจาก
ผลการศึ กษาที พบว่า นักศึ ก ษาตัด สิ น ใจเลื อกประกอบอาชี พ เชพโดยรวมและทุ ก ด้านอยู่ใ นระดับ มาก สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของจารึ ก ศรี อรุ ณ (2557) ทีศึกษาเรื องแรงจูงใจต่ออาชีพเชฟของนักศึกษาโรงเรี ยนการเรื อน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณารายได้พบว่าด้านการเงินเป็ นลําดับแรก
ค่าเฉลีย 4.28 รองลงมาคือด้านความสามารถและด้านความสําเร็จ ค่าเฉลีย 4.24 และค่าเฉลีย 4.22 และด้านทีมีการตัดสิ นใจ
เลือกอาชีพเชฟ ทีมีค่าเฉลียตําทีสุดคือ ด้านความมันคง ค่าเฉลีย = . ส่ วนผลการศึกษาของจารึ ก ศรี อรุ ณ ในรายด้านพบว่า
ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือด้านความสามารถ รองลงมาคือ ด้านสังคม และเป็ นที น่ าสังเกตว่าด้านทีมีค่าเฉลียตําที สุดคือ ด้าน
ความมันคง ก็มีความสอดคล้องเช่นเดียวกัน
. จากผลการศึกษาที พบว่า เพศ อายุ ชันปี การศึ กษา ภูมิลาํ เนา อาชีพของผูป้ กครอง รายได้เฉลียต่อเดือนของ
ครอบครัว ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี ย) ที ผ่านมา และประสบการณ์ใ นการทํางานด้านการประกอบอาหาร ที
แตกต่างกัน มี การตัด สิ น ใจเลื อกประกอบอาชี พ เชฟ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ที ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของมานิ ต ย์ จอมศรี ระยอม (2556) ที ศึ กษาความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ การเลื อ กประกอบอาชี พ ของนัก เรี ยนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชันปี ที 3 และพบว่าปั จจัยเพศ ผลสัมฤทธิ ทางการศึ กษา ที ต่างกันมี การตัดสิ น ใจประกอบอาชี พ
ต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที 0.05 การศึ กษาของศิ ริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2552) เรื องปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรีและพบว่าเกรดเฉลีย อาชีพผูป้ กครองและ
รายได้ผปู ้ กครองทีแตกต่างกันมีการตัดสิ นสิ นใจเลือกประกอบอาชีพทีแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 และ
การศึ กษาของบุ ษ กร จิ น ต์ธ นาวัฒ น์ ( )เรื องแนวทางการเตรี ยมความพร้ อ มในการประกอบอาชี พ ของนัก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยศิ ลปากร เพือรองรับ การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ความพร้อมในการประกอบอาชีพตามปั จจัยส่ วน
บุคคล พบว่า นักศึกษาที เพศ เกรดเฉลียสะสม ภูมิลาํ เนา รายได้เฉลียของครอบครัว ต่างกันมีความพร้อมในการประกอบ
อาชีพแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ0 .05
. จากผลการศึกษาการเตรี ยมพร้อมทีจะประกอบอาชีพเชพ นักศึกษาให้ความเห็นว่าตังใจ ฝึ กฝน ทักษะ
ในเรื องอาหารเป็ นประจํา และควรมีค วามรู ้ในเรื องอาหารหลากหลายประเภท มี บุ คลิ กภาพที ดี มีวินัย ระเบี ยบ ความ
รับผิดชอบ และซือสัตย์ ศึกษาข้อมูลต่างๆในการเปิ ดร้านอาหาร หาความรู ้เพิมเติมตลอดเวลา รวมถึงการหาประสบการณ์ใน
ด้านอาหารให้มากทีสุด สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการได้มีการวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์อาชีพ
อีกทังใช้วิจาณญาณในการตัดสิ นใจที จะเลือกประกอบอาชีพซึ งเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน กับทฤษฎี การเลือกอาชี พของ
Frank Parson

สรุ ปผลการวิจัย

. สรุปผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟ ในระดับมาก (ค่าเฉลีย = 4.08) โดยด้านการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟสู งสุ ด
คือ การเงิน (ค่าเฉลีย = 4.28) รองลงมาคือ ความสามารถ (ค่าเฉลีย = 4.24) ในขณะทีด้านการตัดสิ นใจเลือกอาชี พเชฟน้อย
ทีสุดคือ ความมันคง (ค่าเฉลีย = 3.69) และเมือเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลพบว่า เพศ อายุ ชันปี การศึกษา ภูมิลาํ เนา อาชีพของผูป้ กครอง รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว ผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยน (เกรดเฉลีย) ที ผ่านมา ประสบการณ์ ในการทํางานด้านการประกอบอาหาร มีการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทีระดับ 0.05
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. ข้ อเสนอแนะ
. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษานักศึกษาให้ความสําคัญกับการฝึ กฝนทักษะเรื องอาหารและการหาความรู ้เพิมเติมเกียวกับ
อาหารที มี ค วามหลากหลาย ดังนัน คณะ และสาขาวิชาควรสนับสนุ น ในเรื องดังกล่ าว เช่ น จัดเวที หรื อหาเวที ป ระกวด
แข่งขัน ให้นกั ศึ กษามีโอการแสดงความสามารถ และพัฒนาทักษะ รวมถึงร่ วมมือกับสถานประกอบการ ในลักษณะต่างๆ
เช่น การฝึ กงาน โครงการสหกิจศึกษา การศึกษาดูงาน การฝังตัวของในสถานประกอบการ การเชิญผูเ้ ชียวชาญเฉพาะอาชีพ
มาเป็ นวิทยากร เพือเสริ มสร้างและเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักศึกษาในการประกอบอาชีพ
. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
) ศึกษาความต้องการของผูป้ ระกอบการ และนํามาพัฒนา ปรับปรุ งหลักสู ตร / จัดประสบการณ์ /เสริ ม
ทักษะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ
) ศึกษาการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพเชพในเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ กียวข้อง เพือให้ได้
ข้อมูลทีลึกซึงและชัดเจนมากขึน

กิตติกรรมประกาศ
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คุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชี วศึกษาสํ าหรับนักศึกษาฝึ กสอน หลักสู ตรครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
Characteristic for Industrial Teachers in The Vocational Education Institution for Trainee
Teachers of Industrial Education in Electrical Engineering
เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด1* กิตติศกั ดิ ศรี สวัสดิ และ ประเทียบ พรมสี นอง
Accarat Chaoumead1* Kittisakd Srisawasd1 and Prataeb Promseenong2

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั งนี มีวตั ถุป ระสงค์เพือศึ กษาสภาพการจัด การเรี ยนการสอนรายวิชาช่ างไฟฟ้ ากําลัง สําหรั บ ครู
ฝึ กสอนช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้าน
สื อประกอบการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ต้องการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้นักศึกษามีคุณลักษณะความ
เป็ นครู ช่ างอุ ต สาหกรรม การวิ จัย ครั งนี ใช้ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาฝึ กสอน หลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า จํานวน คน โดยใช้แบบสอบถามสภาพการจัดการเรี ยนการสอนใน ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิค
การสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสือประกอบการสอน ด้านการวัดและประเมินผล สถิติทีใช้ คือ ค่าเฉลีย ค่าร้อย
ละ และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ) สภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ภาพรวมทัง ด้าน ด้านการสอนและ
เทคนิ คการสอน ด้านบุ คลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสื อประกอบการสอน ด้านการวัดและประเมินผล มีปัญหาน้อยที สุ ด
2) ข้อเสนอแนะของครู ฝึกสอนที มีต่อด้านคุ ณลักษณะความเป็ นครู ช่างอุตสาหกรรม คือเรื องจิตอาสา การทํางานเป็ นที ม
และทักษะการแก้ไขปั ญหา อยูใ่ นระดับน้อย ควรเปลียนหรื อปรับปรุ งมากกว่านี เพือนําผลจาการวิจยั ทีได้ดาํ เนิ นการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษา ไปใช้มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ : ครู ช่างอุตสาหกรรม, ครู ฝึกสอน, สถาบันการอาชีวศึกษา, การจัดการเรี ยนการสอน
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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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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
มาตรา ให้ มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
ด้านวิชาชี พและเทคโนโลยี มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชันสู งทีเน้นการปฏิบตั ิ ทําการสอน ทํา
การวิจยั ผลิตครู วชิ าชี พ ให้บริ การทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
และอนุ รักษ์สิงแวดล้อม โดยให้ผสู ้ าํ เร็ จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ เฉพาะทางระดับปริ ญญาเป็ นหลัก
เป็ นหน้าทีหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทีควรให้ความสําคัญต่อการผลิตกําลังคนด้านวิชาชี พ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒ นาครู ช่างอุตสาหกรรมให้สามารถเป็ นกําลังในการพัฒ นาการจัด การศึ กษาในระดับอาชีวศึกษาหรื อทางด้านวิชาชี พ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
มาตรา การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพต้องเป็ นการจัดการศึกษา
ในด้านวิชาชี พที สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติแ ละแผนการศึกษาแห่ งชาติ เพือผลิ ตและพัฒนา
กําลังคนในด้านวิชาชี พระดับฝี มือ ระดับเทคนิ ค และระดับเทคโนโลยี รวมทังเป็ นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึน
เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู้ในทางทฤษฎีอนั เป็ นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา
ผูร้ ับการศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถในทางปฏิบตั ิ และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั ิ
หรื อประกอบอาชีพโดยอิสระได้เพือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที
(พ.ศ. –2559) ยุทธศาสตร์ ทีเกียวกับการยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐาน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู ้ ค วามสามารถพัฒ นาองค์ค วามรู ้ใ ห้ ท ัน สมัย สร้ างเครื อ ข่ ายความร่ วมมื อ ระหว่างสถาบัน การศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ พัฒนาหลักสูตร ปรับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาให้ทนั สมัย เหมาะสมกับความก้าวหน้าและ
การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี อีกทังเป็ นแผนทีต่อเนื องไปยังแผนพัฒนาการศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที
(พ.ศ.
– 2564) ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุ คลากรทางการศึ กษาให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพ จึงเป็ นรู ป แบบการพัฒนาบุ ค ลากรทางวิชาชี พในลักษณะของการสร้ างความ
ร่ วมมือระหว่างสถาบันผลิตครู ช่างและสถานบันอาชีวศึ กษา เพือที จะสามารถผลิ ตครู ได้ตรงตามความต้องการ จากความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื อสารในปั จจุบนั เกิดการก้าวกระโดดทางวิวฒั นาการของการสื อสารในยุคดิ จิทลั
เปลียนแปรไปตามยุคสมัย ในการก้าวผ่านศตวรรษที ทีมุ่งสู่ การใช้เทคโนโลยีเพือให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนา
ประเทศและสังคมโลก บ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาทีได้รับการประเมินในระดับชาติและนานาชาติซึงปั จจัยต่อผลคุณภาพ
การศึ กษานันคือ ครู ในที นี รวมไปถึ งคณาจารย์และบุค ลากรทางการศึกษาทุ กระดับ ซึ งเป็ นกลไกในการพัฒ นาการจัด
การศึ กษาให้ทนั สมัย ทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที จึงมีความสําคัญและเป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ชีวติ อยูร่ อด
ได้ในสังคม ดังนันการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถผลิตกําลังคนเพือพัฒนาประเทศได้นนั จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ ต้องอาศัยครู ทีมีความรู ้ความสามารถ ในการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ มี
ทักษะทางวิชาการในวิชาชีพทีสามารถส่ งต่อให้แก่นกั เรี ยน รวมถึงกิจนิสัยเอาใจใส่พฒั นาสิงต่างๆ สําหรับการจัดการเรี ยน
การสอนด้วยหัวใจของครู ช่างอุตสาหกรรม
การจัดการเรี ยนการสอนระหว่างหลักสู ตรครุ ศ าสตร์ อุตสาหกรรมและหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ นันมี ความ
แตกต่างกันหลายด้าน ทังในด้านจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน วัตถุประสงค์
ของครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมีหน้าที ผลิตคน ที มีความรู ้ ความสามารถในการสอนความเป็ นช่างให้กบั ผูเ้ รี ยน เพราะฉนัน
เนื อหาในการสอนของครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม จึงมีความซับซ้อนและมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงงานในสถาบันการศึ กษา
หน้าทีสอนคนให้เป็ นช่าง และงานในโรงงานทําหน้าทีในการอบรมช่าง เจ้าหน้าทีวิเคราะห์ขอ้ มูลอุตสาหกรรมให้กบั ผูท้ าํ
งานช่ าง หลักสู ต รครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมทําหน้าที พัฒ นาครู ช่างที สร้ างปั ญ ญาจากภายใน เพื อให้ ส ามารถไปพัฒ นา
คนทํางานช่ างได้อย่างมี สติปั ญญา ครู ช่างยังมี บทบาทของการช่วยเหลือสังคมหรื อขององค์กร เนื องจากงานในชี วิตจริ ง
ประกอบไปด้วยการให้การศึกษาและงานบริ การในวิชาชีพ ดังนันการจัดการเรี ยนการสอนหรื อองค์ประกอบของหลักสู ตร
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ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบด้วยวิชา Pedagogy ทีต้องประสานกับวิชาช่างอุตสาหกรรมอย่าเหนี ยวแน่น Pedagogy เป็ น
วิชาที ว่าด้วยการพัฒ นาคน ใช้จิตวิท ยาการสอนเป็ นแกนหลักในการประสานความรู้ เกี ยวกับ โครงสร้ างเนื อหาวิชาช่ าง
เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ศกั ยภาพเรี ยนรู้กลวิธีทีจะเรี ยนรู ้ต่อไป (Learning how to learn) ศักยภาพทีเกิดขึนจะเป็ นตัวกลางของ
การสร้างความเข้าใจในกลวิธีการถ่ายทอดความรู ้ (Knowledge Transfer) และนําไปสู่การพัฒนารู ปแบบการสอนและเทคนิค
ของการวัด ผลต่ อไป ครู ช่ างอุตสาหกรรมจําเป็ นต้องมี ความรู้ ค วามสามารถสําหรับ การทํางานร่ วมกับ สัง คม สามารถ
ติดต่อสื อสารภายในองค์กร มีกิจนิ สัยที พึงปราถนา และความรู้ในวิชาชีพซึ งเกี ยวข้องกับการสอน การวัดและประเมินผล
ความสามารถในการใช้สือการสอน และความเป็ นครู ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือง
จากการนิ เทศครู ฝึกสอนช่างอุตสาหกรรมในสถาบัน การอาชี วศึกษา หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิ ต
สาขาวิศ วกรรมไฟฟ้ า ซึ งมีภาระหน้าที ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื องสาระความรู ้ และสมรรถนะของผู ้
ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
ทังระดับ ปวช. และ ปวส. ในสถาบันการอาชีวศึกษา สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาโดยรวม ด้าน ประกอบด้วย ) ด้านการ
สอนและเทคนิคการสอน ) ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ) ด้านสื อประกอบการสอน ) ด้านการวัดและประเมินผล
โดยศึ กษาองค์ประกอบเพือการพัฒนาให้ครู ฝึกสอนช่างอุตสาหกรรมมี คุณลักษณะความเป็ นครู ช่างอุตสาหกรรมตามที
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องการ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึ กษาการจัดการเรี ยนการสอนครู ฝึกสอนช่างไฟฟ้ ากําลัง ด้านการสอนและเทคนิ คการสอน ด้านสื อ
ประกอบการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ในสถาบันการอาชีวศึกษา
2. เพื อศึ ก ษาด้านคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นครู ช่างที พึ งประสงค์ในสถาบัน การอาชี วศึ ก ษา ตามที สถาบัน การ
อาชีวศึกษาต้องการ
3. เพื อเป็ นแนวทางพัฒ นารู ปแบบการจัด การสอน หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ในครังนี เป็ นการศึกษาคุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษา ทีออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ปี การศึ กษา การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์เกียวกับความคิดเห็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนกับผูท้ ีมีการเชือมโยงกับครู ฝึกสอน ด้าน ดังนี
1. ขอบเขตด้านประชากร
1.1 ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา หั วหน้าแผนกช่ างไฟฟ้ ากําลัง และครู ที ปฏิ บ ัติการสอนอาชี วศึ กษา ในสถาบัน การ
อาชีวศึกษา
1.2 นักเรี ยนระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกช่างไฟฟ้ากําลัง สถาบันการอาชีวศึกษา
1.3 ครู ฝึ กสอนในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา กํา ลัง ศึ ก ษาหลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
2. ขอบเขตด้านเนือหา
2.1 ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
2.2 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
2.3 ด้านสื อประกอบการสอน
2.4 ด้านการวัดและประเมินผล
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ทบทวนวรรณกรรมของการเรียนการสอน
Pedagogy หมายถึงศาสตร์ของการสอน รวมถึงวิธีการทีเกิดจากหลักการทีสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
คน Pedagogy เป็ นส่ วนหนึ งที เป็ นหัวใจของวิชาชี พครู (ชูศกั ดิ เปลียนภู่,
) Pedagogy คื อ วิชาที ว่าด้วยหลักการและ
วิธีการทีใช้ในการพัฒนาบุคคล ให้มีความเจริ ญงอกงามในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านความสมบูรณ์ทางกายและใจ ความเข็ม
แข็งในอาชี พ และการมี คุณ ธรรม ด้วยการจัด การเรี ยนการสอนที เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม เครื องมื อ ที สําคัญ ของ
Pedagogy ประกอบด้วยการสร้าง วิธีการสร้าง ที ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรอบรู้เนื อหา ทังในด้านความหมายของเนื อหาและ
โครงสร้าง สามารถแยกเนื อหาเป็ นส่ วนย่อยได้ การพัฒนาความสามารถในการสอนแบบ Knowledge Transfer และพัฒนา
ความสามารถในการวัด ประเมินผล พฤติกรรมทีเกิดขึน สร้างความเข้าใจในธรรมชาติของเนื อหา และข้อมูลอย่างละเอียด
จนสามารถวิเคราะห์ (Analyze) หรื อจนจําแนกข้อมูลที ใช้สอน ออกเป็ นส่ วนย่อยได้และการแสวงหาเทคนิ คของการนํา
ข้อมูลย่อยและคัดสรรแล้ว ไปสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ให้เกิ ดขึนระหว่างเนื อหากับสมอง เพือพัฒนาความสามารถ
ต่างๆ ทีจะเป็ นต่อการทํางานและต่อการดํารงชีวติ ในสังคม
แนวคิดในการพัฒ นาการสอนช่ างอุตสาหกรรม
การพัฒนาช่างอุตสาหกรรมนัน เป็ นงานทีจะต้องอาศัยความร่ วมมือและการประสานงานทีดี ระหว่างหน่ วยงาน
ต่ างๆ ต้องการความรู ้ ค วามสามารถจากหลายองค์กร ทังในด้านการบริ ห ารงานและงานวิศวกรรมหลายด้าน ที จะต้อ ง
ผสมผสานกันอย่างสอดคล้องและกลมกลืน(เพาพรรณ เปลียนภู่,
) ความเป็ นช่างอุตสาหกรรมทีดี นนั ต้องเป็ นผูท้ ี มี
ความรู ้ ความสามารถ มี ป ระสบการณ์ มี มนุ ษ ย์สัมพันธ์ และมีคุ ณ ธรรม ซึ งสามารถจําแนกคุ ณสมบัติเหล่านี ออกเป็ น
ประเภทคือ
1. วัตถุประสงค์ในวิชาการ (Academic Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์ทีมีความเกียวข้องกับเนื อหาวิชาในศาสตร์
หรื อเป็ นคุณสมบัติทีเกิดจากศาสตร์ นนั เป็ นวัตถุประสงค์ทีจําเป็ นต้องมีเป็ นอันดับแรก (Essential Objective)
2. วัตถุประสงค์นอกวิชาการ (Non Academic Objective) หมายถึงวัตถุประสงค์ทีช่วยให้การดําเนิ นชีวิตของการเป็ น
ช่างอุตสาหกรรมดี ขึน ทังในด้านประสิ ทธิ ภาพของงานช่างเอง และความเป็ นส่ วนของสังคมที ดี ในสภาพของ
สังคมปั จจุบนั คุณสมบัตินีเป็ นทีต้องการมาก (Required Objective)
ดังนันการกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาช่างอุตสาหกรรมต้องพัฒนาความสามารถให้ครบถ้วน ทังความสามารถในและ
นอกวิชาการ สรุ ปได้เป็ น กลุ่มความสามารถ ดังนี
1) ความสามารถทีเกียวกับวิชาการโดยตรง (Academic Objectives)
2) ความสามารถในการปฏิบตั ิวชิ าชีพช่าง (Working performance Objectives)
3) ความสามารถทางสังคม (Communication Objectives)
4) กิจนิสยั ส่ วนตัว (Personal Habits)
5) กิจนิสยั งาน (Working Habits)
6) กิจนิสยั สังคม (Social Habits)
การกําหนดวัตถุประสงค์ของช่างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถในและนอกวิชาการ และเนือหาทีมี
ความเหมาะสมในด้านวิธีการสอนและแหล่งการสอน ตลอดจนมีการจัดสิ งแวดล้อมทีเอืออํานวย
บุคลิกภาพทีพึงปราถนา
การสร้างความสัมพันธ์ในสังคมอาศัยบุคลิกภาพเป็ นพืนฐาน ผูท้ ีมีบุคลิกภาพทีดี ยอ่ มเป็ นทีพึงปราถนา
ของผู้อืน(เพาพรรณ เปลียนภู่ ,
) โดยเฉพาะวิชาชี พ ครู บุ ค ลิ กภาพมีค วามสําคัญ ต่อการทํางานที มี ผ ลต่ อนัก เรี ย น
เนื องจากเป็ นต้นแบบและตัวอย่างของการอยูใ่ นสังคม กริ ยาท่าทางความประพฤติดีทงในที
ั
ลับและที แจ้ง แสดงความเป็ น
ผูน้ าํ มีความคิดริ เริ มทําให้นกั เรี ยนเห็นถึงความมานะพยายาม มีความเมตตากรุ ณาและจิตใจเป็ นธรรม เห็นอกเห็นใจต่อผูอ้ ืน
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อย่างเข้าใจทําให้สามารถเข้ากับสังคมได้ทุกกลุ่มสังคม มีความรู้ความชํานาญในการสอนวิชาชีพและค้นคว้าพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ
สื อประกอบการสอน
สื อการเรี ยนการสอนเป็ นตัวกลางซึงมีความสําคัญในกระบวนการเรี ยนการสอนมีหน้าทีเป็ นตัวนําความ
ต้องการของผูส้ อนไปสู่ ผเู ้ รี ยนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว เป็ นผลให้ผเู้ รี ยนเปลียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการ
เรี ยนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (สราณี ย ์ สุทธิศรี ปก,
) สื อการเรี ยนการสอนสามารถช่วยการเรี ยนการสอนของ
ผูส้ อน เพิมประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยการจัดแหล่งข้อมูลทีเป็ นเนื อหาเหมาะสมกับจุดประสงค์ เป็ นเครื องมือ
การสอนช่วยสร้างแรงจูงใจและรวมจุดสนใจการเรี ยนรู้ สามารถสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สือการสอนจะช่วยส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่น การใช้ศูนย์การเรี ยน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดง การ
ปฏิบตั ิ ชุดฝึ ก และอืนๆ ช่วยให้ผสู ้ อนได้สอนตรงตามจุดมุ่งหมายการเรี ยนการสอน และยังช่วยในการขยายเนือหาทีเรี ยนทํา
ให้การสอนง่ายขึ น และยังจะช่วยประหยัดเวลาในการสอน นักเรี ยนจะได้มีเวลาในการทํากิจกรรมการเรี ยนมากขึนจาก
ข้อมูลเราจะได้เห็ น ถึงประโยชน์ข องสื อการเรี ยนการสอนมี ค วามจําเป็ นสามารถช่วยพัฒ นาการเรี ยนการสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
สื อการเรี ยนการสอนจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที สําคัญต่อกระบวนการเรี ยนการสอน ในด้านของการนํา
เทคโนโลยีมาใช้กบั การศึ กษาและเป็ นตัวกลางที จะนําสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ดังนันสื อการเรี ยนการสอนจึงเป็ น
สิ งจําเป็ นที จะทําให้กระบวนการเรี ยนการสอนดําเนิ น ไปอย่างมีประสิ ท ธิ ภาพ (Gerlach and Ely. ) สื อการสอนเป็ น
กุญแจสําคัญในการวางแผนและการสอนเชิงระบบ สื อเป็ นคําทีมีความหมายกว้างขวางมาก ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล วัสดุอุปกรณ์
หรื อเหตุการณ์ทีสร้างเงือนไขซึงสามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ทกั ษะตลอดจนทัศนคติ
ด้ านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนการสอนช่างอุตสาหกรรมลักษณะเนื อหาวิชาจะประกอบด้วยทฤษฎีและปฏิบตั ิ ซึ งการ
พัฒ นาผู้เ รี ย นให้ มี ค วามเจริ ญ ทังทางสมอง ทางกาย และทางจิ ต ใจ นันคื อ พุ ท ธิ พิ สั ย ทัก ษะพิ สั ย และจิ ต พิ สัย ตาม
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนเป็ นกระบวนการเพือให้ได้ซึงข้อมูลเชิ งตัวเลข เชิ งปริ มาณ หรื อ
เชิงคุณภาพ สิ งที ต้องการวัดด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วจึงสังเคราะห์และตีความข้อมูลโดยเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์เพือ
ตัดสิ นคุณภาพกิ จกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นการประเมินผลช่วยให้ผสู้ อนติดตามและตรวจสอบความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีคุณภาพ (สุมาลี จันทร์ชลอ, )
การประเมิน(Assessment) เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวม สังเคราะห์ และตีความข้อมูลเพือการตัดสิ นผล
โดยใช้กิ จ กรรมต่ าง ๆ เช่ น การสั ม ภาษณ์ การสั ง เกต การสะสมงาน หรื อ การทําโครงงาน กิ จ กรรมดัง กล่ าวจึ ง เป็ น
องค์ประกอบสําคัญที นํามาใช้ประเมิน กระบวนการประเมินมีความเกียวข้องกับผูเ้ รี ยนมากกว่าการให้คะแนนและการให้
ระดับคะแนนของการทดสอบข้อมูลทีครู ควรรวบรวมในห้องเรี ยน เพือช่วยให้ครู เข้าใจและติดตามการเรี ยนการสอน
การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการตัดสิ นคุณภาพการปฏิบตั ิหรื อตัดสิ นคุณภาพกิจกรรมในหลักสู ตร
ของผูเ้ รี ยน ลักษณะทีดีของการวัดและประเมินผลการเรี ยน มีดงั นี
1. การวัดและประเมินผลต้องยึดจุดประสงค์เป็ นหลัก
2. การวัดผลการเรี ยนของนักเรี ยนบางด้าน เช่น ด้านจิ ตพิสัย ด้านทักษะพิสัย ไม่ควรใช้เครื องมือเพียง
ชนิดเดียว ข้อทดสอบ ควรใช้วธิ ีการวัดวิธีอืนๆ ประกอบด้วย เพือให้ได้ขอ้ มูลเพียงพอสําหรับการประเมินผลการเรี ยน
3. การวัดผลและประเมิน ผลการเรี ยนของนักเรี ยนควรดําเนิ นการบ่อยครัง อาจจะดําเนิ น การทังก่อน
เรี ยน ระหว่างเรี ยน และภายหลังการเรี ยน
4. เครื องมือทีใช้วดั ผลการเรี ยนของนักเรี ยนควรมีการปรับปรุ งแก้ไข้เพือให้เหมาะสมยิงขึน
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5. นักเรี ยนคนใดมีขอ้ บกพร่ องหรื อจุดอ่อน ซึ งทําให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครู ควรหาวิธีการแก้ไข
ข้อบกพร่ องเหล่านัน เช่น การสอนซ่อมเสริ ม
6. ควรต้องนําผลทีได้จากการวัดและประเมินผลการเรี ยนมาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการสอนให้ดีขึน
7. ครู ค วรเตรี ยมหรื อ สร้ างเครื องมื อ วัด ผลและตังเกณฑ์ไ ว้ล่ ว งหน้ า และใช้เครื องมื อ วัด ผลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับจุดประสงค์
8. การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนบางวิธีควรใช้ภาษาหรื อถ้อยคําและเวลาให้เหมาะสม
กับวุฒิภาวะและระดับชันของนักเรี ยนเช่น การสัมภาษณ์ หรื อการสอบปากเปล่า การใช้ขอ้ ทดสอบเป็ นต้น

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจ ัยนี เป็ นการวิจัยเชิ งบรรยาย โดยรู ป แบบที ใช้คือแบบความสัมพัน ธ์เชิ งโครงสร้ างผูบ้ ริ ห ารสถานศึกษา
หัวหน้าแผนก ครู พีเลียง ครู ในแผนก รวมไปถึงนักเรี ยนประจําวิชาทีครู ฝึกสอน คน ทําการปฏิบตั ิการสอน วิทยาลัย
ในเขตภาคเหนื อ มีขนตอนดั
ั
งนี
ขันตอนที ศึกษาบริ บทเรื องการจัดการเรี ยนการสอนของแต่ละสถานศึกษา เพือพิจารณาองค์ประกอบหลักของ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน นํามาเป็ นกรอบการประเมินการสอน และข้อมูลสําหรับบทสัมภาษณ์กบั ผูท้ ีเกียวข้องการฝึ กสอน
ขันตอนที นิ เทศการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู สังเกตุการณ์ การจัด การในชันเรี ยนของครู ฝึกสอน โดยการ
ประเมินเอกสารประกอบการสอนควบคู่ไปกับการสังเกตุพฤติกรรมผูเ้ รี ยน
ขันตอนที สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา หัวหน้าแผนก ครู พีเลียง ครู ในแผนก และนักเรี ยนในชันเรี ยน เพือ
วิเคราะห์ความต้องการคุณลักษณะความเป็ นครู ช่างทีพึงประสงค์
ขันตอนที นําข้อมูลมาพัฒนากระบวนการเสริ มความเป็ นครู ช่าง และสร้างกลไกให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู ทีกําลัง
ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เตรี ยมความพร้อมด้านการจัดการเรี ยนการสอน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายของการประเมินความคิดเห็ น โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้ค่าเฉลีย
( X ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม, 2535)
X

X

S .D. 

N

N  X 2   X 
N ( N  1)

2

(1)
(2)

การแปลความหมายของข้อมูลการประมาณค่า 5 ระดับ (บุ ญชม และบุ ญส่ ง, 2535) กําหนดเกณฑ์การพิจารณา
ขอบเขตของคะแนน ช่วงกว้างหัวท้าย 0.50 - 0.51 และระหว่างกลาง 1.0 เพือใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลีย ดังนี
ค่าเฉลีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก
ค่าเฉลีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยทีสุ ด
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จากการศึ กษาคุ ณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชี วศึ กษาสําหรับ นักศึ กษาฝึ กสอน หลักสู ตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าครังนี เป็ นการศึ กษาผลการจัดการเรี ยนการสอนของครู ช่างฝึ กสอน ที ต้องใช้
ความรู ้ ทักษะ และความเป็ นครู ถ่ายทอดข้อมูลแก่ผเู้ รี ยน ซึ งต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะความเป็ นช่างอุตสาหกรรม รวมถึง
การดูแลจากอาจารย์พเลี
ี ยง ผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาทีส่งผลให้ครู ช่างเกิดการพัฒนาการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี
จากผลการสํา รวจและได้ท ําการวิเคราะห์ ในภาพรวมของการจัด การเรี ย นการสอนตามคุ ณ ลัก ษณะครู ช่ า ง
อุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาสําหรับนักศึกษาฝึ กสอนที พึงประสงค์ ค่าเฉลีย ( X ) = . และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.27 อยูใ่ นระดับมากสามารถสรุ ปผลทัง ด้านดังนี

รู ปที ผลการศึกษาคุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาสําหรับนักศึกษาฝึ กสอน
จากรู ป ที พบว่าระดับคุ ณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึ กษาสําหรับ นักศึ กษาฝึ กสอนที มี
ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลียเท่ากับ . ค่าเบี ยงเบนมาตรฐานที . อยูใ่ นระดับมาก คื อด้านสื อประกอบการสอน ลําดับถัดมาคือ
ด้านการสอนและเทคนิ คการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ และด้านทีมีระดับความพึงพอใจน้อยทีสุดได้แก่ดา้ นการ
วัดและประเมินผล มีค่าเฉลียเท่ากับ . ค่าเบียงเบนมาตรฐานที . จากข้อมูลการสํารวจคุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรม
.ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
1.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของวิชาทีสอนอย่างชัดเจน
1.2 การนําเข้าสู่บทเรี ยนหรื อเนือหามีความน่าสนใจ
1.3 การให้ขอ้ มูลหรื อเนือหา เป็ นลําดับขันตอนสัมพันธ์กนั
1.4 ผูส้ อนมีการประเมินการรับรู้ของผูเ้ รี ยน อย่างสมําเสมอ
1.5 ผูส้ อนมีการสรุ ปเนือหาทีสอนได้อย่างเข้าใจ
1.6 ผูส้ อนใช้เทคนิคการสอนและสร้างบรรยากาศทีดี เพือผูเ้ รี ยนเข้าใจง่ายขึน
1.7 ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น และให้คาํ ปรึ กษา
1.8 ผูส้ อนมีทกั ษะและความชํานาญเกียวกับวิชาทีสอน
1.9 เนือหาวิชากับวิธีการสอนเหมาะสมกับเวลา และปริ มาณของเนื อหา
1.10 การนําเสี ยงและการแสดงท่าทางมีความเหมาะสม
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พบว่าระดับค่าเฉลียสูงสุ ดเท่ากับ . ค่าเบียงเบนมาตรฐาน . ข้อ . ผูส้ อนมีทกั ษะและความชํานาญเกียวกับ
วิชาทีสอนและน้อยทีสุดคือ ข้อ . ผูส้ อนมีการสรุ ปเนื อหาทีสอนได้อย่างเข้าใจ ค่าเฉลียเท่ากับ . ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
. แสดงในรู ปที

รู ปที แสดงผลการสํารวจการจัดการเรี ยนการสอน ด้านที การสอนและเทคนิคการสอน
2. ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
2.1 ผูส้ อนแต่งการสุภาพ เรี ยบร้อย เหมาะสม
2.2 ผูส้ อนเข้าสอนทุกครังตรงเวลา
2.3 ผูส้ อนใช้วาจาสุภาพ ให้เกียรติผอู้ ืน
2.4 ผูส้ อนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม
2.5 ผูส้ อนมีความเป็ นกลาง ยุติธรรม
2.6 ผูส้ อนขยันหมันเพียร เสมอต้นเสมอปลาย
2.7 ผูส้ อนมีความเสี ยสละ สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
2.8 ผูส้ อนมีความรอบคอบ ช่างสังเกตุ

รู ปที แสดงผลการสํารวจการจัดการเรี ยนการสอน ด้านที บุคลิกลักษณะของอาจารย์
พบว่าระดับค่าเฉลียสูงสุดเท่ากับ . ค่าเบียงเบนมาตรฐาน . ข้อ . ผูส้ อนเข้าสอนทุกครังตรงเวลาและน้อย
ทีสุดคือ ข้อ . ผูส้ อนมีความรอบคอบ ช่างสังเกตุ ค่าเฉลียเท่ากับ . ค่าเบียงเบนมาตรฐาน . แสดงในรู ปที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
. ด้านสื อประกอบการสอน
. ผูส้ อนมีเอกสารประกอบการสอน
. สื อการสอนทีใช้มีความน่าสนใจ
. ผูส้ อนแนะนําหนังสื อ สื อสิ งพิมพ์ แหล่งข้อมูลเพิมเติมจาก หนังสื อหลัก
. ผูส้ อนมีสือการสอนเกียวกับทฤษฏีของเรื องทีสอน แสดงให้เห็นชัดเจน
. ผูส้ อนสามารถใช้สือการสอน แสดงการทํางานได้อย่างชัดเจน
. ผูส้ อนใช้สือการสอนทีทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถทําการปฏิบตั ิได้

408

รู ปที แสดงผลการสํารวจการจัดการเรี ยนการสอน ด้านที สื อประกอบการสอน
พบว่าระดับ ค่ าเฉลี ยสู งสุ ดเท่ ากับ . ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน . ข้อ . ผูส้ อนแนะนําหนังสื อ สื อสิ งพิม พ์
แหล่งข้อมูลเพิมเติมจาก หนังสื อหลัก และน้อยที สุดคื อ ข้อ . ผูส้ อนมีเอกสารประกอบการสอน ค่าเฉลียเท่ากับ . ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน . แสดงในรู ปที
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 กําหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.2 มีการทดสอบระหว่างเรี ยนและการทดสอบปลายภาค
4.3 ผูส้ อนแสดงผลสอบและสามารถทวนสอบเมือมีการขอข้อชีแจ้งผลการทดสอบต่อผูเ้ รี ยน
4.4 ผูส้ อนมีการปรับปรุ งกระบวนการจัดการสอนจากผลการประเมินการเรี ยนรู้
4.5 ผูส้ อนมีการทบทวนเนือหา หรื อเฉลยข้อสอบ เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถเข้าใจมากขึน

รู ปที แสดงผลการสํารวจการจัดการเรี ยนการสอน ด้านที การวัดและประเมินผล
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พบว่าระดับค่าเฉลียสูงสุ ดเท่ากับ . ค่าเบียงเบนมาตรฐาน . ข้อ . มีการทดสอบระหว่างเรี ยนและการ
ทดสอบปลายภาค และน้อยทีสุดคือ ข้อ . ผูส้ อนมีการทบทวนเนือหา หรื อเฉลยข้อสอบ เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจมาก
ขึนค่าเฉลียเท่ากับ . ค่าเบียงเบนมาตรฐาน . แสดงในรูปที

อธิปรายผล

การพัฒนานักเรี ยนสายวิชาชีพ มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก เพราะนักเรี ยนเหล่านี เป็ นกําลัง
สําคัญทีมีองค์ความรู ้และทักษะงาน สามารถสร้างสรรค์และเป็ นนักปฏิบตั ิ จากการศึกษาคุณลักษณะครู ช่างอุตสาหกรรมใน
สถาบันการอาชีวศึกษาสําหรับนักศึกษาฝึ กสอน หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ศึกษาพฤติกรรม
และวิเคราะห์ของการสอนวิชาชีพซึงได้แบ่งการประเมินเป็ น ด้าน และด้านทีควรได้รับการปรับปรุ งมากทีสุดคือ ด้านการ
วัดและประเมินผล เนื องด้วยเครื องมือมีความหยาบเกินไป ทําไม่ไม่สามารถพิจาณาความสามารถในทักษะทีเกิดขึนจากการ
ปฏิบตั ิงานได้ และเมือทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก โดยพิจารณาในด้านการวัดผล สามารถจัดหมวดหมู่ขอ้ สังเกตได้ ข้อ
และในด้านการวัดและประเมินผล ข้อ . ผูส้ อนมีการทบทวนเนือหา หรื อเฉลยข้อสอบ เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจมากขึน
นันยังไม่สามารถกําหนดกิจกรรมได้เพียงพอ เนืองจากเวลาในการเรี ยนการสอนช่างอุตสาหกรรมนัน มุ่งเน้นการปฏิบตั ิและ
การฝึ กทักษะโดยจํานวนนักศึกษาต่อห้องและต่อผูส้ อนนันยังไม่เหมาะสมต่อการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ทบทวน
ดังนันเพือให้การจัดการเรี ยนการสอนที มุ่งเน้นการปฏิ บตั ิ และพัฒนาทักษะ จึงควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
ผูส้ อนหรื อครู ช่างอุตสาหกรรม เนื องจากเป็ นครู ผทู ้ ี ใช้วิชาชี พเกียวกับศาสตร์และต้องใช้ศิลป์ ในการถ่ายทอด ฉะนันผูท้ ีทํา
อาชีพครู คือผูท้ ีประกอบวิชาชีพชันสูง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั งนี เป็ นการวิจ ัยเชิ งสํารวจโดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบระดับ ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปางจําแนกตามคณะและสาขาวิชาประชากรทีใช้ในการ
วิจยั คือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปางปี การศึกษา
จํานวน คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิกจําลองจํานวน ข้อและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้อยละค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่าร้อยละ . ของบัณฑิตมีคะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง - โดยบัณฑิ ตคณะบริ หารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มีคะแนนเฉลียเป็ นอันดับที อยู่ทีระดับ . รองลงมาคือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
และคณะวิศ วกรรมศาสตร์ โ ดยมี ค ะแนนเฉลี ยที ระดับ . และ . ตามลําดับ และผลการเปรี ย บเที ยบระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจําแนกตามสาขาวิชาในหลักสู ตร ปี พบว่า ).คณะบริ หารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากลมีคะแนนเฉลียเป็ นอันดับที อยู่ทีระดับ . รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการท่องเที ยวและการโรงแรมโดยมี ค ะแนนเฉลี ยที ระดับ . และ
. ตามลําดับ ). คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์มีคะแนนเฉลียเป็ น
อันดับที โดยมีคะแนนเฉลียทีระดับ . รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีค ะแนนเฉลียที ระดับ . และ . ตามลําดับ ). คณะวิศวกรรมศาสตร์ บ ัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้ ามีค่าคะแนนเฉลียเป็ นอันดับที อยูท่ ี ระดับ . รองลงมาคือบัณฑิ ตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื องกลและ
เทคโนโลยีอุตสาหการโดยมีคะแนนเฉลียทีระดับ . และ . ตามลําดับจากผลการศึ กษาสะท้อนให้เห็นถึงความ
จําเป็ นเร่ งด่วนทีจะต้องพัฒนาทักษะความรู ้ภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
คําสําคัญ : แบบทดสอบโทอิกจําลอง, ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาลําปาง
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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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TOEIC (Test of English for International Communication)เป็ นการทดสอบศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพือวัด
ความสามารถของผูเ้ ข้าสอบว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด
เพือพัฒนาศักยภาพของการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในหน่วยงานและการเข้าสมัครงานในองค์กรชันนําทังภาครัฐและ
เอกชนปั จจุบนั ในประเทศไทยสถานประกอบการต่างๆได้น ําTOEICไปใช้ในลักษณะต่างๆกัน บางแห่ งใช้เพือคัดเลื อก
บัณฑิตเข้าทํางานหรื อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพือคัดเลื อกพนักงานโดยผลคะแนนTOEICสามารถ
นําไปใช้ได้ทวโลกและยั
ั
งสามารถนําไปใช้ได้ทวทั
ั งหน่ วยงานการศึ กษาหน่ วยงานการบิ นโรงแรมบริ ษทั ข้ามชาติการเงิ น
การธนาคารเป็ นต้นภาษาอังกฤษจึงเป็ นทักษะทีจําเป็ นสําหรับบัณฑิต เนืองจากสถานประกอบการทังภาครัฐและภาคเอกชน
ต้องการบัณฑิตทีสามารถใช้ภาษาสื อสารได้ดี ตังแต่ ภาษาขึนไป โดยต้องการภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากทีสุดร้อยละ
54.0 (วรวรรธน์ ศรี ยาภัย และคณะ.
) อย่างไรก็ตามสถานประกอบการได้สะท้อนคุณลักษณะของบัณฑิตที มีผลต่อ
การจ้างงานของบัณ ฑิ ต ในปั จจุบ ัน โดยนายจ้างมี ค วามพึ งพอใจต่อ บัณ ฑิ ต ของน้อยที สุ ด ด้านความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ (ทังภาษาอังกฤษและภาษาอืนๆ) ซึ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของนิ กข์นิ ภา บุญช่ วย และสุ พรรณิ กา
สันป่ าแก้ว (2560) ทีระบุวา่ สถานประกอบการและผูท้ ีเกียวข้องกับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตให้เพิมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กบั บัณฑิต
มาเป็ นอันดับแรก ในขณะทีรายงานผลการประเมิ นคุณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์โดยสถานประกอบการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา ลําปาง (2559 และ 2560) ได้ส รุ ป ความคิ ด เห็ น ที สอดคล้อ งกั น ว่า บั ณ ฑิ ต ขาดทัก ษะ
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะศัพท์เฉพาะของสาขาวิชา
มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยได้ต ระหนักถึ งปั ญ หาดังกล่ าวจึ ง มุ่ งเน้น การปรั บ ปรุ งนโยบายและแผนพัฒ นา
ภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความสารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือ
ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู ้ทีเป็ นสากลและก้าวทันโลก เพือรองรับนโยบายไทยแลนด์ . ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และการเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน นอกจากนี คณะกรมการการอุด มศึ กษาได้ ประกาศนโยบายการยกระดับ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบัน อุด มศึ ก ษาโดยมี น โยบายให้ส ถาบัน อุด มศึ กษาพิจารณาจัด ให้นักศึ กษาทุ กคนทดสอบความรู ้
ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาทีสถาบันสร้างขึน หรื อทีเห็นสมควรจะนํามาใช้วดั สมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages) หรื อมาตรฐานอืน เพือให้ทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณานําผลการทดสอบความรู ้ทางภาษาอังกฤษ บันทึกในใบรับรองผลการศึกษา หรื อจัดทําเป็ นประกาศนี ยบัตรให้ โดย
เริ มตังแต่ปี การศึ กษา
เป็ นต้นไป(คณะกรรมการอุด มศึ กษา. เมษายน
)จากนโยบายดังกล่ าวมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้กาํ หนดนโยบายการดําเนิ นการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึ กษา
โดยกําหนดแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษที ชื อว่า TOEIC Pathway (2016-2019)และตังเป้ าไว้วา่ เมือนักศึ กษา
สําเร็ จการศึกษาควรมีคะแนน TOEIC คะแนนขึนไป เพือเป็ นดัชนีชีวัดตัวหนึงทีจะบอกว่าบัณฑิตมีความพร้อมด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาดังกล่าวได้กาํ หนดให้มหาวิทยาลัยจัดการสอบโท
อิกจําลอง (Mock TOEIC) เพือวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษในแต่ละระดับโดยการจัดสอบโทอิกจําลองคือการ
จัดสอบโทอิกเสมือนจริ งแต่ผสู้ อบไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย กล่าวคือมหาวิทยาลัยจะจําลองสถานการณ์เหมือนการทําข้อสอบ
TOEIC จริ งทีสนามสอบ โดยจะมีขอ้ สอบจํานวน ข้อเท่ากับข้อสอบจริ ง มีการจับเวลา เทียบผลคะแนนกับตารางเทียบ
คะแนนทีใช้ในการสอบโทอิกจริ ง (Score Conversion Table)และแจ้งคะแนนให้ผสู้ อบทราบหลังจากทําข้อสอบเสร็ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปางโดยหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากลร่ วมกับแผนกภาษา
ตะวัน ตกได้ต อบสนองนโยบายดัง กล่ าวโดยจัด แผนพัฒ นาภาษาอัง กฤษให้กับ นักศึ กษาทัง คณะประกอบด้วยคณะ
บริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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จากความสําคัญของระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตทีกล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปางจําแนกตามคณะและสาขาวิชา
โดยใช้ข ้อสอบโทอิ กจําลองเพื อเป็ นการเตรี ย มบัณ ฑิ ต ในรุ่ น ต่อ ไปให้มี ค วามพร้อมทางด้านการใช้ภ าษาอังกฤษเพื อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนีข้อมูลเกียวกับระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต
จะเป็ นข้อมูลการพัฒ นาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
2. เพือเปรี ยบเที ยบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลําปาง จําแนกตามคณะและสาขาวิชา

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั งนี เป็ นการวิจ ัย เชิ งสํ ารวจ คณะผูว้ ิจ ัยใช้ข ้อมู ล วิจัย ในลัก ษณะผสมระหว่างการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) กล่าวคือมีการใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ
มีการบรรยายสรุ ปผลการวิจยั ทังนี เพือศึกษาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ลําปาง คณะผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีดาํ เนินการวิจยั ดังต่อไปนี
. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ครั งนี เป็ นการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ แ ก่ บ ั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปางประจําปี การศึ กษา
ประกอบด้วยบัณฑิตคณะบริ หารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ จํ า น วน
คน บั ณ ฑิ ตคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จํา นวน
คน และบั ณ ฑิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน คน รวมกลุ่มตัวอย่างทังสิ น คน
. ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจยั นี เป็ นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปางแบบทดสอบทีใช้
วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษคือ ข้อสอบโทอิกจําลอง จํานวน 200 ข้อ โดยแบ่งเป็ นข้อสอบการฟัง จํานวน 100
ข้อ และข้อสอบการอ่าน จํานวน 100 ข้อ โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล สัปดาห์
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมื อ ที ใช้ใ นงานวิจัย คื อ ข้อ สอบโทอิ ก จําลองจํานวน 200 ข้อ โดยนํา มาจากตํา รา Tactics for TOEIC:
Listening and Reading Packสํานักพิมพ์ Oxford ใช้เวลาทดสอบทังสิ น2 ชัวโมง ข้อสอบประกอบด้วย
1. ข้อสอบวัดระดับความเข้าใจจากการฟัง จํานวน 100 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที
2. ข้อสอบวัดระดับความเข้าใจจากการอ่าน จํานวน 100 ข้อ ใช้เวลา 1 ชัวโมง 15 นาที
คะแนนในแต่ละส่ วนจะเริ มจาก 5 คะแนน ถึง 495 คะแนนโดยแบ่งคะแนนการฟังเป็ น - คะแนน
และ การอ่าน - คะแนน คะแนนทีได้โดยรวมสู งสุ ดคือ 990คะแนน คณะผูว้ จิ ยั จะนําคะแนนทีบัณฑิตสอบได้เที ยบกับ
ตารางคิดคะแนนตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้โดยคะแนนทีสอบได้จะบ่งชี ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยอ้างอิงจาก
ระดับช่วงคะแนนสอบ (TOEIC Range) ของศูนย์โทอิกแห่ งประเทศไทย
. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ผลและวิจารณ์ ผล

414

งานวิจยั นี เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ เพือศึกษาระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตทีจบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง และเพือเปรี ยบเที ยบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง จําแนกตามคณะและสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจยั นี เป็ นบัณฑิตที
จบการศึ กษาในปี การศึกษา
จํานวน คนเครื องมือทีใช้ในงานวิจยั เป็ นแบบทดสอบโทอิกจําลอง จํานวน ข้อ
โดยแบ่ งเป็ นข้อสอบวัด ระดับ ความเข้า ใจจากการฟั ง จํา นวน 100 ข้อ และข้อ สอบวัด ระดับ ความเข้าใจจากการอ่า น
จํานวน ข้อ
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์ดงั นี
ตารางที . ผลการศึกษาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

จากตารางที สรุ ปได้วา่
1. บัณ ฑิ ต ร้อ ยละ 26.22 มี ค ะแนนสอบอยู่ที ช่ วงระดับ คะแนน105-200หมายความว่าบัณ ฑิ ตมี ส มรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับทีสามารถใช้ทกั ษะการสื อสารเพือเอาตัวรอดได้เท่าทีจําเป็ น
2. บัณฑิ ตร้อยละ 70.80 มีคะแนนสอบอยู่ที ช่ วงระดับ คะแนน 205-345 หมายความว่าบัณ ฑิ ต มี สมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดังนี
2.1 ในด้านการสื อสารตัวต่อตัว สามารถใช้ภาษาในการสื อสารอย่างจํากัด โดยสามารถสื อสารได้เฉพาะ
การสนทนาแบบต่อหน้า ในเรื องทีไม่ซบั ซ้อน แต่มีความคุน้ เคย
2.2 สามารถอ่านได้ในระดับคําหรื อวลีสนๆ
ั ไม่สามารถอ่านประโยคสมบูรณ์ได้
3. บัณ ฑิ ต ร้อยละ 2.51 มี ค ะแนนสอบอยู่ที ช่ วงระดับ คะแนน 350-495 หมายความว่าบัณ ฑิ ต มี ส มรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษที สามารถสื อสารตัวต่อตัว สามารถฟั งเข้าใจประโยคคําถามและประโยคบอกเล่าพืนฐานที เกียวข้องกับการ
ทํางานได้
4. บัณ ฑิ ต ร้อยละ 0.47 มี ค ะแนนสอบอยู่ที ช่ วงระดับ คะแนน 500-695 หมายความว่าบัณ ฑิ ต มี ส มรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดังนี
4.1 ในการสื อสารตัวต่ อ ตัว สามารถฟั งเข้าใจประโยคคําถามและประโยคบอกเล่ าพื นฐานที ใช้ใ น
เหตุการณ์ปัจจุบนั ทีเกียวข้องกับการทํางาน การติดต่องาน ธรรมเนียมปฏิบตั ิ การเดินทางและด้านความปลอดภัย
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4.2 สามารถอ่านจับใจความประโยคระดับพืนฐานทีเกียวกับชี วิตประจําวันในเหตุการณ์ปั จจุบนั การ
ทํางานและหัวข้อเฉพาะทางทีมีความซับซ้อนมากขึน
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าระดับคะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงระดับคะแนน หมายความว่าบัณฑิ ตมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับพืนฐาน (Elementary proficiency) กล่าวคือบัณฑิ ตมีทักษะ
การใช้ภาษาในการสื อสารภาษาอังกฤษอย่างจํากัด โดยสามารถสื อสารได้ในเรื องพืนฐานที ไม่ซับซ้อนและมี ความคุน้ เคย
เท่านัน นอกจากนี ผลการวิจยั ยังระบุวา่ มีบณ
ั ฑิตเพียง คน หรื อร้อยละ . ทีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที
สามารถใช้ภาษาในการสื อสารทัวๆไปที เกียวข้องกับการทํางาน และการติดต่องานได้ จากผลการวิจยั จึงแสดงให้เห็นว่า
มาตรฐานความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษของบัณฑิตส่ วนใหญ่ยงั ตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที มหาวิทยาลัยกําหนด คือ คะแนน
ผลการวิจยั ครังนี ยังสอดคล้องกับ กาญจนา ปราบพาล และประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ (2546) ทีระบุวา่ บัณฑิตไทยโดย
เฉลี ยจําเป็ นต้องได้รับ การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษอย่างเร่ งด่วน เพือให้มีความสามารถทันกับ บัณฑิ ตจาก
ประเทศเพือนบ้าน และทันกับการเป็ นประชาคมโลกทีสามารถแลกเปลียนความรู ้ และข้อมูลกับบัณฑิตจากประเทศอืนได้
ตารางที 2. ผลการเปรี ยบเที ยบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตหลักสู ตร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ลําปาง จําแนกตามคณะและสาขาวิชา
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จากตารางที พบว่าในคณะบริ หารธุ รกิจและศิลปศาสตร์ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากลมี
คะแนนเฉลียเป็ นอันดับที อยูท่ ีระดับ . รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
การท่ องเที ยวและการโรงแรมโดยมีคะแนนเฉลียที ระดับ . และ . ตามลําดับ สําหรับ คณะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์มีคะแนนเฉลียเป็ นอันดับที โดยมีคะแนนเฉลียทีระดับ .
รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีคะแนนเฉลียทีระดับ
. และ . ตามลําดับ และในคณะวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ามีค่าคะแนนเฉลียเป็ นอันดับที
อยูท่ ีระดับ . รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื องกลและเทคโนโลยีอุตสาหการโดยมีคะแนนเฉลียที ระดับ
. และ . ตามลําดับ โดยภาพรวมจะเห็นได้วา่ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื อสารสากล คณะบริ หารธุรกิจและ
ศิ ลปศาสตร์ ได้ค ะแนนเฉลี ยสู งสุ ดที ระดับ คะแนนที คือ - แต่ก็มีบณ
ั ฑิ ตเพียง คนเท่ านัน ดังนันจึ งสรุ ป ได้ว่า
บัณฑิตส่ วนใหญ่มีระดับคะแนนภาษาอังกฤษตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานทีมหาวิทยาลัยกําหนด สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็ น
เร่ งด่ วนของมหาวิทยาลัยที จะต้องพัฒ นาทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษา มิฉะนันบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปางจะไม่สามารถเข้าสู่ประชาคมโลกทีสามารถแลกเปลียนความรู ้กบั เพือนร่ วมงานได้อย่าง
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในอนาคต

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาระดับความรู ้ภาษาอังกฤษโดยใช้ขอ้ สอบโทอิกจําลอง ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลําปาง สามารถสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี
. บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ส่ วนใหญ่ร้อยละ . มีคะแนนสอบอยูท่ ีช่วงระดับ
คะแนน - ซึ งอยูใ่ นระดับทีสามารถใช้ภาษาในการสื อสารอย่างจํากัด โดยสามารถสื อสารได้เฉพาะการสนทนาแบบ
ต่อหน้า ในเรื องทีไม่ซบั ซ้อน แต่มีความคุน้ เคย
. บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล สังกัดคณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉลีย
สูงสุ ดอยู่ทีระดับ . รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะบริ หารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มี คะแนนสอบเฉลี ยที ระดับ . และลําดับ ที คื อบัณ ฑิ ตสาขาวิชาการท่ องเที ยวและโรงแรม สังกัด คณะ
บริ ห ารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์ มี ค ะแนนสอบเฉลี ยที ระดับ . ส่ วนบัณ ฑิ ตที มี ค ะแนนสอบเฉลี ยตําสุ ด คื อ บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉลียทีระดับ .

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตทีจบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง และเพือเปรี ยบเที ยบระดับ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง จําแนกตามคณะและสาขาวิชาโดยใช้แ บบทดสอบโทอิ กจําลองการ
ดําเนิ นการวิจยั มิอาจสําเร็ จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่ วมมือของคณาจารย์ในหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
สากล และคณาจารย์ในแผนกภาษาตะวันตก คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทีได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าในการคุมสอบ
นักศึ กษาจํานวนทังสิ น คน จนงานวิจยั นี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี นอกจากนี
คณะผู ้วิจ ัย ขอขอบคุ ณ เจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุ ก ท่ าน ที คณะผู ้วิจ ัย ศึ กษาค้น คว้าได้น ํามาอ้างอิ ง ในการทําวิจ ัย
จนกระทังงานวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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กาญจนา ปราบพาล และประกายดาว โอภานนท์อมตะ.
. การสํารวจความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทย.
(รายงานผลการวิจยั ). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ
นิกข์นิภา บุญช่วย และ สุ พรรณิ กา สันป่ าแก้ว.
. ความคิดเห็นของผูท้ ีเกียวข้องทีมีต่อคุณภาพบัณฑิตคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี. วารสารVeridian E – Journal, Silapakorn University (ฉบับภาษาไทย): 506-516.
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา. .รายงานผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์โดยสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา. .รายงานผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์โดยสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
วรวรรธน์ ศรี ยาภัย, กรรณิ การ์ รักษา, และ คะนึ งนิ จ ศีลรักษ์. . ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตทางภาษาและ
การสื อสารของสถานประกอบการ. (รายงานผลการวิจยั ). มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, กรุ งเทพฯ.
ศิริวรรณ สิ ริพทุ ไธวรรณ. . คุณลักษณะของบัณฑิตทีมีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิต. (รายงานการวิจยั ).
มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา.
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. . นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา, กรุ งเทพฯ.
Trew, G. 2007. Tactics for TOEIC: Listening and Reading Pack. Oxford University Press.
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สื อสังคมออนไลน์ กบั การพัฒ นาภาษาอังกฤษด้ วยตนเองของผู้เรี ยนในระดับอุดมศึกษา
Online Social Media for Developing Self-Directed English Learning of Higher Education Learners
พิมเนตร เทพปัญญา *
Phimnet Theppanya1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาประเภทสื อสังคมออนไลน์ทีผูเ้ รี ยนเลือกใช้พฒั นาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง2)
เพือศึกษาขอบเขตเนื อหาจากสื อสังคมออนไลน์ทีผูเ้ รี ยนใช้พฒั นาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และ 3) เพือศึ กษากลยุทธ์การ
พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
จํานวน 298 คน โดยใช้แบบสอบถามสํารวจเก็บข้อมูลทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสถิติเชิงปริ มาณ เพือหาค่าร้อยละ มาตรา
ส่วนประมาณค่าแบบ 3 และ 5 ระดับ สําหรับประเมินระดับความพอใจต่อเนือหาสื อสังคมออนไลน์และระดับภาษาอังกฤษ
และวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเชิงคุณภาพด้วยการบรรยาย
ผลการวิจยั
1) กลุ่มตัวอย่างนิ ยมเลื อกใช้สือสังคมออนไลน์3 ประเภท ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) นิ ยมมากที สุ ด
ได้ แ ก่ Facebook ร้ อ ยละ 96 ประเภทมัล ติ มี เ ดี ย (Multimedia) ได้ แ ก่ Youtube ร้ อ ยละ 84.21 และประเภทสื อที เป็ น
แหล่งข้อมูล (Data / Knowledge) ได้แก่ Google ร้อยละ 55.26 ตามลําดับ
2) ขอบเขตเนื อหาของสื อสั งคมออนไลน์ ที กลุ่ ม ตัว อย่างเลื อ ก คื อ เนื อหาที สนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ส่ งเสริ ม
พัฒนาการเรี ยนรู ้ มีร้อยละ 76.32 มีค่าเฉลียความพอใจ 2.2 อยูร่ ะดับดี เนือหาทีใช้คาํ ศัพท์และภาษาทีเข้าใจง่าย ร้อยละ 56.58
มีค่าเฉลียความพอใจ 2 อยูร่ ะดับปานกลาง และเนื อหาทีสอดคล้องกับปั ญหา นําไปประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 53.95 มีค่าเฉลีย
ความพอใจ 2.2 อยูร่ ะดับดี
3) กลยุท ธ์ทีกลุ่มตัวอย่างใช้พฒั นาภาษาอังกฤษจากสื อสังคมออนไลน์ ส่ วนใหญ่เป็ นการเรี ยนรู ้ภาษาโดยอ้อม
(Implicit Learning) แบบวิธี อ ภิ ป ริ ช าน (Metacognitive Strategies) คื อ มี ท ัก ษะการคิ ด วิเคราะห์ การวางแผน การเลื อ ก
การฝึ กฝน และการประเมินผลซึ งทักษะเหล่านี สามารถสนับสนุนการเรี ยนรู้ในทศวรรษที 21 รวมทังส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ
คําสําคัญ : สื อสังคมออนไลน์, พัฒนาภาษาอังกฤษ, เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง, ผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษา
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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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แผนพัฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบับ ที พ.ศ.
– 2559 (กระทรวงศึ ก ษาธิ การ,
)
มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื องมือในการพัฒนาการศึ กษา โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาเยาวชน ให้เป็ นผูร้ ักในการเรี ยนรู้ รู ้วิธีการเรี ยนรู้ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้และมีการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต เพือให้
ก้าวทันต่อการเปลียนแปลงในประชาคมโลก โดยเฉพาะแหล่งการเรี ยนรู ้บนพืนฐานทางเทคโนโลยีทีมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สอดคล้องกับ ความต้องการที แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ดังนันในยุค ของการสื อสารข้ามพรมแดนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที
ก้าวหน้าอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ผ่านระบบเครื อ ข่ายอิน เตอร์ เน็ ตก่อ ให้เกิ ด สังคมแห่ ง การเรี ยนรู้ ผ่านสื อออนไลน์ ต่ างๆ
มากมาย อาทิ สื อสังคมออนไลน์ (Social Media) อีเมล์ (E-mail) วีดีโอ (VDO clip) หรื อ สื อประสมเป็ นต้นโดยเฉพาะสื อ
สังคมออนไลน์ ทีมีหลากหลายประเภท อันมีลกั ษณะเฉพาะตัว เช่น ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) ทีแสดงถึงความ
เป็ นตัวตนบนสังคมออนไลน์ การแสดงความคิดเห็ นร่ วมกันระหว่างผูใ้ ช้ (เช่น Facebook, Instragram, Twitter, My Space)
สื อสังคมออนไลน์เหล่านี สามารถเป็ นสื อกลางในการติดต่อสื อสารระหว่างผูใ้ ช้งานอืนๆ ทังทีรู ้จกั และไม่รู้จกั กันมากขึน
สร้างปฏิสมั พันธ์กนั ในสังคมเป็ นวงกว้าง มีการกระจายข่าวสารหรื อข้อมูลไปอย่างรวดเร็ว ฉะนัน สือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีออนไลน์ทางอินเทอร์ เนตในรู ปแบบต่างๆ จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย เนืองจากผูเ้ รี ยนสามารถใช้เป็ นแหล่ง เรี ยนรู้
ค้นคว้าหาข้อมูลทีตนเองสนใจ อีกทังยังสามารถแลกเปลียนความคิดเห็น ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
หรื อผูท้ ีสนใจได้
อย่างไรก็ตาม ภาษาที ปรากฏในเนื อหาของสื อออนไลน์ ต่างๆ ที ใช้สือสารระหว่างผูใ้ ห้ สารกับ ผูร้ ั บ สารนันมี
บทบาทสําคัญ และภาษากลางสากลทีใช้กนั อย่างแพร่ หลาย บนหน้าเว็บไซต์ หรื อสื อออนไลน์ คือ ภาษาอังกฤษ ถึงแม้บาง
ประเทศจะใช้ภาษาแม่ของประเทศตนเองในหน้าเว็บไซด์หลัก แต่ยงั มีภาษาอังกฤษให้เลือกใช้เช่นกัน ดังนัน บุคคลใดที มี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษดี ย่อมส่ งผลต่อบุคคลนันได้เปรี ยบในการรับข้อมูลและเลือกใช้ประโยชน์จากข่าวสาร
ออนไลน์จากทัวโลก ทําให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในหลายๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
การท่ อ งเที ยว วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ นต้น แม้แ ต่ ใ นกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น(ASEAN Economic
Community: AEC) ทีประเทศไทยเป็ นหนึ งในสมาชิกของประชาคม ได้กาํ หนดภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางหลัก (Lingua
Franca) สําหรั บ การสื อสารระหว่างประเทศสมาชิ กในเขตภูมิภาคเอเชี ยตะวัน เฉี ยงใต้ส่ งผลให้บ ทบาทภาษาอังกฤษมี
ความจําเป็ นในการใช้สือสารมากขึน เห็นได้วา่ ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญในการสื อสารข้อมูลข่าวสารไปทัวโลก
กระทรวงศึ กษาธิ การได้กาํ หนดให้นักศึ กษาไทยควรต้องมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล แต่มี
ผลการวิจยั ทีได้ศึกษาถึงผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (Test of English as a Foreign Language: TOEFL) ของนักศึกษา
ไทยระดับปริ ญญาตรี พบว่า ระดับภาษาอังกฤษของนักศึ กษามีระดับตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล คือตํากว่า คะแนน
(กาญจนา ปราบพาล และประกายแก้ว โอภานนท์ อ มตะ,
) ขณะเดี ย วกั น Education First (EF) สถาบัน สอน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ชนนํ
ั าจากประเทศอังกฤษได้จดั อันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนประเทศต่างๆ
แห่ งทัวโลกประจําปี 2560ประเทศไทยได้อนั ดับที 53ซึงอยูใ่ นระดับตํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน รองจากประเทศอืนในทวีป
เอเชียจากข้อมูลข้างต้น เห็นได้วา่ ภาพรวมของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในประเทศไทยยังอยูใ่ นระดับ
ตํากว่าเกณฑ์
จากปั ญหาระดับทักษะภาษาอังกฤษทีผูเ้ รี ยนไทยอยูร่ ะดับไม่สูง และเห็นได้วา่ ประโยชน์ของข้อมูลจากสื อสังคม
ออนไลน์มีความเชื อมโยงสัมพันธ์กนั โดยทีผูเ้ รี ยนสามารถเลือกรับข้อมูลทีตนต้องการนํามาเรี ยนรู ้ในสิ งที ตนเองต้องการ
พัฒนาได้ดว้ ยตนเองเพือให้ผเู ้ รี ยนนันได้เป็ นผูเ้ รี ยนตลอดชีวิตภายใต้เทคโนโลยีทีพัฒนาไปอย่างไม่สินสุ ด ซึ งในการศึกษา
ข้อมูลเกียวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-directed Learning) นันเป็ นการเรี ยนรู้สิงต่างๆรอบตัวทีนอกเหนื อจากห้องเรี ยน
ด้วยความอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง ตามความชอบและความสามารถทีตนเองมีศกั ยภาพและขวนขวายเรี ยนรู้พฒั นาอย่างไม่มี
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ขี ด จํากัด ด้วยตนเองนันคื อ ผู ้เรี ย นสามารถบอกได้ว่าสิ งที ตนจะเรี ยนคื อ อะไร โดยประเมิ น ความต้องการของตนเอง
(Assessing Needs) กํา หนดจุ ด มุ่ ง หมาย (Setting goals) กํา หนดสิ งที ต้อ งการเรี ยนรู ้ (Specifying learning content) ด้ว ย
เทคนิ ค กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ของตนเอง และมีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพือหาความเปลียนแปลงจากการเรี ยนรู้
มากน้อยเพียงใด สิ งทีเป็ นตัวกําหนดศักยภาพการเรี ยนด้วยตนเอง คือ ความสามารถและความตังใจของบุคคลนันคือ ผูเ้ รี ยน
มีทางเลือกเกียวกับทิศทางทีต้องการ แต่สิงทีต้องมีควบคู่ไปด้วยคือ ความรับผิดชอบ และการยอมรับต่อผลทีจะตามมาจาก
การกระทําของตนเอง
จากการศึ กษาข้อมูลพฤติกรรมผูเ้ รี ยนในการใช้สือสังคมออนไลน์ กับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง จัดว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
ทางอ้อม (Implicit Learning)นอกเหนื อจากชันเรี ยนที มีรูปแบบการเรี ยนของแต่ละคนตามความชอบและถนัด (Learning
Styles) สําหรับการเลือกใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศการเรี ยนทางอ้อมประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี 1) กลยุทธ์อภิปริ
ชาน (Metacognitive Strategies) คื อ กลยุทธ์ในการวางแผน เฝ้าติดตามและประเมินผลการเรี ยนภาษานันๆ 2) กลยุทธ์ทาง
อารมณ์ (Affective Strategies)คือ กลยุทธ์ทีผูเ้ รี ยนภาษาใช้ในการควบคุมอารมณ์ ทัศนคติเกียวกับภาษานันๆ และ3) กลยุทธ์
ทางสังคม (Social Strategies) คือ กลยุทธ์ทีผูเ้ รี ยนภาษาใช้ในการเสริ มสร้างความสัมพัน ธ์ต่อผูเ้ รี ยนคนอื นๆที เรี ยนภาษา
นันๆ
จากการศึ กษาค้นคว้า ผูว้ ิจยั เชื อว่า การพัฒนาการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนย่อมส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้
วิจารณญาณ(Critical Thinking) ในการเลื อกข้อมูลจากสื อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างชาญฉลาด ในขณะเดียวกัน เสริ มการ
พัฒ นาเยาวชนของประเทศไทยสู่ สัง คมแห่ งการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต (Autonomous Learner) ได้อย่างยังยืน และสื อสังคม
ออนไลน์ทุกประเภทเสมือนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้จริ งอย่างสร้างสรรค์ เป็ นทางเลือกที สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
ดังนัน ผูว้ ิจยั จึ งทําการศึ กษาว่า การใช้สือสังคมออนไลน์ สําหรั บพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง จะเป็ นข้อมูลทีผูว้ จิ ยั ได้ทราบถึงการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษาสําหรับพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสื อสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการเรี ยนในห้องเรี ยนเพือทราบถึงสื อสังคมออนไลน์อะไรบ้างทีผูเ้ รี ยน
เลือก ขอบข่ายเนือหาทีเลือกเรี ยน และกลวิธีในการเลือกใช้ประโยชน์จากเนื อหา ทีจะส่งเสริ มผูเ้ รี ยนไทยในอนาคตมีทกั ษะ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นําไปสู่สังคมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ อย่างยังยืนได้
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาประเภทสื อสังคมออนไลน์ทีผูเ้ รี ยนเลือกใช้พฒั นาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
2. เพือศึกษาขอบเขตเนือหาจากสื อสังคมออนไลน์ทีผูเ้ รี ยนใช้พฒั นาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
3.เพือศึกษากลยุทธ์การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
สมมติฐานของการวิจยั
นักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พืนที ลําปาง มี การเลื อกใช้เนื อหาจากสื อสังคมออนไลน์ใน
รู ปแบบต่างๆ ตามความชอบ หรื อถนัดของตนเอง ในการพัฒนาเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อันจะสนับสนุนให้นกั ศึกษา
มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีความรู ้เท่าทันต่อกระแสโลก
กรอบแนวคิดการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเนื อหาของการวิจยั เรื อง สื อสังคมออนไลน์กบั การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนใน
ระดับอุดมศึกษาดังภาพที 1
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ตัวแปรอิสระ
สื อสังคมออนไลน์

ตัวแปรตาม
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน

เนือหาจากสื อสังคม
ออนไลน์

กลยุทธ์และผลการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
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ภาพที กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรสําหรับการวิจยั ครังนี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ทีเรี ยนในภาคเรี ยน
ที ปี การศึกษา
จํานวน , คน
กลุ่มตัวอย่างที ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรชันสู งและปริ ญญาตรี ทุกคณะ ทุกหลักสู ตร
จํานวน คน โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) หาจํานวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทีต้องการทังหมด
n=
N
1 + Ne2
n คือ จํานวนหรื อขนาดตัวอย่าง
N คือ จํานวนหรื อขนาดของประชากรทังหมด
e คือ ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดทียอมให้เกิดขึนได้ (ใช้ค่า . )
หลังจากนัน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้การสุ่ มตามระดับชันต่างไม่เป็ น
สัดส่วนตามจํานวนของประชากรในแต่ละคณะ ทีได้จาํ แนกเป็ น คณะในพืนทีลําปาง ซึ งผูว้ ิจยั เป็ นผูก้ าํ หนดสัดส่ วนของ
กลุ่ ม ตัวอย่างในแต่ ละคณะและชันปี เองโดยคละจํานวนตามความเหมาะสมในบริ บ ทของพื นที ดัง ข้อ มูลที ปรากฏใน
ตารางที
ตารางที จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
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
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2. เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)ผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาขึนเพือศึกษาการ
ใช้สือสังคมออนไลน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปางซึง
ประกอบด้วยคําถามในรู ปแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ดแบ่งออกเป็ น ส่วน ดังนี
ส่วนที ข้อมูลส่ วนบุคคล มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจคําตอบ (Checklist)
ส่วนที ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคิร์ท (Likert) โดยผูว้ จิ ยั กําหนดค่านําหนักของคะแนนเป็ น และ 5 ระดับ
ส่ ว นที 3 สื อสั ง คมออนไลน์ ใ นการเรี ย นรู้ ภ าษาอัง กฤษด้ว ยตนเอง เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (OpenendedQuestions) เพือให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ
คุณภาพของแบบสอบถามชุดนีมีค่าความเทียงตรงตามเนือหาและมีค่าความสอดคล้องIOC อยูร่ ะหว่างข้อคําถามที
มีค่า IOC ระหว่าง . –1.00
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3. ผูว้ ิจยั ได้ขอความอนุ เคราะห์ร่วมมือจากอาจารย์ผูส้ อนภาษาอังกฤษของแต่ละกลุ่มนักศึกษาตัวอย่าง สําหรับ
เก็บข้อมูลแบบสอบถาม
3. ผูว้ จิ ยั อธิบายชีแจงรายละเอียดเกียวกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และรู ปแบบของคําถามในแบบสอบถาม
3.3 เมื อได้รั บ แบบสอบถามคื น ผูว้ ิจัยดําเนิ น การตรวจสอบความถู กต้องสมบู รณ์ ข องการตอบแบบสอบถาม
นําแบบสอบถามทีสมบูรณ์แล้วไปจัดทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้วธิ ีการทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครังนีดังนี
4. ข้อมูลส่ วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ
4. ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อย
ละ มาตราส่ วนประมาณค่าแบบ และ ระดับสําหรับประเมิ นระดับความพอใจเนื อหาจากสื อสังคมออนไลน์และระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลสื อสังคมออนไลน์ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง รวมถึงข้อเสนอแนะโดยใช้การบรรยาย (Descriptive)

ผลการวิจัย

จากการศึ กษาเรื องสื อสังคมออนไลน์กบั การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของนั ก ศึ กษากลุ่ ม ตัว อย่างประกอบด้วย คณะคื อ คณะบริ ห ารธุ รกิ จ และศิ ล ปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทังหมด คนจําแนกเป็ นร้อยละตามคณะวิชา
ตามลําดับคือ .
. และ . โดยแบ่งระดับการศึ กษา2 ระดับ คือ ประกาศนี ยบัตรชันสูง และปริ ญญาตรี ร้อยละ
. และ . จํานวนกลุ่มตัวอย่างแบ่ งเป็ น เพศหญิงร้อยละ . และเพศชายร้อยละ . 3 มีอายุระหว่าง – ปี
ร้อยละ . และระหว่าง – ปี ร้อยละ . ตามลําดับ ดังข้อมูลทีปรากฏในตารางที 2
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ตารางที 2 ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

คณะ

ร้อยละ

บริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ระดับการศึกษา
เพศ
อายุ
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วิศวกรรมศาสตร์
ปวส.

67.79
18.46
13.76
25.50

ปตรี .

74.50

หญิง

61.07

ชาย

38.93

ระหว่าง 15 – ปี 20

51.68

ระหว่าง 21– ปี 25

48.32

สําหรั บความสนใจในกิ จกรรมภาษาอังกฤษของนักศึกษา เรี ยงตามลําดับ ดังนี ลําดับที 1 ฟั งเพลงภาษาอังกฤษ
ร้อยละ . ลําดับที 2หนัง/ละครภาษาอังกฤษ ร้อยละ ลําดับที 3 ดู MV/เนือเพลงภาษาอังกฤษ ร้อยละ . ลําดับที 4
เล่ น เกมออนไลน์ ร้อยละ . และลําดับ ที 5ดู เกมโชว์ต่างประเทศที ใช้ภาษาอังกฤษ ร้ อยละ . ดังข้อมู ลที ปรากฏ
ในตารางที 3
ตารางที 3ลําดับความสนใจในกิจกรรมภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ความสนใจในกิจกรรมภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ร้อยละ
1.ฟังเพลงภาษาอังกฤษ

84.21

3. ดู MV/เนือเพลงภาษาอังกฤษ

72.37

2.หนังละครภาษาอังกฤษ/
4. เล่นเกมออนไลน์

5. ดูเกมโชว์ต่างประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษ

75.00
63.16
46.05
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. ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จากการประเมินปั ญหาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยตนเองก่อนเรี ยน
ด้วยสื อสั งคมออนไลน์ พบว่า นักศึ กษามี ปั ญ หาด้านทักษะการฟั งมากที สุ ด โดยมี ระดับ เฉลี ย . อยู่ระดับ ปานกลาง
รองลงมาคือ ปั ญหาด้านคําศัพท์/วลี และด้านการเขียน โดยมีระดับเฉลีย 2.99 และ 3.04อยูร่ ะดับปานกลางตามลําดับ
สําหรับการประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษหลังการเรี ยนด้วยสื อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาด้วยตนเองพบว่า
นักศึกษาประเมินทักษะภาษาของตนเองส่วนใหญ่คงอยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีระดับทักษะการฟัง เพิมขึนเฉลียอยูท่ ี 3.30
ระดับความรู ้คาํ ศัพท์/วลี ลดลงเฉลียอยูท่ ี . และระดับทักษะการเขียน คงเฉลียอยูท่ ี 3.04ดังข้อมูลทีปรากฏในตารางที4
ตารางที 4 การประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรี ยนด้วยสื อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
การประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษ
การฟัง

การพูด

การอ่าน

การเขียน

3.22

3.05

3.03

3.04

ค่าเฉลียก่อนเรี ยน
ค่าเฉลียหลังเรี ยน

3.30

3.17

3.32

ความรู้
คําศัพท์ วลี /

การสื อสารกับ
ชาวต่างชาติ

2.91

2.89

2.99

3.04

3.11

. สื อสังคมออนไลน์ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
จากข้อมูล พบว่าสื อสังคมออนไลน์ทีนักศึ กษารู ้จกั มากที สุ ดอันดับแรกคื อ Facebookร้ อยละ . รองลงมาคือ
Lineและ Youtubeร้ อยละ . และ . ตามลําดับ และสื อสังคมออนไลน์ที นักศึ ก ษานิ ย มเลื อ กใช้กัน มากที สุ ด คื อ
Facebookร้อยละ . รองลงมาคือ Youtubeร้อยละ . และ Googleร้อยละ . ตามลําดับ
ความถีการใช้สือสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ทุกวัน ร้อยละ . ระยะเวลาใช้ต่อเนืองส่วนใหญ่มากกว่า ชัวโมง
ร้อยละ . ช่วงเวลาทีใช้ ส่วนใหญ่เป็ นช่วงเย็นคํา ร้อยละ .
นอกจากนี พบว่า นักศึ กษามี ค วามพึงพอใจต่อการเลือกใช้เนื อหาจากสื อสังคมออนไลน์ส นับ สนุ น การเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษในด้านเพิมทักษะการฟั งร้อยละ 100มีค่าเฉลี ยความพึงพอใจ 3.62ระดับ ดี เพิมทักษะการพูด ร้อยละ 94.7มี
ค่าเฉลียความพึงพอใจ 3.28ระดับปานกลางและเพิมทักษะการอ่านและเพิมพูน คําศัพท์/วลี ร้อยละ90.8มีค่าเฉลี ยความพึง
พอใจ 3.33และ3.22 ระดับปานกลางตามลําดับ ดังข้อมูลทีปรากฏในตารางที 5
ตารางที 5 ความพึงพอใจต่อเนือหาสื อสังคมออนไลน์กบั การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ความพึงพอใจต่อเนือหาสื อสังคมออนไลน์
ร้อยละ
ค่าเฉลีย
ระดับความพึงพอใจ
กับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพิมทักษะฟัง

100

3.62

90.8

3.33

เพิมทักษะพูด

94.7

เพิมพูนคําศัพท์ วลี /

90.8

เพิมทักษะอ่าน

มาก

3.28

ปานกลาง

3.22

ปานกลาง

ปานกลาง
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60.5

2.91

ปานกลาง

การประยุกต์ใช้ไวยากรณ์

9.2

3.43

มาก

ฝึ กการออกเสี ยงของศัพท์
เข้าใจการสื อสารและวัฒนธรรม

36.8

3.39

5.3
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ปานกลาง

3.50

มาก

สําหรับเหตุผลในการเลือกเรี ยนภาษาอังกฤษด้วยสื อสังคมออนไลน์นกั ศึ กษาคิดเห็นว่า โดยภาพรวมเนื อหาในสื อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ มี ความน่าสนใจโดยมีเหตุผล 3 ลําดับแรกคือ 1) มีเนื อหานําเสนอได้สนุ กสนาน เพลิดเพลิน ท้าทาย
ความสามารถ ส่ งเสริ มพัฒ นาการเรี ยนรู้ 2)ใช้คาํ ศัพท์และภาษาที เข้าใจง่าย และ3) เนื อหาสาระสอดคล้องกับปั ญหาของ
ตนเอง นําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ ดังข้อมูลทีปรากฏในตารางที 6
ตารางที 6 เหตุผลในการเลือกเรี ยนด้วยสื อสังคมออนไลน์
เหตุผล
ร้อยละ
ค่าเฉลีย
ระดับความพึงพอใจ
เนือหานําเสนอได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน

76.32

2.21

ดี

เนือหาสาระสอดคล้องกับปั ญหาของตนเอง

53.95

2.22

ปานกลาง

1.75

ปานกลาง

ใช้คาํ ศัพท์และภาษาทีเข้าใจง่าย

มีเทคโนโลยีทีทันสมัยสามารถเชือมโยงสื อต่างๆ
มีภาพ แผนภูมิทีสวยงาม

มีการใช้เสี ยงสื อสารชัดเจน

มีแบบทดสอบกิจกรรมให้ปฏิบตั ิ

ผูเ้ รี ยนสามารถทราบผลการเรี ยนรู ้ได้ทุกขันตอน

56.58
44.74
26.32
22.37
13.16
3.95

2.00
1.82
1.65
1.90
1.00

ดี

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ควรปรับปรุ ง
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. แนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื อสังคมออนไลน์
จากผลการสํารวจ พบว่า ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นักศึ กษาโดยส่ วนใหญ่มีกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง ที มี ขนตอนคล้
ั
ายกัน ดังนี คือขันตอนแรก นักศึ กษาทําการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของตนเองก่อนเรี ยนด้วยสื อ
สังคมออนไลน์ ลําดับทีสอง นักศึกษาตังเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์จากทักษะภาษาอังกฤษทีต้องการพัฒนา ลําดับต่อมา ทํา
การค้นหาสื อสังคมออนไลน์ทีตนเองสนใจและชืนชอบ แล้วเลือกใช้สือทีเหมาะสมกับความต้องการเรี ยนหรื อพัฒนาทักษะ
ของตนเองให้ดีขึน ทําการศึ กษาเรี ยนรู ้ทกั ษะภาษาอังกฤษที ต้องการด้วยตนเอง หลังเรี ยนเสร็ จมีการฝึ กปฏิ บัติตามความ
สะดวกหรื อเวลาทีจัดสรรไว้หากมีปัญหาในการเรี ยนรู้ หาข้อมูลจากสื ออืนๆ เป็ นเครื องมือช่วยต่อไปและสุ ดท้ายนักศึกษา
ทําการประเมินทักษะภาษาอังกฤษหลังเรี ยนจากสื อสังคมออนไลน์
นอกจากนี นักศึ กษาได้เพิมเติ ม ส่ วนของข้อคิ ด เห็ น เกี ยวกับ เนื อหาหรื อ คลังความรู ้ที ได้เรี ยนรู ้ จากสื อสังคม
ออนไลน์ ดัง นี เนื อหาในสื อสังคมออนไลน์ มี ส่ วนส่ งเสริ ม ในการเรี ยนรู้ สามารถช่ วยพัฒ นาทักษะภาษาอัง กฤษของ
นักศึกษาให้เพิมมากขึน ร้อยละ . รวมถึงประโยชน์อืนๆนอกเหนือจากการเรี ยนรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ . อาทิ
หาข้อมูลอืนๆ ใช้ติดต่อสื อสาร ค้นคว้าเรี ยนวิชาอืนๆ เป็ นต้นและนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองจากสื อสังคมออนไลน์ต่อไป ร้อยละ . แต่นกั ศึกษาบางส่วนยังไม่แน่ใจกับการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจาก
สื อสังคมออนไลน์ต่อไป ร้อยละ .

อภิปรายผลการวิจัย

. ประเภทสื อสังคมออนไลน์ ที นักศึ ก ษาเลื อ กนํามาเรี ยนด้ว ยตนเองเพื อพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของตน
สอดคล้องกับแนวคิดการเลือกใช้ประโยชน์จากสื อโดยมีขนตอนการเลื
ั
อกใช้ประโยชน์จากสือทีDuncan (2002) เสนอไว้คือ
การเปิ ด รั บ สื อ (Exposure) ค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจ ใน เนื อห า (Knowledge) การยอม รั บ (Acceptance) ค วาม พึ งใจ
(Preference)ความเชือมัน (Conviction) และการจดจํา(Retention)จากขันตอนการเลือกใช้ประโยชน์จากสื อสังคมออนไลน์
นําไปสู่การนําไปปฏิบตั ิใช้ นันคือ นักศึกษาได้นาํ ประโยชน์หรื อความรู ้ภาษาอังกฤษทีได้เรี ยนจากสื อสังคมออนไลน์ทาํ การ
ฝึ กปฏิ บ ัติเพือพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษดังที ตนเองต้องการให้ดี ม ากขึ น เห็ น ได้จ ากผลการวิจัยที นักศึกษา เปิ ดรั บ และ
เลือกใช้สือสังคมออนไลน์ป ระเภทแหล่งข้อมูล (Data / Knowledge) นันคือ Google เป็ นเวบไซด์ทีรวบรวมแหล่งข้อมู ล
ความรู ้อนั มหาศาล ในเรื องต่างๆ ทัวโลกไว้เหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ซึ งนักศึกษาสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆ และ
เลือกใช้ประโยชน์ตามที ต้องการ นันคือ นักศึกษาใช้Google เป็ นช่องทางค้นหาแหล่งข้อมูลออนไลน์ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษที ตนเองต้องการ เมือพบแหล่งข้อมูลที ต้องการ จึ งทําการเลื อกใช้ประโยชน์จากแหล่งของสื อออนไลน์ตาม
ความเหมาะสมกับการพัฒนาภาษาอังกฤษทีตนชอบ และทําการศึกษา ฝึ กฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
นอกจากนี ยังสอดรั บกับทฤษฎี การเรี ยนรู้ทางสังคม หรื อ ทฤษฎี ปั ญญาสังคม (Social Learning Theory) ที เน้น
หลักการเรี ยนรู ้ ด ้วยวิธี การสังเกตการกระทําของผูอ้ ื นแล้วพยายามเลี ยนแบบพฤติ กรรมนันเป็ นการเรี ยนรู ้ที เกิ ดขึ นใน
สภาพแวดล้อมทางสัง คมที นักศึ กษาสามารถฝึ ก หรื อเลี ยนแบบการสื อสารภาษาอังกฤษได้จากกลุ่มเพือนต่างชาติ ทีใช้
ภาษาอังกฤษสื อสารเสมือนเป็ นเจ้าของภาษา หรื อจากสื อทีเชือมโยงภาพและเสียง ทีเป็ นวีดีโอนําเสนอ หนัง เพลง หรื อการ
สอนภาษา ดังนัน นักศึ กษาสามารถนําการเรี ยนรู ้จากตัวแบบในสังคมที เกิดขึนทางอ้อมในระหว่างการเรี ยนด้วยสื อสังคม
ออนไลน์ โดยการฝึ กฝนพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ดังจะเห็ น ได้จากผลการวิจยั คื อ ประเภทของสื อสั งคม
ออนไลน์ที นักศึ กษานิ ยมเลื อกมากที สุ ด เป็ นแบบชุ ม ชนออนไลน์ (Community) ในการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ คื อ
Facebook ทีมีการใช้งานเพือสื อสารในเครื อข่ายสมาชิก หรื อเพือน โดยเฉพาะเพือนทีเป็ นชาวต่างชาติ หรื อกลุ่มเรี ยนรู้ภาษา
สามารถตอบโต้ได้ฉบั พลันกับสมาชิกในกลุ่ม โดยให้ความเห็นว่า ข้อมูลทีนําเสนอเกียวกับภาษาอังกฤษ มีการอัพเดทข้อมูล
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ใหม่ๆ ให้สมาชิ กนักศึ กษาทีเป็ นเพือนกับกลุ่มนันๆ ได้ศึกษา หรื อแลกเปลียนความรู ้เสมอ ทีนิ ยมรองลงมา เป็ นสื อสังคม
ออนไลน์ ประเภทมัลติมีเดีย (Multimedia) คือ Youtube เป็ นสื อประสมระหว่างเนื อหากับความบันเทิง มีทงภาพเคลื
ั
อนไหว
และเสี ยง เพือการเรี ยนรู ้ได้อย่างสนุ ก ไม่เบื อ นักศึ กษาให้เหตุผลว่า เนื อหานําเสนอสนุ ก ส่ งเสริ ม พัฒ นาการเรี ยนรู้ด้วย
เทคโนโลยีทีเชื อมโยงภาพและเสี ยง โดยนักศึ กษาสามารถเลือกสื อเรี ยนเป็ นแบบต้น ฉบับภาษาอังกฤษได้เลย ทังดูห นัง
ฟังเพลง หรื อแม้กระทัง การเรี ยนรู ้ภาษาจากเจ้าของภาษาเอง
. ขอบเขตเนื อหาจากสื อสังคมออนไลน์ทีนักศึกษาใช้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สอดรับกับแนวคิดการเปิ ดรับสื อและการ
เลือกสื อที ใช้พฤติกรรมการเลือกสรรหรื อการกลันกรองเนื อหาจากสื อให้เหมาะกับวัตถุป ระสงค์ และความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละบุคคลดังที วิไลพรจิตต์จุฬานนท์( )ได้ศึกษาเรื อง การเปิ ดรับทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
จากเว็บไซต์การศึ กษาของนักเรี ยนในโรงเรี ยนที เข้าร่ วมโครงการคอมพิวเตอร์เพือโรงเรี ยนไทย ได้สรุ ปไว้ว่าส่ วนใหญ่
คนเรามีแนวโน้มในการเลือกรับสารทีมีต่อเนื อหาสอดคล้องกับทัศนคติและความสนใจทีตนมีอยูแ่ ละจะเกิ ดความพึงพอใจ
ต่อสิ งที เลื อก เช่ น เดี ยวกับ ที นักศึ กษากลุ่ มตัวอย่างเลื อกใช้สือสังคมออนไลน์ป ระเภทต่างๆตามความสนใจและทําการ
เลือกสรรเนื อหาที ตนเองชอบจากสื อสังคมออนไลน์เพือนํามาใช้ในการเรี ยนรู ้พฒั นาทักษะภาษาอังกฤษที ตนเองมีปัญหา
สอดรับกับความสนใจและรู ปแบบการเรี ยนรู้ของตนเองหลังจากนันจึงนําสิ งทีได้เรี ยนมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
จากข้อมูลวิจยั ที ทําการศึ กษา เห็ น ได้ว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มกั เลือกเรี ยนภาษาอังกฤษจากเนื อหาที นําเสนอได้
สนุ กสนาน ท้าทายความสามารถ ส่ งเสริ มพัฒ นาการเรี ยนรู ้ สื อสารด้วยคําศัพท์และภาษาที เข้าใจง่ายและมีเนื อหาสาระที
สอดคล้องกับ ปั ญหาของตนเอง นําไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ การเลือกเรี ยนจากเนื อหาของสื อสังคมออนไลน์
แสดงให้เห็ น ว่า นักศึ กษากลุ่ม ตัวอย่างมี รูปแบบการเรี ยนรู ้ตามความถนัดของตนเอง จึ งทําการเลือกสรรเนื อหาที ตนเอง
สนใจและพอใจในการเรี ยนกับสื อสังคมออนไลน์ทีตนเลือก และสามารถใช้ประโยชน์เพือพัฒนาศักยภาพทักษะที ตนเอง
ต้อ งการให้ ดี ม ากขึ น เช่ น นั ก ศึ ก ษาต้อ งการพัฒ นาทัก ษะการฟั ง ภาษาอัง กฤษ โดยเลื อ กดู ห นั ง ที พากย์เสี ยงเจ้าของ
ภาษาต้นฉบับ เพราะชอบการมองเห็ น และได้ยินไปพร้อมๆ กัน หรื ออาจชอบการได้ยินอย่างเดียว จึงเลือกฟั งเพลงอย่าง
เดี ยวในการพัฒนาทักษะการได้ยินภาษาอังกฤษ นักศึ กษาบางคนถนัดปฏิ บตั ิ ทําการเลือกการสนทนาในห้องสนทนากับ
เพื อนชาวต่ างประเทศที เป็ นเจ้าของหรื อใช้ภาษาอังกฤษ ในกลุ่ มชุม ชนออนไลน์เพื อพัฒ นาทักษะการพูด สื อสาร เช่ น
Facetime, Skype เป็ นต้น เป็ นการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน(Learning Styles) โดยสามารถแยกตามความ
ถนัดและความชอบของผูเ้ รี ยนโดยมีการเรี ยนรู ้ แบบคือเรี ยนรู ้จากการมอง (Visual) เรี ยนรู ้จากการฟัง (Aural) เรี ยนรู ้จาก
การอ่านเขียน(Read/Write) และเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Kinesthetic)
. กลยุทธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของนักศึกษาจากสื อสังคมออนไลน์นนั พบว่า
นักศึ กษามี กระบวนการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากสื อสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง มีรูปแบบดังนี คือ นักศึกษาประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยน มีการตังเป้าหมายในการเรี ยนรู้ มีการเลือกการเรี ยนรู้จากสื อสังคมออนไลน์ตามความสนใจ
ของตนเองและทําการฝึ กปฏิ บ ัติ ท ักษะที ต้องการพัฒนาด้วยตนเองจากสื อสังคมออนไลน์ จากกระบวนการเรี ยนของ
นักศึกษาลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาใช้ทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ตังแต่
การประเมินทักษะของตนเอง และนํามาสู่การเลือกสื อตามความต้องการและตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ตามทีตนเองชอบหรื อ
ถนัด ช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู้ ดังเช่น Kommer (อ้างใน ศุภโชค คิดเหมาะ : online) กล่าวไว้วา่ สื อโซเชียล เป็ น
สื อที ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทําให้ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้มากยิงขึน ซึ งทักษะการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ นี เป็ น
ทัก ษะที จําเป็ นสําหรั บ การเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที 21 เนื องจากต้องใช้การคิ ดในการวางแผน การเลื อกใช้ป ระโยชน์ การ
ประเมินผล การแก้ไขปั ญหา สําหรับการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
ดังนัน การเรี ยนรู ้จากสื อสังคมออนไลน์เป็ นการเรี ยนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรี ยน เข้าข่ายลักษณะการเรี ยนแบบ
อ้อม (Implicit Learning) เป็ นการเรี ยนตามประสบการณ์ทีพบเจอจากสื อสังคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ ซึ งนักศึกษาได้มีการ
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ใช้วิจารณญาณ(Critical Thinking) ในกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ตังแต่การประเมินตนเอง กําหนดเป้ าหมาย การเลือก
สื อสังคมออนไลน์ ในการเรี ยน การฝึ กปฏิ บ ัติ และการแก้ปั ญ หา ตามทฤษฎี อ ภิปั ญ ญาหรื อ อภิ ป ริ ชาน (Metacognitive
Theory)ถือเป็ นหลักการความรู ้ความเข้าใจทีได้จากกระบวนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเองโดยทีผูเ้ รี ยนเลือกใช้เทคนิ ควิธีในการ
จัดการการเรี ยนรู ้ตรวจสอบความรู้ทีได้รับและประเมิ นการเรี ยนรู ้ให้สอดรับ กับ เป้ าหมายที ตังไว้ โดยมี ปัจจัยที ส่ งผลต่อ
ปัญญาอันเกิดจากความรู ้คือการรู ้จกั ตัวของผูเ้ รี ยนการนําความรู้มาปฏิบตั ิและโอกาสทีจะนําความรู ้ไปใช้ต่อจากหลักการนี
แสดงให้ เห็ น ถึ งกระบวนการเลื อกเนื อหาต่ างๆ ในสื อสังคมออนไลน์ ข องนั กศึ ก ษากลุ่ม ตัวอย่างที ทําประเมิ น ปั ญ หา
ภาษาอังกฤษของตนเอง และทําการเลือกเทคนิควิธีการเรี ยนของตนเองในการเรี ยนด้วยสื อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ นํา
สิ งที ได้เรี ยนรู ้ ม าลองฝึ กปฏิ บ ัติ และนําไปใช้ สามารถประเมิน ทัก ษะของตนเองหลังเรี ยน แสดงให้เห็ น ว่านัก ศึ กษามี
กระบวนการเรี ยนแบบอภิปั ญญาตรงจุดนี เป็ นทักษะหนึ งที ส่ งเสริ มให้นักศึ กษาสามารถเป็ นผูท้ ี เรี ยนรู ้สิงต่างๆ ได้ดว้ ย
ตนเอง (Autonomous Learner) ต่ อไปในอนาคตสอดคล้องกับทักษะการเรี ยนรู ้ในทศวรรษที และสนับ สนุ น ให้ เป็ น
ผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวติ
4. จากการประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเองหลังเรี ยนด้วยสื อสังคมออนไลน์ต่างๆ นักศึกษาให้
ระดับ ทักษะภาษาอังกฤษของตน ยังคงอยู่ในระดับ ปานกลางเป็ นส่ วนใหญ่ จ ากการประเมิ น นี วิเคราะห์ ส าเหตุ ได้ว่า
ภาษาอังกฤษเป็ นทักษะที ต้องมีการใช้สือสารจริ งทุ กๆ วัน เพือฝึ กการใช้ภาษา และนําไปใช้ได้ดว้ ยตนเอง เมือมี การใช้ผิด
ซําๆ ผูใ้ ช้ภาษาย่อมเรี ยนรู ้ ขอ้ ผิด พลาด และสามารถแก้จุด ที ผิ ด พลาดได้ท ันที ทําให้ เกิ ด การเรี ยนรู ้ท างอ้อ ม จดจํา และ
ปรับแก้การใช้ภาษาให้ถูกต้องได้ดีขึน แต่ในสภาพแวดล้อมจริ ง ชีวิตประจําวันของนักศึกษา มีโอกาสทีจะใช้ภาษาอังกฤษ
สื อสารในสถานการณ์จริ งน้อย นอกจากนี การเลือกเรี ยนตามความชอบ เนือหาทีเลือก นักศึกษามักเน้นความบันเทิงมากกว่า
วิชาการ ทําให้มีการเรี ยนรู้ทีไม่ตงใจอย่
ั
างเต็มประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรพิไล เติมสิ นสวัสดิ(2555) ที
ทําการศึ กษาเรื องพฤติกรรมและความเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในด้านการใช้สารสนเทศทาง
อินเตอร์ เน็ตเพือพัฒนาภาษาอังกฤษ สรุ ปผลว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในด้านการใช้สารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตเพือพัฒนา
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับน้อยทุกด้าน และกลุ่มนักศึกษานิยมกิจกรรมทีเป็ นกิจกรรมบันเทิง โดยเฉพาะการดูหนังฟังเพลง ที
ง่ายกว่าการฝึ กอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ดังนัน สองประเด็นนี อาจเป็ นสาเหตุประการสําคัญ ทําให้ทกั ษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามีความก้าวหน้าในการพัฒนาทีช้า นักศึ กษาอาจต้องใช้เวลานานในการเรี ยนรู้เนื อหาวิชาการด้วยตนเอง และไม่มี
โอกาสนําทักษะทีได้เรี ยนมาฝึ กใช้อย่างจริ งจังในชีวติ ประจําวัน ดังนัน ในกรณี การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากสื อสังคมออนไลน์
ทีหลากหลายประเภท นักศึ กษาต้องมีความตังใจศึ กษาเรี ยนรู ้ ในส่ วนทักษะทีตนเองต้องการอย่างแท้จริ ง ถามผูร้ ู ้เมือมี ขอ้
สงสัย และต้องนําสิ งทีเรี ยน มาฝึ กใช้สือสารอย่างจริ งจังให้บ่อยมากขึน กระบวนการเรี ยนทีวางแผนทีดี จะทําให้นักศึ กษา
เรี ยนรู ้พร้อมกับฝึ กปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ย่อมส่งผลให้นกั ศึกษามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองดีขึนแน่นอน

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี
.ประเภทสื อสังคมออนไลน์ทีนักศึ กษาเลือกใช้กนั มากคือสื อสังคมออนไลน์ประเภทชุ มชนออนไลน์ประเภท
มัลติมีเดียและประเภทแหล่งข้อมูลเช่นFacebook, Youtube, Google ตามลําดับ
.ขอบเขตของเนื อหาที ปรากฏในสื อสังคมออนไลน์ เป็ นเหตุผลสําคัญ ต่อนัก ศึ กษาในการเลื อกใช้สือสังคม
ออนไลน์ในการเรี ยนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้แก่ ) เนื อหามีความสนุ กสนานท้าทายความสามารถส่ งเสริ ม
พัฒ นาการเรี ยนรู ้ ) มี การใช้ค าํ ศัพท์และภาษาที เข้าใจง่ ายและมี ส าระที สอดคล้อ งกับ ปั ญ หาของตนเองและ ) นําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
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.นักศึ ก ษาใช้กลยุท ธ์ การเรี ยนแบบอภิ ปั ญ ญาหรื ออภิ ป ริ ชานโดยมี กระบวนการวิเคราะห์ ปั ญ หาของตนเอง
ตังเป้ าหมาย เลือกเนื อหาทีตรงกับเป้ าหมายอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปั ญหาภาษาอังกฤษของตนเองเสมือนเป็ นการ
เรี ยนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูน ย์กลางมีการฝึ กปฏิ บตั ิ หลังเรี ยนและมีการประเมิน หลังเรี ยนเช่นกันโดยที รู ป แบบการเรี ยนของ
นักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามรู ปแบบหรื อความถนัดของนักศึกษาเองบางคนอาจชอบการเรี ยนรู ้จากการมองบาง
คนอาจชอบเรี ยนรู ้จากการฟังบางคนอาจเรี ยนรู้จากการอ่านเขียนบางคนอาจชอบเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิหรื อบางคนอาจชอบ
เรี ยนรู ้แบบผสมผสานกัน
4.จากกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยสื อสังคมออนไลน์ของนักศึ กษาแสดงให้
เห็นถึงการมีคุณสมบัติเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองในอนาคตทีสามารถศึ กษาค้นคว้าการเรี ยนรู ้สิงต่างๆได้ตลอดชี วิตรวมถึง
ทักษะการเรี ยนที สอดคล้องกับทักษะการเรี ยนรู้ในทศวรรษที ไม่วา่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแก้ปัญหาทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ทกั ษะด้านการสื อสารสารสนเทศและรู ้เท่าทันสื อทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารและทักษะการเรี ยนรู้เป็ นต้นซึ งทักษะเหล่านีเป็ นทักษะทีจําเป็ น
ของนักศึกษาในการเรี ยนรู ้สิงต่างๆและพร้อมเข้าสู่สงั คมแห่งการเรี ยนตลอดชีวติ ในอนาคตต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากสื อสังคมออนไลน์ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับ ยุคสมัยที มีเทคโนโลยีการ
สื อสารทีก้าวหน้า นักศึกษาสามารถเรี ยนรู ้เพิมเติมในด้านทีตนเองสนใจ จากความรู้นอกห้องเรี ยนที ค้นหาได้จากสื อสังคม
ออนไลน์ และในอนาคต หากนักศึกษามีทกั ษะภาษาอังกฤษที พัฒนาดี มาก ส่ งผลให้นกั ศึกษามีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าเพือเรี ยนรู้เพิมเติมได้ตลอดชี วิตจากแหล่งเรี ยนรู ้ทีทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขนสู
ั ง ที เนื อหาวิชาใหม่ๆ อาจไม่มีตาม
สถานทีเรี ยนในประเทศของตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น หลักสู ตรออนไลน์ทีกําลังนิ ยมเปิ ดสอนในปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศดังๆอาทิเช่น หลักสูตรFree Online Course on Innovation ManagementของมหาวิทยาลัยErasmusหลักสูตร Free
Online Course on Energy, the Environment and our FutureของมหาวิทยาลัยPennsylvaniaหลักสูตรFree Onlineเหล่านี เป็ น
หลักสูตรปรับใหม่ ทันสมัยต่อสถานการณ์ ผูเ้ รี ยนทัวโลกทีสนใจสามารถสมัครเรี ยนได้โดยผ่านระบบอินเทอร์ เนต
. ในการศึกษาการเรี ยนรู ้จากสื อสังคมออนไลน์ครังต่อไป ควรศึ กษาเปรี ยบเทียบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยสื อสังคมออนไลน์กบั การเรี ยนในห้องเรี ยนปกติ เพือดูผลการพัฒนาว่ามีประสิ ทธิภาพจริ งหรื อไม่
3. หากการเรี ยนด้วยตนเองจากสื อออนไลน์มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ควรมีการจัดทําโครงการนําร่ องแนว
ทางการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากสื อสังคมออนไลน์ และขยายเผยแพร่ แก่กลุ่มผูท้ ีสนใจ หรื อ หน่วยงานต่างๆ ทีสนใจ ต้องการ
พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าทีด้วยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี สําเร็ จได้ด ้วยการสนับสนุ นทุนวิจัยจากสถาบันวิจยั และพัฒ นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปี 2559 ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณในการสนับสนุนครังนี
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พิศมัย หาญมงคลพิพฒั น์ *
Pitsamai Hanmongkolpipat1*

บทคัดย่อ
การวิจัยครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาความคิดเห็ นของนิ สิตที มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เกมจําลอง
สถานการณ์ “วารี พิน าศ” กลุ่มตัวอย่างคื อ นิ สิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่น ดิ น
ปี การศึ ก ษา 2560 หมู่ เรี ยน 704 จํานวน 50 คน เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ว ยเกมจําลอง
สถานการณ์ “วารี พิ น าศ” ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ แ ละอัตลักษณ์ ข องมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ” วัน ที 1 กัน ยายน 2560
และเก็ บ รวบ รวมข้ 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 นสื อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
ในระดับมากทีสุ ด โดยนิ สิตมีความเห็ นว่า บอร์ ดเกมมีรูปแบบทีน่ าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม. นิ สิตเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่าง
สนุกสนาน ไม่รู้สึกเบือในการเรี ยนรู ้ กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริ มให้นิสิตมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือนในห้องเรี ยน ช่วยฝึ กนิสิต
ในเรื องการทํางานเป็ นที ม ผูน้ ําและผูต้ าม บอร์ ดเกมสอดคล้องกับหัวข้ออัตลักษณ์ นิสิตมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
กิจกรรมนีช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยายได้
คําสําคัญ : นิสิตปริ ญญาตรี , การเรี ยนการสอน, สถานการณ์จาํ ลองและเกม
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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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การสร้ างบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มี คุณลักษณะของบัณฑิ ตที พึงประสงค์ตามที มหาวิท ยาลัย
กําหนด คือ มีจิตสํานึ กด้านคุณธรรมทีจําเป็ นต่อการดําเนิ นชีวิต มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู ้รอบและ
เท่าทันความเป็ นไปในกระแสโลก และรู ้จกั สามัคคี ได้ดาํ เนิ นการผ่านการจัดการเรี ยนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
โดยมุ่งเน้นการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ รวมถึงการบูรณาการสาขาวิชาเพือให้เกิ ดความเชือมโยงของสาขาวิชา
ต่างๆ แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพือความกินดีอยูด่ ีของคนในชาติ และนําไปสู่
การพัฒนาบัณฑิ ต ที พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่ สํานึ กดี มุ่งมัน สร้างสรรค์ และ
สามัคคี(สํานักทะเบียนและประมวลผล, 2559) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จึงประกาศให้นิสิตชันปี ที
1 ทุกคนทุกหลักสู ตรทีปรับปรุ งหรื อหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป เรี ยนวิชาศาสตร์ แห่งแผ่นดิน
วิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดิน เป็ นรายวิชาใหม่ จํานวน 2 หน่ วยกิ ต หมวดศึ กษาทัวไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อยูใ่ นกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) วัตถุประสงค์ของรายวิชานี คือ เพือสร้าง
ความภาคภูมิใจและมีจิตสํานึ กที ดีในความเป็ นศาสตร์แห่ งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมีบทบาทต่อสังคมไทย
และสังคมโลกในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึงสะท้อนให้เห็ นถึงเอกลักษณ์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่ งแผ่นดิ น เพือความกิ นดีอยูด่ ี
ของชาติ” อย่างลึ กซึง นอกจากนี ยังมุ่งเสริ มสร้างและพัฒนานิ สิตให้เป็ นคนเก่ง คนดี มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้และการทํางาน
ตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิท ยาลัย เพือให้มีคุณลักษณะถึงพร้ อมซึ งความเป็ นพลเมื องไทยและพลเมืองโลก เค้าโครง
รายวิชาประกอบด้วย ศาสตร์แห่ งแผ่นดินกับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง สังคมไทยและวัฒ นธรรมการเกษตร ประวัติและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเรี ยนรู ้ สู่เป้ าหมาย
และโครงการกิ จกรรมตามประเด็นความสนใจภายใต้ศาสตร์แห่ งแผ่นดิ นเพือส่ งเสริ มความกิ นดี อยูด่ ี ของสังคมไทย การ
จัดการเรี ยนการสอนใช้รูปแบบการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ด้วยการบรรยาย การทํากิจกรรม การทํางานเดียว/งานกลุ่ม
การอภิ ป ราย การเรี ย นการสอนแบบให้ ค วามร่ วมมื อโดยให้ นิ สิ ตศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง/กลุ่ ม การทําการบ้าน การ
ยกตัวอย่างสาธิ ตและเสนอประเด็นปั ญหาเพือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าข้อมูล การรายงานหน้าชัน
การเรี ย นรู ้ ผ่ านอิ น เทอร์ เน็ ต และระบบ eduFarm ใช้รูป แบบการประเมิ น ผลระหว่า งการเรี ย นตลอดเวลา (Formative
Assessment) โดยไม่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค มีคณะกรรมการบริ หารรายวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดินของวิทยาเขต
กําแพงแสนรับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอน อุปกรณ์/สื อการสอนทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนประกอบด้วย สไลด์
วีดิท ัศ น์ บอร์ ด เกม สื ออิ เล็กทรอนิ กส์ เอกสารประกอบการบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการสอน (สํานักทะเบี ยนและ
ประมวลผล, 2560)
การจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนโดยใช้ เกม คือ เกมการศึกษา เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ เป็ นเกมทีมีลกั ษณะการเล่นเพือการเรี ยนรู ้ “Play to learning” มีวตั ถุประสงค์หลักเพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในขณะ
หรื อหลังจากการเล่นเกม เรี ยนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ทําให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (สุชาติ, 2555)
ทิศนา แขมมณี (2560) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้เกม เป็ นกระบวนการทีผูส้ อนใช้ในการช่วยให้นกั ศึกษาเกิดการ
เรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด โดยการให้นักศึ กษาเล่นเกมตามกติกา และนําเนื อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการ
เล่น วิธีการเล่น และผลของการเล่นเกมของนักศึ กษามาใช้ในการสรุ ปการเรี ยนรู ้โดยมีจุดประสงค์เพือช่ วยให้นักศึกษาได้
เรี ยนรู้เรื องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยนักศึกษาเป็ นผูเ้ ล่นเอง ทําให้ได้ประสบการณ์ตรง เป็ นวิธีที
เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมสูง
เกมการศึกษามี 3 ประเภท คือ
1. เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมการสื อสาร เกมการตอบคําถาม เป็ นต้น
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2. เกมแบบแข่งขัน มี ผูแ้ พ้ ผูช้ นะ เกมส่ วนใหญ่ จะเป็ นเกมแบบนี เพราะการแข่ งขัน ช่ วยให้การเล่นเพิ มความ
สนุกสนาน
3. เกมจําลองสถานการณ์ เป็ นเกมทีจําลองความเป็ นจริ ง สถานการณ์จริ ง เกมแบบนี มี 2 ลักษณะ คือ
1) การจําลองความเป็ นจริ งลงมาเล่นในกระดานหรื อบอร์ด เช่น เกมเศรษฐี เกมมลภาวะ เกมแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง เป็ นต้น
2) การจําลองสถานการณ์และบทบาทให้เหมือนความเป็ นจริ ง โดยผูเ้ ล่นจะต้องลงไปเล่นจริ ง
การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาศาสตร์ แห่งแผ่นดิน สื อการสอนบอร์ดเกมหนึ งที คณะกรรมการบริ หารรายวิชา
ศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ นเลือกใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน คือ เกมจําลองสถานการณ์ ชือ “วารี พินาศ” เป็ นเกมนําใจช่วยนํา
ท่วม ซึ งเป็ นสื อการสอนทีนํามาใช้เป็ นครังแรกในรายวิชานี โดยนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนหัวข้อ “เอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 ผูว้ ิจยั ได้รับมอบหมายให้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในหัวข้อดังกล่าว กับนิ สิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน จึงสนใจทีจะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบเกมจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาศาสตร์
แห่ งแผ่น ดิ น เพือเป็ นข้อมูลพืนฐานและเป็ นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้จดั การเรี ยนการสอนในรู ปแบบเกมจําลอง
สถานการณ์ กับรายวิชาอืนๆ ทีผูว้ จิ ยั ได้รับมอบหมาย เป็ นการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิงขึน

ภาพที 1 เกมวารี พินาศ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึ กษาความคิดเห็ น ของนิ สิ ตที มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเกม“วารี พินาศ” วิชาศาสตร์ แห่ ง
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คื อ นิ สิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกําแพงแสน ที ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาศาสตร์ แห่ ง
แผ่นดิน (รหัสวิชา 01999111) ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 จํานวน 2,982 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ าง คื อ นิ สิ ต ส าข าเท ค โน โล 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 วิทยาเขตกําแพงแสน ทีลงทะเบียนเรี ยนวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ น (รหัสวิชา 01999111) หมู่ 704
ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 จํานวน 50 คน ซึงเป็ นหมู่เรี ยนทีผูว้ จิ ยั ได้รับมอบหมายให้จดั การเรี ยนการสอน
2. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการทดลองเชิงปฏิ บตั ิการ คือ เกมจําลองสถานการณ์ “วารี พินาศ” และคลิปวิดีโอวิธีการเล่น
เกม “วารี พินาศ”
เครื องมื อ ที ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการปฏิ บัติ คื อ ระบบบริ ห ารการเรี ยนการสอน (Learning
Management System: LMS) ชื อ“eduFarm ฟาร์ ม (เรี ยน)รู้ มก.” (http://lms.ku.ac.th) และแบบสํารวจความคิดเห็ นของนิสิต
ทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเกม“วารี พินาศ” เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซึงมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
ระดับความความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วย มากทีสุด
5
เห็นด้วย มาก
4
เห็นด้วย ปานกลาง
3
เห็นด้วย น้อย
2
เห็นด้วย น้อยทีสุด
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” ด้วยเกมจําลองสถานการณ์ “วารี พนิ าศ” กับนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ทีลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ น (รหัสวิชา
01999111) หมู่ 704 ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 ในชัวโมงการเรี ยนการสอนครังที 5 วันที 1 กันยายน 2560 และเก็บรวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็นของนิ สิตต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเกมจําลองสถานการณ์ “วารี พินาศ” ผ่านระบบ LMS
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชือ“eduFarm ฟาร์ม (เรี ยน)รู้ มก.” ระหว่างวันที 1 กันยายน 2560 ถึง 24 กันยายน 2560

การวิเคราะห์ ข้อมูล

สถิ ติ ที ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ความถี (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี ย (Mean: x ) และส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
การแปลผลระดับความคิ ดเห็ นของนิ สิตต่อเกมจําลองสถานการณ์ “วารี พินาศ” 5 ระดับ คื อ เห็ น ด้วยมากที สุ ด
เห็นด้วยมาก เห็ นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที สุด จะใช้คะแนนเฉลียในแต่ละระดับชันโดยใช้สูตรการ
คํานวณหาความกว้างของอันตรภาคชัน (วิชิต, 2550) ดังนี
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จํานวนระดับ

= 0.8

เกณฑ์ประเมิน
= ระดับคะแนน + 0.80
โดยแบ่งเป็ นช่วงคะแนนดังนี
ค่าเฉลีย 4.20 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วย ในระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.40 – 4.19 หมายถึง เห็นด้วย ในระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.60 – 3.39 หมายถึง เห็นด้วย ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.80 – 2.59 หมายถึง เห็นด้วย ในระดับน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.79 หมายถึง เห็นด้วย ในระดับน้อยทีสุด

3. ขันตอนการดําเนินการวิจยั
3.1 ศึ กษาคู่ มือการจัดการเรี ยนการสอนวิชาศาสตร์ แห่ งแผ่น ดิ น ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 และเข้าร่ วมสัมมนา
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพือให้การจัดการเรี ยนการสอนทุก
หมู่เรี ยนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 ดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี
3.2.1 คณาจารย์ทีรับผิดชอบการสอนครังที 4 ก่ อนจบการเรี ยนการสอนจะมอบหมายให้นิสิตศึ กษาคลิป
วิดี โอหัวข้อ “เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ในระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื อ “eduFarm ฟาร์ ม (เรี ยน)รู้ มก.” เพือทํากิ จกรรมในการเรี ยนการสอนครังที 5 ด้วยเกมจําลองสถานการณ์ “วารี พินาศ”
โดยมีจุดประสงค์การเรี ยนรู้เพือให้ 1) นิ สิตเรี ยนรู ้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมุ่งสร้างศาสตร์ แห่ งแผ่นดิน
เพือความกินดีอยูด่ ีของชาติ 2) นิสิตเรี ยนรู ้อตั ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมุ่งผลิตบัณฑิตทีมีความสํานึกดี มุ่งมัน
สร้างสรรค์ และสามัคคี
เอกลักษณ์ เป็ นคุ ณลักษณะที โดดเด่ นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือมุ่งสร้างศาสตร์ แห่ งแผ่นดิ น
เพื อความกิ น ดี อ ยู่ดี ข องชาติ อัน หมายถึ ง ความหลากหลายของสาขาวิชาที บู รณาการการเกษตร ธรรมชาติ และมนุ ษ ย์
สร้างความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจ ความเข้ม แข็งของสังคม ความสมดุลของสิ งแวดล้อม และความมันคงด้านอาหาร
ความมันคงด้านอาหาร
อัตลักษณ์ หมายถึงคุ ณสมบัติทีเป็ นตัวตนของบุคคล ซึ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กาํ หนดลักษณะ
ของคนเกษตรไว้ด ังนี สํานึ กดี ( Integrity) มุ่ งมัน ( Determination) สร้ างสรรค์ ( Knowledge Creation) สามัค คี (Unity)
ย่อให้จาํ ง่ายๆ 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
เพืออธิ บายวิธีการเล่นเกมวารี พินาศ เป็ นเกมนําใจช่วยป้ องกันไม่ให้นาท่
ํ วมบ้านตนเองและพืนทีส่วนรวม นิ สิตเล่นเกมวารี
พินาศ ใช้เวลา 50 นาที
เกมจําลองสถานการณ์ “วารี พินาศ” เป็ นเกมทีจําลองความเป็ นจริ งลงมาเล่นในกระดานหรื อบอร์ ด จํานวนผู ้
เล่นที เหมาะสมคือ 5-8 คน โดยจําลองกระดานเป็ นเมืองที นิ สิตอาศัยอยู่ มีคลองตรงกลางแยกเมืองเป็ นสองฝั ง(ซ้าย/ขวา)
และกําลัง จะโดนนําท่ วม แบ่ งผูเ้ ล่ น(นิ สิ ต )เป็ น 2 กลุ่ ม ให้นิ สิต เลื อกฝั งที อาศัย เลื อกบทบาทตนเอง โดยพ่อค้า-แม่ คา้ มี
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สัดส่ วนเยอะทีสุด (เช่น 4 คน) ผูป้ กครองมีสัดส่ วนกลางๆ (เช่น 3 คน) และผูป้ ่ วยมีสัดส่ วนน้อยทีสุด (เช่น 1 คน) แจกเงิน
ให้ผเู ้ ล่นคนละ 5,000 บาท ผูเ้ ล่นเลือกวางการ์ ดบ้านของตนเองในโซนสีเขียว เหลือง หรื อนําตาล ผูน้ าํ เกม(ผูเ้ ล่น 1 คน) หยิบ
การ์ดสถานทีสําคัญ (ตลาด/ โรงเรี ยน/โรงพยาบาล) สุ่มวางลงบนพืนทีในกระดาน(จํานวนสถานทีสําคัญ ควรมีมากกว่าหรื อ
เท่ากับจํานวนผูเ้ ล่น) ภารกิจของผูเ้ ล่น(นิสิต) คือ 1) ต้องให้บา้ นทีอาศัยของตนเองรอดจากการถูกนําท่วม 2) ต้องปกป้ อง
สถานทีสําคัญในเมืองนี วิธีป้องกันบ้านและสถานทีสําคัญ คือ ให้นาํ กระสอบทราย (ซึงจะเปิ ดให้ประมูลในแต่ละรอบๆ ละ
1 ครัง) มาวางล้อมรอบสถานทีแห่ งนันให้ครบ 4 ด้าน หากสถานทีสําคัญใดถูกนําท่วม ผูเ้ ล่นทุกคนจะต้องจ่ายเงินในจํานวน
ทีต่างกันไป ขึนอยูก่ บั บทบาทของแต่ละคน ดังนี
บทบาท

พ่อค้า
ผูป้ กครอง
ผูป้ ่ วย

ตลาด
1000
500
500

สถานทีสําคัญ
โรงเรี ยน
1000
2000
1000

โรงพยาบาล
1500
1500
3000

เริมเกม
1. ผูเ้ ล่นคนแรกทอยลูกเต๋ าบอกจํานวนแผ่นนําทีจะท่วม และแสดงลูกศร (ซ้าย/ขวา) บอกถึงฝังของนําที
จะท่ วม วาง “การ์ดนําท่วม” ลงบนกระดาน ตามจํานวนแต้มและฝั งที ปรากฏ โดยนําจะท่ วมจากแนวระนาบเดียวกันก่อน
(โซนสี เขียว) ซึงอยูต่ ิดคลอง เมือท่วมครบแล้วค่อยไล่ระดับขึนด้านบนไปทีโซนสีเหลือง และโซนสีนาตาล
ํ ตามลําดับ
2. ให้ ผู ้เล่ น คนแรกหยิบ “การ์ ด สถานการณ์ ” ใบที อยู่บ นสุ ด และอ่ านให้ ทุ ก คนได้ฟั ง เพื อดํา เนิ น
สถานการณ์ไปตามข้อความบนการ์ดทีหยิบได้
3. ผูเ้ ล่นคนถัดไปทอยลูกเต๋ า และดําเนินเกมจนครบเกม
ครบรอบ
1. แจกเงินให้ผเู ้ ล่นทุกคนทียังรอดจากนําท่วมมาได้ (โซนสี เขียว 1,500 บาท/ เหลือง 1,000 บาท/ นําตาล
500 บาท)
2. เปิ ดประมูลกระสอบทราย 3 ชิ น ใครประมูลด้วยเงิ นสู งสุด จะได้รับกระสอบทรายไป (เริ มต้นที 500
บาท) โดยจะเลือกวางกระสอบทรายทันที หรื อเก็บไว้ใช้ภายหลังก็ได้ (ประมูลรอบละครังเดียว)
3. เริ มทอยลูกเต๋ าในรอบถัดไป
จบเกม
1. ตรวจสอบสถานะผูเ้ ล่น ใครรอด-ไม่รอดบ้าง แต่ละคนเหลือเงินเท่าไร และสถานทีไหนรอด-ไม่รอด
บ้าง
2. ประกาศผลผูช้ นะ “ผูท้ ีรอดจากนําท่วม และเหลือเงินเยอะทีสุด”
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเกมจําลองสถานการณ์ “วารี
พินาศ” ผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชือ“eduFarm ฟาร์ม (เรี ยน)รู้ มก.”
3.4 วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล
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1. ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้ วยเกมจําลองสถานการณ์ “วารีพ ินาศ”
นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดงความ
คิดเห็ นต่อกิ จกรรมบอร์ ดเกม “วารี พินาศ” ผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 ของนิ สิตทีลงทะเบียนในหมู่เรี ยน 704 สรุ ปความคิดเป็ นของนิ สิตได้ดงั นี
นิ สิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บอร์ ดเกมเป็ นสื อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ ในระดับมาก
ทีสุ ด โดยนิ สิตมีความเห็ นด้วยในระดับมากทีสุ ดเรื อง บอร์ดเกมมีรูปแบบที น่ าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม. นิ สิตเกิ ดการ
เรี ยนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบือในการเรี ยนรู ้ กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริ มให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์กบั เพือนในห้องเรี ยน
ช่วยฝึ กนิ สิตในเรื องการทํางานเป็ นทีม ผูน้ าํ และผูต้ าม นิ สิตได้รับความรู ้เรื องอัตลักษณ์ของนิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บอร์ ดเกมสอดคล้องกับหัวข้ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . การแข่งขันและร่ วมมือในการทํากิจกรรมทําให้
เกิดการเรี ยนรู ้ บอร์ดเกมทําให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ของนิ สิตบอร์ดเกมเป็ นเทคนิคทีช่วยกระตุน้ ความสนใจใน
การเรี ยนรู้ของนิสิต และกิจกรรมนีช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยายได้
นิสิตมีความเห็นด้วยในระดับมากเรื อง นิสิตสามารถวิเคราะห์ IDKU ของเพือนสมาชิ กในกลุ่มได้หลังจากการ
ทํากิจกรรมบอร์ ด เกม เมือทํากิ จกรรมจบนิ สิตสามารถสรุ ปองค์ความรู ้ทีได้จากการเล่นบอร์ ดเกมในเรื องอัตลักษณ์ นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ นิสิตเกิดทักษะการคิดทีหลากหลายรู ปแบบในระหว่างการทํากิจกรรมบอร์ดเกม บอร์ดเกมมีมี
ขันตอนในการเล่ น ต่ อ การเข้าใจได้ง่าย กิ จ กรรมบอร์ ด เกมช่ วยส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ยนรู้ เรื องอัต ลักษณ์ ข องนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าใจได้ง่าย และใช้ระยะเวลาเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนรู ้ในหัวข้อดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที 1
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ตารางที 1 ค่ าเฉลี ยของระดับ ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ต่อ การจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเกมจําลองสถานการณ์
“วารี พินาศ”
x
รายการ
SD
ความหมาย
1. นิสิตได้รับความรู ้เรื องอัตลักษณ์ของนิสิต
4.24
0.68
มากทีสุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นิสิตเกิดการเรี ยนรู ้ อย่างสนุกสนานไม่รู้สึกเบือในการเรี ยนรู้
4.32
0.68
มากทีสุด
3. กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่ งเสริ มให้นิสิตมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือนใน
4.40
0.63
มากทีสุด
ห้องเรี ยน
4. กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยฝึ กนิสิตในเรื องการทํางานเป็ นทีม ผูน้ าํ
4.20
0.69
มากทีสุด
และผูต้ าม
5. กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้เรื องอัต
4.02
0.71
มาก
ลักษณ์ของนิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าใจได้ง่าย
6. บอร์ดเกมมีรูปแบบทีน่าสนใจ อุปกรณ์สีสนั สวยงาม
4.34
0.71
มากทีสุด
7. บอร์ ดเกมสอดคล้องกับหัวข้ออัตลักษณ์นิสิต
4.30
0.70
มากทีสุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. บอร์ดเกมมีมีขนตอนในการเล่
ั
นต่อการเข้าใจได้ง่าย
4.08
0.77
มาก
9. ใช้ระยะเวลาเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนรู ้ในหัวข้อดังกล่าว
4.06
0.68
มาก
10. บอร์ ดเกมทําให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ของนิสิต
4.24
0.71
มากทีสุด
11. กิจกรรมนีเป็ นการช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยายได้
4.24
0.68
มากทีสุด
12. การแข่งขันและร่ วมมือในการทํากิจกรรมทําให้เกิดการเรี ยนรู ้
4.28
0.63
มากทีสุด
13. บอร์ ดเกมเป็ นเทคนิคทีช่วยกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ของ
4.22
0.64
มากทีสุด
นิสิต
14. เมือทํากิจกรรมจบ นิสิตสามารถสรุ ปองค์ความรู ้ทีได้จากการ
เล่นบอร์ดเกมในเรื องอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.14
0.66
มาก
ได้
15. นิสิตเกิดทักษะการคิดทีหลากหลายรู ปแบบในระหว่างการทํา
4.12
0.68
มาก
กิจกรรมบอร์ดเกม
16. นิสิตสามารถวิเคราะห์ IDKU ของเพือนสมาชิกในกลุ่มได้
4.14
0.69
มาก
หลังจากการทํากิจกรรมบอร์ดเกม
17. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บอร์ด
4.22
0.70
มากทีสุด
เกมเป็ นสื อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
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2. ความคิด เห็นของนิสิต ต่ อการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนด้ วยบอร์ ด เกม “วารี พ ินาศ” สามารถพัฒ นาทักษะ
ด้ าน ใดได้ อกี
นิ สิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 74 ของ
นิสิตทีลงทะเบียนในหมู่เรี 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 ยเกมจํา ลองสถานการณ์ “วารี พิ น าศ”
นอกเหนื อจากการสร้างความเข้าใจเรื องอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนาทักษะการทํางานร่ วมกันแล้ว
นิสิตยังสามารถพัฒนาทักษะด้านอืนๆ ได้อีก คือ
ด้ านการคิดวิเคราะห์ เพราะขณะทีเล่นเกมต้องมีการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เพือทีจะปกป้ องไม่ให้นาท่
ํ วมบ้าน
ตัวเองและจะช่วยกันอย่างไรทีจะปกป้ องสถานทีสําคัญต่างๆ ไม่ให้โดนนําท่วม จะประมูลกระสอบทรายยังไง งบมีแค่ไหน
ควรกันกระสอบทรายตรงไหนบ้าง จะต้องแก้ไขปั ญหาและสถานการณ์ทีกําลังจะเกิดขึนได้อย่างไร และนิสิตมีความเห็นว่า
การใช้ความคิดและการวางแผนในการเล่นเกมสามารถนํามาปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ด้ านความสามัค คี เพราะต้องทํางานร่ วมกัน เป็ นที ม การยอมรับ ฟั งความเห็ น ของคนอืน และการคิ ด อย่าง
รอบคอบก่ อนจะช่ วยกัน ประมู ล และซื อกระสอบทรายกันบ้านตัวเองและกันสถานที สํ าคัญ ต่ างๆ (ตลาด/ โรงเรี ยน/
โรงพยาบาล) เพือปกป้องไม่ให้สถานทีสําคัญต่างๆ ซึงเป็ นพืนทีส่วนรวมถูกนําท่วม นอกจากนี ได้สร้างความสัมพันธภาพที
ดีระหว่างคนในแต่ละฝัง และได้ความสนุกสนานจากการเล่นเกมด้วย
ด้านความมีนําใจและเสีย สละเพือส่ วนร่ วม เพราะมีการช่วยเหลือซึ งกันและกันของคนทังสองฝั ง เพือป้ องกัน
ไม่ให้บา้ นหรื อสถานทีสําคัญถูกนําท่วม หรื อถ้าจะเกิ ดนําท่วมก็ช่วยกันแบ่งปั นกระสอบทรายทีตนเองมีอยู่ นอกจากนีนิสิต
ยังมี ความเห็ นว่า ถ้าเป็ นชีวิตจริ งสถานทีสําคัญต่างๆ มีความสําคัญอย่างมาก จึ งควรช่วยเหลื อซึ งกันและกัน เพือป้ องกัน
สถานทีทีเป็ นส่วนรวมของคนในสังคมไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ

สรุ ปและอภิปรายผล

การนํ า บ อร์ ด เกม “วารี พิ น าศ ” เป็ น สื อช่ วยใน การจั ด การเรี ยน การส อน หั วข้ อ “อั ต ลั ก ษ ณ์ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” พบว่า นิ สิตมีความพึงพอใจในระดับมากที สุด โดยนิ สิตมี ความเห็ นว่า บอร์ดเกมมีรูปแบบที
น่ าสนใจ อุ ป กรณ์ สีสั น สวยงาม. นิ สิ ตเกิ ด การเรี ยนรู ้ อย่างสนุ กสนาน ไม่รู้สึ กเบื อในการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมบอร์ ด เกมช่ วย
ส่ งเสริ มให้นิ สิ ต มี ป ฏิ สั มพัน ธ์กับ เพื อนในห้ อ งเรี ยน ช่ วยฝึ กนิ สิต ในเรื องการทํางานเป็ นที ม ผูน้ ําและผูต้ าม บอร์ ด เกม
“วารี พินาศ” สอดคล้องกับหัวข้ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมนี ช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยาย
ได้ บอร์ ดเกม “วารี พินาศ” จึงเป็ นสื อการสอนหนึงทีมีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้หวั ข้อ “อัตลักษณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการการสอนในปี การศึกษาต่อไปได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณโครงการจัดตังภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ทีสนับสนุนทุนในการวิจยั
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ผลการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์ ต่างประเทศของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรีย นซินจง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
The Effect of Learning English Via Watching Foreign Soundtrack Movie of Mattayomsuksa
1 Students at Sinjong School in Nan Province
นันทา เติมสมบัติถาวร * และ ปิ ยธดา ดวงแก้ว
Nanta Toemsombatthaworn1* and Piyatida Duangkaew2

บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนักเรี ยน

ชันมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที จากโรงเรี ยนซิ นจง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ปี การศึกษา
จํานวน

คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และใช้แผนจัดการเรี ยนรู ้ภาพยนตร์ ต่างประเทศเป็ นสือการสอน และ

ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั พบว่า ด้านคําศัพท์หลังเรี ยนได้คะแนนเฉลียสู งกว่าก่ อนเรี ยน และด้านการฟั งหลังเรี ยนได้คะแนน

เฉลียสูงกว่าก่อนเรี ยนเช่นกัน

คําสําคัญ : ผลการเรี ยนรู ้ ภาพยนตร์ ต่างประเทศ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

444

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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ปั จจุ บันภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที มีความสําคัญและจําเป็ นในการติดต่อสื อสารกับ คนทัวโลก มี ความสําคัญต่อ
การศึ กษาในทุกระดับ และประเทศไทยยังได้เข้าร่ วมกลุ่มประชาคมอาเซียนทําให้เกิดการประกอบอาชีพ การติดต่อค้าขาย
อย่างเสรี จึงจําเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสาร ในปั จจุบนั นี คนเรามีวธิ ี การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษได้หลายๆด้านนอกจาก
การเข้าเรี ยนในชันเรี ยนแล้ว การเรี ยนรู ้เพิมเติมด้วยตัวเองผ่านสื อต่างๆ เช่น โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพลง เว็บไซต์ออนไลน์ทาง
อิ น เตอร์ เ น็ ต รวมไปถึ ง ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศที เข้ามามี บ ทบาทเป็ นอย่ า งมาก เพราะเป็ นการเสริ ม สร้ า งความรู ้
ภาษาต่างประเทศทังด้านสําเนี ยง โครงสร้ างประโยค คําศัพท์ต่างๆหรื อวลีทีต้องใช้อย่างถูกต้อง แต่คนส่ วนใหญ่ก็มกั จะ
สงสัยตลอดว่าการดู ภาพยนตร์ ต่างประเทศนันจะช่วยให้เราเก่ งภาษาอังกฤษขึ นได้จ ริ งหรื อไม่ เพราะการดู ภาพยนตร์
ส่วนมากก็เพือความบันเทิ งเท่านันหรื อแค่ดูพร้อมกับอ่านคําแปลด้านล่างก็สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ซึ งเป็ นสิ งทีคน
ส่วนใหญ่ทาํ กันมาตลอดจึงทําให้ทกั ษะทางภาษาอังกฤษไม่มีการพัฒนา ดังนันเมือภาพยนตร์ เป็ นสื อที เข้ามามีบทบาทที
สําคัญ ในการใช้ชี วิต ประจําวัน ของคนเรามากขึ นและสามารถทําให้ เรี ย นรู ้ภาษอังกฤษด้วยตัวเองง่ ายขึ น ภาพยนตร์
ต่างประเทศนอกจากความบันเทิงแล้วถ้าดูภาพยนตร์อย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษได้มากและรวดเร็ วขึน
เยาวชนสมัยนี นิ ยมดูภาพยนตร์ ต่างประเทศมากขึน เพราะจะได้อรรถรสมากกว่าการดูภาพยนตร์ทีมีการบรรยาย
เสี ยงแทนเสี ยงจริ งหรื อทีเรี ยกว่าการดูหนังพากย์และการดูภาพยนตร์ต่างประเทศนอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังมีประโยชน์
ในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเพราะบทสนทนาต่างๆทีสร้างขึนให้เหมือนกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ได้เรี ยนรู้คาํ ศัพท์
ใหม่เพิมและเมือชํานาญแล้วก็จะเริ มเข้าใจความหมายแฝงในบทสนทนานันได้ดว้ ย ซึ งภาพยนตร์ ต่างประเทศส่ วนใหญ่
มักจะแทรกแนวความคิด อุดมคติ สาระหรื อข้อคิดต่างๆไว้ในเรื องด้วย ภาพยนตร์ จึงเป็ นวิธีการหนึงทีสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ประสบความสําเร็ จในการฝึ กทักษะการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเนื องจากภาพยนตร์ ต่างประเทศใช้วธิ ี การดูภาพยนตร์พร้อมกับ
ฟั งภาษาอังกฤษช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกภาษาด้วยตัวเองและทําให้ผเู้ รี ยนได้เข้าใจการเน้นเสี ยง การออกเสี ยงสู ง-ตํา การเชือม
เสี ยงและสําเนียงทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาและช่วยให้การเรี ยนภาษาเป็ นไปอย่างธรรมชาติ ซึงบางครังถ้าอ่านบท
แปลเป็ นภาษาอังกฤษไปด้วยจะช่วยให้เราได้ทราบลักษณะการออกเสี ยง สําเนี ยงของแต่ละคนหรื อประโยคต่ างๆการดู
ภาพยนตร์ ฟังภาษาอังกฤษและอ่านซับอังกฤษนันมีประโยชน์หลายอย่าง ถ้าฟังไม่ทนั ก็สามารถย้อนกลับไปดูฉากเดิมซําได้
อีกด้วย และเมือหัดฟั งหรื อดูซาๆบ่
ํ อยๆเราจะเดาความหมายของคําศัพท์ใหม่หลายๆคําได้เองโดยดูจากฉากในภาพยนตร์
พร้อมทังจะคุน้ กับสําเนี ยงของเจ้าของภาษานันมากขึน (ชิทชล,
) การดูภาพยนตร์เป็ นการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีทํา
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้เร็ วทีสุดเพราะการดูภาพยนตร์ เราจะได้เห็นทังรู ปภาพ ประโยค ทีอยูบ่ นหน้าจอแล้วยังเป็ นการฝึ กทักษะ
ด้านการอ่านจากประโยคที ขึนมาด้วย และยังช่ วยฝึ กทักษะด้านการฟังทีทําให้เราสามารถเลี ยนแบบเสี ยงหรื อสําเนี ยงจาก
เจ้าของภาษาได้

ดังนันจากเหตุ ผลที กล่ าวมา ผูว้ ิจ ัยได้เลื อ กทําวิจัยนี เพื อศึ กษาผลการเรี ยนรู ้ภ าษาอัง กฤษจากการดู ภาพยนตร์
ต่างประเทศของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที เพราะเป็ นวัยทีพร้อมจะรับการพัฒนา เห็ นว่าภาพยนตร์ เป็ นสื อทีหาดูได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ ว ช่ วยลดค่าใช้จ่าย และใกล้ตวั มาก ทังจากอินเตอร์ เน็ ตและจากแผ่นดี วีดีสําเร็ จรู ป ซึ งการดูภาพยนตร์
ต่างประเทศเป็ นการฝึ กดู โดยประกอบกับเรื องราวตามเนื อเรื องไปด้วย ถ้าฝึ กฟั งและดูเป็ นประจํา จะสามารถจําและเข้าใจ
ความหมายของคํา วลี หรื อ ประโยคต่างๆ อี กทังยังสามารถกลับ ไปดู ซาเรื
ํ องราวเดิ มๆหรื อฉากที ดู ไม่ท ันได้หลายๆรอบ
เพือให้เกิดความเข้าใจมากขึนหรื อสามารถหยุดดูฉากทีไม่เข้าใจเพือดูคาํ อธิ บาย ดูประโยคทีฟังจากในฉากนันไม่ทนั ได้ จาก
การดูภาพยนตร์ ซาๆหลายๆรอบนั
ํ
นทําให้ได้ยิน ได้เห็ นประโยค คํา ในฉากบ่อยจนกลายเป็ นการจํา และจะส่ งผลต่อการ
เรี ยนรู้ได้มากขึน
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เพือศึกษาผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษทีได้จากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
เพือเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากร
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนซินจง อําเภอเมือง จังหวัด น่าน
กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนซินจง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน จํานวน คน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
. แผนการสอนโดยใช้ภาพยนตร์จาํ นวน แผน

. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
. การสร้างแผนการสอน
ดังนี

ในขันตอนการสร้างแผนการสอน เพือศึ กษาผลการเรี ยนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ มีขนตอนในการสร้
ั
าง
1.1 ศึกษาเทคนิ ควิธีการสร้างแผนการสอนและสือกาสอนจากหนังสื อ ตําราและงานวิจยั

1.2 สร้างแผนการสอนเพือทดสอบผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศ

โดยกําหนดสาระสําคัญของแผนการสอนกําหนดวัต ถุป ระสงค์และเนื อหาสําคัญ ของแผนการสอน
กําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสร้างแบบทดสอบดําเนิ นการสร้าง
แผนการสอนและนําเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจสอบความถูกต้อง นําแผนการสอนมาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของ
ผูเ้ ชียวชาญ นําแผนการสอนทีสมบูรณ์แล้วไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
. สร้างแบบทดสอบ
2.1 ศึกษาหนังสื อและเอกสารทีเกียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิในการเรี ยน
2.2 สร้างแบบทดสอบในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์และการฟังก่อนและหลังดูภาพยนตร์
. นําแบบทดสอบให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ
2.4 นําแบบทดสอบไปปรับปรุ งแก้ไขและนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. อธิบายและชีแจงเกียวกับวัตถุประสงค์ ขันตอนการเรี ยนการสอน การประเมินผลให้แก
กลุ่มเป้ าหมายได้รับทราบ
2. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. ดําเนิ นการสอนกลุ่มเป้ าหมายตามแผนการสอนสัปดาห์ละ ชัวโมง จํานวน สัปดาห์
4. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
5. นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบของนักเรี ยนไปวิเคราะห์และประเมินผล
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

447

การวิเคราะห์ ข้อมูล

ใช้ค่าสถิติพืนฐาน ค่าเฉลีย ร้อยละ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการทดลอง
การวิ จัยครั งนี ผู ว้ ิจัย ได้แ บ่ ง การนําเสนอผลการวิจ ัยตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย เป็ นการนําเสนอผลการ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลียข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนทังความรู ้ดา้ นคําศัพท์และด้านทักษะการฟังจาก
การชมภาพยนตร์ ต่างประเทศ
ตารางที ผลการการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียคะแนนด้านคําศัพท์จากการชมภาพยนตร์
การทดสอบ
จํานวนนักเรี ยน
คะแนนเต็ม
x̄
S.D
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

45

45

30

30

1.2

11.4

0.5

4.9

จากตารางที พบว่า การทดสอบความรู ้ด ้านคําศัพท์ท ังหมด คะแนน จํานวน คน ทําแบบทดสอบจาก
ภาพยนตร์ ก่อนเรี ยนได้คะแนนเฉลีย . และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน . และหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี ย . และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน . มีค ะแนนเพิมขึ นร้อยละ . จึงสรุ ป ได้ว่าการเรี ยนรู ้ ค าํ ศัพท์ข องนักเรี ยนเพิมขึ นหลังจากชม
ภาพยนตร์
ตารางที ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียคะแนนด้านทักษะการฟังจากการชมภาพยนตร์
การทดสอบ

จํานวนนักเรี ยน

คะแนนเต็ม

หลังเรี ยน

45

10

ก่อนเรี ยน

45

10

x̄

S.D

6.7

1.1

1.8

0.6

จากตารางที พบว่า การทดสอบความรู ้ดา้ นทักษะการฟังทังหมด คะแนน จํานวน คน ทําแบบทดสอบจาก
การชมภาพยนตร์ ต่างประเทศก่อนเรี ยนได้คะแนนเฉลีย . และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . และหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลีย
. ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน . มีคะแนนเพิมขึนร้อยละ . จึงสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนมีทกั ษะทีดีขึนหลังจากชมภาพยนตร์
วิจารณ์ ผล
จากผลคะแนนของแบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ย นของนัก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที โรงเรี ยนซิ น จง
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน จํานวน คน จากการชมภาพยนตร์ เรื อง maleficent จากตารางที พบว่า การทดสอบความรู ้
ด้านคําศัพท์หลังเรี ยนได้คะแนนเฉลีย . แสดงว่านักเรี ยนมีความรู ้ดา้ นคําศัพท์เพิมขึน ซึ งสอดคล้องกับ ธิ ดารัตน์ เหลือง
ไตรรัต น์ ( ) ได้ศึ กษาเกี ยวกับ การใช้ภ าพยนตร์ ป ระกอบตัวอักษรบรรยายเพือเปรี ยบเที ยบการเรี ยนรู ้ คาํ ศัพท์และ
ความสามารถด้านการฟั งเพือความเข้าใจของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพที แสดงให้เห็ นว่าคะแนนจากการ
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เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน มีค่าเฉลียคะแนนเพิมขึน จึงสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ดา้ นคําศัพท์ของนักเรี ยนเพิมขึน
หลังจากได้รับ การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ และคะแนนด้านการฟั งของนักเรี ยนหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี ย . แสดงว่า
นักเรี ยนมี ทกั ษะการฟั งทีดี ขึนหลังจากชมภาพยนตร์ ซึ งสอดคล้องกับ ชญานิ ษฐ์ เงินวงค์นัย ( ) ได้ศึกษาเกี ยวกับ
การใช้ภาพยนตร์ ต่างประเทศเพือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชันปี ที การ
วิจยั ครังนีเพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึงผูว้ จิ ยั ได้จดั ทํา
แบบทดสอบก่ อนและหลังเรี ยนแล้วนํามาเปรี ยบเที ยบผลคะแนน จากการวิเคราะห์พบว่าผลสัมฤทธิ ทักษะการฟั งของ
นักศึ กษาหลังจากชมภาพยนตร์ สูงกว่าก่อนชมภาพยนตร์ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วัน ชนะ บุญชม ( ) ได้
ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ การอ่ า นภาษาอัง กฤษต่ อ การเรี ย น โดยใช้ภ าพยนตร์ อ อนไลน์ ของนั ก ศึ ก ษาสาขาภาษาอัง กฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาภาคปกติทีลงเรี ยนวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จํานวน คน เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน ผลการวิจยั
พบว่าผลสัมฤทธิทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพิมขึนหลังจากใช้สือวีดีทศั น์มาช่วยสอน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมีการเรี ยนรู้คาํ ศัพท์และความสามารถด้านการฟังดีขึนหลังจากการใช้สือภาพยนตร์
เป็ นตัวช่วยในการเรี ยนการสอน ทีนอกเหนื อจากความบันเทิงของภาพยนตร์ แล้วยังสามารถช่วยให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษของตนเองได้โดยใช้สือภาพยนตร์ เป็ นตัวช่วยทีสามารถเรี ยนรู ้ได้ตนเองและสามารถเรี ยนได้ตลอดเวลา

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั ผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากการชมภาพยนตร์ต่างประเทศของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนซิ
นจง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพยนตร์ เรื อง maleficent มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้านคําศัพท์
และทักษะการฟั งของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที โรงเรี ยนซิ น จง อําเภอเมื อง จังหวัดน่ าน จากตารางที พบว่า การ
ทดสอบความรู ้ดา้ นคําศัพท์ทงหมด
ั
คะแนน จํานวน คน ทําแบบทดสอบจากภาพยนตร์ก่อนเรี ยนได้คะแนนเฉลีย .
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน . และหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลีย . และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน . มีคะแนนเพิมขึนร้อย
ละ . จึ งสรุ ป ได้ว่าการเรี ยนรู ้ คาํ ศัพท์ข องนักเรี ยนเพิมขึนหลังจากชมภาพยนตร์ จากตารางที พบว่า การทดสอบ
ความรู ้ดา้ นทักษะการฟังทังหมด คะแนน จํานวน คน ทําแบบทดสอบจากการชมภาพยนตร์ ต่างประเทศก่อนเรี ยนได้
คะแนนเฉลีย . และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . และหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลีย . ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน . มีคะแนน
เพิมขึนร้อยละ . จึงสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนมีทกั ษะทีดีขึนหลังจากชมภาพยนตร์
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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เพือเปรี ยบเที ยบทักษะการฟั งภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรี ยนการสอน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 2) เพือศึกษาเจตคติของนักศึกษาที
มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย Rosetta Stone รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบการฟั ง
ภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone โดยใช้ประชากรเป็ น
นักศึ กษาในมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง จํานวน 300 คน ที ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทังหมด ในภาคการศึ ก ษาที 1 ปี การศึ ก ษา 2560 วิเคราะห์ ข ้อมูล โดยใช้ค วามถี ร้ อยละ ค่ าเฉลี ย และค่ าส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม ัลติ มี เดี ย Rosetta Stone นัก ศึ ก ษามี ท ัก ษะด้านการฟั ง
ภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 1 คือ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone มาช่วยเสริ มในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมีผลต่อการพัฒนาทักษะการ
ฟังภาษาอังกฤษของนักศึ กษา และระดับเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียในการช่วยสอนทักษะ
การฟั งภาษาอังกฤษในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี ยของระดับ เจตคติ อยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี ยเท่ ากับ 4.47 ซึ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที 2 คือ เจตคติของนักศึกษามีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คําสําคัญ : การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone
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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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ในสังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศเป็ นสิ งจําเป็ นที หลีกเลียงไม่ได้ เพราะภาษานอกจาก จะเป็ น
เครื องมื อ ในการศึ ก ษาค้น คว้าหาข้อ มูล แล้ว ยัง เป็ นเครื องมื อในการติ ด ต่ อสื อสาร สร้ างสัม พัน ธภาพที ดี ระหว่างผูค้ น
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ งเป็ นภาษาต่างประเทศทีนิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื องจากเป็ น ภาษาสากลทีใช้สือความหมาย
ไปเกือบทัวโลก ซึ ง เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภและคณะ (2549) กล่าวว่า ยุค เทคโนโลยีการสื อสารและการคมนาคมทีเกิดขึน
อย่างรวดเร็ ว ทําให้การเปลียนแปลงข้อมู ลข่ าวสาร การเข้าถึ งองค์ ความรู ้ การสร้ างความร่ วมมื อระหว่างกัน และกัน จะ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมือบุคคลมีความสามารถใน การใช้ภาษาสากลหรื อภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื อสาร
ได้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2555) กล่าวว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ งหมายความ
ว่า ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียน จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึน อย่างไรก็ตามการทีจะใช้ภาษาในการติดต่อสื อสารให้มี
ประสิ ทธิ ภาพนันจําเป็ นต้องอาศัยทักษะการใช้ภาษา 4 ด้าน ได้แก่ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการฟังเป็ น
ทักษะที ใช้มากกว่าทักษะอื นๆ และเป็ นทักษะแรกที ใช้ในการติดต่อสื อสาร (สุ มิตรา อังวัฒนกุล 2535: 73) นอกจากนี พร
พิมล ริ ยาย และธนางกูร ขําศรี (2555) ได้กล่าวว่า ทักษะการฟั งเป็ นทักษะที สําคัญที สุ ด ทีจะนําไปสู่ ทกั ษะขันต่อๆไป คือ
การพูด การอ่านและการเขียน การฟั งแยกออกเป็ น 2 ระดับ คื อ ระดับเริ มต้นจะเน้นในการฟั งเสี ยงให้นักเรี ยนจําเสี ยงได้
และสามารถออกเสี ยงได้ถูกต้องรู ้จักสัง เกตและจับ ได้ว่าเสี ยงต่างๆ มี ค วามแตกต่างกัน อย่างไร ระดับ ที 2 เป็ นการฟั ง
ประโยคและเรื องราวเพือความเข้าใจการฝึ กทักษะการฟั งจึ งประกอบไปด้วย การฟั งเสี ยงพยางค์ คําศัพท์ป ระโยค การ
สนทนา และฟังเรื องราวได้เข้าใจเป็ นขันสุ ดท้าย การฟั งประกอบด้วยทักษะย่อยหลายทักษะอาทิ ฟัง เพือหาข้อมูลเฉพาะ
(Listening for specific information) ฟั งเพือจับใจความสําคัญ (Listening for main idea)ฟังเพือเข้าใจรายละเอียด(Listening
for detail) เดาความหมายจากบริ บทและทํานายสิ งทีจะเกิดต่อไป (โซเฟี ย โลนนู จอร์เจีย และพาฟลอส พาฟโลว์ แปลโดย จิ
ราภรณ์ โกธรรม. 2550 : 61) ความสามารถในการฟั งภาษาอังกฤษ ผูฟ้ ั งต้องมีความสามารถในการใช้ ทักษะต่างๆ ได้แก่
ทักษะการรับรู ้ (Perceptive skills) เป็ นความสามารถในการจําแนกเสี ยงต่างๆ และสามารถ จดจําคําศัพท์ทีฟังได้ ทักษะการ
วิเคราะห์ (Analysis skills) เป็ นความสามารถในการจําแนกหน่วยทางไวยากรณ์ และสามารถจําแนกหน่ วยทางภาษาที ควร
ใช้ได้ และทักษะการสังเคราะห์ (Synthesis skills)
ในปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายมุ่งเน้น และสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสารได้เป็ นอย่างดี ดังนัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการ
สื อสารสารกล คณะบริ หาธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซึ งรับผิดชอบการเรี ยนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในสาขาฯ และหมวด
ศึกษาทัวไป จึงมุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึ กษา โดยมี การปรับปรุ ง และพัฒ นาการเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษ
และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย (Rosetta Stone Program) มาช่วยเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษทุกวิชาทังใน
และนอกห้องเรี ยน เนื องจากนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ที ลงทะเบี ยนเรี ยนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษทังหมดในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึ กษา 2560 จํานวน 300 คนและผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษมาอย่าง
น้อย จํานวน 2 รายวิชาแล้ว ผูว้ ิจัยจึ งทําการศึ กษาการพัฒ นาทักษะการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึ กษา โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย Rosetta Stone ตลอดจนศึ กษาด้านเจตคติของนักศึกษาที มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
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วัตถุประสงค์
1. เพือเปรี ยบเทียบทักษะการฟั งภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
Rosetta Stone ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. เพื อศึ กษาเจตคติ ของนั ก ศึ ก ษ าที มี ต่ อ การเรี ยน การสอน โดยใช้ โ ป รแกรม คอม พิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย
Rosetta Stone
สมมติฐานการวิจยั

1. ทักษะการฟั งภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone
มาช่วยเสริ มในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
2. เจตคติของนักศึ กษามี ผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากร
ประชากรที ใช้ในการวิจัยครังนี คื อ นักศึ กษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง จํานวน 300 คน
ที ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษทังหมด ในภาคการศึ กษาที 1 ปี การศึ กษา 2560 ซึ งมี การสอนโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดีย Rosetta Stone และเข้ารับการทดสอบก่อน-หลังการเรี ยน ตังแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน
2560
2 .เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี
1. แบบทดสอบการฟั งภาษาอังกฤษ โดยเลือกเนื อหาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย (Rosetta Stone Program)
จํานวน 1 ฉบับ มี 50 ข้อ 50 คะแนน โดยคุ ณ ภาพของแบบทดสอบชุ ด นี มี ค่ าความเที ยงตรงตามเนื อหาและมี ค่ าความ
สอดคล้อง IOC เท่ากับ .
2. แบบวัดเจตคติ ของนักศึ กษาที มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย ในการช่วยสอนทักษะการฟั งภาษาอังกฤษ
จํานวน ฉบับ มี ข้อ โดยคุ ณภาพของแบบวัด เจตคติ ของนักศึ กษาชุด นี มีค่าความเที ยงตรงตามเนื อหาและมี ค่าความ
สอดคล้อง IOC เท่ากับ .
3. ขอบเขตเนือหา
เนือหาในการศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone เป็ นบทเรี ยนภาษาอังกฤษทีใช้สาํ หรับการเรี ยนด้วยตนเองและการ
เรี ยนโดยมีอาจารย์สอน บทเรี ยนในโปรแกรมสามารถบันทึกการสอนอย่างละเอียดโดยเฉพาะการทํากิจกรรมต่างๆ ครบทัง
4 ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีหลักไวยากรณ์ทีเขียนสันๆ เข้าใจง่าย ทีใช้ได้จริ งในชีวติ ประจําวัน โดย
บทเรี ยนเริ มจากระดับง่ายไปสู่ ระดับยาก ประกอบด้วย 5 ระดับหลัก (level) ซึงจะแบ่งย่อยในแต่ละระดับเป็ น 4 บทเรี ยนย่อย
(Course Contents) ดังนี
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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 หมายกลุ่มประชากรและกําหนดให้ทาํ แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ (pre-test) โดยใช้เวลาในการ
ทําแบบทดสอบ 30 นาที และดําเนิ นการวิจยั โดยผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสอนกลุ่มประชากรทังหมดด้วยตนเอง จํานวน 30 ชัวโมง
เป็ นเวลา 10 สัป ดาห์ หลังจากนันมอบหมายให้นักศึ กษาเข้าไปศึ กษา ด้วยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม ลั ติมีเดี ย
นอกเหนื อจากเวลาเรี ยนภายในระยะเวลา 3 เดื อน โดยกําหนดให้นักศึ กษาเลือกแบบทดสอบการฟั งจํานวน 2 จาก 3 บท
สนทนา หลังจากครบกําหนด 3 เดือน ผูว้ จิ ยั จะเข้า (log in)โปรแกรมเพือตรวจสอบความถูกต้องในการฟัง และความถีในการ
เข้าใช้งานตัวโปรแกรมและให้คะแนนลงในแบบประเมิน
2. นัดหมายเพือทําข้อสอบหลังเรี ยน (post-test) นอกจากนี ยังให้ นักศึ กษาทําแบบวัด เจตคติข องนักศึ กษาที มี ต่ อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษด้วย

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

455

5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นีจะประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยแยกวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังนี
1. แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ สถิติทีใช้ในการิ เคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี และร้อยละ
2. แบบวัด เจตคติ ข องนักศึ กษาที มีต่อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ม ลั ติมี เดี ย Rosetta Stone ในการช่ วยสอนทักษะการฟั ง
ภาษาอังกฤษ ซึ งเป็ นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกําหนดระดับเจตคติโดยการให้คะแนนดังนี
ข้อคําถามทีเป็ นเชิงบวก
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
ให้คะแนน 1 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 3 คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน 4 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง
ให้คะแนน 5 คะแนน
ข้อคําถามทีเป็ นเชิงลบ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
ให้คะแนน 5 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 3 คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน 2 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง
ให้คะแนน 1 คะแนน
เกณฑ์ การแปลผล
ค่าเฉลี ยคะแนนการวัด เจตคติ ของนักศึ กษาที มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม ลั ติมีเดี ย Rosetta Stone ในการช่ วยสอน
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ มีดงั นี
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง นักศึกษามีเจตคติในระดับไม่ดีอย่างยิง
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง นักศึกษามีเจตคติในระดับไม่ดี
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง นักศึกษามีเจตคติในระดับเป็ นกลาง
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง นักศึกษามีเจตคติในระดับดี
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง นักศึกษามีเจตคติในระดับดีอย่างยิง

ผลและวิจารณ์ ผล

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เพือเปรี ยบเที ยบทักษะการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก่อนและ
หลังการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone และเพือศึกษาเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อการ
เรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone โดยใช้แบบทดสอบการฟั งภาษาอังกฤษ โดยเลือก
เนื อหาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย (Rosetta Stone Program) จํานวน 1 ฉบับ มี 50 ข้อ 50 คะแนนและแบบวัดเจต
คติของนักศึกษาที มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสอบถาม
มาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ (Rating Scale) โดยศึกษาจากเจตคติของนักศึกษาที มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดีย
ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ซึงรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษทังหมด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

456

ในภาคการศึ กษาที 1 ปี การศึ กษา 2560 จํานวน คน และผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอัง กฤษมาอย่างน้อย จํานวน 2
รายวิชา ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์ดงั นี
ตารางที 1 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลัง (posttest) ด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
การทดสอบด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
n
Mean
SD
ก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

300

หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

15.68

300

ผลต่าง (ก่อน-หลัง)

23.33

2.88

7.65

5.20

จากตารางที 1 เมื อศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บค่ าเฉลี ยและค่ าเบี ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบด้านทัก ษะการฟั ง
ภาษาอังกฤษ ก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone และหลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
Rosetta Stone จะเห็ นว่า หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียมีทกั ษะด้านการฟังภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย โดยมีผลต่างเท่ากับ 7.65
25
20
15
10
5
0
Mean
SD

ก่อนการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย
15.68
2.88

หลังการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย
23.33
5.2

ภาพที 1 ภาพแสดงค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลัง (posttest) ด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
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ตารางที 2 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta
Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
รายการ
ส่วนเบียงเบน
ระดับเจตคติ
ค่าเฉลีย ( )
มาตรฐาน (S.D.)
. มีความสุ ขทีได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta
4.58
0.54
ดีอย่างยิง
Stone ในการเรี ยนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
. เรี ยนทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone แล้วสนุก

. เรี ยนทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone แล้วใช้ประโยชน์ได้จริ ง
. เรี ยนทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone แล้วทําให้กล้าพูดกับ
ชาวต่างชาติมากขึน
. ทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย Rosetta Stone ควรเรี ยนแค่ ชัวโมงต่อสัปดาห์ก็
พอแล้ว
. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone แล้ว
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษมีพฒั นาการทีดีมากขึน
. รู ้สึกเครี ยดทุกครังเมือนึกถึงการเรี ยนทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta
Stone
. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเป็ นโปรแกรมทีใช้งานยาก
9. เรี ยนทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone แล้วเกิดความสับสน
สรุ ป

4.65

0.62

ดีอย่างยิง

4.30

0.45

ดี

4.25

0.40

ดี

4.35

0.49

ดี

4.78

0.63

ดีอย่างยิง

4.92

0.75

ดีอย่างยิง

4.25
4.18

0.40
0.20

ดี
ดี

4.47

0.49

ดี

จากตารางที 2 ระดับเจตคติ ของนักศึ กษาที มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดี ย Rosetta Stone ในการช่วยสอน
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ พบว่า ค่าเฉลียของเจตคติของนักศึกษาอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.47

สรุ ปผลการวิจัย

1. จากการศึ กษาเพือเปรี ยบเทียบทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาก่อนและหลังการเรี ยน
การสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดี ย Rosetta Stone จะเห็ นว่า หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม ลั ติมิเดี ย
Rosetta Stone มี ท ั ก ษะด้า นการฟั ง ภาษาอัง กฤษมากกว่า ก่ อ นการใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มิ เดี ย Rosetta Stone
ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อที 1 คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย Rosetta Stone มาช่ วยเสริ มในการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษมีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ลําปาง ซึงสอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมเสริ มทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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มัล ติ มี เดี ยและการใช้เทคโนโลยีเพื อพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น อาศัยกระบวนการทางปั ญ ญา (Intellectual Skills)
คือกระบวนการทีมีองค์ประกอบสําคัญ ด้านการรับรู้สิงเร้า (Stimulus) การจําแนกสิ งเร้าจัดกลุ่มเป็ นความคิดรวบยอด หรื อ
Concept การเชือมโยงความคิ ดรวบยอดเป็ นกฎเกณฑ์หรื อหลักการ (Rule) ด้วยวิธีอุปนัย (Inductive) การนํากฎเกณฑ์หรื อ
หลัก การไปประยุก ต์ ใ ช้ด ้ว ยวิธี นิ ร นัย (Deductive) และการสรุ ป เป็ นองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ (Generalization) ดัง นั น การใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนภาษาในประเทศไทยมุ่งเน้นเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตํา ดังนันจึ งมีลกั ษณะของ
บทเรี ยน ซ่อมเสริ มและเกม เพือการศึกษาซึงจูงใจผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี (อารยา เนียมลอยอ้างในศรี สกูล จิรรัตน์สกุล, 2548)
2. จากการศึกษาเรื องเจตคติของนักศึกษาที มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดี ย Rosetta
Stoneในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ พบว่าค่าเฉลียของเจตคติ ของนักศึ กษาอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ
. ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อที 2 คือเจตคติของนักศึกษามีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ในระดับอุดมศึ กษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดทีเกียวกับองค์ประกอบของ
เจตคติ มี องค์ป ระกอบ ด้าน คื อ องค์ป ระกอบด้านปั ญ ญา องค์ป ระกอบด้านความรู ้สึ ก และองค์ด้านพฤติ กรรม ซึ ง
องค์ประกอบทัง ด้านมีความสัมพันธ์กนั เพราะเมือมีความรู ้ ความคิด หรื อความเชือแล้วจะทําให้เกิดความรู ้สึก เกิดอารมณ์
จึงส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมในทีสุด (สุ ชา จันทน์เอม, , หน้า )

อภิปรายผล

เมือนําผลการศึ กษาการเปรี ยบเทียบทักษะการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึ กษาในระดับ อุด มศึ กษา มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ก่อนและหลังการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone
และเจตคติ ข องนัก ศึ กษาที มี ต่ อ การเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ม ัล ติ มี เดี ย Rosetta Stone มาพิ จ ารณา
ประกอบกับทฤษฎีและแนวคิดทีเกียวข้อง สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
จากผลการศึ กษาเพือเปรี ยบเที ยบทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึ กษา ก่อนและหลังการ
เรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone พบว่า คะแนนการทดสอบหลังการเรี ยนมากกว่าก่อน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone มีผลต่างก่อน-หลัง เท่ากับ . เนืองจากนักศึกษาให้ความสนใจและ
ให้ค วามสําคัญ กับ การเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม ลั ติมี เดี ย Rosetta Stone นอกจากนี โปรแกรมนี ยัง
สามารถดาวน์โหลดเป็ นแอพพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ซึ งสอดคล้องกับ Byrne (อ้างใน สุ ภทั รา อักษรานุเคราะห์,
, หน้า ) ได้กล่าวไว้วา่ การสอนภาษาอังกฤษในปั จจุบนั ได้เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพือการสื อสารได้ การ
ฟั ง-พูดจึงมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนการสอน การฝึ กความเข้าใจในการฟั งมี ความสําคัญพอๆกับการฝึ กความสามารถใน
การพูด ดังนันจึงควรพัฒนาทักษะทังสองไปพร้อมๆกัน

กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เพือเปรี ยบเที ยบทักษะการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก่อนและ
หลังการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย Rosetta Stone และเพือศึกษาเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อการ
เรี ย นการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ม ัล ติ มี เดี ย Rosetta Stone ผู ้วิจัย ขอขอบคุ ณ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที ให้ ค ํา แนะนํา
และอาจารย์เบ็ ญญา อิน วรรณ์ ที กรุ ณาเป็ นวิท ยากรในการอบรม รวมไปถึ งที มงานคณะวิจยั ที ให้ค วามร่ วมมื ออัน เป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจยั นี และนักศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปางที ลงทะเบียน
เรี ยนวิช าภาษาอังกฤษในภาคการศึ ก ษาที ปี การศึ ก ษา
จํานวน คน ที เสี ยสละเวลาในการให้ ข ้อมู ล ที เป็ น
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ประโยชน์อย่างยิงต่อการศึกษาวิจยั ครังนี ซึ งผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์สรุ ปผล ตลอดจนนํามาประกอบการ
จัดทําข้อเสนอแนะต่างๆ ในการศึกษาวิจยั นีได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทําให้งานวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ

การศึ กษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเพือพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาใน
รายวิชาฟิ สิ กส์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาชันปี ที จากสาขาพืชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์
ภาคเรี ยนที / จํานวน คน ซึงได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบประเมินโครงงาน
และแบบประเมินทักษะในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย
ผลการศึกษาพบว่า ผลคะแนนการประเมินโครงงานของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับสูง และมีทกั ษะในการแก้ปัญหา
อยูใ่ นระดับ พอใช้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถด้านการเชือมโยงความรู ้ทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิสูงทีสุ ด
คําสําคัญ : 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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สังคมในโลกยุคปั จจุบนั มีการพัฒนาการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเปลียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ งเปลี ยนแปลงและมี การพัฒ นาเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการติด ต่อสื อสารที เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
สะดวก ความรู ้มีอยูอ่ ย่างไม่จาํ กัดทุกที สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลาทําให้การเรี ยนรู้ของคนรุ่ นใหม่นนต้
ั องมีความพร้อมและ
ทักษะทีจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ของศตวรรษที 21 การศึ กษาวิทยาศาสตร์ นบั เป็ นปั จจัยลําดับต้น ๆ ทีควรได้รับการพัฒนาและ
จากการศึกษาพบว่าการศึ กษาวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา รวมทังการ
สื อสารและการทํางานเป็ นที ม ได้ โดยเฉพาะอย่างยิงถ้าจัด การเรี ยนรู ้ ใ ห้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามเข้าใจเกี ยวกับ ธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ รวมทังส่ งเสริ มให้มีการฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สุ พรรณี ,
) ดังนันการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนเพือให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ เกิดทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถทําได้โดยจัดให้ผเู้ รี ยน
ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมมากทีสุ ดและได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ผูส้ อนจึงเป็ นผูท้ ีมีบทบาทสําคัญอย่างยิงในการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้และจัดกิจกรรมเพือพัฒนาผูเ้ รี ยน (รพีพรรณ และนวลศรี , 2557 )
วิชาฟิ สิ กส์เป็ นวิชาวิทยาศาสตร์ พนฐานที
ื
สําคัญวิชาหนึ งในระดับอุดมศึ กษา โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเกษตรศาสตร์ วิชาฟิ สิ กส์เป็ นวิชาที ศึ กษาเกี ยวกับ ความจริ งที เกิ ดขึ นใน
ธรรมชาติ เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเกิดขึน โดยต้องอาศัยการคิ ดหาเหตุผลและค้นคว้าเพืออธิ บายลักษณะที เป็ น
เหตุผลทางกายภาพของวัตถุ และมุ่งหวังให้สามารถนําไปต่อยอดทางความคิดเป็ นเป็ นการประยุกต์ความรู ้เพือสร้างสรรค์
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ในแต่ละสาขาในอนาคตได้ แต่ในสภาพปั จจุบนั จะพบว่ามีปัญหาเกียวกับผลการศึกษาของผูเ้ รี ยน
รายวิชาฟิ สิ กส์เกิดขึน จากการศึกษาการวิจยั และประสบการณ์ของผูว้ ิจยั ที สอนรายวิชานี มากกว่า 10 ปี พบว่าปั จจัยหนึงทีมี
ต่อผลสัมฤทธิ ทางเรี ยนของผูเ้ รี ยน คื อ ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทังภาคทฤษฎีและปฏิ บ ัติ ในการสอนวิชาฟิ สิ กส์
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งเป็ นลักษณะที ดึ งดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ ทําให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้มากทีสุ ด
และสามารถทําให้ผูเ้ รี ยนรู้สึกว่าสิ งที เรี ยนไม่ ใช่เรื องไกลตัว ให้การเรี ยนรู ้เกิ ดขึ นที ตัวผูเ้ รี ยนเพือให้ผูเ้ รี ยนสร้ างและหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผูอ้ ืน มิใช่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างโดดเดียว (ประมวล , ) และผูเ้ รี ยนไม่
สามารถนําความรู ้ในวิชาฟิ สิ กส์ไปเชือมโยงแก้ไขปั ญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ขาดความกระตือรื อร้นใน
การเรี ยน อาจเป็ นเพราะผูส้ อนเน้นการสอนแบบบรรยาย ทําให้ผเู ้ รี ยนเน้นท่องจําและแก้ปัญหาโจทย์มากเกิ นไป เรี ยนไม่
สนุ ก เข้าใจเนื อหาได้ยากและเกิ ดเจตคติไม่ดีต่อรายวิชาฟิ สิ กส์ จากการศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของผูว้ ิจยั
พบว่า สะเต็ม ศึ กษา คื อ แนวทางการจัด การศึ กษาที บู รณาการความรู ้ใน สหวิท ยาการ ได้แก่ วิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรม
เทคโนโลยี และคณิ ตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริ ง รวมทังการพัฒนากระบวนการหรื อผลผลิต
ใหม่ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และการทํางาน ช่วยผูเ้ รี ยนสร้างความเชือมโยงระหว่าง สหวิทยาการ กับชีวิตจริ ง
และการทํางาน การจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึ กษาเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที ไม่เน้นเพียงการท่องจากทฤษฎีห รื อ กฎทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ แต่เป็ นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรื อกฎเหล่านันผ่านการปฏิ บตั ิให้เห็นจริ งควบคู่กบั การ
พัฒนาทักษะการคิด ตังคําถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบใหม่ๆ พร้อมทังสามารถนําข้อค้นพบนัน
ไปใช้หรื อบูรณาการกับชี วิตประจําวันได้ การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลกั ษณะ ประการได้แก่ (1) เป็ นการ
สอนทีเน้นการ บูรณาการ ( ) ช่วยผูส้ ร้ างความเชือมโยงระหว่างเนื อหาวิชาทัง กับชี วิตประจําวันและการทําอาชีพ ( )
เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที ( ) ท้าทายความคิดของผูเ้ รี ยน ( ) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที สอดคล้องกับ เนื อหาทัง วิชา จุด ประสงค์ข องการจัด การเรี ยนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา คือ ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนรักและเห็ นคุณค่าของการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านัน
เป็ นเรื องใกล้ตวั ทีสามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
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ดังนันเมื อผูว้ ิจยั เป็ นอาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 ที เป็ นรายวิชาในกลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชี พสําหรับ
นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 จะประกอบด้วยภาคบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ งการจัดการ
เรี ยนการสอนมีจุดประสงค์ทีสําคัญคือให้ผเู ้ รี ยนฝึ กและทําความเข้าใจกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีจําเป็ นต่อการศึกษา
ค้น คว้าหรื อแก้ปัญหาเชิ งปฏิบ ัติ ฝึ กทังด้านความคิ ดและด้านลงมือปฏิบ ัติจริ ง โดยฝึ กเชื อมโยงความรู ้ภาคทฤษฎี เข้ากับ
สถานการณ์จริ ง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจะนําการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษามาใช้ในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 ทีจัดให้กบั นักศึ กษาจาก
สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และได้ศึกษาผล
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานในการจัดการสอนแบบสะเต็ม

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือพัฒนาทักษะในการแก้ปั ญหาในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน โดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน
2. ขันตอนการทําวิจยั
2.1 การวิจยั นี เป็ นการวิจยั ในชันเรี ยน ที ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษาในระดับการบูรณาการแบบข้าม
สาขาวิชา โดยการจัดการเรี ยนรู้ทีให้นกั ศึกษาเชือมโยงความรู ้และทักษะทีเรี ยนรู ้จากวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์กบั ชีวติ จริ ง โดยประยุกต์ความรู้และทักษะเหล่านันในการแก้ปัญหาทีเกิดขึนจริ งในชุมชนหรื อสังคม
และสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตัวเอง ผูส้ อนกําหนดกรอบของปั ญหากว้างๆ ให้นกั ศึกษาและให้นกั ศึกษาระบุปัญหา
ทีเฉพาะเจาะจงและวิธีการแก้ปัญหาเอง โดยกําหนดกรอบของปัญหาดังนี
(1) ปั ญหาหรื อคําถามทีนักศึกษาสนใจ
(2) กําหนดหลักฐานของการดําเนินการของตนเองในแต่ละขัน
(3) ความรู ้เดิมของนักศึกษา ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( Project-based activities)
2.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาครังนี กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชันปี ที จากสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์ ภาคเรี ยนที /
จํานวน คน ซึ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ าย เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมิน
ทักษะในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย
2.3 นิยามของ STEM ในการศึกษาครังนีกําหนดดังนี
S (Science) หมายถึ ง ความรู้ ด้านวิท ยาศาสตร์ ที นัก ศึ ก ษาได้รั บ ความรู ้ จ ากรายวิช าหรื อ โดยอาศัย
กระบวนการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)
T (Technology) หมายถึง กระบวนการทํางานที มีการประยุกต์ศาสตร์ สาขาอืน ๆ ที เกี ยวข้อง มาใช้ใน
การแก้ปัญหา ปรับปรุ งแก้ไขหรื อพัฒนาสิ งต่าง ๆ เพือตอบสนองความต้องการ หรื อความจําเป็ นของมนุษย์ โดยใช้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
E (Engineering) หมายถึ ง การสร้ างสรรค์น วัตกรรมหรื อสร้างสิ งต่าง ๆ เพืออํานวยความสะดวกต่ อ
มนุ ษ ย์ โดยอาศัยความรู ้ ด ้านวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ส ร้ างสรรค์ชิ น
งานนัน ๆ
M (Mathematics) หมายถึง การคํานวณ ทีนํามาใช้การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรื อชินงาน
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2.4 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( Project-based activities)
ระยะเวลา 15 สัปดาห์
สั ปดาห์ ที 1-3 ผูว้ จิ ยั ได้อธิ บายและเสริ มสร้างกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้นกั ศึกษาโดยผ่านกิจกรรมต่าง
ๆ เช่น กิจกรรมสะพานรักราชมงคลล้านนา กิจกรรมเวลาแห่งความสุข กิจกรรมกระป๋ องอัศจรรย์ กิจกรรมสมดุลแห่ งหยิน
หยาง เป็ นต้น

ภาพที กิจกรรมเสริ มสร้างกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

สั ป ดาห์ ที 4-5 ผู ว้ ิจัยอธิ บ ายกิ จกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( Project-based activities) ให้กับ กลุ่ ม ตัวอย่าง และกําหนดการ
รายงานความก้าวหน้ าของการทําโครงงานจํานวน 5 ครั งเพื อรับ ฟั งข้อเสนอแนะ ในการปรับ ปรุ ง และแก้ไขชิ นงาน
โดยกําหนดให้ ส ร้ างชิ นงานที ใช้ค วามรู ้ด ้านฟิ สิ ก ส์ แ ละเชื อมโยงกับ ความรู ้ ด ้านการเกษตร และร่ วมกัน กับ นัก ศึ ก ษา
กําหนดให้บนั ทึกประชุมเป็ นหลักฐานของการดําเนินการของกลุ่มในแต่ละขัน
สัปดาห์ ที 7 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าครังที 1 พร้อมกับส่งบันทึกการประชุมการแบ่งหน้าทีรับผิดชอบการทํางาน
และประชุมกลุ่มตัวอย่างนําเสนอจะทําโครงงาน เรื องต่าง ๆทีสนใจของแต่ละกลุ่ม
สัปดาห์ ที 8 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าครังที 2 พร้อมกับส่ งบันทึกการประชุมการวางแผนงาน การสืบค้นข้อมูล
การออกแบบชินงาน
สัปดาห์ ที 11 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าครังที 3 พร้อมกับส่ งบันทึกการประชุมการจัดทําชินงานทีเสร็จสมบูรณ์
สัปดาห์ ที 14 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าครังที 4 พร้อมกับส่งบันทึกการประชุมการจัดทําชินงานทีเสร็ จสมบูรณ์
และแก้ไขตามข้อแนะนํา พร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์
สัปดาห์ ที 15 กลุ่มตัวอย่างนําเสนอโครงงาน ในรู ปแบบนิทรรศการ
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ภาพที 2 การนําเสนอโครงงานในรู ปแบบนิทรรศการตามแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
2.5 เครื องมือทีใช้ทาํ การวิจยั ประกอบด้วย
2.5.1 รายงานบันทึกการประชุมกลุ่มของนักศึกษา
. . แบบประเมิน การออกแบบและสร้างชิ นงาน มี รายการประเมิ น ประกอบด้วย การใช้ห ลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ ทางวิศวกรรม ความสําเร็จของงาน ประสิ ทธิ ภาพของชุด
อุปกรณ์ การวางแผนและการทํางานร่ วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์
2.5.3 แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นการประเมินหลังเรี ยนโดยจัดทําโครงงานเกียวกับการ
แก้ปัญหา เรื อง การประยุกต์ใช้ความรู ้ทางฟิ สิกส์เพือการเกษตร กลุ่มละ 1 โครงงาน โดยการวัดผลใช้แบบประเมินโครงงาน
โดยผ่านผูเ้ ชี ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึ กษาโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) คะแนน 15
คะแนน
2. สถิติทีใช้ในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย
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ตารางที 1 แสดงผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหา
ประเด็นประเมิน
คะแนนตามเกณฑ์
ระบุปัญหา
1.71
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา
1.86
เลือกแนวทางการแก้ปัญหา
1.57
เชือมโยงความรู ้ทฤษฎีสู่การ
2
ประยุกต์ใช้
การนําเสนอ
1.86
1.80
เฉลีย X
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ร้อยละ
57.14
61.90
52.38
66.66

ระดับคุณภาพ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

61.90
60

พอใช้
พอใช้

จากตารางที 1 นักศึกษามีทกั ษะความสามารถในการแก้ปัญหา อยูใ่ นระดับพอใช้ X  60% ถ้าพิจารณาเป็ นราย
ด้านจากค่าเฉลียของคะแนนความสามารถมากที สุ ดไปน้อยที สุ ดได้ดงั นี นักศึ กษามีความสามารถในการเชือมโยงความรู ้
ทฤษฎี ท างฟิ สิ ก ส์ ไปสู่ การประยุกต์ใช้ใ นด้านการเกษตรอยู่สู งที สุ ด X  66.66%  รองลงมาคื อ การเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาและการนําเสนอตามลําดับ X  61.90% 
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ นฐาน ( Project-based activities) พบว่า
) การออกแบบและสร้างโครงงาน กลุ่มตัวอย่างดําเนินการตามนิยามสะเต็มศึกษาดังนี ทบทวนความรู ้วชิ าฟิ สิ กส์
ที เกียวข้อง (S=Science) การเคลือนที แนวราบ การเคลือนที ในแนวดิ ง กฎการเคลือนที งานพลังงาน กลศาสตร์ ของไหล
ไฟฟ้ าเบื องต้น พลังงานทดแทน การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตที เกียวข้อง (T=Technology) ในการออกแบบชิ นงาน
การเลือกใช้วสั ดุทีมาประกอบชินงาน (E=Engineering) โดยการคํานวณปริ มาณต่าง ๆ ทีเกียวข้อง (M=Mathematics)
) ผลประเมินการออกแบบและสร้างชินงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
. มีการใช้ห ลักการทางวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในทํา
โครงงานของกลุ่มตัวเอง
.มีความเข้าใจทีถูกต้องในภาพรวม
. สามารถทํางานสําเร็ จภายในเวลาทีกําหนด และเป็ นไปตามเงือนไข
. มีการออกแบบวิธีการทดสอบประสิ ทธิภาพโครงงานและปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
.มีการวางแผนและการทํางานร่ วมกัน มีการประชุมเพือการวางแผนการทํางาน แบ่งหน้าที ความรับผิดชอบ
. มี การอภิ ป รายและลงข้อสรุ ป ร่ วมกัน ในประเด็น ปั ญ หาที พบและทุ กคนมี ส่วนร่ วมในกระบวนการทํางาน
ออกแบบและพัฒนาโครงงานของกลุ่มตัวเอง

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั เรื องการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเพือพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาในรายวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง (Experimental Research) โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเพือพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาในรายวิชาฟิ สิ กส์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่ านทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาฟิ สิกส์ ภาคเรี ยนที / จํานวน คน ซึงได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย เครื องมือที
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ใช้ในการเก็บข้อมูลคื อ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินทักษะในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ
และค่าเฉลีย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถในการแก้ปั ญหา เรื อง การประยุกต์ใช้ความรู ้ทางฟิ สิ กส์เพือการเกษตร ของนักศึ กษาที จัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา โดยใช้โครงงานเป็ นฐานภาพรวมพบว่านักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาอยูใ่ น
ระดับพอใช้ เมือพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษามีความสามารถในการเชือมโยงความรู ้ทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้เป็ นลําดับที
1 และความสามารถในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาเป็ นลําดับสุดท้าย
2. การนําการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาในระดับการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็ น
ฐาน ( Project-based activities) โดยการจัด การเรี ยนรู ้ ทีให้นักศึ กษาเชื อมโยงความรู ้และทักษะที เรี ยนรู ้ จากวิท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์กบั ชีวิตจริ ง โดยประยุกต์ความรู ้และทักษะเหล่านันในการแก้ปัญหาทีเกิดขึน
จริ ง และสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู้ของตัวเอง และศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบ สะเต็มศึกษา ทีสอดคล้องกับ นิยาม
ของ STEM ในการศึกษา คือ S (Science) พบในส่ วนการทบทวนความรู้และนําหลักการด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ ส่ วนของ
T(Technology) คือ การสื บ ค้นข้อมูลในเรื องที สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู้ห ลายๆ แหล่ง ส่ วนของ E (Engineering ) ด้านวิ
ศกรรมศาสตร์ พบในส่ วนการสร้างสรรค์ออกแบบโครงงานของแต่ละกลุ่ม โดยอาศัยความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และกระบวนการทางเทคโนโลยีมาประยุกต์และ M(Mathematics) พบในส่ วนการคํานวณในการสร้างสรรค์ส่วนต่าง ๆของ
โครงงานของแต่ละกลุ่ม

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ทีให้การสนับสนุนผูว้ จิ ยั ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรม
โครงงานเป็ นฐาน ( Project-based activities) และขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ชันปี ที 3 คณะวิทยาศาสตร์ และ
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การศึกษาครังนี
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การวิจ ัยครังนี มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื อหาแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์
ดิ สครี ตของคณะครุ ศ าสตร์ อุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ใช้ข อ้ มูลการประเมิ น คุณ ภาพการเรี ยนการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสตรี ต ปี การศึกษา 2556-2560 จํานวน 76
คน เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน สถิติทีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า ในปี การศึกษา 2556-2560 นักศึ กษาประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสค
รี ต ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.51, S.D. = 0.72) ส่วนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรี ยน การสอน พบว่า ผูส้ อนควร
ให้ขอ้ มูลและแนะนําแหล่งค้น คว้าหาความรู้ เพือให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาความรู ้เพิมเติม มี การปรั บ ปรุ งสื อการสอนให้ทัน สมัย
พัฒนาสื อนวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยสอนให้นกั ศึกษาสามารถนําไปทบทวนนอกห้องเรี ยนได้ และส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีการ
ฝึ กปฏิบตั ิเพิมมากขึน
คําสําคัญ : การพัฒนาคุณภาพ; การจัดการเรี ยนการสอน; คณิตศาสตร์ดีสตรี ต
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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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คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
เป็ นระบบ มี แบบแผน สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หาหรื อสถานการณ์ ได้อ ย่างถี ถ้วน รอบ คอบ ช่ วยให้ ค าดการณ์ วางแผน
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อีกทังยังเป็ นเครื องมือในการศึกษาศาสตร์อืนๆ
คณิ ตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีขึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
(ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) อีกทังคณิ ตศาสตร์ ยงั ถูกจัดว่าเป็ นศาสตร์สัมบูรณ์ ทีไม่จาํ ไม่เป็ นต้องมีการอ้างถึงจากโลกภายนอก
ซึงนักคณิ ตศาสตร์กาํ หนดและพิจารณาโครงสร้างบางประเภท สําหรับใช้ในคณิ ตศาสตร์เองโดยเฉพาะ เนืองจากโครงสร้าง
อาจทําให้สามารถอธิบายสาขาย่อย ๆ หลาย ๆ สาขาได้ในภาพรวม หรื อเป็ นประโยชน์ในการคํานวณพืนฐาน
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดีสคริ ต เป็ นรายวิชาที มีความสําคัญกับการเรี ยนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื องจากเป็ นพื น
ฐานความรู ้เกียวกับคณิ ตศาสตร์ ทีจะนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์บนพืนฐานของ ตัวดําเนิ นการทาง
ตรรกศาสตร์ และต้องมีการแก้ปัญหาบนพืนฐานของหลักการคํานวณทางคอมพิวเตอร์ ดังนัน การเรี ยนการสอนต้องมีการ
พัฒ นาความคิดของผูเ้ รี ยนทําให้ผูเ้ รี ยนมีความคิ ดสร้ างสรรค์ คิ ดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ได้อ ย่างถี ถ้วน รอบ คอบ ช่ ว ยให้ ค าดการณ์ วางแผน ตัด สิ น ใจ แก้ปั ญ หา และนําไปใช้ใ น
ชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้อง
การพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ที กําหนดไว้ในหลัก สู ต รการศึ ก ษานัน
นอกจากจะขึนอยูก่ บั ตัวผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาแล้ว ยังมีปัจจัยสําคัญทีช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิงขึ น คื อ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนจําเป็ นต้องศึ กษาและพัฒนาวิธีการจัดการเรี ยนรู้ให้
เหมาะสมกับเนื อหาและผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะเนื อหาทีผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่เข้าใจยาก ดังนันการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้าน
การสื อสาร การสื บเสาะและเลื อกสรรสารสนเทศ การตังข้อสมมติฐาน การให้เหตุผล การเลือกใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการ
แก้ปัญหา และยังเป็ นพืนฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทังวิชาการด้านอืนๆ ด้วย
ดังนันการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมนันเป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยน เพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้สูงสุด เนืองจากการมีส่วนร่ วมสามารถกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้น ความ
กระฉับกระเฉง และความตืนตัวในการเรี ยนรู ้รวมถึงความรู ้สึกรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของตนเอง และความสามารถในการ
เรี ยนรู ้แบบนําตนหากผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ในทุกขันตอน ตังแต่ขนการวางแผนการ
ั
เรี ยนรู้ ขันทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ และขันประเมินผลการเรี ยนรู้
ดังนันเพือให้การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดีสครี ตมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนเข้าใจเรี ยนได้ง่ายขึ น
ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสครี ต โดยศึกษาจากการ
เรี ยนการสอนทีผ่านมา เพือนํามาปรับปรุ งแก้ไขการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและตรงตามความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนทางด้านคณิ ตศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครี ตของคณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจ ัย คือ นักศึ กษาหลักสู ตรครุ ศ าสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิ ตของคณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 254 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ างที ใช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ที ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ดิสตรี ต ปี การศึกษา 2556-2560 จํานวน 76 คน โดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
2. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครี ต
ของสํานักส่ งเสริ มงานวิชาการและงานทะเบี ยน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สํานักงานส่ งเสริ มงาน
วิชาการและงานทะเบียน, 2560) จํานวน 12 ข้อ และแบบสอบถามเกียวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ดีสครี ต เป็ นลักษณะแบบปลายเปิ ด จํานวน 4 ข้อ
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
2. กําหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมกับองค์ป ระกอบการจัดการเรี ยนการสอน เพือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
3. สร้างแบบสอบถามเกียวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดีส ครี ต เป็ นลักษณะเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด จํานวน 4 ข้อ ประกอบไปด้ว ย เนื อหาที ใช้ส อน กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื อการสอน และการวัด และ
ประเมินผล
4. นําแบบประเมิ น และแบบสอบถามที สร้ างขึ นไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้อ ง
ระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยูร่ ะหว่าง . . แสดงให้เห็นว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
5. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ จากนันนําไปทดลองกับกลุ่มทีมีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 25 คน เพือตรวจสอบความถูกต้องและภาษาทีใช้ และทําการหาค่าสัมประสิทธิ ความเชือมันเท่ากับ
95%
6. นําแบบประเมินและแบบสอบถามการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดีสครี ตทีสมบูรณ์แล้วไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป และนําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล
ผูว้ ิจัยได้ท ําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที รวบรวมจากแบบประเมิน การเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดิสครี ต ทาง
Online ระหว่างปี การศึกษา 2556-2560 นํามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติ ดังนี
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1. นําข้อมูลมาคํานวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าคะแนนเฉลีย ( x ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) โดย
กําหนดลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ ดังนี
ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
5
ดีมาก
4
ดี
3
พอใช้
2
น้อย
1
น้อยทีสุด
2. นําข้อมูลทีได้จาการวิเคราะห์ การเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ดิสครี ตของนักศึ กษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิ วเตอร์ คณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาเที ย บกับ เกณฑ์ การแปลผล
ดังต่อไปนี
ค่าเฉลีย
ระดับสภาพปัญหา
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 เ คราะห์ แ นวทางการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การเรี ยนการสอนรายวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ดิ ส ครี ตของ
คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า

4.79

4.51

ปี การศึกษา 2556

4.87

4.51

4.44

ปี การศึกษา 2557

ปี การศึกษา 2558

ปี การศึกษา 2559

ปี การศึกษา 2560

ภาพที 1 ผลการประเมินการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครี ต ปี การศึกษา 2556-2560

จากภาพที 1 ผลการประเมินการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครี ต ปี การศึกษา 2556-2560 พบว่า นักศึกษา
ทีเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดิสครี ต มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน
รายวิชาต้องไม่ตากว่
ํ า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทุกปี การศึกษา และเมือพิจารณาถึงแบบสอบถามการเรี ยนการสอนรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ดีสครี ตเพือนํามาเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน ทัง 4 ด้าน ดังตารางที 1
ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์การเรี ยนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสครี ต
รายละเอียด
จํานวน (ความถี)
1. เนือหาทีใช้สอน
ควรให้ขอ้ มูลและแนะนําแหล่งค้นคว้าหาความรู ้
45
เนือหามีความหลายหลาย
34
มีแบบฝึ กหัดและเฉลยเพิมเติม
31
2. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีการฝึ กปฏิบตั ิเพิมมากขึน
23
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ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์การเรี ยนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสครี ต (ต่อ)
รายละเอียด
เน้นกิจกรรมทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
มีการจัดกิจกรรมทีร่ วมกลุ่มกันทํางานเพิมมากขึน
3. สื อการสอน
มีการปรับปรุ งสื อการสอนให้ทนั สมัย
พัฒนาสื อการสอนแบบ Online
มีใบงานและแบบฝึ กหัดให้หัดปฏิบตั ิ
4. การวัดและประเมินผล
มีการวัดผลตามสภาพจริ ง
เมือทําการวัดผลควรแจ้งผลการทดสอบให้กบั นักศึกษาได้รับทราบ
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จํานวน (ความถี)
13
10
20
10
4
5
3

จากตารางที 1 แนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดีสคริ ต พบว่า ผูส้ อนควรให้ขอ้ มูลและ
แนะนําแหล่ ง ค้น คว้าหาความรู้ เพื อให้ ผูเ้ รี ยนศึ ก ษาความรู ้ เพิ มเติ ม มี ก ารปรั บ ปรุ งสื อการสอนให้ ท ัน สมัย พัฒ นาสื อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยสอนให้นกั ศึกษาสามารถนําไปทบทวนนอกห้องเรี ยนได้ และส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีการฝึ กปฏิบตั ิ
เพิมมากขึน

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษา พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนทีผ่านมาผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมาก
และผูเ้ รี ยนต้องการให้ผสู ้ อนปรับปรุ งวิธีการสอน สื อการสอน และกิจกรรมการสอน ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ วรรณา
จุย้ ทอง (2558) กล่าวไว้ว่า เทคนิ ค การสอนครู สอนคณิ ตศาสตร์ ที ดี ต้องมี การนําเข้าสู่ บ ทเรี ยน ตังคําถาม ใช้วาจากริ ยา
ท่าทางสื อความหมาย และเน้นการใช้สือการสอน กระบวนการกลุ่ม เพือพัฒนการคิดของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ บรรจง พลขันธ์ และคณะ (2555) ทีได้ทาํ การวิจยั แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย
อาชี พวาปี ปทุ ม พบว่า สถานศึ กษาควรจัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและเน้นการปฏิ บตั ิจริ ง จัดหลักสู ตรที
หลากหลายสอดคล้อ งกับ ศัก ยภาพของผู ้เรี ย น ครู ผู้ส อนควรจัด ทํา แผนการสอนที เน้ น การบู ร ณาการหลัก การทาง
วิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์ในหน่วยการเรี ยนด้วย ดังนัน แนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสคริ ตทีมี
ประสิ ทธิ ภาพสามารถส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบนัน ผูส้ อนควรเน้นการจัดการเรี ยนการสอนทีฝึ ก
ให้คิดวิเคราะห์ มีการนําสื อการสอนทีทันสมัยทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ตลอดเวลา เช่น Google Classroom, E-learning
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผูส้ อนและผูท้ ีเกียวข้องควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นการสื บเสาะให้ผเู ้ รี ยนได้มีการแก้ไขปัญหา มี
การตังข้อสมมติฐาน การให้เหตุผล และการเลือกใช้วธิ ี การคิดอย่างเป็ นระบบ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
ควรมีการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีหลากหลายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และมีการเปรี ยบเทียบวิธีการสอนที
แตกต่างกันเพือให้ได้วธิ ีการสอนทีทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ
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ขอขอบคุ ณมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที ให้การสนับ สนุ น ทุ นอุด หนุ น การวิจยั และนักศึ กษา
คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรม มา ณ ทีนี
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การพัฒ นาคู่มือและการเรียนรู้ คําศัพ ท์ ภาษาอังกฤษจากเกม
Overwatch The Guidebook Development and Studying of English Vocabulary toward Overwatch
Game
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ สร้างคู่มือสําหรับการเล่นเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย สําหรับผูเ้ ล่นเกมและผู้
ทีต้องการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์เพิมเติมภายในเกม และ เพือประเมินความรู ้ดา้ น คําศัพท์และประเมินความพึงพอใจจากการใช้คู่มือ
เกม Overwatch ฉบับภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ครังนี คือ ผูท้ ี เล่นเกม Overwatch จํานวน 20 คน ซึ งเป็ นกลุ่ม
ตัว อย่า งที ได้ม าแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จัย ประกอบด้ว ย คู่ มื อ เกม Overwatch ฉบับ
ภาษาไทย แบบทดสอบก่ อนและหลังการอ่าน คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจ ัย การสร้ างคู่ มื อเกม Overwatch ฉบับ ภาษาไทย ได้รวบรวมคําศัพ ท์ที ใช้ภายในเกมมาจัด เรี ย งตาม
หลักการใช้พจนานุกรมเพือให้ง่ายต่อการเปิ ดค้นหา และยังมีการแบ่งประโยคทีใช้ภายในเกมออกเป็ นช่วงๆ ตามการใช้งาน
เพือให้สะดวกต่อการนําไปใช้ในการสนทนาและยังมีการแทรกข้อมูลเกียวกับตัวละครภายในเกมอีกด้วย
ผลจากแบบทดสอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการ ทดสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพิมขึนหลังจากการอ่านคู่มือ
เกม Overwatch ฉบับ ภาษาไทย โดย คะแนนเฉลี ยก่ อนการอ่านคู่มืออยู่ที 5 คะแนน และหลังการอ่านคู่มือเฉลี ยอยู่ที 10
คะแนน ผลจาก แบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือมีค่าเฉลียอยูท่ ี 4.22 ซึง ถือว่า
อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ : การพัฒนา, คําศัพท์ภาษาอังกฤษ, เกม Overwatch
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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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ปั จจุบ ันสื อออนไลน์มีบทบาทเข้ามามีบทบาทกับสังคมเป็ นอย่างมากทังในเรื องการทํางาน และการดํารงชี วิต
เยาวชนก็เป็ นกลุ่มหนึ งทีใช้สือประเภทนี ซึ งสื อออนไลน์นนั สามารถเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ ว ทําให้เยาวชนได้พบกับสื อ
ออนไลน์ต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น เฟสบุ๊คส์ ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม เพลง คลิปวิดีโอ และเกม เป็ นต้น ซึงโลกออนไลน์ทาํ
ให้สือเหล่านี แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว จากปากต่อปาก จากการแชร์ต่อๆ กันทําให้เกิดเป็ นกระแสขึนมา ในบางครังสื อ
ออนไลน์ทีเยาวชนได้รับมานันอาจจะมาจากภาษาต่างประเทศ บางครังสื อทีได้รับอาจจะอ่านไม่ออกเลย หรื ออ่านออกบ้าง
ไม่ออกบ้างแต่สือเหล่านี ก็ ช่วยให้เยาวชนได้พฒ
ั นาคําศัพท์หรื อความรู ้ดา้ นภาษาของประเทศนันๆ เกมก็ ถือเป็ นอีกสื อ
ออนไลน์ทีได้รับความนิ ยมอย่างมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ยุคสมัยก่อน การจะเล่นเกมออนไลน์ได้ตวั เกมต้องมีการสร้างเซิฟเวอร์ ในประเทศไทยหรื อค่ายต่างๆ ในประเทศ
ไทย ไปซื อลิขสิ ทธิ ของแต่ละเกมมาแล้วนํามาแปลเป็ นภาษาไทย ตัวอย่างภาษาต้นฉบับทีนํามาแปลได้แก่ จีน เกาหลี ญีปุ่ น
หรื อ ภาษาอัง กฤษ เป็ นต้น ประเทศเหล่ า นี มัก จะผลิ ต เกมที มี คุ ณ ภาพออกมา มากมายให้ ผู ้ค นได้เล่ น และจับ จอง
เกม Overwatch ถือเป็ นหนึ งในเกมทีผลิตจากคนอเมริ กา ที มีตน้ ฉบับเกมเป็ นภาษาอังกฤษ เกม Overwatch นันถือเป็ นเกม
ออนไลน์แนว FPS-MMORPG ทีได้รับความนิ ยมมากที สุดในโลก และได้รับการโหวตให้เป็ น Game of The Year ปี
ซึ งตัวเกมนันเป็ นระบบทีให้ผเู ้ ล่นจาก หลายๆชาติเข้ามารวมตัวกัน ตัวเซิ ร์ฟเวอร์จะแบ่งออกเป็ น เซิ ร์ฟเวอร์ ดว้ ยกันดังนี
เซิร์ฟเวอร์ อเมริ กา ยุโรป และเอเซีย ตัวเกมนันรองรับภาษาได้หลากหลายเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่ น ภาษาจี น และภาษา
เกาหลี เป็ นต้น แต่ยกเว้นภาษาไทยทีตัวเกมยังไม่มีระบบรองรับ ซึงในบางครัง เป็ นปั ญหาสําหรับผูท้ ีต้องการเล่นเกมนี ส่ วน
ใหญ่ปัญหาจะเกิดจากการแปลคําอธิบาย วิธีการเล่นหรื อคําเตือนที เป็ นภาษาอังกฤษไม่ออกหรื อบางคนไม่สนใจเพราะคิด
ว่าไม่ใช่ภาษาไทย เลยไม่จาํ เป็ นทีจะต้องอ่าน แต่ หารู ้ไม่วา่ การสอนเกียวกับตัวเกมนันมีประโยชน์มากๆ สําหรับผูท้ ีเล่นเกม
แนวนี เป็ นครั งแรก นอกจากปั ญ หาที เกี ยวกับ การอ่ านคําอธิ บ ายแล้วยัง มีปั ญ หาเกี ยวกับ การสื อสารด้วย เนื องจากเกม
Overwatch เป็ นเกมที สามารถรวมผูเ้ ล่น จากหลายประเทศทําให้การใช้ภาษาไม่ใช่ มีแค่ภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นส่ วนมาก การเล่น เกมแนว MMO (Massive Multiplayer Online หมายถึงเกมที ต้องเล่น ร่ วมกับผูเ้ ล่นอื น
จํานวนมากกว่า คน) นันจําเป็ นอย่างยิงสําหรับการสนทนากับเพือนร่ วมทีมเพือนําไปสู่ ชยั ชนะ บางครังทีเราพบเจอผูเ้ ล่น
ไทยแต่ไม่มีการสนทนาร่ วมกับทีมเลยอาจจะเป็ นเพราะ เหตุผลทีว่า ฟั งไม่ออกหรื ออ่านข้อความที เป็ นภาษาอังกฤษไม่ได้
ทังๆ ที ส่ วนใหญ่ คําศัพท์ทีใช้นันจะ เป็ นคําศัพท์พืนฐานง่ายๆ ก็ตาม ดังนันผูว้ ิจยั จึ งสนใจที จะศึ กษาและพัฒ นาคู่มือเกม
Overwatch ฉบับแปลภาษาไทยเพือให้ผู้ ที นิ ยมเล่นเกมออนไลน์ได้มีความรู ้เกี ยวกับคําศัพท์เพิมเติมหรื อเพิมความเข้าใจ
เกียวกับระบบและ คําศัพท์ภายในเกม Overwatch เพิมมากขึนและสามารถนําคําศัพท์เหล่านันมาใช้ในชีวติ ประจําวันได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือสร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยสําหรับผูเ้ ล่นเกมและผูท้ ีต้องการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์เพิมเติมภายในเกม
. เพือประเมินความรู ้ดา้ นคําศัพท์และประเมินความพึงพอใจจากการใช้คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย
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ประชากร คือ ผูท้ ีนิยมเล่นเกมออนไลน์ ตามร้านเกมออนไลน์ในเขต อ.เมือง น่าน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั ครังนี คือผูท้ ีเล่นเกม Overwatch จํานวน 20 คน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
1. คู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลภาษาไทย
2. แบบฝึ กหัดก่อนและหลังการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยทีเกียวข้องกับ คําศัพท์
ภายในเกม Overwatch
3. แบบสอบถามเรื องความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย
โดยแบ่งคําถามออกเป็ น ส่ วน ได้แก่
ส่วนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ Level
ในเกม Overwatch
ส่วนที คําถามเกียวกับความพึงพอใจต่อคู่มือและศึกษาคําศัพท์ภายในเกม Overwatch เป็ น
ถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ (Rating scale) ตามรู ปแบบของ Likert’s scale มี จํานวนทังหมด ข้อ โดยมีการ
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด
ส่วนที ข้อเสนอแนะอืนๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทําคู่มือ
การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื องมือ
2. สร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลภาษาไทยโดยแปลจากเนือหาภาษาอังกฤษในเกม
3.จัดทําร่ างแบบสอบถามและแบบฝึ กหัดเกียวกับคําศัพท์ภายในเกมเพือเสนอผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบ
แก้ไข แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับขันตอน ดังนี
1. ระยะเวลาในการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2560
2.แจกแบบทดสอบก่ อนอ่านคู่มือเกมฉบับ ภาษาไทยให้กลุ่มตัวอย่างโดยให้เวลาทําแบบทดสอบ 15
นาที และเก็บแบบทดสอบคืน
3.แจกคู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลเป็ นภาษาไทยให้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยให้เวลากลุ่มตัวอย่างศึกษา
คู่มือเป็ นเวลา 2 อาทิตย์
4.นํา แบบทดสอบหลัง อ่ านคู่ มื อ เกมแจกให้ กับ กลุ่ ม ตัวอย่างอี ก ครั งโดยให้ เ วลาเท่ ากัน กับ การทํา
แบบทดสอบก่อนอ่านคู่มือ
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5.หลังจากนันดําเนิ นการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกและเก็บคืนด้วย
ตนเอง โดยให้เวลาในการทําแบบสอบถาม 20 นาที
6. เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ ข้อมูล

1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน แล้วแปรผล ตามเกณฑ์ของเบสท์
และคาห์น ซึงมีค่าคะแนนดังนี
ค่าเฉลีย 4.51 - 5.00
หมายถึง มากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.51 – 4.00
หมายถึง มาก
ค่าเฉลีย 2.51 – 3.00
หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51 – 2.00
หมายถึง น้อย
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.50
หมายถึง น้อยทีสุด
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์จากข้อเสนอแนะของแบบสอบถาม และนําเสนอเชิงบรรยาย

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการวิจยั
การดําเนิ น งานวิจัย เรื อง การพัฒนาคู่มือและศึ กษาคําศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกม Overwatch มี จุดมุ่งหมาย เพือ
สร้างคู่มือสําหรับการเล่นเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยสําหรับผูเ้ ล่นเกมและผูท้ ี ต้องการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์เพิมเติมภายในเกม
และ เพือประเมินความรู ้ ดา้ นคําศัพท์และประเมินความพึง พอใจจากการใช้คู่มือสําหรับการเล่นเกม Overwatch โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นแบบเจาะจงคือ ผูท้ ีเล่นเกม Overwatch online จํานวน 20 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามโดย
หาค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี ย (Mean) และ ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผูว้ ิจ ัย ได้น ําเสนอ
ผลการวิจยั ดังนี
1. คะแนนก่อนและหลังการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลภาษาไทย
2. ความพึงพอใจต่อคู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลภาษาไทย
ตารางที 1 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนก่อนและหลังอ่านคู่มือเกม (n=20)
การทดสอบ
ค่าเฉลีย
S.D
ก่อนอ่านคู่มือ
5.30
1.30
หลังอ่านคู่มือ
10
0.00
จากตารางที 1 พบว่าจากการทําแบบฝึ กหัดก่อนและหลังการอ่าน “คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย”ปรากฏว่า
กลุ่ มตัวอย่างจํานวน 20 คน ทําแบบฝึ กหัด ก่ อนการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบับ ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี ยอยู่ที 5.30
คะแนน และทําแบบฝึ กหัดหลังการอ่าน คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย ได้คะแนนเฉลียอยูท่ ี 10 คะแนน
ตารางที 2 แสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับ Level ในเกม Overwatch
ระดับ Level
จํานวน (คน)
ร้อยละ
Level 1-50
10
50.00
Level มากกว่า 51 ขึนไป
10
50.00
รวม
20
100.00
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จากตารางที 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ระดับ Level - จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ตารางที 3 แสดงข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อ “คู่มือ เกม Overwatch ฉบับภาษาไทย”
รายการ
ค่าเฉลีย
. รู ปแบบคู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน และขนาด รู ปเล่มมีความเหมาะสม
4.15
. ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
4.15
. คู่มือมีความสะดวกในการพกพาและใช้งานง่าย
4.20
. มีความเหมาะสมในการจัดรู ปแบบของคําศัพท์และคําแปล
4.15
.ท่ านได้รั บ ความรู ้ จ ากคู่มื อและสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการเพิ ม
4.15
ประสิ ทธิ ภาพในการเล่นเกมได้
.เนือหาของคู่มือตรงต่อความต้องการของท่าน
4.45
.ท่านมีความรู ้เพิมเติมด้านคําศัพท์ทีใช้ในเกม Overwatch
4.25
.ท่านสามารถนําคําศัพท์และประโยคสนทนาไป ใช้ในเกมได้
4.30
.มีคาํ ศัพท์และประโยคมีเพียงพอต่อการ นําไปใช้ในการเล่นเกม
4.25
.ท่านสามารถนําคําศัพท์และประโยคทีใช้ในการสนทนาในคู่มือไปปรับ
4.1
ใช้ในชีวติ ประจําวัน
รวม
4.22
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และระดับ Level มากกว่า
S.D
0.37
0.49
0.52
0.59
0.75

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.69
0.72
0.57
0.72
0.55

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.60

มาก

จากตารางที 3 พบว่าผูเ้ ล่นเกมมีความพึงพอใจต่อ “คู่มือ เกม Overwatch ฉบับ ภาษาไทย”โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก
มีค่าเฉลียเท่ากับ . เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ( ) เนือหาของคู่มือตรงต่อความต้องการของผู ้
เล่น เกม มีค่าเฉลียเท่ากับ . รองลงมา คื อ ( ) ผูเ้ ล่น เกมสามารถนําคําศัพท์และประโยคสนทนาไปใช้ในเกมได้ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . และ ( ) มีความรู ้เพิมเติมด้านคําศัพท์ทีใช้ในเกม Overwatch และ มีคาํ ศัพท์และประโยค
เพียงพอต่อการนําไปใช้ในการเล่นเกม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ .

วิจารณ์ ผล

จากการวิจยั เรื องการพัฒนาคู่มือและศึ กษาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกม Overwatch ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลการวิจยั มาวิจารณ์
ผลได้ดงั นี
1. ด้านการพัฒนาคู่มือและศึกษาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยได้รับการพัฒ นาให้อยู่ใน
ระดับทีเหมาะสมในองค์ประกอบคู่มือด้านเนื อหาและความถูกต้องของเนื อหา รู ปแบบเล่ม รู ปภาพและสี สันประกอบใน
เล่ ม ทังนี เนื องจากผูว้ ิจัยได้ส ร้ างคู่ มือด้วยการพัฒ นามากจากแนวทางของปรี ชา ช้างขวัญยืน (2556) ซึ งแบ่ งออกเป็ น 4
ขันตอนได้แก่ ขันแรกคือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เนื อหา คําศัพท์ภาษาอังกฤษภายในเกม Overwatch และรวบรวมคําศัพท์ทีใช้
ภายในเกมดังกล่าวมาจัดเรี ยงตามรู ป แบบภายในเกมและเรี ยงคําศัพท์ตามหลักการใช้พจนานุกรม เพือให้ง่ายต่อการเปิ ด
ค้นหา นอกจากนียังมีการแบ่งประโยคทีใช้ภายในเกมออกเป็ นช่วงๆเพือให้ สะดวกต่อการนําไปใช้ในการสนทนาและยังมี
การแทรกเนื อหาข้อมูลและรายละเอียดตัวละครภายในเกม เมือสร้างคู่มือเสร็ จแล้วผูว้ ิจยั ได้นาํ ไปให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื อหาและ ส่ วนประกอบของคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยเพือนําข้อเสนอแนะและข้อบกพร่ องมา
ปรับปรุ งแก้ไขเพือให้คู่มือมีความสมบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

482

อย่างไรก็ตามในระหว่างการสร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย ผูว้ จิ ยั ได้พบอุปสรรค บางประการเช่น การ
เปลียนแปลงของคําศัพท์ภาษาอังกฤษภายในเกม เนืองจากเกมมีการอัพเดทแพทซ์เรื อยๆทําให้คาํ ศัพท์ทีพบภายในเกมบางคํา
ถูกเปลียนแปลงไปถึงแม้ตวั เกมจะมีการอัพเดทแต่ผวู้ จิ ยั ได้คดั เลือกคําศัพท์ทีถึงแม้เกมอัพเดทก็จะไม่เปลียนแปลงและนําลง
มาใส่ ในคู่มือเพือให้ง่ายต่อการค้นหาความหมาย
. ด้านผูเ้ ล่ น เกม Overwatch หลังจากได้น ําคู่มือเกม Overwatch ฉบับ ภาษาไทยไปศึ กษา ทําให้ผูเ้ ล่น ดังกล่าวมี
ความรู ้ ด ้านคําศัพท์ แ ละประโยคภาษาอัง กฤษภายในเกมเพิ มมากขึ น โดยวัด จากการทําแบบฝึ กหัด จํานวน ข้อ ซึ ง
แบบฝึ กหัดจะแบ่งออกเป็ นสองช่วงได้แก่ แบบฝึ กหัดก่อนการศึกษาคู่มือ และแบบฝึ กหัดหลังการศึกษา คู่มือผลปรากฏว่า
คะแนนหลังจากการอ่านคู่มือมี คะแนนมากกว่าก่อนการอ่านคู่มือ ซึ งนับได้วา่ คู่มือนี มีประโยชน์ต่อผูเ้ ล่นเกม Overwatch
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตรลดา วิวฒั น์เจริ ญวงศ์ (2554) ทีได้ศึกษางานวิจยั เรื อง ผลของการใช้เทคนิ คการทดสอบย่อยที
มีต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษา ในรายวิชา ACT การบัญชีบริ หาร สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม ซึ งได้ผล สรุ ปว่า คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนมากกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนซึงเป็ นพัฒนาการ ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนของนักศึกษา ซึงหมายความว่านักศึกษามีพฒั นาการทางด้านการเรี ยนทีดีขึน
.ด้านความพึงพอใจต่อคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยซึ งในภาพรวมผูเ้ ล่นเกมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ งจะเห็นได้วา่ เนื อหาของคู่มือตรงต่อความต้องการของผูเ้ ล่นเกม นอกจากนีผูเ้ ล่นเกมสามารถนําคําศัพท์และประโยค
สนทนาไปใช้ในเกมได้ นอกจากนี ผูเ้ ล่นเกมยังได้รับความรู ้เพิมเติมด้านคําศัพท์ทีใช้ในเกม Overwatch และ มีคาํ ศัพท์และ
ประโยคเพียงพอต่อการนําไปใช้ในการเล่นเกม
ทังนี เนืองจากคู่มือประกอบด้วย รู ปภาพต่างๆ ทีเกียวข้องกับเนื อหาซึ งสอดคล้องกับ บุญเกือ ครหาเวช (2542) ที
กล่าวไว้วา่ คู่มือที ดี จะต้องคํานึ งถึงภาษาที ชัดเจนและเข้าใจง่าย ควรออกแบบคู่มือ ให้สวยงามน่าหยิบอ่าน มีรูปภาพ หรื อ
การ์ ตู นประกอบ เพือให้น่ าสนใจ ซึ งสอดคล้องกับ นี ถัง (2556) ที ได้ศึกษางานวิจยั เรื องการสร้างคู่มือคําราชาศัพท์ไทย
สําหรับคนจี นที เรี ยนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยั พบว่า คู่มือคําราชาศัพท์ไทย ได้รับความพึงพอใจต่อ
คนจีนทีเรี ยนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในระดับมาก ซึงได้รับความพึงพอใจในหัวข้อของเนื อหาของคู่มือตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้งานกับความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

สรุ ปผลการวิจัย

ผูท้ ีจะสามารถเรี ยนรู ้ภาษาได้ดีมกั เริ มจากสิ งทีชอบและใกล้ตวั ก่อน ดังนันการเล่นเกมออนไลน์ซึงเกมส่วนใหญ่
ไม่ได้มีภาษาไทยมารองรับ และการที ผูเ้ ล่นจะเข้าใจตัวเกม จึ งจําเป็ นต้องไปฝึ กฝนภาษานัน ๆ ก่อนถึงจะเข้าใจตัวเกมได้
ซึงแน่นอนว่า การทีผูเ้ ล่นได้ศึกษาและเรี ยนรู ้ในสิ งทีอยากรู ้จริ งๆ มันจะทําให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรี ยนรู้ได้เร็ วกว่า
การทีต้องไปนังเรี ยนหนังสื อในห้องเรี ยน และอีกอย่างคือภาษาไม่ใช่สิงทีเรี ยนแล้วจะสามารถเรี ยนรู้ได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
แต่กลับต้องอาศัยเวลาและการฝึ กฝนอย่างต่อเนื อง ซึ งเกมก็เป็ นไอเทมชินหนึ งที ทําให้ผูเ้ ล่นสามารถเรี ยนรู้ภาษาได้อย่าง
เพลิดเพลิน
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การพัฒ นาเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสํ าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพือเตรียมความพร้ 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 ครังนีมีวตั ถุประสงค์ (1) เพือพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพือเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (2) เพือศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผเู้ ข้าใช้เว็บไซต์ และ (3) เพือศึกษาปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที ภาคการศึกษาที /
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล แห่ ง จํานวน
คน ดําเนิ นการวิจยั โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) และใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เพือเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(2) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ด ้านเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา (3) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ด ้านเนื อหา
ภาษาอังกฤษ (4) แบบสอบถามด้านความพึงพอใจและปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษาอยูใ่ นระดับดี
มาก ค่าเฉลียเท่ากับ . (2) คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนื อหาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลียเท่ากับ . (3) ความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.44 และ (4) ปัจจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ .
คําสําคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์, ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร, การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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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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ปั จจุบ ัน โลกมี การเปลี ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในทุ กด้าน เช่น เศรษฐกิ จ สังคม วัฒ นธรรม เทคโนโลยี และ
การศึ กษา สื บเนื องมาจากวิวฒั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูค้ นสามารถติอต่อสื อสารแลกเปลียนข้อมูลกันได้อย่าง
รวดเร็ วผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (social media) โดยใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็ นเครื องมือ ประเทศไทยก็เช่นกัน สํานักงาน
สถิติแห่ งชาติ (2556: ออนไลน์) รายงานว่า ในปี พ.ศ.
ประชากรทุกภาคเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ . % และประชากร
เฉพาะในเขตกรุ งเทพฯ เข้าถึงอินเตอร์ เน็ตได้ . % จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็ นว่าการเข้าถึงอิน เตอร์ เน็ตของคนไทยมี
อัตราสู งและมีแนวโน้มในการขยายตัวอย่างต่อเนือง
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็ นภาษาต่างประเทศทีมีความสําคัญสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เนืองจาก (1) นักศึกษา
ต้องใช้ภ าษาอัง กฤษในการศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล จากตํารา หนัง สื อ และสื ออิ น เตอร์ เน็ ต ปั จ จุ บ ัน การเข้าถึ ง ข้อ มู ล ทาง
อินเตอร์ เน็ตเป็ นเรื องง่าย แต่การทําความเข้าใจในข้อมูลนันยังเป็ นปั ญหา เนื องจากข่าวสารข้อมูลส่ วนใหญ่ในอินเตอร์เน็ต
เป็ นภาษาอังกฤษ การหาความรู้จากสื ออินเตอร์ เน็ตจะราบรื นและประสบความสําเร็ จหรื อไม่นัน ส่ วนหนึ งมาจากการที
ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี (2) นักศึกษามีความจําเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเตรี ยมพร้อม
สําหรั บ การเข้าสู่ งานในอนาคต งานเกื อ บทุ กประเภทต้องการผู ท้ ี มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
(English Literacy) ดังนันผูท้ ี มีค วามสามารถด้านภาษาอังกฤษสู งจะมีโอกาสที ดี กว่า (3) นักศึ กษามี ความจําเป็ นต้องใช้
ภาษาอัง กฤษในการศึ ก ษาต่อ ในระดับ สู ง ขึ น ทังในและต่ างประเทศ (4) ภาษาอังกฤษมี ค วามจําเป็ นในการดํารงชี พ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (2555: 15) ได้ระบุ ไว้ในแผนพัฒ นาการศึ กษาระดับ อุด มศึ กษา ฉบับ ที พ.ศ.
2555-2559
ว่า อุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาทีเน้นภาษาอังกฤษและภาษาในอาเซี ยน เพือให้คนไทยสามารถสื อสาร
กับประเทศเพือนบ้านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพิมโอกาสในการดํารงชีวติ และทํางานในระดับนานาชาติ
จากการศึกษาพบว่า คนไทยยังไม่ประสบผลสําเร็จด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ETS Global B.V. (2559: online) เผ ยว่ า ผล ค ะแน น ส อ บ TOEIC (Test of English for International Communication)
ประจําปี พ.ศ. ประเทศไทยได้คะแนนเฉลีย คะแนน จากคะแนนเต็ม คะแนน อยูใ่ นอันดับที จากทังหมด
ประเทศ เป็ นการสะท้อนให้เห็ นข้อเท็จจริ งด้านทักษะการสื อสารภาษาอังกฤษของคนไทย ทังนี ทุ กมหาวิทยาลัยรวมทัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่ ง ก็กาํ ลังเผชิ ญกับปั ญหาด้านนี เช่นกัน การแก้ไขปั ญหาจึงควรได้รับความร่ วมมือ
จากทุกภาคส่ วน
การเรี ยนภาษาอังกฤษทีประสบความสําเร็ จนันต้องอาศัยปั จจัยหลายประการ เช่น ครู ผสู้ อน สภาพแวดล้อม และ
สิ งสําคัญ ได้แก่ ผูเ้ รี ยน ซึ งมีส่วนทําให้การเรี ยนประสบความสําเร็จสู ง ก่อศักดิ ไชยรัศมีศกั ดิ (2554: 16) กล่าวว่า การศึกษา
คือ การสร้างให้ผเู ้ รี ยนทุ่มเทอย่างสุดกําลัง จนสามารถสร้างผลงานทียอดเยียมได้ สอดคล้องกับ คริ สโตเฟอร์ ไรท์ (2549:
128-129) ได้กล่าวว่า ถ้าผูเ้ รี ยนต้องการรอบรู ้ในวิชาภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนต้องทุ่มเทอย่างเต็มที ต้องเรี ยนอย่างต่อเนื องทังใน
และนอกห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนทีดี ตอ้ งสามารถพึงพาตนเองได้ สามารถเรี ยนรู ้และฝึ กฝนด้วยตนเองได้ ดังนันอาจพอสรุ ปได้วา่
การเรี ยนภาษาอังกฤษให้ประสบความสําเร็จนัน ผูเ้ รี ยนควรปรับทัศนคติและบทบาทในการเรี ยนรู้ใหม่ จากการเป็ นผูเ้ รี ยน
แบบพึงพา (passive learners) มาเป็ นผูเ้ รี ยนแบบเชิ งรุ ก (active learners) ควรหมันศึ กษาเรี ยนรู ้ด ้วยตนเองเพิมเติม และ
ความสามารถเลือกใช้สือการเรี ยนต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะสื อทางอินเตอร์ เน็ต ซึงมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย และเป็ นเครื องมือ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเพิมขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี
เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในปั จจุบนั ส่ วนมากมีลกั ษณะคือ (1) การวางแผนและการวางระบบยัง
ไม่ดีพอ เนื องจากผูพ้ ฒั นามักจะพัฒนาเนื อหาไปเรื อย ๆ เท่าทีมีเวลา (2) บรรจุเฉพาะเนื อหา (plain texts) ขาดสื อมัลติมีเดี ย
โดยเฉพาะสื อเสี ยง เพือให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนทักษะด้านการฟังและการออกเสี ยง (3) เว็บไซต์บางส่ วนมีการเช่าพืนที การใช้งาน
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หรื อสร้างโดยใช้เว็บไซต์สาํ เร็ จรู ปทีให้บริ การพืนทีฟรี จึงมีการติดตังเว็บแบนเนอร์ (web banners) และโฆษณาจากเจ้าของ
พื นที ไว้บ นหน้ าเว็บ ไซต์ค่ อ นข้างมาก ทํา ให้ผู้เรี ยนขาดสมาธิ แ ละขาดความต่ อ เนื องในการเรี ย นรู ้ (4) เว็บ ไซต์ส อน
ภาษาอังกฤษที ดี และมีคุณภาพนันส่ วนมากเป็ นเว็บไซต์เชิงพาณิ ชย์ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเรี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนบางส่ วนขาด
โอกาสในการเข้าถึง
จากปั ญหาดังกล่าวทําให้ผวู้ ิจยั สนใจและมุ่งมันพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารขึนโดย (1) วางระบบ
และแผนการพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานวิชาการ มีผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพ (2) ศึกษาจุดบกพร่ องของเว็บไซต์อืนเพือ
ปิ ดจุดบกพร่ องเหล่านัน (3) ติดตังอยู่บนเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ที มี
มาตรฐาน ไม่มีเว็บ แบนเนอร์ และโฆษณารบกวนสมาธิ ผูเ้ รี ยน (4) เป็ นเว็บไซต์เพือการศึ กษาที เปิ ดให้บ ริ การฟรี ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด
1. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีเข้าใช้เว็บไซต์
. เพือศึกษาปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีเข้าใช้เว็บไซต์
2. กรอบแนวคิด
ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่
. ตัวแปรต้น คือ
1.1 รู ปแบบของการพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ สื อภาพและเสียง การออกแบบเว็บไซต์ ความสะดวกใน
การใช้งาน องค์ประกอบภายในเว็บไซต์ การปฎิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้
. เนือหาของบทเรี ยน ได้แก่ ด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ด้านวัตถุประสงค์และส่ วนนําของ
บทเรี ยน ด้านการใช้ภาษา ด้านเนือหาของบทเรี ยน ด้านแบบฝึ กหัดประจําบทเรี ยน ด้านการออกแบบระบบเรี ยน
1.3 สภาพของผูเ้ รี ยน ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานศึกษา
. ตัวแปรตาม คือ
. ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญต่อเว็บไซต์
. ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญต่อเนือหา ภาษาอังกฤษ
2.3 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ และด้านปั จจัยทีเอือต่อ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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 รู ปแบบของการพัฒนาเว็บไซต์
- สื อภาพและเสี ยง
- การออกแบบเว็บไซต์
- ความสะดวกในการใช้งาน
- องค์ประกอบภายในเว็บไซต์
- การปฎิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้
 เนือหาของบทเรี ยน
- ด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
- ด้านวัตถุประสงค์และส่วนนําของบทเรี ยน
- ด้านการใช้ภาษา
- ด้านเนือหาของบทเรี ยน
- ด้านแบบฝึ กหัดประจําบทเรี ยน
- ด้านการออกแบบระบบเรี ยน
 สภาพของผูเ้ รี ยน
- อายุ
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- สถานศึกษา
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 ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญต่อเว็บไซต์
 ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญต่อเนือหา
ภาษาอังกฤษ
 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อเว็บไซต์
- ด้านความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์
- ด้านปัจจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง

3. การทบทวนวรรณกรรม
. เว็บไซต์
ปิ ยวิท เจนกิ จจาไพบู ลย์ (2540: 41) กล่าวว่า เว็บ ไซต์เป็ นแหล่ งรวมเว็บเพจเรื องเดี ยวกัน จํานวนมาก และ
สามารถทํางานเพิมเติมได้ไม่มีวนั สิ นสุ ด แต่ละเว็บเพจจะมีการเชือมโยงกันภายใน และเชือมโยงไปยังเว็บไซต์อืน ๆ เพือให้
ผูอ้ ่านสามารถอ่านได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ดวงพร เกี ยงคํา (2560: 22) กล่ าวไว้ว่า เว็บ ไซต์ คือ ที เก็บ รวบรวมข้อมูลต่ าง ๆ ที เผยแพร่ บ นอิ น เตอร์ เน็ ต
ให้ผูใ้ ช้ท ัวโลกเข้าไปอ่านได้ เว็บไซต์มีห ลายประเภท เช่น เว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์ขององค์กร หรื อ
บริ ษทั เอกชนทีดําเนิ นงานทางด้านธุรกิจ เป็ นต้น
ดังนัน เว็บไซต์ หมายถึ ง แหล่งรวมข้อมูลในเรื องใดเรื องหนึ ง ที นําเสนอในอินเตอร์ เน็ ต ในรู ปแบบของเว็บ
เพจจํานวนมากทีเชือมโยงถึงกัน เว็บไซต์มีหลายประเภท ขึนอยูก่ บั จุดประสงค์ของแต่ละเว็บไซต์
3.2 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
บาร์ ท (Bartz. 1989: 81-82) กล่ า วว่ า การพู ด ภาษาอัง กฤษเพื อการสื อสารเป็ นการสื อสารที ผู ้พู ด ต้อ งมี
คุณสมบัติสาํ คัญ ประการ ได้แก่ มีความคล่องแคล่ว (fluency) ในการพูด โดยสามารถพูดได้อย่างต่อเนื อง เป็ นธรรมชาติ
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และมีความเข้าใจ (comprehensibility) ในสิ งทีต้องการสื อสาร โดยสามารถสื อสารในสิ งที ตนเองต้องการให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้
ตรงตามจุดประสงค์
บราวน์ (Brown. 2000: 246-247) ได้กล่าวว่า การใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสารนัน บุค คลต้องประกอบไป
ด้วยความสามารถในด้านกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษา ความสัมพันธ์ของข้อความ ความสามารถด้านภาษาศาสตร์ สังคม และ
ความสามารถด้านกลวิธีในการสื อสาร
สามารถสรุ ปได้วา่ การพูดภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร ได้แก่ ความสารมารถทีแสดงออกให้เห็นได้วา่ ผูพ้ ูดมี
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา มีความเข้าใจในการสื อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
3.3 การเรียนรู้ ด้วยตนเอง
โนลส์ (Knowles. 1975) กล่ า วว่ า การเรี ยนรู ้ เ ป็ นกระบวนการที บุ ค คลริ เริ มในการศึ ก ษาด้ว ยตนเอง
ตังจุดมุ่งหมายในการเรี ยน เลือกวิธีการเรี ยนรู ้ ดําเนินกระบวนการเรี ยนรู ้ และประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
เสาวณี ย ์ สิ กขาบัณฑิต (2525: 3) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นการจัดการศึกษาทีผูเ้ รี ยนสามารถกระทําได้
ด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจ และความพร้อม โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่าง
อิสระ
กิดานันท์ มลิทอง (2536: 164) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ดว้ นตนเองว่า เป็ นการจัดการศึกษาทีคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความต้องการ และความสามารถ ส่ งเสริ มให้บุคคลได้เรี ยนรู้ในสิ งทีสนใจ ตามวิธีการ
และสือการเรี ยนทีเหมาะสมกับบุคคลนัน ๆ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จึ งเป็ นการเรี ยนรู้ทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ ิดริ เริ มด้วยตนเอง ตามความต้องการ และความสนใจ
ของตนเอง ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้ เป็ นผูต้ งจุ
ั ดประสงค์ ออกแบบวิธีการและกระบวนการเรี ยนรู ้ ไปจนถึงประเมิน
ความรู ้ดว้ ยตนเองเมือสิ นสุดกระบวนการ ผูเ้ รี ยนสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในด้านต่าง ๆ ได้

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนีมีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากรที ใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ นักศึ ก ษาระดับ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ชันปี ที ภาคการศึ ก ษาที ปี
การศึกษา
จํานวน ,271 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทัง แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวัน ออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ และมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจยั เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที ภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่ง ผูเ้ ข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) และใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ทีประชากรมีจาํ นวนแน่นอน (Finite Population) Yamane (1973.) ความคลาดเคลือนในการสุ่ ม
ตัวอย่างร้อยละ (e = 0.05)
โดยใช้สูตรคือ
n = N
1+Ne2
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n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = กลุ่มประชากร
e = คือความคลาดเคลือนทียอมให้เกิดขึนในรู ปของสัดส่วน
จากการคํานวณตามสู ตรข้างต้น กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ในครังนีมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ า 394 คน และเพือป้ องกัน
การความผิดพลาด ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน รวมทังสิ น คน
. เนือหาในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของอาจารย์ผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่ ง หัวข้อได้แก่ . Greeting
People 2. Clarification 3. Advice 4. Talking about People 5. Going Places 6. Phone Call
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครังนี แบ่งออกเป็ น
. เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เพือเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
. แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษา
. แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนือหาภาษาอังกฤษ
. แบบประเมินความพึงพอใจและปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
แบบประเมินทีใช้ มีขนตอนการสร้
ั
างดังต่อไปนี
(1) ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์จากเอกสารและงานวิจยั
(2) สร้ างแบบประเมิ น คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ด ้านเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา เป็ นแบบประเมิ น สําหรั บ
ผูเ้ ชียวชาญ โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ (Rating Scale) ตามรู ปแบบของ likert (บุญชม ศรี สะอาด. 2545: 99-100)
ซึงมีให้เลือกเพียงคําตอบเดียว โดยกําหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนดังนี
ระดับ หมายถึง คุณภาพดีมาก
ระดับ หมายถึง คุณภาพดี
ระดับ หมายถึง คุณภาพพอใช้
ระดับ หมายถึง ต้องปรับปรุ งแก้ไข
ระดับ หมายถึง ไม่มีคุณภาพ
การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลียกําหนดเกณฑ์ ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด. 2546: 162)
คะแนนเฉลีย . - . หมายถึง คุณภาพดีมาก
คะแนนเฉลีย . - . หมายถึง คุณภาพดี
คะแนนเฉลีย . - . หมายถึง คุณภาพปานกลาง
คะแนนเฉลีย . - . หมายถึง ต้องปรับปรุ งแก้ไข
คะแนนเฉลีย . - . หมายถึง ไม่มีคุณภาพ
เกณฑ์ทีผูว้ จิ ยั กําหนด คือ ค่าเฉลียทีได้ตอ้ งมีค่าเฉลียตังแต่ . ขึนไป
(3) นําแบบประเมิ น คุ ณภาพด้านเทคโนโลยีการศึ กษาไปให้ผูท้ รงคุณ วุฒิ ตรวจสอบความเหมาะสม
นําไปหาค่าความเทียงตรงของเนือหาและค่าความเชือมัน แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้งาน
เมือ
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. การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ
. การวิเคราะห์ความเที ยงตรงด้านเนื อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อง ความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของเนื อหาของเครื องมือ ตรวจสอบและให้คาํ แนะนําโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เพือนําไปปรับปรุ ง
แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง
. การวิเคราะห์ค่าความเชือมัน (Reliability) นําแบบสอบถามทีผ่านการปรับปรุ งตามคําแนะนําของ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ไปหาค่าความเชือมัน โดยนําแบบสอบถามทีได้ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษา ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพือ
หาคุณภาพของเครื องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิแอฟฟ่ าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) พบว่า แบบประเมิน
คุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษามีค่าความเชื อมันเท่ากับ . แบบประเมิ นคุณภาพด้านเนื อหาภาษาอังกฤษมีค่าความ
เชือมันเท่ากับ . และแบบประเมินความพึงพอใจและปั จจัยเงือนไขทีเอือต่อการเรี ยนรู ้มีค่าความเชือมันเท่ากับ .
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย

. ส่งแบบประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้ผเู้ ชียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน คน ทําการ
ประเมินเว็บไซต์และนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์
. ส่งแบบประเมินคุณภาพด้านเนื อหาภาษาอังกฤษ ให้ยงั ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหาภาษาอังกฤษ จํานวน คน ทําการ
ประเมินเนือหาภาษาอังกฤษและนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์

. ประชาสัม พัน ธ์ให้นักศึ กษา ชันปี ที ภาคการศึกษาที ปี การศึ กษา
จากมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล แห่ง เข้าใช้บริ การเว็บไซต์และประเมินแบบประเมินความพึงพอใจและปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้
. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (x̅) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

. ผลการศึกษา
. คุณภาพของเว็บไซต์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ผลการประเมินพบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับ ดีมาก (ค่าเฉลีย . )
เมือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับคุณภาพ ดีมาก เรี ยงลําดับได้ดงั นีคือ
ตารางที ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของคุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษา
คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษา
ค่าเฉลีย
S.D.
ระดับ
1. ด้านโปรแกรม
4.93
0.12
ดีมาก
2. ด้านการใช้งาน
4.93
0.12
ดีมาก
3. ด้านสื อภาพและเสียง
4.73
0.39
ดีมาก
4. ด้านการออกแบบ
4.67
0.46
ดีมาก
5. ด้านตัวอักษรและการใช้สี
4.67
0.35
ดีมาก
6. ด้านเนือหา
4.67
0.35
ดีมาก
ค่าเฉลียรวม
4.77
0.30
ดีมาก
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. คุณภาพของเว็บไซต์ ด้านเนือหาภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินพบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนื อหาภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูใ่ นระดับ ดี มาก (ค่าเฉลีย . )
เมือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับคุณภาพดีมาก เรี ยงลําดับได้ดงั นีคือ
ตารางที ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของคุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนื อหาภาษาอังกฤษ
คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนือหาภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลีย
S.D.
ระดับ
1. ด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
4.93
0.12
ดีมาก
2. ด้านวัตถุประสงค์และส่ วนนําบทเรี ยน
4.84
0.19
ดีมาก
3. ด้านการใช้ภาษา
4.87
0.23
ดีมาก
4. ด้านเนือหาของบทเรี ยน
4.76
0.25
ดีมาก
5. ด้านแบบฝึ กหัดประจําบทเรี ยน
4.67
0.23
ดีมาก
6. ด้านการออกแบบระบบการเรี ยน
4.60
0.58
ดีมาก
ค่าเฉลียรวม
4.78
0.27
ดีมาก
. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีเข้ าใช้ บริการเว็บไซต์
ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจผูใ้ ช้เว็บไซต์โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลีย 4.47) เมือพิจารณา
ในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจมาก เรี ยงลําดับได้ดงั นีคือ
ตารางที ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูท้ ีเข้าใช้เว็บไซต์
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลีย
S.D.
ระดับ
1. ด้านสื อภาพและสื อเสี ยง
4.46
0.67
พึงพอใจมาก
2. ด้านการออกแบบเว็บไซต์
4.45
0.66
พึงพอใจมาก
3. ด้านเนือหา
4.42
0.68
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลียรวม
4.44
0.67
พึงพอใจมาก

. ปัจจัยทีเอือต่ อการเรียนรู้ ด้วยตนเองของผู้ใช้ เว็บไซต์
ผลการประเมิ น พบว่า เว็บ ไซต์มี ปั จจัยที เอื อต่อการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี ย 4.49) เมื อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทุกด้านมีระดับมาก เรี ยงลําดับได้ดงั นีคือ
ตารางที ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูใ้ ช้เว็บไซต์
ปัจจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่าเฉลีย
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
ค่าเฉลียรวม
4.49
0.64
มาก
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. อภิปรายผล
จากการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถอภิปรายผลได้ ดังนีคือ
. เว็บ ไซต์มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึ กษาอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลีย . ) ซึ งณัฐกร สงคราม (2557.) ได้
กล่าวว่า การสร้ างสื อมัลติ มีเดี ยประกอบเว็บ ไซต์ตอ้ งผ่านการวิเคราะห์ปั จจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้องเป็ นอย่างดี ต้องคัดเลือก
เนื อหาที ตรงกับ ความต้องการในการเรี ย น ออกแบบวิ ธีการนําเสนอให้ เหมาะสมกับ กลุ่ม เป้ าหมาย แล้วจึ งสร้างเป็ น
โปรแกรมมัลติมีเดียทีตกแต่งอย่างเหมาะสม สวยงาม ดึงดูดใจให้อยากเรี ยน
. เว็บไซต์ทีพัฒนาขึนมีคุณภาพด้านเนื อหาภาษาอังกฤษระดับอยู่ในดีมาก (ค่าเฉลีย . ) ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที
กําหนดไว้ เนื องจากมีการนําเสนอเนื อหาภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพือการสื อสาร (The Communicative
Approach) ซึ งเน้นการเรี ยนรู ้ภาษาเพือ ให้ผเู ้ รี ยนใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิและ
นําไปใช้ไ ด้จ ริ ง โดยแบ่ ง ออกเป็ น ขันตอน (1) การนํา เสนอเนื อหา (Presentation) ได้แ ก่ การนํา เสนอคําศัพ ท์ใ หม่
โครงสร้ างของภาษา และสํานวนภาษาที ใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ (2) การฝึ กปฏิ บ ัติ (Practice) ได้แก่ การฝึ กปฏิ บ ัติต าม
สถานการณ์จริ ง เช่น การฝึ กฟัง และการฝึ กพูด (3) การใช้ภาษาเพือการสื อสาร (Production) เป็ นการฝึ กการถ่ายโอนความรู ้
ทีเรี ยนมาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ ง หรื อสถานการณ์จาํ ลอง ซึ งสอดคล้องกับ แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558: 135) ที
ได้กล่าวไว้วา่ การนําเสนอเนื อหาและการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพือการสื อสารนี มี ขอ้ ดี คือ เป็ นการมุ่งให้
ผูเ้ รี ยนสามารถสื อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์จริ ง ทําให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสฝึ กฝนทักษะการใช้ภาษา ผูเ้ รี ยนมีความ
กล้าในการใช้ภาษา และมีประสบการณ์ทางภาษาอย่างแท้จริ ง
. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลีย . ) โดยเฉพาะในด้านของสื อภาพและ
เสี ยง สอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2543: 275) ทีได้กล่าวไว้วา่ สื อมัลติมีเดียมีประโยชน์ต่อการศึกษาในด้านการดึงดูด
ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ ส่วนด้านปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองของผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 4.49) ทังในด้านการใช้งานเว็บ ไซต์ การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์กับ ผูใ้ ช้ และ
องค์ประกอบภายในเว็บไซต์ เหล่านีล้วนเป็ นสิ งสําคัญทีจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสะดวกและพึงพอใจในการเรี ยน ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน

สรุ ปผลการวิจัย

. สรุปผลการวิจยั
. คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลียเท่ากับ .
2. คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นเนือหาภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลียเท่ากับ .
3. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.44
. ปัจจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ .
. ข้ อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ควรเพิมสื อมัลติมีเดียประเภทสื อวิดีโอ และสื อแอนิเมชัน
. ควรเพิมสื อประเภทอินโฟกราฟิ ก (infographic) เพือสร้างความน่าสนใจ และช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื อหาได้ง่าย
และรวดเร็ วขึน
3. ควรเพิมรู ปแบบของแบบฝึ กหัดให้มีความหลากหลายยิงขึน
. ควรเพิมกิจกรรมประเภทเกม เพือเป็ นการดึงดูดใจให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นบทเรี ยนได้นานขึน
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. ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครังต่อไป
ข้อเสนอแนะเพิมเติม มีดงั นีคือ
ควรจัด ทําเนื อหารายวิ ช าภาษาอังกฤษรายวิช าอื นเพิ มเติ ม เช่ น ภาษาอัง กฤษพื นฐาน ภาษาอัง กฤษเทคนิ ค
ภาษาอังกฤษเพือการเตรี ยมสอบ TOEIC ฯลฯ เพือมุ่งเน้น ด้านการเรี ยนรู ้ด ้วยตนเอง การศึ กษาตลอดชีวิต และเป็ นการ
เสริ ม สร้ างให้ผูเ้ รี ยนมี ทัก ษะในการเข้าถึ งเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมใหม่ ๆ ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ซึ งเป็ นยุค
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และนวัตกรรม (Innovation) เพือให้คนไทยสามารถคิดวิเคราะห์เองได้
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ผลการใช้ ชุดการเรี ยนรู้ กจิ กรรมแนะแนวเพือเสริมสร้ างทักษะชี วติ อย่ างพอเพียงของนักเรีย น
ชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนวิเชี ยรมาตุ อําเภอเมือง จังหวัดตรั ง
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
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี ทําการพัฒนาชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง กลุ่มประชากร
ที ศึกษาเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที โรงเรี ยนวิเชี ยรมาตุ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ปี การศึ กษา
จํานวน คน
ดําเนินการทดลองตามแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลัง ( one group-pretest-posttest design) เครื องมือที ใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวทีได้พฒั นาขึน ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามวัดความรู ้ความ
เข้าใจทักษะชี วิตอย่างพอเพียง แบบทดสอบทักษะชีวิตอย่างพอเพียง วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี ย ( X ) ค่าเบี ยงเบน
มาตรฐาน ( S. D. ) และทดสอบทัก ษะชี วิต อย่างพอเพียง ก่อนและหลัง การใช้ชุด การเรี ยนรู้ กิจกรรมแนะแนวโดยใช้
t-test ผลการวิจยั สรุ ป ดังนี
1. ผลการหาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง
มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 84.05/87.70
2. เปรี ยบเทียบระดับคะแนนทักษะชีวติ อย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คะแนนของ
แบบทดสอบทักษะชี วิตอย่างพอเพียง ก่อนและหลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะชีวิตอย่าง
พอเพียงสูงขึน หลังการใช้ชุดการเรี ยนรู้กิจกรรมแนะแนว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3. ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะชีวติ อย่างพอเพียงของนักเรี ยนทีใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวสูงขึนหลังใช้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที ระดับ .01
คําสําคัญ : ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว,ทักษะชีวติ อย่างพอเพียง
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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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“การขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เน้นทีการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในทุกระดับน้อม
นําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นหลักใจหรื อหลักคิด หลักการทํางานและหลักปฏิ บัติในชี วิตประจําวัน
จนกระทังมี อุป นิ สัย “อยู่อย่างพอเพียง” เพือให้ส ามารถรั กษาสมดุ ลในการดําเนิ น ชีวิต และพร้อมรับ การเปลี ยนแปลงที
เกิดขึนตลอดเวลาได้อย่างมีสติ ตลอดจนใช้ปัญญาความรู ้ในทางทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ทังในปั จจุบนั
และอนาคต” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื องในโอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา
ธันวาคม
(คํานาย อภิปรัชญาสกุล. ) ทักษะชีวติ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.
ทีเน้นให้
ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาทังด้านความรู ้ ความรู ้สึกนึ กคิด ให้รู้จกั สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล จัดการปั ญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทนั การเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จกั หลีกเลียงพฤติกรรมที
ไม่พึงประสงค์ทีส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน ป้ องกันตนเองในภาวะคับขัน และจัดการกับชี วิตอย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม ความสามารถในหารใช้ทกั ษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดําเนิ นชีวิตประจําวัน การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื อง การทํางานและการอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม
ซึงสอดคล้องกับข้อมูลของคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
ในปี พ.ศ.
ทีระบุวา่ วิกฤติการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนทีสังคมไทยกําลังวิตกกังวลประกอบด้วย ) การใช้ความรุ นแรง
ในการตัดสิ นปั ญหาระหว่างเด็กกับเด็กและผูใ้ หญ่กบั เด็ก ส่งผลให้มีผใู้ ช้ความรุ นแรงและผูถ้ ูกใช้ความรุ นแรง การล้อเลียน
การกลันแกล้ง การทําร้ายร่ างกาย การยกเพือนเข่น ฆ่ าด้วยความคึกคะนอง ) การใช้สือเทคโนโลยีที ไม่สร้ างสรรค์และ
หมกมุ่ นอยู่กับการใช้สือที ไม่ก่อให้เกิ ด ประโยชน์ ต่ อตนเองและผูอ้ ืน โพสต์ภาพลามกอนาจาร ใช้คาํ พูดที ไม่เหมาะสม
ได้แ ก่ ด่ าทอ หมิ นประมาท ให้ร้ายผูอ้ ื น และเป็ นเครื องมื อในการสื อสารเชิ ญ ชวนให้ เข้าร่ วมกิ จกรรมที ไม่ส ร้างสรรค์
)การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีเพศสัมพันธ์แบบใจเร็ วด่วนได้ง่ายๆ และไม่ปลอดภัยทําให้เป็ นคุณแม่วยั ใส เป็ นผูต้ ิด
เชื อโรคทางเพศสัมพันธ์ ตังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ) การใช้สารเสพติดให้โทษ โดยเริ มจากการสู บบุหรี ดื มเบี ยร์ ไวน์
เหล้า และใช้สารเสพติดทีมีโทษต่อร่ างกายร้ายแรงมากขึนเรื อยๆ ตกเป็ นเหยือของผูค้ า้ เป็ นเครื องมือในการแพร่ ระบาด เป็ น
ห่ วงโซ่ ความเลวร้ายของวงจรการค้ายาเสพติ ด )การใช้มอเตอร์ ไซค์ป ระลอง ประชันความเร็ วบนท้องถนน ทําให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุและสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูค้ นในสังคม ) มีภาวะจิตเวช จิตใจ อารมณ์ไม่เป็ นปกติ ซึ มเศร้า เครี ยด นําไปสู่
การพยายามฆ่าตัวตาย
นอกจากนี แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที (พ.ศ.
– 2559) เป็ นยุท ธศาสตร์ ทีชี นําทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพือมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ระยะยาว ทีทุกภาคส่ วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่ วมกันกําหนดเป็ น
วิสัยทัศน์ปี พ.ศ.
ซึ งกําหนดไว้วา่ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีมิตรไมตรี บนวิถีแห่งความพอเพียง ยึดมันใน
วัฒนธรรม ประชาธิ ปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริ การสาธารณะขันพืนฐานที ทัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมันคง อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมทีดี เกือกูลและอาทรซึ งกันและกัน ระบบการผลิตเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม มีความมันคง
ทางด้านอาหารและพลังงา อยูบ่ นฐานทางเศรษฐกิจทีพึงตนเองและแข่งขันในเวทีโลก สามารถอยูใ่ นประชาคมภูมิภาคและ
โลกได้อย่างมี ศ ักดิ ศรี ” และการพัฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยให้มีคุณ ธรรม เรี ยนรู้ตลอดชี วิต มีท ักษะและการดํารงชี วิต อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถินมีความเข็มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลียนแปลง
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (
: 10) กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้กาํ หนดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง พ.ศ.
– 2561 โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ
ซึ งทักษะชี วิตเป็ นจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะทีเด็กและเยาวชน จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาและเสริ มสร้างทักษะ
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ชี วิตอย่างรอบด้าน เป็ นภูมิคุม้ กันพืนฐานที จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเผชิ ญกับปั ญหาและความท้าทายในการดํารงชี วิตได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (กระทรวงศึกษาธิ การ.
: บทนํา) ซึ งการพัฒนาและเสริ มสร้ างทักษะชีวิตตามจุดเน้น การพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนในการจัดกิจกรรมพัฒนาและเสริ มสร้างทักษะชีวิตให้กบั ผูเ้ รี ยน ทังการสอนโดยตรงและการบู รณาการการ
เรี ยนการสอนในหลักสู ตร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้ผูเ้ รี ยนมีและใช้ทกั ษะชีวิตสามารถเผชิญ
ปั ญหาต่างๆ รอบตัวได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย รู ้จกั ตัดสิ นใจและแก้ไขสถานการณ์ให้อยูร่ อดปลอดภัยจากปั ญหาต่าง ๆ
และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมอย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิการ.
: 4)
โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึงเป็ นโรงเรี ยนประจําจังหวัด ทีมีขนาดใหญ่พิเศษ จัดการเรี ยน
การสอนตังแต่ระดับชันมัธยมศึ กษาปี ที ถึ ง ระดับชันมัธยมศึ กษาปี ที มีนกั เรี ยนกําลังศึ กษาอยู่ จํานวน , คน
นักเรี ยนอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นทําให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การหนีเรี ยน การทะเลาะวิวาท เรื องชูส้ าว ไม่ส่งงาน ติดเกม ไม่ตงใจ
ั
เรี ยน มีผลการเรี ยน ร มส และ มผ ฯลฯ ได้สาํ รวจจากแบบสอบถามคําถามปลายเปิ ดกับนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษา
ปี ที ทีมี ปัญหาดังกล่าวข้างต้น พบว่า เกิ ดจากการชักชวนของเพือนนักเรี ยนด้วยกัน คิดเป็ นร้อยละ . พฤติกรรม
เลียนแบบ คิดเป็ นร้อยละ . ขาดความมันใจในตนเอง คิดเป็ นร้อยละ . ไม่มีเป้ าหมายในอนาคต คิดเป็ นร้อยละ
6.12 และอืนๆ คิด เป็ นร้อยละ . และให้นักเรี ยนกลุ่มดังกล่าวทําแบบทดสอบทักษะชีวิต เพือวัดทักษะชี วิต พบว่า
ระดับ คะแนนทักษะชี วิต ตามเกณฑ์ อยู่ในระดับ ตํา จึ งมี ค วามจําเป็ นต้องมี การปลูกฝั งและเสริ มสร้างทักษะชี วิตอย่าง
พอเพียง ให้แก่ นักเรี ยนทีมีทักษะชี วิตอยูใ่ นระดับตําได้มีการพัฒนาเป็ นบุ คคลที มีคุณภาพและให้สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุ ขต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือสร้างพัฒนาหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว เพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตอย่างพอเพียง
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2. เพื อเปรี ย บเที ยบระดับ คะแนนทักษะชี วิตอย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่ ม ตัวอย่างตามเกณฑ์ค ะแนนของ
แบบทดสอบทักษะชีวติ อย่างพอเพียง ก่อนและหลังใช้ชุดการเรี ยนรู้กิจกรรมแนะแนว
3. เพื อศึ กษาความรู ้ ค วามเข้าใจทักษะชี วิตอย่างพอเพียงของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 1 ที ใช้ชุด การเรี ยนรู ้
กิจกรรมแนะแนว
ความสําคัญของการวิจยั
1. เสริ มสร้างและพัฒนาทักษะชีวติ อย่างพอเพียงให้แก่นกั เรี ยน
2. ได้นวัตกรรมชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวทีมีคุณภาพสําหรับใช้เสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอพียง
3. ครู แนะแนว ครู ผสู ้ อน ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทีเกียวข้องและบุคคลทัวไปทีสนใจสามารถนําชุดการเรี ยนรู้
กิจกรรมแนะแนวไปใช้เสริ มสร้างและพัฒนาทักษะชีวติ อย่างพอเพียงให้แก่นกั เรี ยน เยาวชน บุคคลทีสนใจ
. เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างและพัฒนาทักษะชีวติ ของผูเ้ รี ยน ในระดับชันอืนๆ ต่อไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ในการศึ กษาคือนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที ปี การศึกษา
โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ อําเภอเมือง
ตรั ง จัง หวัด ตรั ง มี จ ํานวน ห้ อ งเรี ยน จํานวน 379 คน กลุ่ ม ตัว อย่าง เป็ นนัก เรี ยนระดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที
ปี การศึกษา
โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง
( Purposive Sampling ) คัด เลื อกนักเรี ยนที มีพ ฤติกรรมการหนี เรี ยน การทะเลาะวิวาท เรื องชู้สาว ไม่ ส่งงาน ติ ดเกม
ไม่ตงใจเรี
ั ยน มีผลการเรี ยน ร มส และ มผ และให้นกั เรี ยนกลุ่มดังกล่าวทําแบบทดสอบทักษะชีวิต เพือวัดทักษะชี วิต
พบว่า ระดับคะแนนทักษะชีวิต ตามเกณฑ์ อยูใ่ นระดับตํา จํานวน คน เป็ น นักเรี ยนชาย จํานวน คน และนักเรี ยน
หญิง จํานวน คน โดยสมัครใจเข้าร่ วมการศึกษาค้นคว้าครังนี
เครื องมือของการดําเนินการวิจยั
ประกอบด้วย ชุ ด การเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริ ม สร้ างทักษะชี วิต อย่างพอเพียง จํานวน ชุ ด รวม
กิจกรรม แบบสอบถามความสอดคล้องของชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว แบบสอบถามวัดความรู้ ความเข้าใจทักษะ
ชีวติ อย่างพอเพียง แบบทดสอบทักษะชีวติ อย่างพอเพียง
วิธีรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
1. การสร้างชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียงประเมินผลได้
ค่า ICO โดยผูเ้ ชียวชาญ หาประสิทธิภาพโดยทดสอบทางสถิติ เกณฑ์มาตรฐาน E1/ E2 = 80/80
2. ประเมินผลทดสอบทักษะชีวติ และความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับทักษะชีวติ อย่างพอเพียง ก่อนนําชุด
การเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มอย่าง จํานวน กิจกรรม
3. ประเมินผลก่อน-หลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว แต่ละชุด
4. ประเมินผลทักษะชีวติ อย่างพอเพียง และความรู้ความเข้าใจ หลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สรุ ป รายงานผล
สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS Window 10 ในการหาค่า
) ค่าเฉลีย ( X )
) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
) ค่า t – test
4) ค่าความเชือมันของของเครื องมือ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม
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กรอบแนวคิดการวิจยั

วิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐาน
สํารวจสภาพปัญหาของการจัด
การเรียนการสอนและพฤติกรรมของ
ผู้เรียน
ศึกษาเอกสารทีเกียวข้ อง
. หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช
2. หลักสู ตรสถานศึกษา
3. แนวคิดทฤษฏีเกียวข้ องกับ
การพัฒ นาการเรียนรู้
4. แนวคิดทฤษฏีเกียวข้ องกับชุดการเรี ยนรู้
5. เนือหาสาระกิจกรรมแนะแนว
6. งานวิจัยทีเกียวข้ อง

การจัดทําชุดการเรียนรู้ กจิ กรรมแนะแนว
. ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานและ
หลักสู ตรสถานศึกษา
2. กําหนดรู ปแบบการเรียนรู้ ให้ สัมพันธ์ สอดคล้ องกับองค์
ความรู้ของกิจกรรมแนะแนวเสริมสร้ างทักษะชีวติ อย่าง
พอเพียง
3. กําหนดผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง จุดประสงค์ ของชุดการ
เรียนรู้ กจิ กรรมแนะแนว
4. จัดทําเนือหา ใบความรู้ ใบกิจกรรม
คุณภาพและหาประสิ ทธิภาพของเครื องมือ
1. ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ ครังที
2. ทดลองใช้ ครั งที นักเรียน 9 คน ปรับปรุ ง
. ทดลองใช้ ครังที นักเรียน คน ปรับปรุ ง
. ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ ครังที
ใช้ ชุดการเรียนรู้กจิ กรรมแนะแนว
แผนการทดลอง One group Pretest – Posttest
นักเรียนกลุ่มตัวอย่ าง คน
นําไปใช้ กบั นักเรียนในระชันมัธยมศึกษาปี ที
ของสํ านักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต
จังหวัดกระบีตรัง
สรุป รายงาน

ผลและวิจารณ์ ผล

แสดงการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยนรู้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง
กลุ่มตัวอย่าง
N
คะแนนเต็ม
E1/ E2
X
คะแนนระหว่างใช้ชุดกิจกรรม
42
40
33.62
84.05/87.70
คะแนนหลังใช้ชุดกิจกรรม
42
40
35.03
ตารางที
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คะแนนเฉลีย
83.25

107.7

คะแนนเฉลีย

จากตารางที การหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยนรู้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง
โดยใช้คะแนนระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน ของนักเรี ยนทีใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว พบว่า ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรม
แนะแนวเพือเสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 84.05/87.70
ตารางที แสดงเปรี ยบเทียบคะแนนก่อน – หลัง ของนักเรี ยนทีใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริ 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 สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
จากตารางที การทดลองใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจ กรรมแนะแนวโดยการเปรี ยบเที ยบระดับ คะแนนก่อน – หลัง
ของนักเรี ยนที ใช้ชุด การเรี ยนรู ้ กิจกรรมแนะแนวเพื อเสริ ม สร้ างทักษะชี วิต อย่างพอเพียง จากแบบทดสอบทักษะชี วิต
พบว่า ระดับคะแนนทักษะชีวติ หลังใช้ชุดการเรี ยนรู้กิจกรรมแนะแนว มีระดับสู งขึน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ตารางที แสดงเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้านความรู ้ความเข้าใจ จากคะแนนก่อน – หลัง ของนักเรี ยนทีใช้ชุด
การเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริ 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 สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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คะแนนเฉลีย
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35.08

31.12
ก่อนใช้ชุดกิจกรรม

คะแนนเฉลีย
หลังใช้ชุดกิจกรรม

ตารางที การเปรี ยบเทียบคะแนนก่อน – หลัง ของนักเรี ยนทีใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพือ
เสริ มสร้างทักษะชีวติ อย่างพอเพียง โดยรวม พบว่า ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนด้านความรู ้ความเข้าใจทักษะชีวติ
อย่างพอเพียง หลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว มีระดับสูงขึน มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

วิจารณ์ ผลการวิจัย

จากการวิจ ัย สรุ ป ได้ว่า ชุ ด การเรี ยนรู ้กิจ กรรมแนะแนวมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามเชื อมันจากการประเมิ น ของ
ผูเ้ ชียวชาญและจากการทดลองใช้กบั นักเรี ยนมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 84.05/87.70 สอดคล้องกับ
โคล์และชาลล์ (Cole & Chan,1994) ได้เสนอหลักการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเชือมโยงความรู ้เดิมอาจทําในรู ป
ผังความคิด เพือตรวจสอบความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิมของตนเอง จะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชือมโยงเนือหาโดยใช้ความคิดของตนเอง
เกิ ดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนประเมินผลงานการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองตามวัตถุประสงค์การเรี ยน ประเมินถึงความก้าวหน้าของ
ตนเองเป็ นการสร้างความท้าทายผูเ้ รี ยน การนําไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจากการวัดคะแนน ก่อน-หลัง ของความรู ้ ความ
เข้าใจ สูงขึน และการวัดระดับทักษะชีวิตอย่างพอเพียงคะแนน ก่อน-หลัง ใช้ชุดการเรี ยนกิจกรรมแนะแนว มีระดับคะแนน
ทักษะชี วิตอย่างพอเพียงสู งขึน มีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 พจนา ทรัพย์สมาน (2550) ได้กล่าวถึง การจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ หมายถึง การทีผูเ้ รี ยนใช้กระบวน
การเรี ยนรู ้สร้างความรู ้ของตนเองจากความคิดและปฏิบตั ิจริ ง เพือวิเคราะห์ความสําคัญจําเป็ นของสิ งทีจะเรี ยนรู ้ วางแผน
กําหนดขอบเขตวิธีการเรี ยนรู้ ลงมือเรี ยนรู้ประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที
มีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีแท้จริ งมีความสุ ขและภาคภูมิใจในตนเองสอดคล้องกับความเชือทีว่าทุกคนมี
ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ย่อมส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสูงขึน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (
)
ให้ความสําคัญของทักษะชีวิต (Life Skills) เป็ นความสามารถของบุคคลในการจัดการชีวิตด้านต่างๆ ทังการครองชีวิตและ
การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การพัฒนาการคิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และการเตรี ยมชีวิตด้านการงานอาชีพ การมีความสามารถ
พัฒนาทักษะพืนฐานทางการงานอาชีพ อันส่งผลถึงคุณภาพของบุคคล เพือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
จากการวิจยั ครังนี พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะชีวติ อย่างพอเพียงเกิดขึนกับนักเรี ยนทําให้นกั เรี ยนสามารถใช้ทกั ษะชีวิต
อย่างพอเพียงที เหมาะสมกับตนเอง นําความรู ้ ความเข้าใจและประสบการณ์ไปปรับปรุ งพัฒนาตนเอง ในการดําเนิ นชีวิต
ภายในโรงเรี ยนและสังคมภายนอกได้ต่อไป การเกิ ดการเรี ยนรู ้จ ากชุด การเรี ยนรู้ กิจกรรมแนะแนวเป็ น นวัตกรรมทาง
การศึกษาทีสร้างขึนเพือเป็ นสื อและเครื องมือการสอนของครู แนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เป็ นการจัดการเรี ยนรู้
ให้แก่ ผูเ้ รี ยนในเรื องของทักษะชี วิต เป็ นสิ งจําเป็ นสําหรั บ เด็ก นักเรี ยน เยาวชน ที จะต้องมี การพัฒ นาให้ มี คุ ณ ภาพนัน
สอดคล้องกับ สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ ( ) ทีกล่าวถึงครู กบั การพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในด้านการจัดการ
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เรี ยนรู ้จะต้องมีความรู ้เรื องทฤษฏีการเรี ยนการสอนมีเทคนิค การใช้และผลิตสื อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรี ยนรู้แบบ
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและทําวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกๆ ด้าน ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุดการสอนด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานด้วย SIADA Model สําหรับ รายวิชาคณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชุดการสอนทีสร้างขึน มีทงหมด
ั
3 หน่ วย
เรี ยน ประกอบด้วย แผนการสอน ใบเนื อหา สื อโปรแกรมนําเสนอ PowerPoint สื อโปรแกรมจําลองฟั งก์ชัน GUI ของ
MATLAB แบบทดสอบหลังหน่ วยเรี ยน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
นักศึกษาปริ ญญาตรี ปีที 2 ทีลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยเลือกแบบเจาะจง 13 คน ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดการสอนที พัฒ นาขึนมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับ 78.12/77.61 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานที กําหนด 75/75 ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อชุดการสอน ทีพัฒนาขึน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ : ชุดการสอน, การเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานด้วย SIADA Model, คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า
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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

บทนํา

พระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ ที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ ที 3) พ.ศ. 2553
นัน ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที สุ ด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, 2542)
จากการศึ กษาและสํารวจสภาพปั ญหาอย่างต่อเนื อง พบว่า เนื อหาทางด้านวิศวกรรมส่ วนใหญ่มีการคํานวณทาง
คณิ ต ศาสตร์ ที ซับ ซ้อนและต้องใช้เวลาในการคํานวณมาก ทําให้ผูเ้ รี ยนขาดความเชื อมันในการเรี ยนรู้ ในเนื อหาใหม่ ๆ
สื อประกอบการเรี ยนการสอนส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลายและมีจาํ นวนน้อยทีไม่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อน
ส่วนมากใช้วธิ ี การสอนเป็ นแบบบรรยายทําให้ผเู้ รี ยนไม่มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(กัญญวิทย์,
) ดังนันผูส้ อนควรจัดรู ป แบบการเรี ยนการสอนที มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จักการปฏิ บ ัติให้ทาํ ได้ คิด เป็ น ทําเป็ น สร้างความรู้ด้วยตัวเอง และให้ผูเ้ รี ยนรู ้จ ักการทํางานเป็ นกลุ่ ม มี การ
ปฏิสัมพันธ์กบั สังคม อย่างมีคุณภาพ เพือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา
หลักสู ตรทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมได้บรรจุรายวิชาคณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้ า เพือมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื องของอนุกรมฟูเรี ยร์ ของฟังก์ชนั คู่และฟังก์ชนั คี อนุกรมฟูเรี ยร์ ของฟังก์ชนั ทีมีคาบเท่ากับ L ผล
การแปลงลาปลาซทรานฟอร์ ม ลาปลาซทรานฟอร์ ม กลับ และการประยุกต์ใช้งานด้านวิศ วกรรมไฟฟ้ า ดังนันลักษณะ
รายวิชาดังกล่ าวจึ งมุ่งเน้น ถึง การคํานวณ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งาน ซึ งพบว่าในการคํานวณและวิเคราะห์
ดังกล่ าวนันมีข นตอนและการคํ
ั
านวณที ซับ ซ้อน เนื องจากผูเ้ รี ยนไม่สามารถมองเห็ น พฤติกรรมที เกิ ดจากกระบวนการ
คํานวณได้ ดังนันการใช้โปรแกรมจําลองเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการเรี ยนการสอนจึงมีบทบาทสําคัญเป็ นอย่าง
มากเพือทีจะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพทีดียงขึ
ิ น (วิทฤทธิ, 2560)
จากความเป็ นมาและความสําคัญ ของปั ญ หา เป็ นแนวทางให้ ผูว้ ิจ ัยสนใจที จะสร้ างชุ ด การสอนที เหมาะสม
เพือนําไปใช้เป็ นเครื องมือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึงประกอบไปด้วย คู่มือครู โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint
โปรแกรมจําลองฟั งก์ ชนั GUI ของ MATLAB โดยใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนที เน้นปั ญหาเป็ นฐาน ที มี ชือว่า เซี ยด้า
(SIADA Model) ซึ งประกอบด้ว ย ขันตอนคื อ . ขันการเรี ย นรู ้ ด ้ว ยตนเอง (S : Self-study) . ขันการให้ ค วามรู ้
(I : Information) . ขันการนําไปใช้งาน (A : Application) . ขันการอภิ ปรายผล (D : Discussion) . ขันการประเมิน ผล
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(A : Assessment) ซึงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจเนื อหาได้ง่าย และสามารถเข้าใจกระบวนการคํานวณได้อย่างเป็ นระบบ
ตลอดจนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู ้เพิมขึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ SIADA Model
2. เพือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อชุดการสอนทีพัฒนาขึน
ขอบเขตของการวิจยั
การพัฒนาชุดการสอน เรื อง การประยุกต์ใช้งานคณิตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย
1. หัวข้อทีใช้ทาํ วิจยั ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า มีดงั นี
1) อนุกรมฟูเรี ยร์
2) การแปลงลาปลาซ
3) การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ชุดการสอน เรื อง การประยุกต์ใช้งานคณิตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรี ยนการสอน
2) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3) ใบเนือหา ในหัวข้อต่อไปนี
3.1) อนุกรมฟูเรี ยร์ 3.2) การแปลงลาปลาซ
3.3) การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
5) แบบประเมินกิจกรรมตามรู ปแบบ SIADA Model
3. สื อการสอน เรื อง การประยุกต์ใช้งานคณิตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย
1) กระดานไวท์บอร์ด
2) โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint
3) โปรแกรมจําลองฟังก์ชนั GUI ของ MATLAB
4) เอกสาร และตําราอ้างอิง ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ

ภาพที รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ SIADA model
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4. รู ป แบบการเรี ยนการสอน SIADA Model ประกอบด้วย 5 ขันตอนคือ 1. ขันการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง (S : Selfstudy) 2. ขั นการให้ ค วามรู ้ (I : Information) 3. ขันการนํ า ไปใช้ ง าน (A : Application) 4. ขั นการอภิ ป รายผล (D :
Discussion) 5. ขันการประเมินผล (A : Assessment) แสดงดังภาพที 1

วิธีดําเนินการวิจัย

ขันที 1 : ศึกษาสภาพปั ญหาในการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้แบบสอบถามกับผูเ้ รี ยน
จํานวน 100 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ ง ทัวประเทศ พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความต้องการให้มีการพัฒนาใน
ด้านสื อการสอนอยู่ในระดับมาก (X = 4.58) ด้านรู ปแบบการสอนอยูใ่ นระดับ มาก(X = 4.20) ด้านเนื อหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X = 3.32) และด้านแบบทดสอบอยูใ่ นระดับน้อย (X = 2.37) แสดงดังภาพที 2
คะแนนของระดับความต้ องการ

5.0
4.0

4.58

4.20

3.0

3.32

2.0

2.37

1.0
0.0

ด้ านสื อการสอน

ด้ านรูปแบบการสอน

ด้ านเนื อหา

ด้ านแบบทดสอบ

ภาพที 2 ค่าเฉลียของระดับความต้องการในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ขันที 2 : ศึกษาและวิเคราะห์คาํ อธิ บายรายวิชาคณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า จากหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554 เพือกําหนดหัวข้อในการเรี ยน
การสอนได้จาํ นวน 7 หัวข้อ แสดงดังภาพที 3

ภาพที 3 รายละเอียดการวิเคราะห์เนือหารายวิชาคณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า
ขันที 3 : สร้างชุดการสอนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นําเสนอให้ผเู้ ชียวชาญประเมินคุณภาพ และนําไปใช้กบั กลุ่ม
ทดลองเพือวิเคราะห์คุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนรู้และชุดการสอน แสดงดังภาพที 4
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ภาพที 4 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ขันที 4 : เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพือปรับปรุ งและแก้ไข
ขันที 5 : นําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง เพือทดสอบสมมติฐานของการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลทีได้ไปวิเคราะห์ใน
ลําดับ ต่ อไป โดยกลุ่ มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ นักศึ กษาปริ ญ ญาตรี ที ลงทะเบี ยนเรี ยนในราย วิชาคณิ ต ศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้ า ในหลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ จํานวน 13 คน
โดยเลือกแบบเจาะจงตามสภาพจริ ง

ภาพที 5 ขันตอนการดําเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

.

ขันที 6 : นําข้อมูลทีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ขันที 7 : สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
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ภาพที 6 กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ SIADA model

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจยั

ผลทีนําเสนอในบทความวิจยั นี เป็ นการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอนทีพัฒนาขึน ตามรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบ SIADA Model นํามาทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 13 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือนักศึกษาหลักสูตร
ครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีผลเป็ นดังนี
1. การวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลังหน่วยเรี ยน เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังจากผูเ้ รี ยนเรี ยนเสร็ จ
ในหน่วยเรี ยนนันๆ ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังหน่วยเรี ยน โดยการนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนในแต่ละ
หน่วยเรี ยน นํามาหาค่าคะแนนเฉลีย จากนันคิดเป็ นค่าร้อยละ ซึงผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที 1
ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลังหน่วยเรี ยน
รายการ
จํานวนผูเ้ รี ยน
คะแนนเต็ม
ผลรวมของคะแนน
ค่าเฉลีย
ร้อยละ
หน่วยเรี ยนที 1
13
15
139
10.69
71.28
หน่วยเรี ยนที 2
13
15
156
12.00
80.00
หน่วยเรี ยนที 3
13
15
162
12.46
83.08
รวม
13
45
457
35.15
78.12
จากตารางที แสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังหน่วยเรี ยน จากผูเ้ รี ยนจํานวน 13 คน โดยในแต่ละหน่ วยเรี ยน
ข้อสอบเป็ นแบบปรนัย จํานวน 15 ข้อ รวมคะแนนสอบหลังหน่วยเรี ยนทังหมด 45 คะแนน ผลรวมของคะแนนทีผูเ้ รี ยนทํา
ข้อสอบได้ทงหมด
ั
457 คะแนน ซึงมีค่าเฉลียรวมที 35.15 คิดเป็ นร้อยละ 78.12 โดยค่าคะแนนสอบทีมีค่าสู งสุดคือหน่วย 3
2. การวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังจากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนจบทัง
3 หน่วยเรี ยน นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบหาค่าเฉลีย และคิดค่าร้อยละ ซึงผลวิเคราะห์แสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
รายการ
จํานวนผูเ้ รี ยน คะแนนเต็ม ผลรวมของคะแนน ค่าเฉลีย ร้อยละ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
13
45
454
34.92
77.61
จากตารางที แสดงผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนจากผูเ้ รี ยนจํานวน 13 คน โดยในข้อสอบ
เป็ นแบบปรนัย ตัวเลื อก จํานวน 45 ข้อ คะแนนเต็ ม 45 คะแนน ผลรวมของคะแนนสอบที ผูเ้ รี ยนทําได้ท ังหมด 454
คะแนน ซึงมีค่าเฉลียรวมที 34.92 คิดเป็ นร้อยละ . 1
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการเรี ยนการสอน แสดงดังตารางที 3
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ตารางที 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ข้อที
ข้อคําถาม
1.
ด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.
ด้านใบเนื อหา
3.
ด้านสื อการเรี ยนการสอน
4.
ด้านการวัดและประเมินผล

511

(X )

S.D.
แปลผล
4.25
0.86
มาก
4.12
0.78
มาก
4.18
0.81
มาก
4.06
0.72
มาก
รวมเฉลีย
4.15
0.79
มาก
จากตารางที 3 พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนและชุดการสอน มีระดับความ พึงพอใจ
มาก ค่าเฉลียโดยรวมที 4.15 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุดการสอนด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้
ปั ญ หาเป็ นฐานด้วย SIADA Model สําหรับ รายวิชาคณิ ต ศาสตร์ วิศ วกรรมไฟฟ้ า เรื องการประยุกต์ใช้งานคณิ ต ศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า ซึงผลการหาประสิ ทธิภาพของชุดการสอน และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อชุด การสอน พบว่า
1. ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอน มีป ระสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ 78.12/77.61 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที กําหนด
75/75
2. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อชุดการสอนทีพัฒนาขึน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.15 และ
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79
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บทคัดย่อ

ในบทความนี ได้นาํ เสนอการเรี ยนการสอนแบบทดลองสําหรับแผงวงจรไฟฟ้า เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจได้ง่าย
ผ่านทางแบบฝึ กปฏิ บัติต ามกฎหมายของโอห์ ม ซึ งเป็ นพืนฐานของทฤษฎี วงจรไฟฟ้ า และนําเสนอสื อการสอนในการ
ทดลองที สามารถใช้งานได้ท ัน ที ในสถานศึ กษา โดยนําเสนอกระบวนการผลิ ตและแผนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิง
หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม เป็ นหลักสู ตรการผลิตวัสดุการเรี ยนการสอนแบบทดลอง ตามหลักสู ตรการศึ กษา เพือ
ดําเนิ นการอย่างสมบู รณ์จึงจําเป็ นต้องปรับปรุ งทังเนื อหาหลักสู ตรและชัวโมงการสอนเพือให้นักเรี ยนได้รับความรู้ดา้ น
ไฟฟ้ ามากขึน ดังนันจะต้องมีเนื อหาหลักสู ตรและเนื อหาการเรี ยนการสอนทีมีการพัฒนาแนวคิ ดเพือให้นักเรี ยนสามารถ
เข้าใจเนื อหาของหลักสู ต รวิศวกรรมไฟฟ้ าได้อ ย่างเพียงพอ ในอนาคตจะสามารถพัฒ นาสื อการเรี ยนการสอนที แม้แ ต่
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาสามารถเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายและจับกระแสไฟฟ้าทีมองไม่เห็นผ่านการแบบฝึ กหัดทาง
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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

บทนํา

การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรที ต้องใช้ทกั ษะทางวิชาชี พที จะสามารถดําเนิ นการอย่างสมบูรณ์สําหรับ
สถานศึ กษาสายปฏิ บตั ิ ศตวรรษที ได้มีการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ทีจะนําไปสู่ การใช้เทคโนโลยีให้เกิ ดประโยชน์ ลด
เวลาเรี ยนเพิมเวลารู ้ ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเลขคณิ ตมากยิงขึน สําหรับการเรี ยนการสอนด้านสาขาไฟฟ้ าที ต้อง
อาศัยทักษะทางอาชี พ ซึ งเนื อหาหลักสู ตรของไฟฟ้ าก็เปลี ยนไปตามเทคโนโลยี นอกจากนี เนื อหาหลักสู ตรไฟฟ้ าและ
เครื องมือในการจัดการเรี ยนการสอนได้รวมเป็ นหนึ งเดี ยวในด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ โดยแนวคิดทีจะให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที มีเป้ าหมาย เพือให้ผเู ้ รี ยนทีคุณลักษณะทีสามารถนําไปใช้สาํ หรับการดํารงชีวติ ผูเ้ รี ยนจะต้อง
สามารถนําความรู ้หลักบูรณาการกับทักษะเพือให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง โดยทีผูส้ อนเป็ นผูอ้ อกแบบการเรี ยนรู ้
และอํานวยความสะดวก (Facilitator) ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้จากการลงมือทําด้วยตัวเอง โดยทีผูส้ อนทําการกระตุน้ ผูเ้ รี ยน
ด้วยคําถามหรื อโจทย์ เป็ นการสร้างแรงบัลดาลใจและเสริ มแรงทางบวกเพือให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยน นําไปสู้การสร้างลักษณะ
นิ สัยกระตื อ รื อ ร้ น ที จะเรี ยน หั วข้อ หรื อ เนื อหาที จะนํามาเป็ นโจทย์ก ารเรี ย นรู ้ ส ามารถรวบรวมจากแหล่ งต่างๆ หรื อ
ประสบการณ์ใกล้ตวั หาข้อโต้แย้งหรื อสนับสนุนสมมติฐานสร้างเป็ นกระบวนการคิด การเรี ยนรู ้เช่นนี เรี ยกว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน หรื อ Project-Based Learning (PBL)
ลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้ข องหลักสู ตรในศตวรรษที จะเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที เน้น คุณลักษณะเชิ งวิพากษ์
(Critical Attributes) ยึดโครงงานเป็ นฐาน (Project-Based) เชือมโยงสภาพแวดล้อมรอบตัวผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการ
สร้างความร่ วมมือ (Collaboration) ทํางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนันการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
คือการบูรณาการความรู ้ การพัฒนาความสามารถทางความคิด และการปฏิบตั ิ โดยเชือมโยงกับความรู ้และประสบการณ์ทีมี
อยู่ เสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี ในการการคิ ดเชิ ง
วิพากษ์ในปั ญหาทีซับซ้อน การฝึ กปฏิบตั ิอาชีพ การนําเสนองานหรื อผลงานและการใช้เทคโนโลยี
สําหรับงานวิจยั นี เป็ นการพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนที อาศัยการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
(Project-Based Learning) สําหรับสาขาไฟฟ้ าที อาศัยความรู ้และทักษะวิชาชีพที เรี ยนมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการแก้ปั ญหาหรื อตอบโจทย์ทีผูเ้ รี ยนค้น คว้าด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง โดยคํานึ งถึงการพัฒ นาผลการเรี ยนรู้ ด้าน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ความรู ้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) สําหรับงานประยุกต์ที
เกี ยวกับไฟฟ้ าซึ งต้องอาศัยความรู ้ความสามารถเกี ยวกับศาสตร์ ทางไฟฟ้ าและงานด้านวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพือวางแผนผลิตวัสดุการเรี ยนการสอนจริ งและสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมทีนํามาใช้งานได้ในชีวิตประจําวัน
ต่อไป
แนวความคิด ทฤษีทเกี
ี ยวข้ อง
การจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที ตามทฤษฎี การเรี ยนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) มีจุดมุ่งหมายสู งสุ ดใน
ด้านความรู ้ ที มุ่ง เน้น ทักษะการเรี ยนรู ้ ขนสร้
ั างสรรค์ (Create) ซึ งในปั จ จุบ ันการเรี ยนการสอนที ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
นําไปใช้ในอนาคตได้นนั จะเป็ นการพัฒนาวิธีการสอนทีมีความยืดหยุน่ มีการกระตุน้ และจูงใจให้ผเู ้ รี ยนสร้างกระบวนการ
คิดอย่างเป็ นระบบทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ดังภาพที 1

ภาพที กรอบแนวคิดเพือการเรี ยนรู้ในศตวรรษที
(จิราภรณ์ ปกรณ์ http://www.vcharkarn.com/varticle/60454, 2014)
ความสามารถของผูเ้ รี ยนกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ได้วเิ คราะห์ความสามารถที
ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาและได้มุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้เป็ นมนุษย์จะต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนทัง ด้าน เพราะจะใช้เป็ น
แนวทางและเป้ าหมายในการกําหนดจุ่ด มุ่งหมายการศึ ก ษา ตลอดจนการกําหนดรู ป แบบและแนวทางในการวัด และ
ประเมินผลการศึกษา จะต้องอาศัยความเข้าใจระดับความสามารถ ในการเรี ยนการสอนและผลลัพธ์ทีเกิดขึน ดังภาพที

ภาพที การประเมินผลการเรี ยนรู ้ในชันเรี ยนและทักษะแห่งศตวรรษที 21
(ดร.ตรี คม พรมมาบุญ http://plc.tk21.in/archives/1938, 2017)
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ระดับการเรียนรู้ กับการจําแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 3 ด้าน
1.พุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) เป็ นการเรี ยนรู้ ทีเกิ ด จากพฤติ กรรมด้านสมองเกี ยวข้องกับ สติ ปั ญญา ความรู้
ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึงเป็ นความสามารถทางสติปัญญา
พฤติกรรมทางพุทธิ พิสยั แบ่งเป็ น 6 ระดับ ได้แก่
. จํา (Remember) เป็ นความสามารถในการจดจําเก็บรักษาประสบการณ์ต่าง ๆ จากการทีได้รับรู ้ไว้และระลึกถึง
สิ งนันได้เมือต้องการ
. เข้าใจ (Understand) เป็ นความสามารถในการจับใจความสําคัญของสื อ และสามารถแสดงออกมาในรู ปของ
การแปลความ การตีความ การคาดคะเน การขยายความ หรื อ การกระทําอืน ๆ
. นําความรู ้ ไปใช้ (Apply) เป็ นขันที ผู เ้ รี ย นสามารถนําความรู้ ป ระสบการณ์ ไปใช้ในการแก้ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ซึงจะต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจจึงจะสามารถนําไปใช้ได้
. วิเคราะห์ (Analyze) เป็ นความสามารถในการคิ ด หรื อ การแยกแยะเรื องราวสิ งต่ าง ๆ ออกเป็ นส่ วนย่อ ย
เป็ นองค์ประกอบที สําคัญได้ และมองเห็ นความสัมพันธ์ของส่ วนที เกียวข้องกัน ความสามารถในการ
วิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน
. ประเมินค่า (Evaluate) เป็ นความสามารถในการตัดสิ น ตีราคา หรื อ สรุ ปเกียวกับคุณค่าของสิ งต่าง ๆ ออกมา
ในรู ปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ทีเหมาะสม ซึ งอาจเป็ นไปตามเนื อหาสาระในเรื องนัน ๆ หรื ออาจ
เป็ นกฎเกณฑ์ทีสังคมยอมรับ
. สร้างสรรค์ (Create) เป็ นความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วยรู ปแบบใหม่ ๆ ทีมีความ
เชือมโยงกันอย่างมีเหตุผล หรื อทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นต้นแบบ
2. จิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมทางด้านจิ ตใจ เช่น ค่านิ ยม ความรู้สึก ความซาบซึง ทัศนคติ
ความเชือ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนีอาจไม่เกิดขึนทันทีทนั ใด ด้านจิตพิสยั จะประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ
5 ระดับ ได้แก่
2.1 การรับ รู้ เป็ นกระบวนการที ผูเ้ รี ยนเลื อกที จะให้ความสนใจต่อข่าวสารใดข่าวสารหนึ ง เลือกที จะรับ รู ้และ
ตี ค วามหมายของข่ าวสาร โดยการใช้ป ระสบการณ์ เดิ ม ที มี อยู่ข องแต่ ล ะบุ ค คล ตลอดจนความเชื อ
ทัศนคติแรงจูงใจในขณะนัน และหลังจากเลือกตีความข่าวสารแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเลือกทีจะจดจําข่าวสาร
บางอย่างไว้ในความทรงจําของตน
2.2 การตอบสนอง เป็ นการกระทําทีแสดงออกมาในรู ปของความเต็มใจ ยินยอมและพอใจต่อสิ งเร้านันซึงเป็ นการ
ตอบสนองทีเกิดจากการเลือกสรรแล้ว
2.3 การเกิดค่านิ ยม การเลือกปฏิบตั ิในสิ งทีเป็ นทียอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณค่านัน ๆ หรื อปฏิบตั ิ
ตามในเรื องใดเรื องหนึง จนกลายเป็ นความเชือ แล้วจึงเกิดทัศนคติทีดีในสิ งนัน
2.4 การจัดระบบ การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิ ยมทีเกิดขึนโดยอาศัยความสัมพันธ์ ถ้าเข้ากันได้กบั วิถีการ
ดําเนิ น ชี วิตผูบ้ ริ โภคหรื อเข้ากัน ได้กับ ค่านิ ยมเดิ มก็จะมีการยึด ถื อต่อไป แต่ถา้ ค่านิ ยมใหม่ข ดั กัน กับ
ค่านิ ยมเดิมอาจเกิดการไม่ยอมรับ หรื ออาจรับค่านิยมใหมแล้วเลิกค่านิยมเดิมไป
2.5 บุคลิกภาพ การนําค่านิยมทียึดถือมาแสดงพฤติกรรมทีเป็ นนิ สยั ประจําตัว ให้ประพฤติปฏิบตั ิแต่สิงทีถูกต้องดี
งาม พฤติกรรมด้านนี จะเกี ยวกับความรู ้สึกและจิ ตใจ ซึ งจะเริ มจากการได้รับรู ้จากสิ งแวดล้อม แล้วจึ ง
เกิดปฏิ กิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็ นความรู้สึกด้านต่าง ๆ จนกลายเป็ นค่านิ ยม และยังพัฒนาต่อไปเป็ น
ความคิด อุดมคติ ซึ งจะเป็ นควบคุมทิ ศทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยแต่ละคนจะรู้ดีรู้ชวอย่
ั างไรนัน
ก็เป็ นผลของพฤติกรรมด้านนี
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3.ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมซึ งแสดงให้เห็ นถึงความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
คล่องแคล่ว เป็ นการแสดงออกมาได้โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็ นตัวชี ระดับ ของทักษะ พฤติ กรรม ด้าน
ทักษะพิสยั ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขัน ดังนี

3.1 การรับรู้
3.2 การลงมือปฏิบตั ิกระทําตามแบบได้
3.3 การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิ บัติได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งอาศัยเครื องชี แนะเมือได้กระทําซํา
แล้วก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบตั ิ
3.4 การกระทําอย่างต่อเนื อง หลังจากตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบทีเหมาะสมกับตนเอง และจะกระทําตามรู ปแบบนัน
อย่างต่อเนื อง จนปฏิ บตั ิงานทียุง่ ยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้องคล่องแคล่วซึ งต้องอาศัยการฝึ กฝน
และกระทําอย่างสมําเสมอ
3.5 การกระทําได้อย่างเป็ นธรรมชาติ สามารถปฏิบตั ิได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติเป็ นไปอย่างธรรมชาติ
เนื อหาหลักสู ตรและเนื อหาการเรี ยนการสอนที มีการพัฒนาแนวคิ ด เพือให้ นักเรี ยนสามารถเข้าใจเนื อหาของ
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าแสดงในภาพที

ภาพที . Bloom’s taxonomies of learning domains.
(Clark, D. http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html, 2015)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
. เพื อประยุกต์ใช้กระบวนการจัด การเรี ยนรู้ 3 ด้ าน โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning) ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง
. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ทางการเรี ยนด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้าน
ทักษะ (Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain)
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กลุ่ มเป้ าหมายที ใช้ในการวิจัยครั งนี เป็ นนักศึ กษาสาขาช่ างไฟฟ้ ากําลัง ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ระบบ
ทวิศึกษา โรงเรี ยนกงไกรลาศวิทยา-วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน 20 คน

ภาพที ขันตอนการจัดการเรี ยนรู ปแบบโครงงานเป็ นฐาน.
รู ปแบบการวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ภาพที โดยดําเนิ นการวิจยั ตามวงจรการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการ (Kemmis & Mc Taggart,
อ้างถึงใน Marit Aas, 2014) ขัน คือ ขันวางแผน (Plan) ขันปฏิบตั ิการ (Act)
ขันสังเกตการณ์ (Observe) และขันสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect) ในแต่ละขันดําเนิ นงาน แสดงในภาพที

รู ปภาพ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ หรื อ action research
(Carr and Kemmis 1986)
พืนฐานของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต คือ ความสามารถในการเรี ยนรู้ในและจากการกระทํา การสะท้อนทีสําคัญเป็ น
ส่ ว นสําคัญในการเรี ยนรู ้ นี มี ห ลายรู ป แบบสําหรับ การเรี ยนรู้ ป ระเภทนี เช่ น วัฏจักรการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ข อง
Deming-cycle : Plan, Do, Check, Act หรื อ Kolb (Concrete experience, ประสบการณ์ ที เป็ นรู ป ธรรม การสังเกตและการ
สะท้อนความคิดการทดสอบ) รู ปแบบทีรู ้จกั กันและการนําไปใช้ใน บริ ษทั เชลล์ (Juch, 1983)
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ภาพที Juch’s circle for action oriented learning
(Tom J. van Weert, 2006,)
วัฏจักรสําหรับการกระทําทีมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ แสดงในภาพที
ขันที วางแผนการดําเนิ นงาน (Plan ) เกียวกับทําโครงงาน โดยเริ มจากการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาหรื อหัวข้อที
จะทําโครงงาน วางแผน รวมถึงกําหนดกรอบการบันทึก การสังเกตและบันทึกผลการปฏิบตั ิงาน ทีมีผล
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
ขันที ปฏิ บตั ิการ (Do) เป็ นขันตอนการลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้ขอ้ มูลทีทําการศึกษามาประกอบการทดลอง รวมถึง
การสร้างชินงานเพือนําไปทดลองบันทึกผล
ขันที สังเกตการณ์ (Check) เป็ นขันตอนการทดสอบและบันทึกผลการทําโครงงาน เพือรวบรวมข้อมูลการศึกษา
ขันที สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect) เป็ นขันตอนการเขียนรายงานผลโครงงาน การนําเสนอผลการทําโครงงาน
ต่อชันเรี ยน ตลอดจนการสะท้อนผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจากเพือน ๆ และอาจารย์ทีปรึ กษา
โครงงาน
กระบวนการพัฒ นาคุ ณ ภาพตามวงจรเดมมิ ง (Deming Cycle) ซึ งประกอบด้ว ย ขันตอน คื อ การวางแผน (Plan : P)
การปฏิ บั ติ ต ามแผน (Do : D) การตรวจสอบผลการปฏิ บ ัติ (Check : C) และการปรั บ ปรุ งแก้ไข (Action : A) ในการ
ดําเนิ นการวิจยั เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
) แบบประเมินผลโครงงาน เพือใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
) ข้อมูลเชิ งคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการรวบรวม เรี ยบเรี ยง จากแบบบันทึกของผูเ้ รี ยน แบบบันทึกของ
คณะผูว้ จิ ยั แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และทําการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
) ข้อ มู ล เชิ งปริ ม าณ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยหาค่ าสถิ ติ พื นฐาน เช่ น ค่ าเฉลี ย (Mean) ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และค่าร้อยละ(Percentage)
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ผลการวิจยั เรื อง การเสนอเทคนิคการประดิษฐ์อุปกรณ์ทดลองสําหรับห้องปฏิบตั ิการทางไฟฟ้า นักศึกษาสาขาช่าง
ไฟฟ้ ากําลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิศึกษา โรงเรี ยนกงไกรลาศวิทยา-วิทยาลัยสารพัดช่างสุ โขทัย ภาคเรี ยนที
ปี การศึกษา
จํานวน 20 คน โดยการจัดกลุ่ม คน กลุ่ม ในภาพที เปรี ยบเทียบการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ด้านความรู้
(Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) โดยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน หรื อ Project-Based Learn (PBL)

ภาพที ผลการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy)
จากภาพที เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการศึกษา ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ทีแบ่ง
ตามกลุ่ม โครงงาน เมือนําผลการประเมินมาวิเคราะห์โดยรวมของกลุ่มผูเ้ รี ยนทังหมด โดยทําการวิเคราะห์การพัฒนาผลการ
เรี ยนด้านความรู ้หรื อพุทธิ พสิ ยั (Cognitive Domain) แสดงให้เห็นในภาพที

ภาพที ผลการเรี ยนด้านความรู ้หรื อพุทธิพิสยั (Cognitive Domain)
สรุ ปได้วา่ ผลการเรี ยนด้านความรู้หรื อพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) ของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในเรื องความจํา
ความเข้าใจ และการนําไปใช้ ในการนําสิ งทีเรี ยนมาใช้ได้ แต่มีส่วนมากทียังไม่ถึงระดับสร้างสรรค์ชินงาน
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ภาพที ผลการเรี ยนด้านเจตคติ (Affective Domain)
และในภาพที แสดงผลการเรี ยนด้านเจตคติ (Affective Domain) ที สามารถบ่ งชี ได้ว่าผูเ้ รี ยนมีความสนใจและ
ตอบสนองต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดนใช้โครงงานเป็ นฐาน แต่ยงั ขาดระบบการจัดการและบุคลิกภาพความเป็ นช่างที
ต้องอาศัยการสังเกตุและการใช้การคิดวิเคราะห์

ภาพที ผลการเรี ยนด้านทักษะ (Psychomotor Domain)
จากภาพที แสดงผลการเรี ยนด้านทักษะ (Psychomotor Domain) บ่งชีได้วา่ ผูเ้ รี ยนสามารถรับรู ้ ลอกเลียนแบบ
และยังสามารถปฏิ บตั ิตามได้อย่างถูกต้อง เนืองจากการทําโครงงาน ต้องอาศัยความรู ้ในเรื องทีเกียวข้องกับการทําโครงงาน
จึงเป็ นการทบทวนความรู ้อีกทางหนึง เพียงแต่ผเู ้ รี ยนยังไม่สามารถปฏบัติได้อย่างเป็ นอัตโนมัติ เนืองจากการทบทวนข้อมูล
หรื อความรู ้ทีมียงั ไม่ถึงขันของการวิเคราะห์ ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิทีไม่ต่อเนืองกันในการสร้างสรรค์ผลงาน
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ภาพที ผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (PBL) ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม
(Bloom´s Taxonomy)
จากการวิจยั กลุ่มผูเ้ รี ยน สามารถแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลสัมฤทธิทางการศึกษา แสดงในภาพที ผลการ
จัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้โ ครงงานเป็ นฐาน (PBL) ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องบลู ม (Bloom´s Taxonomy) ทําให้ เห็ น ถึ ง
ความสามารถทางด้านทักษะ ทีนักศึกษามีความสนใจในงานปฏิ บตั ิ ที ทําให้ส่งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน แต่ในด้านจิตพิสัย
ผูเ้ รี ยนยังขาดความเข้าใจต่อการรับผิดชอบทีต้องพัฒนาตนเอง ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะเพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาไปสู้
บุคลิคภาพของความเป็ นช่างไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ภาพที การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (PBL)

ภาพที ตัวอย่างผลงานสื อการเรี ยนการสอนทีผูเ้ รี ยนพัฒนาจากโครงงาน
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กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ Project Based Learning ของนักศึ กษาระดับ ชัน ปวช. สาขาช่ างไฟฟ้ าในการ
พัฒนาสื อการเรี ยนการสอนสําหรับห้องปฏิบตั ิการทางไฟฟ้า ภาพที เกิดขึนจากนักศึกษาเห็นถึงอุปสรรคในการเรี ยนทียัง
ขาดวัส ดุอุป กรณ์ เพือให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจได้ง่ายผ่านทางแบบฝึ กปฏิ บ ัติตามกฎหมายของโอห์ม ซึ งเป็ นพืนฐานของ
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า และนําเสนอสื อการสอนในการทดลองทีสามารถใช้งานได้ทนั ทีในสถานศึกษา โดยนําเสนอกระบวนการ
ผลิตและแผนการสอน ภาพที โดยเฉพาะอย่างยิงหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม เป็ นหลักสู ตรการผลิตวัสดุการเรี ยน
การสอนแบบทดลอง ตามหลักสู ตรการศึกษา เพือดําเนิ นการอย่างสมบูรณ์จึงจําเป็ นต้องปรับปรุ งทังเนื อหาหลักสู ตรและ
ชัวโมงการสอนเพือให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ดา้ นไฟฟ้ามากขึน ดังนันจะต้องมีเนือหาหลักสู ตรและเนื อหาการเรี ยนการสอน
ที มีการพัฒนาแนวคิ ดเพือให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจเนื อหาของหลักสู ตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและยังสามารถ
ประยุกต์ความรู ้ ทักษะและเจนคติ โดยใช้การส้รางผลงาน นันก็คือโครงงาน มาพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ วัดผลสัมฤทธิ
ทางการศึ กษาจากชิ นงาน การทํางาน ความรู ้ ทีนํามาใช้ และการนําเสนอผลงานต่อเพือร่ วมชัน ทําให้เกิ ดบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ทีทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ อีกทังผูส้ อนสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดนวัตกรรม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขสถานการณ์หรื อปั ญหาทีแตกต่างกัน จากผลการศึกษาตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ทีมุ่งเน้น
ทักษะการเรี ยนรู ้ขนสร้
ั างสรรค์ (Create) ซึ งผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองไปได้ในระดับหนึ ง แต่ยงั สามารถพัฒนาไปให้ถึง
ขันบนสุ ดของการสร้างวรรค์ผลงาน โดยพัฒ นาวิธีการสอนที จูงใจให้ผเู ้ รี ยนสร้ างกระบวนการคิ ดอย่างเป็ นระบบ ตาม
ลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรในศตวรรษที ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการสร้างความร่ วมมือในทํางานเป็ น
ทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนที อาศัยการเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการโดยใช้โครงงานเป็ นฐานหรื อ Project-Based
Learning สําหรับสาขาไฟฟ้ าทีคํานึ งถึงการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor
Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) สําหรับงานประยุกต์ทีเกียวกับไฟฟ้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือวางแผนผลิต
วัสดุการเรี ยนการสอนจริ งและสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรม
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน 191 คน โดยการ
เลือกแบบสะดวก เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า นักศึ กษามีความคิดเห็นเกี ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึ กษาทางสาขา
วิชาชี พ ภาพรวมมีสภาพปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.68, S.D. = 1.05) เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที มีปัญหา
มากทีสุดได้แก่ สภาพปั ญหาด้านสื อการเรี ยนการสอน ( x = 2.77, S.D. = 0.98) รองลงมาได้แก่ สภาพปั ญหาด้านกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ( x = 2.67, S.D. = 1.19) สภาพปั ญหาด้านเนื อหาวิชา ( x = 2.64, S.D. = 1.15) และสภาพปั ญหาด้าน
การวัดและประเมินผล ( x = 2.63, S.D. = 0.87) อย่างไรก็ตาม การพิ จารณาความต้องการของนักศึ กษาที มีต่อการจัดการ
เรี ยน การสอน พบว่า นักศึกษาต้องการให้มีนวัตกรรมสื อเทคโนโลยีช่วยสอน มีการฝึ กทักษะเพือทดลองการทํางานได้จริ ง
อีกทังควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนเพิมมากขึน
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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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ความก้าวหน้าอย่างต่ อเนื องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลที นํามาประยุกต์ใช้ในการศึ กษา
ส่งผลให้การเรี ยนการสอนจําเป็ นต้องปรับเปลียนกระบวนการในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรี ยนรู ้ให้มีลกั ษณะและหรื อ
บรรยากาศทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ช่วยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้ได้ตามอัตรา
ความก้าวหน้าของตนเอง (ดุสิต ขาวเหลือง, 2549) จากการรายงานการปฏิ รูป การเรี ยนรู ้ในระดับ อุดมศึกษา พบว่า การ
เรี ยนรู้ช่วยให้คนเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทีเกิดขึนในชี วติ หรื อสามารถปรับสิงแวดล้อมให้เข้ากับตนเองได้
อย่างเหมาะสม การเรี ยนรู้จึงนับเป็ นวิธีการหนึ งที ช่วยเพิมศักยภาพของมนุ ษย์ซึงเป็ นทรัพยากรบุคคลของประเทศ ดังนัน
การจัดการศึ กษาของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้ 3 รู ปแบบ คือ การศึกษาแบบในระบบ แบบนอกระบบ และแบบตาม
อัธยาศัยเพือให้เหมาะสมกับโอกาส สภาพปั ญหา และความต้องการของแต่ละบุคคล (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545 อ้าง
ถึงใน จงรัก สามารถ และคณะ, 2556)
ดังนันวงการศึกษาไทยจึงมีความตืนตัวเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนและนํานวัตกรรมรู ปแบบต่าง ๆ
มาช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน เพือให้เหมาะสมกับเนื อหาเวลา และศักยภาพของผูเ้ รี ยนในด้าน
ต่ าง ๆ ทังด้านพุท ธิ พิ สัย จิ ตพิ สัย และทักษะพิสัย ซึ งทําให้ ส อดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ กษาที ได้
ดําเนิ น การปรั บ ปรุ งหลักสู ตรและจัด การเรี ยนการสอนเพื อพัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้มี ผลการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 5 ด้าน รวมทังมี
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้ จึงจําเป็ นต้องพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้ มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้บ รรลุ ผลการเรี ยนรู ้ทงั 5 ด้าน ซึ งแต่ละด้าน มีธ รรมชาติทีแตกต่างกันและต้องอาศัย
กระบวนการเรี ยนรู ้และการสอนทีต่างกัน (ทิศนา แขมมณี, 2553)
จากรายงานผลการสํารวจความต้องการคุณลักษณะที พึงประสงค์ของสถานประกอบทีมีต่อนักศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์ อุต สาหกรรม พบว่า ยังขาดทักษะการลงมื อปฏิ บ ัติส่ งผลไม่ส ามารถปฏิ บัติงานที ได้รับ มอบหมายได้ และขาด
แก้ปัญหาและการตัดสิ นใจเฉพาะหน้าในการปฏิ บตั ิงาน (รุ่ งอรุ ณ พรเจริ ญ, 2559) ด้วยเหตุนี ควรมี การจัดการเรี ยนการ
สอนทีทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในเนื อหาวิชาเพือให้นกั ศึ กษาเกิดการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย และ
เน้น Soft Skill สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านการผลิตครู อาชี วศึกษาทีมีคุณภาพ มี
คุณสมบัติทีพึงประสงค์ทงั 4 ด้าน คือ ความรู ้วชิ าชีพ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวติ และสังคม และทักษะการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชี พ คณะ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพือนําไปเป็ นแนวทางใน การพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนภาษา จี น และนําผลไปสู่ การแก้ไขปั ญ หาการจัด การเรี ยนการสอนของนัก ศึ กษาทางสาขาวิชาชี พ ซึ งช่ วยให้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตลอดจนผูท้ ีเกียวข้อง นําผลวิจยั ไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนและปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการ
สอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง เพือพัฒนาการจัดการเรี ยน การสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมมติฐานการวิจยั

สภาพปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนของนัก ศึ ก ษาทางสาขาวิ ช าชี พ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมของสภาพปั ญ หาการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจ ัย คือ นักศึ กษาหลักสู ตรครุ ศ าสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิ ตของคณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 254 คน
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึ กษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
ของคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีลงทะเบียนเรี ยน ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2560 จํานวน 191 คน ทํากําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี และมอร์ แกน และเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบตามความ
สะดวก
2. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั แก่ แบบสอบถามสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของ
นักศึ กษาทางสาขาวิชาชี พ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านเนือหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื อการเรี ยนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล
ขันตอนการสร้างเครื องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั มีดงั นี
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทางด้านวิชาชีพ
2. กําหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมกับองค์ป ระกอบการจัดการเรี ยนการสอน เพือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
3. สร้ างแบบสอบถามสภาพปั ญ หาการจัด การเรี ยนการสอน 4 ด้าน ซึ งประกอบด้วย ด้านเนื อหาวิช า ด้าน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื อการเรี ยนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล เป็ นลักษณะเป็ น แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า
5 ระดับ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
ตอนที 3 ความต้องการการจัดการเรี ยนการสอน
4. นําแบบสอบถามที สร้างขึนไปให้ผเู ้ ชียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยูร่ ะหว่าง . - . แสดงให้เห็ นว่าข้อ
คําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
5. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ จากนันนําไปทดลองกับกลุ่มทีมีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 คน เพือตรวจสอบความถูกต้องและภาษาทีใช้ และทําการหาค่าความเชือมันเท่ากับ 2%
6. นําแบบสอบถามสภาพปั ญ หาการจัด การเรี ยนการสอนของนัก ศึ ก ษาทางสาขาวิช าชี พ คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีสมบูรณ์แล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป และนําข้อมูลทีได้
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปลผล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีรวบรวมจากแบบสอบถามสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทาง
สาขาวิชาชี พ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกลับมา จํานวน 154 ชุด จากทังหมด
191 ชุด คิดเป็ น 80.63% นํามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติ ดังนี
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1. นําข้อ มู ลมาคํานวณวิเคราะห์ ห าค่าสถิ ติโดยใช้ค่ าคะแนนเฉลี ย ( x ) และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
โดยกําหนดลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ ดังนี
ระดับคะแนน
สภาพปั ญหา
5
มากทีสุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยทีสุด
2. นําข้อมูลที ได้จาการวิเคราะห์ สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชี พ คณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาเที ยบกับ เกณฑ์การประเมิ น โดยใช้เกณฑ์ สัม บู รณ์
(Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท์ (Best John W., 1981) ดังต่อไปนี
ค่าเฉลีย
ระดับสภาพปัญหา
4.51 – 5.00
มากทีสุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.50
น้อย
1.00 – 1.50
น้อยทีสุด

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจยั พบว่า
ตารางที ข้อมูลพืนฐานเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลพืนฐาน
จํานวน (ความถี)
ร้อยละ
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
55
35.71
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
42
27.27
3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
57
37.01
หลักสูตร
1. หลักสู ตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
135
87.66
2. หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
19
12.34
รวม
154
100.00
จากตารางที พบว่า มี ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 54 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศ วกรรมคอมพิวเตอร์
จํานวน 57 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.01 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง จํานวน 55 คน คิด เป็ นร้ อยละ 35.71 และสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27
เมือจําแนกแต่ละหลักสู ตร พบว่า หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.66
และหลักสู ตรอุตสาหรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.34
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ตารางที 2 ระดับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน

ด้านเนือหาวิชา
1. มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตร
2. มีความทันสมัยกับสภาพสังคมในปัจจุบนั
3. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
4. เนือหาทีสอนมีการเรี ยงลําดับความยากง่าย
5. มีการกําหนดเนือหาสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
6. มีความหลากหลายในเนือหาทีสอน
7. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมไปกับเนือหาวิชา
8. เนือหาวิชาทีสอนสามารถนําไปต่อยอดกับรายวิชาอืนๆ ได้
9. เนือหามีความน่าสนใจทําให้เกิดการอยากเรี ยนรู้
10. มีการส่งเสริ มความคิด วิเคราะห์ทาํ ให้เกิดการแก้ปัญหา
รวม
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. มีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอนและ
เนือหาวิชา
2. กิจกรรมทีจัดมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3. มีการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
4. กิจกรรมมีการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม
5. มีการจัดกิจกรรมโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และ มีการทํางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
6. กิจกรรมกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนให้เกิดการแสวงหาความรู ้เพิมเติม
7. มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทีสอดคล้องกับสาขาทีเรี ยน
8. การจัดกิจกรรมมีการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของ
ผูเ้ รี ยน
9. มีการจัดกิจกรรมทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
รวม
ด้านสื อการเรี ยนการสอน
1. ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2. ประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
3. สื อ/เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย
4. มีความหลากหลายของสื อการเรี ยนการสอนทีนํามาใช้จดั กิจกรรม
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ค่าเฉลีย ( x )

ค่าส่วนเบียงเบน
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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ตารางที 2 ระดับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ (ต่อ)
ค่าส่วนเบียงเบน
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
ค่าเฉลีย ( x )
มาตรฐาน ( S.D. )
5. ใช้สือการเรี ยนการสอนอย่างคุม้ ค่า
2.69
1.13
6. สื อการเรี ยนการสอนทีใช้เหมาะสมกับกิจกรรม และ
เนือหาวิชา
2.70
0.85
7. สื อการเรี ยนการสอนส่งเสริ มให้เกิดการคิดและแก้ปัญหา
3.05
0.98
ได้ง่าย
8. สื อการเรี ยนการสอนทีใช้มีการให้ฝึกปฏิบตั ิเหมาะสมกับ
2.79
0.97
เนือหาวิชาทีเรี ยน
รวม
2.77
0.98
ด้านการวัดและประเมินผล
1. มีการชีแจงให้ทราบถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล
2.71
1.33
2. มีการแจ้งล่วงหน้าก่อนวัดและประเมินผลทุกครัง
2.34
1.28
3. การทดสอบมีความชัดเจน
2.43
1.13
4. มีการใช้วธิ ี การวัดและประเมินผลทีหลากหลาย
2.40
0.92
5. มีการวัดและประเมินผลทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2.53
0.93
6. การวัดและประเมินผลทีสอดคล้องกับความรู ้ทีได้จากการ
3.11
1.01
เรี ยนการสอน
7. การวัดและประเมินผลคํานึงถึงความสามารถของผูเ้ 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

จากตารางที 2 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขา
วิชาชี พ ภาพรวมมี สภาพปั ญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 2.68, S.D. = 1.05) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที มี
ปั ญหามากที สุ ดได้แก่ สภาพปั ญหาด้านสื อการเรี ยนการสอน ( x = 2.77, S.D. = 0.98) รองลงมาได้แก่ สภาพปั ญหาด้าน
กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน ( x = 2.67, S.D. = 1.19) สภาพปั ญ หาด้านเนื อหาวิชา ( x = 2.64, S.D. = 1.15) และสภาพ
ปัญหาด้านการวัดและประเมินผล ( x = 2.63, S.D. = 0.87)

สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจัย

การจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มีสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า สื อการเรี ยน
การสอนเป็ นด้านทีมีสภาพปั ญหามากทีสุด และจากการสํารวจพบว่าสื อการเรี ยนการสอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน และสื อการเรี ยนการสอนไม่ มี ก ารส่ งเสริ ม ให้เกิ ด การคิ ด และแก้ปั ญ หาได้ง่ายจึ งทําให้มี ปั ญ หามากที สุ ด ทังนี
เนื องมาจากสื อการเรี ยนการสอนเป็ นเครื องช่วยในการเรี ยนรู ้เพือช่วยให้การสอนและการเรี ยนให้มีประสิ ท ธิ ภาพยิงขึ น
สอดคล้องแนวคิดของปรี ยาภรณ์ เฮอร์ ริงตัน (2555) เกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนที ประสบความสําเร็ จควรคํานึ งถึง
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องค์ป ระกอบที สําคัญหนึ งคือ สื อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์ การสอน (Teaching Materials) การเตรี ยมการ เพือนําเสนอ
เนื อหาแก่ ผูเ้ รี ยนเป็ นเรื องสําคัญที ต้องมี การวางแผนและการเตรี ยมการว่าจะนําเสนอเนื อหาหรื อแนวคิ ด อย่างไรจึ งจะ
เหมาะสม สื อการเรี ยนการสอนและอุป กรณ์ใดบ้าง ที สมควรนํามาใช้ให้เหมาะสมกับวัย ระดับ ความสามารถและความ
สนใจสอดคล้อ งกับ เนื อหา ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องหลักสู ต ร และสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของนัก ศึ ก ษาที ต้องการ
นวัตกรรมสื อเทคโนโลยีช่วยสอน มีการฝึ กทักษะเพือทดลองการทํางานได้จริ ง นอกจากนีผูส้ อนต้องมีการจัดกิจกรรมทีเน้น
บทบาทและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนเพิมมากขึน เพือช่วยกระต้นให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมต่าง ๆ ถือว่าเป็ นการฝึ กฝนทีสําคัญ
เพราะจะก่อให้เกิดการเชือมโยงในสิ งทีเรี ยน (ณัฐฐา สววิบูลย์, 2554)
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผูส้ อนและผูท้ ีเกียวข้องควรมีการจัดทําสื อการเรี ยนการสอนที ทันสมัย เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมทีเน้นบทบาท
ของผูเ้ รี ยนและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ซึ งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และได้มีการฝึ กปฏิบตั ิทุกคน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน มีการศึกษาตัวแปรอืนๆ เพิมเติม หรื อใช้วธิ ี
วิจยั เชิ งปริ มาณผสานกับเชิงคุณภาพ และการศึกษาความสัมพันธ์การจัดการเรี ยนการสอนวิธีต่างๆ เพือให้เกิดรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทางสาขาวิชาชีพอย่างเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั และนักศึกษา คณะ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มา ณ ทีนี
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การพัฒ นาผลสั มฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
โดยใช้ ชุดกิจ กรรมการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้าน่ ารู้
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ ) เพือสร้างและหาค่าประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) ให้ได้ตามเกณฑ์ม าตรฐาน / 2) เพือเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิท ยาศาสตร์ ข องนักเรี ยนชัน
ประถมศึ กษาปี ที ทีเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้าน่ารู ้ ระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน ) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื อง ไฟฟ้าน่ารู ้ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที / ภาคเรี ยนที
ปี การศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล (บ้านสะเตง) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน คน ซึ งได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม เครื องมือ ได้แก่ ) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เรื อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ ) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง ไฟฟ้ าน่ารู ้ ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
วิท ยาศาสตร์ ) แบบวัด ความพึงพอใจของนักเรี ยนที มีต่อชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education)
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคื อ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test) พบว่า ) ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education) มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีค่าประสิทธิ ภาพเท่ากับ 88.21/87. ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
/ ) นักเรี ยนที เรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน ( X , S.D.) (17.47, . ) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X , S.D.) (8.68, . ) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . และ ) มีความพึงพอใจต่อชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูใ่ นระดับดี
มากทีสุด ( X = 4.64)
คําสําคัญ : สะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน, ความพึงพอใจ, ไฟฟ้า
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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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วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึงเป็ นสังคมแห่งความรู ้ ทุกคนจึงจําเป็ นต้องได้รับ
การพัฒ นาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพือที จะมีความรู ้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีทีมนุษย์สร้ างสรรค์ขึน เนื องจาก
ความรู ้วทิ ยาศาสตร์ เป็ นพืนฐานสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี ความรู ้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตที ดี อย่างเดี ยวเท่ านัน แต่ ยงั ช่ วยให้ค นได้พฒ
ั นาวิธีการคิด ทังความคิ ดเป็ นเหตุเป็ นผล ความคิด สร้างสรรค์ การคิ ด
วิเคราะห์ และการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ งทักษะที สําคัญในการสื บ เสาะและค้น คว้าหาความรู้ มี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ประจักษ์พยานและข้อมูลหลากหลายทีตรวจสอบได้ และทีสําคัญอย่างยิง
ความรู ้วทิ ยาศาสตร์ช่วยเพิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ (สถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558)
การเตรี ยมคนให้อยูใ่ นสังคมทีมีการเปลียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้องเตรี ยมให้มีทกั ษะทีจําเป็ น
ในศตวรรษที ซึ งการศึกษาในศตวรรษที เป็ นการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เน้นให้คนมีปัญญาเพราะปั ญญาของ
คนในชาติ มี ความสําคัญยิงกว่าทรั พยากรแร่ ธาตุ ซึ งทรัพยากรเหล่านี เคยมี ความสําคัญมากมาก่อนในศตวรรษที ผ่านมา
การศึ กษานี เน้นรู ปแบบชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ (learning community) เน้นการศึ กษาผ่านปวงชน (education for all) เน้นการ
ร่ วมมือจากปวงชน (all for education) เป็ นการศึ กษาที เน้นการเรี ยนวิธีการเรี ยนรู้ (learn how to learn) เน้นการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมื อและการเรี ยนรู ้แบบรวมพลัง (co-operative and collaborative learning) ดังนันจึ งจําเป็ นต้องจัด การศึ กษาอย่าง มี
มาตรฐาน คื อครู ต้องสามารถจัด การเรี ยนการสอนที เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การจัด การเรี ยนการสอนที เน้น ผู เ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางคือการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนใช้ปัญญาในการสร้างความรู ้และผลผลิตด้วยตนเองทีมีค่าต่อสังคม การให้
ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ผลดีมากยิงขึนถ้าผูส้ อนใช้แนวคอนสตรัคติวิสต์ ซึงในการ
จัดการเรี ยนการสอนแสดงว่าผูส้ อนได้เห็ นประโยชน์อนั เกิดขึนกับผูเ้ รี ยนเพราะการที ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างความรู้ได้นัน
ผูเ้ รี ยนต้องใช้ทกั ษะการคิดและกระบวนการคิดเป็ นเครื องมือ ซึ งถือว่าเป็ นขันตอนสําคัญในกระบวนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558 : 43-44)
ปัจจุบนั การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ พบปั ญหาด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทียังไม่
บรรลุเป้ าหมายทีพึงประสงค์ เนื องจากกระบวนการสอนไม่เน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาด้านการคิดวิเคราะห์ ขาดคุณลักษณะ
ช่างสงสัยและใฝ่ หาคําตอบ ยังเน้นการสอนหนังสื อมากกว่าสอนคน การเรี ยนการสอนไม่เชื อมโยงกับชี วิตจริ ง เน้นการ
ท่องจํา ทําให้ตวั ผูเ้ รี ยนเองไม่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริ ง ส่งผลให้คุณภาพผูเ้ รี ยนอ่อนด้อยลง และทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ด ความเบื อหน่าย ไม่ เล็งเห็ น ถึงความสําคัญของการเรี ยนวิท ยาศาสตร์ อีกต่อไป เพราะเห็ น ว่าสิ งที เรี ยนไปกลับ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันไม่ได้ ผลกระทบทีตามมาคือผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก็จะตําลง และมีแนวโน้มตําลงเรื อยๆ ดังนัน
ครู จึงจําเป็ นต้องหารู ปแบบวิธีการสอนทีเล็งเห็นว่าทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ หากผูเ้ รี ยนสามารถ
คิดวิธีการแก้ปัญหาจากสิ งทีครู สร้างสถานการณ์ขึนมาก็จะทําให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นภาพและเกิดการคิดและปฏิบตั ิจริ งผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ และจะตระหนักถึงวิชาเรี ยนว่ามีความสําคัญเพราะเห็ นได้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ งๆ ของตัวผูเ้ รี ยนเอง ในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดทักษะดังกล่าว แนวทางหนึ งทีใช้ในการจัดการศึกษาคือ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ งเป็ นแนว
ทางการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรม (Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics)
จากบริ บทของโรงเรี ยนเทศบาล (บ้านสะเตง) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ทีมีการจัดการเรี ยนรู ้ทียังคงเน้นรู ปแบบ
การบรรยาย อันเนื องมาจากระยะเวลาการเรี ยนการสอนทีมีจาํ นวนจํากัดแต่เนื อหาหลักสู ตรทีผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนมีจาํ นวนมาก
ผูส้ อนจึ ง ต้อ งจัด การเรี ย นการสอน เพื อให้ผูเ้ รี ยนได้รั บ เนื อหาสาระวิช าตามที หลัก สู ตรได้ก ําหนดไว้ จากการสังเกต
พฤติกรรมและการสัมภาษณ์นกั เรี ยน เกียวกับสภาพปั ญหาทีเกิดขึนในชีวิตประจําวันของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่
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ยังไม่สามารถตอบโจทย์หรื อแก้ไขปั ญหาด้วยการนําความรู ้ทีได้เรี ยนมาประยุกต์ใช้ได้เพราะเป้าหมายของการศึกษาคือการ
ที เราสามารถนําความรู ้ แ ละทัก ษะกระบวนการในสิ งที เก็ บ เกี ยวประสบการณ์ ใ นช่ ว งที เรี ย นมาสามารถนําไปใช้ใ น
สถานการณ์ ได้จริ ง ๆ ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ทีเรี ยนไปประยุกต์ใช้กับชี วิตประจําวันได้ สามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ
และสามารถใช้ความรู ้ทีเรี ยนมา หาแนวทางในการแก้ปัญหาที เกิ ดขึนได้ จากปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งเห็นความสําคัญของ
การจัดการเรี ยนรู ้ทีต้องการให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสําคัญของความรู ้ ทางด้านเนื อหาสาระวิทยาศาสตร์ ทีผูเ้ รี ยนต้องการมุ่งหวัง
สําหรับการสอบอยูแ่ ล้วเรี ยนบูรณาการกับปั ญหาสถานการณ์จริ ง เพือให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์ทีสามารถ
นําความรู ้มาใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจําวันได้

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ซึงผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการตามขันตอน ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คื อนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ปี การศึ กษา 2560 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครยะลา จํานวนนักเรี ยนทังหมด 3 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ทีเรี ยนรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื นฐาน ในปี การศึ ก ษา 2560 จํา นวน 19 คน ซึ งได้ม าจากการสุ่ ม ตัว อย่า งแบบง่ าย (Simple Random Sampling) โดย
กําหนดให้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
2. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย
2.1 เครื องมือทีใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
2.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา เรื อง ไฟฟ้ าน่ารู ้ ชันประถมศึกษา
ปี ที 6 จํานวน 5 แผน ใช้เวลาในชัวโมงเรี ยนเป็ นเวลา 9 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัวโมง รวมเป็ น 18 ชัวโมง
2.1.2 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้าน่ารู ้
2.2 เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่
2. . แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื อง ไฟฟ้าน่ารู ้ เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายตังแต่ 0.70 ถึง . ค่าอํานาจจําแนกมีค่าตังแต่ 0.20 ถึง . และค่า
ความเชือมัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร K.R. มีค่า .
2.2.2 แบบวัดความพึงพอใจที มีต่อการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็ม ศึกษา (STEM Education)
แบบมาตราส่ วนประมาณ ระดับ จํานวน 15 ข้อ มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรื อเนือหา
(Index of Item-Objective Congruence หรื อ IOC) ตังแต่ 0.60 ถึง 1.00 และค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบวัดความพึง
พอใจทีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้สัมประสิ ทธิแอลฟาของครอนบาค มี
ค่า 0.95
3. การดําเนินการทดลอง/การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ทําการทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทัง 2 กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว และบันทึกผลคะแนนการสอบไว้เป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
3.2 ดําเนิ นการทดลอง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประกอบกับแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ ชันประถมศึกษาปี ที 6สอนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2560 ใช้เวลาทังสิ น สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัวโมง จํานวน 1 ชัวโมง และเก็บข้อมูลคะแนนระหว่างเรี ยนไว้ทุกแผนการจัดการ
เรี ยนรู้
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3.3 หลังจากกิ จกรรมการสอนแล้วผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลัง
เรี ยนซึงเป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ชุดเดียวกับทีใช้ทดสอบก่อนเรี ยน
3.4 ตรวจคะแนนการทําแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ นําคะแนนที ได้มาวิเคราะห์ ดว้ ย
วิธีการทางสถิติเพือทดสอบสมมติฐาน
3.5 หลังจากกิจกรรมการสอนแล้วผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนทําแบบวัดความพึงพอใจทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะ
เต็มศึ กษา (STEM Education) ที ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพแล้ว นําคะแนนที ได้มาวิเคราะห์ ดว้ ยวิธีทางสถิติเพือทดสอบ
สมมติฐาน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
. วิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้
ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที / โรงเรี ยนเทศบาล (บ้านสะเตง) โดยใช้ค่าประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
(E1/E2)
4.1 เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบ
สะเต็มศึกษาโดยใช้สถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent group)
4.2 วิเคราะห์ค วามพึงพอใจที มีต่อชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education) โดยคํานวณหา
ค่าเฉลีย ( X ) แล้วนํามาแปลผล
5. สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้แก่ ค่าประสิ ทธิ ภาพของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ (E1/E2) ค่าเฉลีย ( X ) ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ
ทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent group)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ตารางที แสดงค่าประสิ ทธิ ภาพและระดับประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เรื อง ไฟฟ้าน่ ารู ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน / (E1/E2) ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที / โรงเรี ยนเทศบาล
(บ้านสะเตง)
ทดสอบระหว่างเรี ยน
ทดสอบหลังเรี ยน
จํานวน
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 มูลจากตารางที แสดงให้เห็นว่าค่าประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เรื อง ไฟฟ้าน่ารู ้ โดยการเปรี ยบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลียระหว่างเรี ยนและคะแนนหลังเรี ยน (E1/E2)
ของนักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้าน่ารู ้ มีค่าเท่ากับ
88.21/87. ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน / สะท้อนให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เรื อง ไฟฟ้าน่ารู ้ มีประสิ ทธิ ภาพ
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ตารางที แสดงผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบ สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที / โรงเรี ยน เทศบาล (บ้านสะ
เตง)
คะแนน
จํานวน
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 มูลจากตารางที แสดงให้เห็ นว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์หลังเรี ยน สู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . สะท้อนให้เห็นว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เรื อง ไฟฟ้าน่ารู ้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนให้สูงขึน
ตารางที แสดงค่าเฉลียทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
6/2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง)
ด้าน
การแปลผล
x̅
ด้านชุดกิจกรรม
4.74
มากทีสุ ด
ด้านกิจกรรมการเรี ยน
4.65
มากทีสุ ด
ด้านประโยชน์ทีได้รับ
4.30
มาก
ภาพรวม
4.64
มากทีสุ ด
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากตารางที และ แสดงให้เห็ นว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบ สะเต็มศึกษา
(STEM Education) โดยค่าเฉลียความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากทีสุด คือ . สะท้อนให้เห็นว่าผลการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้าน่ ารู ้ ประสบความสําเร็ จ สามารถทําให้นักเรี ยนชอบ
และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

สรุ ปผลการวิจัย

1. ชุ ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แบบสะเต็ม ศึ กษา (STEM Education) มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยมี ค่าประสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับ
88.21/87. ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
. นักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้าน่ ารู ้ มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .0 สะท้อนให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ได้ อาจ
เป็ นเพราะชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมีรูปแบบกิจกรรมที
หลากหลาย มี ลกั ษณะของการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู้และการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
รู ้จกั คิดด้วยตนเอง รู ้จกั ค้นคว้าหาเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้ ทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ โดยใช้
ความรู ้และทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ มาช่วยแก้ปัญหา มีการสะท้อนความคิดจากประสบการณ์โดยตรงของ
นักเรี ยนและการบูรณาการกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทังมีการใช้สือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการ จน
นําไปสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์สมมติทีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดให้ในแต่ละกิจกรรม ด้วยเหตุผลและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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ดัง กล่ าวข้างต้น การจัด การเรี ยนรู้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) จึ ง ทําให้ นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนซึ งสอดคล้องบางส่ วนกับงานวิจยั ของ Scott ( ) ที ได้ศึกษาเกียวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยนในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผลการศึ กษา
พบว่านักเรี ยนทีสมัครใจเข้าร่ วมห้องเรี ยน STEM มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าเด็กนักเรี ยนระดับเดียวกัน
แต่ ไม่ได้เข้าร่ วม และนักเรี ยนกลุ่มที เข้าร่ วมนี ยังให้บอกอีกว่า หากพวกเขาได้รับ โอกาสและการสนับ สนุ นส่ งเสริ มให้
สามารถเรี ยนรู้ ทีจะแก้ปัญหาที พบเจอในชี วิตและฝึ กงานจริ ง หรื อให้รับผิดชอบทําโครงงานขึ นมาสักชินเพือใช้ขอสําเร็ จ
การศึกษา ซึงแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ และมันใจว่า
สามารถสําเร็ จการศึกษาขันพืนฐานได้อย่างแน่นอน จึงเป็ นการบ่งบอกว่านักเรี ยนเกิดเจตคติทีดีต่อการการเรี ยนวิทยาศาสตร์
หรื อวิชาทีเกียวข้องกับ STEM และสอดคล้องกับงานวิจยั ณัฏชยานันต์ เกตุศรี ศกั ดา และคณะ ( ) ทีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะ
เต็ม ศึ กษา โดยมี วตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ทีจัดการ
เรี ยนรู้แบบสะเต็มศึ กษา เรื อง เสี ยงและการได้ยนิ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษากับปกติ ตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
โดยสุ่ มแบบเจาะจง จากโรงเรี ยน แห่ งๆ ละ คน (หมู่บา้ นตัวอย่าง/
สะเต็มศึ กษา บ้านท่าไผ่/ปกติ) อําเภอสามเงา จังหวัดตาก พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึ กษามีผลสัมฤทธิ หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . และ นักเรี ยนทีเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษามีผลสัมฤทธิ หลังเรี ยน สู งกว่า
นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
3. นักเรี ยนที เรี ยนโดยใช้ชุด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้แ บบสะเต็ม ศึ กษา (STEM Education) มี ค วามพึ งพอใจต่ อ ชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยู่ในระดับมากที สุ ด สะท้อนให้เห็ นว่า ชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื อง ไฟฟ้ าน่ารู ้ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 สามารถนําไปใช้เป็ นสื อการสอน
ได้ เพือพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ได้ สอดคล้องบางส่วนกับ Dowey ( ) ทีได้ศึกษาเจตคติ ความสนใจ
และการรับรู ้ความสามารถของตนเองต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนทีเรี ยนในหลักสู ตร STEM พบว่า
นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ในหลักสูตร STEM มีเจตคติและความสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึน
จากเหตุ ผลดังกล่ าว จึ งเป็ นการสนับ สนุ น ผลการวิจัยที พบว่า การจัด การเรี ยนรู ้ แ บบSTEM ทําให้ นักเรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และยังช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด ได้เรี ยนรู ้กระบวนการ
แก้ปัญหาโดยอาศัยความรู ้ดา้ นต่างๆ มาบูรณาการเพือหาแนวทางหรื อวิธีการแก้ไขปั ญหา ซึ งบางครังในบางสถานการณ์
ผูเ้ รี ยนบางคนอาจจะยังแก้ไขปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ที กําหนดได้ไม่ ดี เท่ าที ควร อาจเนื องด้วยเวลาที จํากัด วัย วุฒิ และ
ประสบการณ์ แต่การที ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงแหล่งสื บค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ วทันท่วงที ทําให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื องไม่
ติ ดขัด นอกจากนี ผูว้ ิจยั ยังพบอีกว่าภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education) ผูเ้ รี ยนบางส่ วนมี
ความกล้าแสดงออกในการเรี ยนมากขึน ผูเ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้ ทีเกิดขึนในชันเรี ยนไปบอกเล่าให้ผูป้ กครองฟั ง ทังยังนําเอา
ปั ญหาที พบในระหว่างการเรี ยนการสอนไปปรึ กษา ขอคําแนะนําจากผูป้ กครอง นํามาสู่ การแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญา
พืนบ้านและเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย ทังนีอาจเป็ นเพราะการสอนโดยใช้วิธีแบบสะเต็มศึกษานัน
เน้นการบูรณาการ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้เสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเองและสามารถบูรณาการความรู ้จากแหล่งต่างๆรอบตัว
และการใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปั ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวันได้
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ขอขอบพระคุ ณ นายอําพล พลศร ผูอ้ าํ นวยการสํานัก การศึ กษา เทศบาลนครยะลา นายไมตรี บัวจัน ทร์ รอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึ กษาโรงเรี ยนเทศบาล (บ้านสะเตง) บุ ค ลากร และนักเรี ยนระดับ ชันประถมศึ กษาปี ที โรงเรี ยน
เทศบาล (บ้านสะเตง) ทีได้ให้ความอนุเคราะห์ อํานวยความสะดวกและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดียงในการเก็
ิ
บข้อมูลการ
วิจยั ในครังนี
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาและเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชี พครู จําแนกตามเพศ และสังกัดการทํางาน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึ กษา ได้แก่ นักศึกษาชันปี สุ ดท้ายของหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน 118 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอน ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ด้านสื อและอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน และด้านสถานที จัดการเรี ยนการสอน สถิ ติทีใช้คือ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA โดยทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี Sheffe’s test และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.31, S.D. = 0.57) และเมือพิจารณารายด้านพบว่าด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ได้แก่ ด้านสถานทีจัดการ
เรี ยนการสอน ( x = 4.39, S.D. = 0.57) รองลงมาได้แก่ ด้านอาจารย์ผสู้ อน ( x = 4.34, S.D. = 0.56) ด้านหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน ( x = 4.33, S.D. = 0.57) และด้านสื อและอุป กรณ์ การเรี ยนการสอน ( x = 4.18, S.D. = 0.57) ส่ วนการ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และ
จําแนกตามสังกัดการทํางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็ นต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษา พบว่า ควรมีการใช้นวัตกรรม ใหม่ๆ บูรณาการการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพยิงขึน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ; หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต; วิชาชีพครู
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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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หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็ นหลักสูตรที ต้องได้รับการอนุ มตั ิจากสํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภาก่อนจะเปิ ดการเรี ยนการสอนได้ในแต่ละปี การศึกษา ดังนันการจัดการศึ กษาต้องมี คุณภาพสามารถสร้างบัณฑิ ตที มี
คุณภาพเป็ นทียอมรับของสังคม การสร้างบัณฑิตทีมีคุณภาพต้องได้รับการตรวจสอบจากการประกันคุณภาพการศึกษาทัง
ภายในและภายนอก เพือนําข้อมูลมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมให้ค วามสําคัญ ต่อระบบประกันคุณภาพเป็ นอย่างยิง ซึ งหลักสู ต รของคณะมี การ
พัฒนาหลักสู ตรตามมาตรฐานความรู้ มีสาระความรู ้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ ของผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา, 2556) อีกทังยังมีการกําหนดระบบประกัน
คุณภาพที ทําให้ห ลักสู ตรมี คุณ ภาพอย่างต่อเนื อง ประกอบด้วย 4 ประเด็ น หลัก ได้แก่ การบริ ห ารหลักสู ตร ทรั พยากร
ประกอบการเรี ยนการสอนการสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา และ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548)
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตระหนักถึงความสําคัญของระบบคุณภาพ ว่าเป็ นระบบทีทําให้
การจัด การศึ กษาของหลัก สู ต รฯ เกิ ด การพัฒ นายิงขึ น รายละเอี ยดหลักสู ต ร (มคอ. 2) ได้มี ก ารํ าหนดตัวบ่ ง ชี ผลการ
ดําเนิ น การ (Key Indicator Performance) ข้อ 11 ของหมวดที 7 การประกัน คุ ณ ภาพหลักสู ต รให้ห ลักสู ตร ต่าง ๆ ต้อง
ดําเนินการตวจสอบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชันปี สุ ดท้ายทีมีต่อหลักสู ตรด้วย (หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู , 2557)
ด้วยเหตุนี ผูว้ ิจยั จึ งทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชันปี สุ ดท้าย หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู เพือนําผลมาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่ วยงานต่างๆ ให้มี
ความทันสมัยต่อเทคโนโลยีพร้อมทังพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
2. เพือเปรี ยบเที ยบต่อหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครจําแนกตามเพศ และสังกัดการทํางาน

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนี ใช้แบบสอบถามเพือศึ กษาความพึ งพอใจของนักศึ กษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขา
วิชาชีพครู เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชันปี สุ ดท้ายของหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน 118
คน ทําการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) มี ขนตอนการดํ
ั
าเนิ น การ
วิจยั ดังนี
1. เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมื อ ที ใช้ในการวิจัยและเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลได้แ ก่ แบบสอบถามความพึง พอใจของนักศึ กษาหลัก สู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชีพครู 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
ด้านสื อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน และด้านสถานทีจัดการเรี ยนการสอน แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
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ตอนที 1 ข้อมูลพืนฐานทัวไป ได้แก่ เพศ และสังกัดการทํางาน
ตอนที 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อหลักสูตร เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นแบบปลายเปิ ด
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ
2.1 การหาค่าความเที ยงตรง โดยผูว้ ิจยั นําเครื องมือแบบสอบถามให้ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 3 ท่ าน โดยพิจารณาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ผลการพิจารณาพบว่า ข้อคําถามมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ซึ งผ่านเกณฑ์
0.50 ขึนไป แสดงให้เห็ นว่าข้อคําถามเป็ นตัวแทนประเด็นข้อคําถาม และผูว้ ิจัยได้ทาํ การปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชียวชาญ
2.2 การหาความเชือมัน โดยนําเครื องมือไปทดลองใช้กบั นักศึกษาหลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และคํานวณค่าความเชือมันโดยสูตรสัมประสิ ทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ด้วยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach Method) มีค่าเท่ากับ 0.95
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการชี แจงวัตถุ ประสงค์กบั กลุ่มตัวอย่าง และแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จากนัน
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึงผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงภาคการเรี ยนที 1
ปี การศึ กษา 2560 เป็ นช่วงที กลุ่มตัวอย่างเรี ยนภาคเรี ยนสุ ดท้าย โดยผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามจํานวน 118 ชุ ด ให้กบั กลุ่ ม
ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 101 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 85.59 จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมู ล พื นฐานทัวไป และระดับ ความพึ งพอใจ หาค่ าร้อ ยละ ค่ าคะแนนเฉลี ย ความเบี ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรี ยบเที ยบข้อมูลโดยการทดสอบค่าที และวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว และเมื อพบว่ามี ความแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบรายคู่ โดยวิธีการ Scheffe’s Test สําหรับข้อเสนอแนะใช้การนําเสนอแบบพรรณาความ

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พบว่า
1. ข้อมูลพืนฐานทัวไป จากตารางที 1 พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.45
และเพศหญิ งจํานวน 45 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.55 สําหรั บ สัง กัดการทํางาน พบว่า ส่ วนใหญ่ท ํางานในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาเอกชน จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.54 รองลงมาได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.64 และสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน
19 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.81
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สาขาวิชา
เพศ
- ชาย
- หญิง
สังกัดการทํางาน
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
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จํานวน (ความถี)

ร้อยละ

56
45

55.45
44.55

36

35.64

- สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
19
18.81
ตามอัธยาศัย
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
46
45.54
2. ระดับความพึงพอใจที มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน จากตารางที 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที มีต่อ
หลักสู ต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาชี พครู ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.31, S.D. = 0.57) และ
เมื อ
พิ จ ารณารายด้านพบว่าด้านที มี ค่ าเฉลี ยมากที สุ ด ได้แ ก่ ด้านสถานที 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)
และด้านสื อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ( x = 4.18, S.D. = 0.57)
ตารางที ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในภาพรวม
รายละเอียด
แปลผล
. .
ด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
4.33
0.57
มาก
ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
4.34
0.56
มาก
ด้านสื อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
4.18
0.58
มาก
ด้านสถานทีจัดการเรี ยนการสอน
4.39
0.57
มาก
รวม
4.31
0.57
มาก
3. ผลการเปรี ย บเที ยบความพึ งพอใจของนัก ศึ กษาที มี ต่ อ หลักสู ต รประกาศนี ยบัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิชาชี พครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตามเพศ พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ และจําแนกตามสังกัด การทํางาน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.05 ดังตารางที 3 และ
ตารางที 4
ตารางที 3 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอน จําแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รายละเอียด
t
P
̅
. .
̅
. .
ด้านหลักสู ตรการเรี 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
ด้านสื อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
4.23
0.01
4.11
0.01
1.94
0.17
ด้านสถานทีจัดการเรี 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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ตารางที 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพือเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชีพครู
จําแนกตามสังกัดการทํางาน
รายละเอียด
แหล่งความแปรปรวน
Df
MS
F
P
ด้านหลักสู ตรการเรี 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
ด้านสื อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ระหว่างกลุ่ม
2
0.60
1.93
0.12
ภายในกลุ่ม
98
0.31
รวม
100
ด้านสถานทีจัดการเรี 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

เมือพบว่ามี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิติ จึ งทําการเปรี ยบเที ยบรายคู่โดยวิธี Sheffe’s Test พบว่า
ด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน และด้านสถานที จัดการเรี ยนการสอน ของสังกัดที ทํางานอยู่ในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขันพืนฐาน และสํานักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
1. ผลศึ กษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พบว่า นักศึ กษามีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชี พครู ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทังนีเนืองจาก คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจัดการเรี ยนการสอนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 และมี การกํากับติ ดตามด้วยระบบประกันคุณภาพที ทําให้หลักสู ตรมีคุ ณภาพอย่างต่อเนื อง สะท้อนให้เห็ น ว่า
คณะมีการจัดการศึกษาทีตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทําให้ผเู ้ รี ยนนําความรู้ในเนื อหาวิชาและสิ งต่างๆ ที
เรี ยนมาไปใช้ในการปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมบูรณ์ วัฒนะ (2558 : บทคัดย่อ) ทีทํา
การสํารวจความพึงพอใจของนักศึ กษาที มีต่อการจัด การศึ กษาของหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศาสนศึ กษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของทะเนศ วงศ์
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นาม และทิพรัตน์ สิ ทธิ วงศ์ (2560 : บทคัดย่อ) ทีทําการประเมินความพึงพอใจของนิสิตทีมีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ ศึ กษา (5 ปี ) คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยนเรศวร ผลการวิจัยพบว่า นิ สิ ตมี ค วามพึงพอใจที มี ต่ อ
หลักสู ตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อสถานที จัดการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมากที สุด รองลงมาได้แก่ ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านหลักสูตรการเรี ยนการสอน
และด้านสื อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ทังนีเป็ นเพราะว่า การพัฒนาหลักสูตรได้นาํ มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานใน
การออกแบบรายวิช าในหลัก สู ต รให้ ค รอบคลุ ม มาตรฐานวิชาชี พ ได้แ ก่ ความเป็ นครู ปรั ช ญาการศึ ก ษา ภาษาและ
วัฒนธรรม จิ ตวิทยาสําหรับครู หลักสูตร การจัดการเรี ยนรู้และการจัดการชันเรี ยน การวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึ กษา การวัดและการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ การประกันคุณภาพการศึ กษาคุ ณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) จึงทําให้ได้รับการรับรองจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาให้
เปิ ดการจัดการศึกษาได้อย่างต่อเนือง
2. ผลการเปรี ย บเที ยบความพึ ง พอใจต่ อ หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิช าชี พ ครู จ ํา แนกตามเพศ
ผลการวิจ ัยพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทังนี เนื องมาจากนักศึ กษาที เข้าเรี ยนใน
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือขอใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู จึงทําให้เพศ
ไม่มีผลต่อการเรี ยนการสอนของนักศึกษา สําหรับการจําแนกตามสังกัดการทํางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 ทังนี เนื องมาจาก กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมีบริ บททีแตกต่างกัน จึงทําให้การจัดการศึกษาคณะต้อง
คํานึ งนักศึกษาเพือให้นกั ศึกษาศึ กษาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ เรณุมาศ มาอุ่น (2559 : 170) ทีได้
กล่าวว่า หลักสู ตรในระดับอุดมศึกษามีลกั ษณะเฉพาะและแตกต่างจากหลักสูตรการศึกษาในระดับอืน โดยเป็ นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนและสร้างกําลังคน ที สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทังยังสอดคล้องกับการพัฒนาคน และวุฒิ
ภาวะของผูเ้ รี ยนอีกด้วย

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ

1. สรุ ปผลการวิจยั
จากการวิจยั เรื อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี
. ความพึงพอใจต่อหลักสู ตรประกาศนี ย บัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอน 2) ด้านอาจารย์ผสู้ อน 3) ด้านสื อ
และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน และ 4) ด้านสถานทีจัดการเรี ยนการสอน ซึงหลักสู ตรหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชี พ ครู มี ส าระความรู ้ ตรงตามมาตรฐานวิชาชี พ ครู มาตรฐาน จึ ง ทําให้ นักศึ ก ษาสามารถนําองค์ค วามรู้ ที ได้ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจําวัน การปฏิบตั ิ งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
. การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และจําแนกตามสังกัด การทํางาน โดยรวม
แตกต่างกัน ดังนันคณะควรมีการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้เหมาะสมสังกัดการทํางานของผูเ้ รี ยน เพือให้ผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
2.1 ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สามารถนํา
ข้อมู ลไปใช้ในการพัฒ นาหลักสู ตร และองค์ป ระกอบต่ างๆ เพือให้ นักศึ กษาสามารถได้เรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเอง ตาม
เป้ าประสงค์ของคณะฯ และสังคม
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2.2 คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมควรมีการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนทีเอือต่อผูเ้ รี ยน พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนทีทันสมัย ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้หลากหลายรู ปแบบ เพือช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ในทุกด้านเพิมมากขึน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั และนักศึกษา คณะ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มา ณ ทีนี
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ปัจ จัยทีส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ั ย
Factors Affecting the Decision to Study in Faculty of
Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya
ราตรี มีศกั ดิ รัชรี ศรี สุวรรณ และ สุวรรณ พรมเขต
Ratree Meesak1 Ratcharee srisuwan2 and Suwan Promkhet2

บทคัดย่อ
การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด และระดับของข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกศึกษา
ต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วิชยั โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือ ใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทีศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี ของคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วชิ ยั จํานวน คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยรายงานค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่า
เบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่าโดยส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 69.1% เรี ยนในสาขา
สัตวศาสตร์ ร้อยละ . หลักสู ตร ปี ร้อยละ . ผูป้ กครองประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัวร้อยละ . ภูมิลาํ เนาอยู่ใน
ภาคใต้ร้อยละ . จบการศึกษา ม. จากแผนวิทย์-คณิต ร้อยละ . ในอนาคตมีการวางแผนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ . และสาเหตุการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ คือมีความสนใจพิเศษในสาขาทางด้านการเกษตร
มากที สุ ด ร้ อยละ . ผลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที ส่ งผลต่อ การตัด สิ น ใจศึ กษาต่อ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ในคณะ
เกษตรศาสตร์ ของนักศึ กษา พบว่าในภาพรวมด้านบุคลากรมีค่าเฉลียในระดับมากทีสุดคือมีค่า . ส่วนด้านการให้บริ การ
และด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมากมีค่า . และ . แต่ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสถาน
ทีตัง และด้านราคา อยูใ่ นระดับปานกลาง ( ̅ = . , . , . และ . ตามลําดับ) ระดับของข้อมูลการตัดสิ นใจพบว่า
การตระหนักถึ งความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = . ) แต่การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =
. ) ในขณะที การประเมินทางเลือกในการศึกษาภาพรวม ( ̅ = . ) และพฤติกรรมหลังบริ การ (ความพึงพอใจในการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์)ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 3.65)
คําสําคัญ : ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจ, การตัดสิ นใจศึกษาต่อ
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This study was aimed to investigate the marketing mix factors and buying decision level affecting the
decision making to study bachelor degree at Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya
(RMUTSV). The data were collected by the questionnaire from 229 samples of the student at Faculty of Agriculture,
RMUTSV and analyzed statistic reporting data by percentage (%), mean ( ̅ ) and standard deviation (SD). The general
information’s results found that the majority of sample was male for 69.1 %, studied in Department of Animal Science
for 36.7 %. Most of the sample group studied in 4 year courses for 75.5 %. The parent’s careers are business owner for
54.1 %. Hometown is located in the south for 89.5%. Most of student graduated from High School in 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 ( ̅ = 3.42, 3.41, 3.31 and 3.28, respectively). The level of buying decision process showed that the need
recognition was high ( ̅ = 3.69). But, the overall information search was in the medium level ( ̅ = 3.40). While, the
overall of evaluation of alternatives and post-purchase behavior (satisfaction in decision making at Faculty of
Agriculture) was in the high level ( ̅ = 3.72 and 3.65, respectively).
Keywords: Factors affecting the decision making, Decision to further study

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ตําบล ถําใหญ่ อําเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Campus, 80110 Thailand
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ตําบล ไม้ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
2
Research Department of Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang Campus,92150 Thailand
1
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั เป็ นอีกหนึ งคณะฯที ผลิ ตบัณฑิ ตด้านการเกษตร
เพือตอบสนองความต้องการบุคคลากรทังภาครัฐและภาคเอกชนทีมีแนวโน้มมีความต้องบุคลากรทางด้านนี เพิมมากขึนใน
ปัจจุบนั แต่เนืองจากปั จจุบนั มีมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาได้มีการเปิ ดหลักสูตรการเรี ยนการสอนด้านเกษตรเพิมมากขึน
ซึ งถือได้วา่ เป็ นตัวเลือกให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาที ต้องการศึ กษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใน
หลายๆด้าน เช่ น ค่ าเล่ าเรี ย น หลัก สู ต รที เปิ ดสอน และที สําคัญ คื อ ชื อเสี ยงของคณะหรื อ มหาวิท ยาลัย เป็ นที ยอมรั บ
ทําให้ ทุ กคณะฯพยายามทําให้ผลงานของนักศึ กษาหรื อของอาจารย์โดดเด่ น เช่ น การเข้าร่ วมแข่งขัน ทางด้านวิช าการ
โครงการนักศึกษา การได้รับรางวัล ผลงานวิจยั ของอาจารย์เป็ นทียอมรับ
ปัจจุบนั คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ได้รับความสนใจน้อยลงเมือเปรี ยบเทียบกับ
ในอดี ต ย้อนหลัง ปี ดังนี ปี
จํานวนนักศึ กษา , คน ปี
จํานวนนักศึ ก ษา , คน ปี
จํานวน
นักศึ กษา คน ปี
จํานวนนักศึ กษา คน ปี
จํานวนนักศึ กษา คน ทําให้ส่งผลกระทบกับหลักสู ตร
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย มีนโยบายปิ ดหลักสู ตรที มีจาํ นวนนักศึ กษาใหม่ไม่ครบ คน ทําให้คณะ
เกษตรศาสตร์ ตอ้ งศึ กษากลยุท ธ์ในการแนะแนวศึ กษาต่อ วิเคราะห์ถึงจุดเด่นของคณะฯ เมือทราบถึ งจุดเด่ นคณะฯจะได้
ดําเนิ นการประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาได้ตรงกับความต้องการ เพือให้ตอบโจทย์กลุ่มนักเรี ยนทีมีความต้องการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาด้านเกษตร
การศึ กษาปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั นัน โดยภาพรวมจะเป็ นการสํารวจปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั โดยเลือกปัจจัยทางการตลาดและปั จจัยทางด้านบุคคลมาเกียวข้อง ด้วยเหตุผลทีว่าเพราะเหตุใด
จึ งตัดสิ นใจเลื อกศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วิชยั รวมทังอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการตัดสิ นเลือกเรี ยน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ทังนี ผู ว้ ิจัยหวังเป็ นอย่างยิงว่าผลการวิจัยปั จ จัยที ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อกศึ กษาต่ อในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จะสามารถใช้เป็ นแนวทางประชาสัมพันธ์ แนะแนว ให้กบั นักเรี ยนนักศึ กษาที
สนใจศึกษาต่อทางด้านเกษตรทําให้จาํ นวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั มีจาํ นวน
เพิมขึนในปี การศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วชิ ยั ชันปี ที หลักสู ตร ปี และนักศึกษาชันปี ที หลักสู ตรเทียบโอน ทีเลือกศึกษา
ต่อในปี การศึกษา
จํานวน
คน (ฝ่ ายวิชาการและวิจยั คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั , ณ วันที พฤษภาคม
.)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วิชยั ชันปี ที หลักสู ตร ปี และนักศึ กษาชันปี ที หลักสู ตรเทียบโอน ที
เลือกศึกษาต่อในปี การศึกษา
จํานวน
คน
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สาขาวิชา
จํานวนนักศึกษา จํานวนตัวอย่าง
หลักสูตร 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
ทีมา :(ฝ่ ายวิชาการและวิจยั คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั , ณ วันที พฤษภาคม
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. เครื องมือวิจยั และวิธีการสร้ างเครื องมือวิจยั
เครื องมื อวิจัย คื อ แบบสอบถาม (questionnaire) ผูว้ ิจ ัยสร้ างขึ นจาการเรี ยบเรี ยงเอกสารที เกี ยวกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือให้เหมาะสมสอดคล้องกับเรื องทีทํางานวิจยั โดยจําแนกแบบสอบถามออกเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นการสอบถามข้อมูลพืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ
หลักสู ตรทีเรี ยน อาชี พของผูป้ กครอง ภูมิลาํ เนา สายการเรี ยนทีจบมา การวางแผนในอนาคต จํานวน ข้อ โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจรายการ (checklist)
ส่ วนที แบบสอบถามปั จจัยทีด้านการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิท ยาเขตนครศรี ธรรมราช โดยลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบลิเคิร์ท(Liker scale) ดังนี
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านสถานทีตัง
4. ปัจจัยด้านส่งเสริ มการตลาด
5. ปัจจัยด้านการให้บริ การ
6. ปัจจัยบุคลากร
7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
8. ปัจจัยส่ วนบุคคล
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. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขันตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั มีวธิ ี เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
. ผูว้ ิจัยนําแบบสอบถามไปมอบให้กลุ่ม ตัวอย่าง เพือขอความร่ วมมื อในการเก็บ ข้อ มูล พร้อ มเข้าเก็บ ข้อมูล
นักศึ กษาทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และนํามาหาค่าความเชื อมันของแบบสอบถาม โดยวิธีครอนบัค (Cronbach)
ที เรี ยกว่า “สัม ประสิ ท ธิ แอลฟา” และจะต้องได้ค่ าความเชื อมันของแบบสอบถามอย่างน้อย 0.60 ขึ นไป จึ งจะสามารถ
นํามาใช้ในการทําวิจยั ได้ แบบสอบถามฉบับนีมีค่าระดับความเชือมันเท่ากับ 0.972
. ผูว้ จิ ยั ชีแจงวัตถุประสงค์การวิจยั และวิธีการตอบแบบสอบถามแก่นกั ศึกษาทีถูกคัดเลือกด้วยตัวเอง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ขันตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive
Statistics)
1.1 การวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลโดยใช้ ก ารแจกแจงความถี (Frequency) และร้ อ ยละ (Percentage)
แล้วนําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั โดยใช้การหา
ค่าเฉลีย (Arithmetic Means) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (บุญธรรม กิจปรี ดา
บริ สุทธิ
: 137-138) แล้วนําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําอธิบาย โดยใช้ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานและให้
นําหนักคะแนนแต่ละระดับ โดยกําหนดความหมายของคะแนน เป็ น ระดับ ดังนี
น้อยทีสุด เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
น้อย
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
ปานกลาง
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
มาก
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
มากทีสุด
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
การแปลความหมายของค่าเฉลีย (บุญชม ศรี สะอาด
: 25)
ค่าเฉลียระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง เป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับน้อยทีสุด
ค่าเฉลียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง เป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับน้อย
ค่าเฉลียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง เป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับปานกลาง
ค่าเฉลียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง เป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับมาก
ค่าเฉลียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง เป็ นปัจจัยทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับมากทีสุ ด
. การวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วชิ ยั โดยใช้การหาค่าเฉลีย (Arithmetic Means) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท
(บุ ญธรรม กิ จ ปรี ด า บริ สุ ท ธิ
: 137-138) แล้วนําเสนอในรู ป แบบตารางประกอบคําอธิ บ าย โดยใช้ค่ าเฉลี ยและ
ค่าเบียงเบนมาตรฐานและให้นาหนั
ํ กคะแนนแต่ละระดับ โดยกําหนดความหมายของคะแนน เป็ น ระดับ ดังนี
น้อยทีสุด เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
น้อย
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
ปานกลาง
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
มาก
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
มากทีสุด เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
การแปลความหมายของค่าเฉลีย (บุญชม ศรี สะอาด
: 25)
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ค่าเฉลียระหว่าง

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

หมายถึง
หมายถึง
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เป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดับน้อยทีสุด
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ตอนที 1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงบรรยาย เพืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 68.6 เปอร์ เซ็นต์และเพศหญิงคิดเป็ นร้อย
ละ 30.1 เปอร์เซ็นต์
สาขา นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เรี ยนสาขาสัตวศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ . เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ
สาขาพืชศาสตร์ พัฒนาการเกษตร ประมง เกษตรกลวิธาร แลสาขาเทคโนโลยีภูมิทศั น์ คิดเป็ นร้อยละ . . . .
และ . เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
หลักสู ต รทีเรี ยนนักศึ กษาที ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ศึกษาในหลักสู ตร ปี คิดเป็ นร้อยละ . เปอร์ เซ็น ต์
และหลักสู ตรเทียบโอน คิดเป็ นร้อนละ . เปอร์เซ็นต์
อาชี พ ผู้ปกครอง นักศึ กษาที ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีผูป้ กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว ร้อยละ .
เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา คือรับจ้างทัวไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิ จ และพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ . . และ .
ตามลําดับ
ภู ม ิลําเนา นักศึ กษาที ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีภูมิ ลาํ เนาในเขตภาคใต้ คิ ดเป็ นร้อยละ . เปอร์ เซ็ น ต์
รองลงมา คื อ จังหวัดในเขตภาคตะวัน ตก ภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคตะวันออก คิดเป็ นร้อยละ . . . และ .
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
แผนการเรียนทีจบการศึกษามา นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษามาจากแผนวิทย์-คณิ ต คิดเป็ น
ร้อยละ . เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา คือ สายอาชีพ แผนศิลป์ คํานวณ แผนศิลป์ สังคม แผนศิลป์ ภาษา คิดเป็ นร้อยละ . .
. และ . เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
การวางแผนในอนาคต นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนในอนาคต ทําธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ
. เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั เอกชน และรับจ้างทัวไป คิดเป็ นร้อยละ . . และ
. เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
ตอนที 1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยด้านการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์ ด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีตัง การส่ งเสริม
การตลาด และการให้บริการ
ด้ านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับส่ วนประสมทางการตลาด ทีส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.73) เมือพิจารณารายข้อพบว่าหลักสู ตรที เรี ยนมี ความน่ าสนใจและเอือต่อการประกอบ
อาชี พในอนาคต มีค่า ̅ = 3.87 มากที สุด รองลงมา คือ เมือสําเร็ จการศึ กษาสามารถหางานทําได้ง่ายมีความได้เปรี ยบเมือ
สมัครงาน มีค่ า ̅ = . ด้านความมีชือเสี ยงและเป็ นที ยอมรับ มี ค่ า ̅ = . และน้อยที สุ ด คือ กิ จกรรมหลากหลายที
ส่งเสริ มศักยภาพและพัฒนาของผูเ้ รี ยน มีค่า ̅ = 3.52
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ด้ านราคา นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับส่ วนประสมทางการตลาด ที ส่งผลต่อ
การตัดสิ น ใจเลื อกศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = . ) เมือพิจารณารายข้อพบว่า สามารถผ่อนชําระค่าเล่าเรี ยนได้ มีค่า ̅ = . มาก
ทีสุด รองลงมาคือการสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มีค่า ̅ = . สามารถเบิ กค่าเล่าเรี ยนได้ มีค่า ̅ = .
และน้อยทีสุดคือ ความเหมาะสมของค่าเล่าเรี ยน มีค่า ̅ = 2.98
ด้ านสถานทีตังนักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับส่ วนประสมทางการตลาด ทีส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( ̅ = . ) เมือพิจารณารายข้อพบว่าสะดวกในการเดินทางมีค่า ̅ = . มากที สุดรองลงมา
คืออยูใ่ กล้บา้ น/ที อยูอ่ าศัยมีค่า ̅ = . สิ งอํานวยความสะดวกสบายครบครันมีค่า ̅ = . และน้อยทีสุ ดคือ พืนที ภายใน
รอบๆมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยมีค่า ̅ = 3.18
ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด นักศึ กษาที ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ส่ วนประสมทาง
การตลาด ที ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัด
นครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( ̅ = . ) เมือพิจารณารายข้อพบว่า รุ่ นพีศิษย์เก่าแนะนํารุ่ งน้อง มีค่า
̅ = . มากทีสุด รองลงมาคือ ได้รับคําแนะนําจากผูป้ กครอง ญาติพีน้อง หรื อคนในชุมชน มีค่า = . โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง มีค่า ̅ = . และน้อยทีสุดคือ การออกแนะแนวของคณะเกษตรศาสตร์กบั โรงเรี ยนเดิมที
จบมา มีค่า ̅ = 4.29
ด้ านการให้ บริ การ นักศึ กษาที ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความคิด เห็ นเกี ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ที ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิ ชั ย จัง หวัด
นครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = . ) เมือพิจารณารายข้อพบว่า สามารถฝึ กปฎิบตั ิงานในพืนทีจริ ง มีค่า
̅ = . มากที สุด รองลงมาคือ อาจารย์มีความพร้อมทังคุณวุฒิและคุณภาพ มีค่า = . ความพร้ อมและความทันสมัย
ของห้องปฎิ บตั ิการและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน มีค่า ̅ = . และน้อยทีสุดคือ การให้คาํ แนะนําช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่
ระหว่างเรี ยน มีค่า ̅ = 3.64
ตอนที 1.3 ข้ อมูลเกียวกับการตัดสิ นใจศึกษาต่ อในคณะเกษตรศาสตร์
การตระหนักถึงความต้ องการ นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับการตัดสิ นใจศึ กษา
ต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย จังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( ̅ = . ) เมื อพิ จ ารณารายข้อพบว่า ความต้อ งการของตลาดแรงงาน มี ค่า ̅ = . มากที สุ ด รองลงมาคื อ เมื อสําเร็ จ
การศึ กษาสามารถประกอบอาชีพได้ทงภาครั
ั
ฐเอกชน และธุรกิ จส่ วนตัว มีค่า = . สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกมี
ความเหมาะสม มีค่า ̅ = . และน้อยทีสุดคือ สถานทีตังของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ไกลจากบ้าน มีค่า ̅ = 3.46
การรับรู้ ข้ อมูลข่ าวสาร (สื อ) นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย จังหวัด นครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
( ̅ = . ) เมื อพิ จ ารณารายข้อ พบว่ า ชื อเสี ยงของศิ ษ ย์เ ก่ า และศิ ษ ย์ปั จจุ บ ัน มี ค่ า ̅ = . มากที สุ ด รองลงมาคื อ
สื อประชาสั ม พัน ธ์ อ อนไลน์ ข องคณะ แก่ websiteคณะ/facebook/line/สปอร์ ต วิ ท ยุ มี ค่ า = . ครู แ นะแนวจาก
สถานศึกษาเดิมแนะนํา มีค่า ̅ = . และน้อยทีสุดคือ หน่วยงานต่างๆทีมีศิษย์เก่าทํางานแนะนํา มีค่า ̅ = 3.25
การประเมินทางเลือกในการศึกษาต่อ นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( ̅ = . ) เมือพิจารณารายข้อพบว่า การวางแผนอาชี พในอนาคต มีค่า ̅ = . มากที สุ ด รองลงมาคื อ อุปกรณ์การ
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เรี ยนการสอนมีความพร้อม ทันสมัย มีสภาพพร้อมใช้งาน มีคา่ = . ภาวะการมีงานทําสู งกว่าคณะอืนๆในมหาวิทยาลัย
เดียวกัน มีค่า ̅ = . และน้อยทีสุดคือ ค่าเล่าเรี ยนน้อยกว่าคณะทีเปิ ดสอนทางด้านเกษตรในพืนทีใกล้เคียง มีค่า ̅ = 3.25
การตัด สินใจเข้ าศึ กษาต่ อในคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาที ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับ
การตัดสิ นใจศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = . ) เมือพิจารณารายข้อพบว่า มีความภูมิใจในการศึกษาต่อทางเกษตรศาสตร์ มีค่า ̅ = . มากทีสุด
รองลงมาคือ พืนฐานการประกอบอาชีพของครอบครัว มีค่า = . มีความตังใจเข้าเรี ยนทางด้านเกษตรศาสตร์ มีค่า ̅ =
. และน้อยทีสุดคือ เป้าหมายในการประกอบอาชีพเมือสําเร็จการศึกษา มีค่า ̅ = 3.89
พฤติกรรมหลังบริการ (ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวชิ ัย)
นักศึ กษาทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับการตัดสิ นใจศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จังหวัดนครศรี ธรรมราชในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = . ) เมือพิจารณารายข้อพบว่า การ
ตัดสิ นใจเลือกครังนีเป็ นการตัดสิ นใจทีถูกต้อง มีค่า ̅ = . มากทีสุด รองลงมาคือ แนะนําคนในครอบครัวให้เลือกศึกษาต่อ
ในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วิชยั มีค่า ̅ =3.77 แนะนําเพือนให้เลื อกศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี วิชัยมีค่า ̅ =
3.63 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนมีค่า ̅ = 3.60 ความพึงใจในการให้บริ การของบุคลากร
คณะเกษตรศาสตร์มีค่า ̅ = 3.59 มีความพึงพอใจโดยรวมต่ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนทีมีความทันสมัย และใช้งานได้จริ งมี
ค่า ̅ = 3.55 และน้อยทีสุดคือ มีความพอใจโดยรวมต่อสภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีค่า ̅ = 3.54

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั เรื องปั จจัยที ส่ งผลต่อการตัด สิ น ใจเลื อกศึ กษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั พบว่า ในส่ วนของการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวทีดีให้แก่นิสิตหรื อผูส้ นใจศึกษาต่อนันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ดัง นันจึ ง เสนอให้ ใ นคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการศึกษาต่อในหลากหลายช่องทางมากขึน
โดยเฉพาะช่องทางทีเป็ นทีนิยม เช่น สื อวิทยุกระจายเสี ยง สิ งพิมพ์ ทังในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดต่าง ๆ ทีมีศูนย์
การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยตังอยู่ รวมทังจังหวัดใกล้เคียง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซด์พนั ธมิตรต่าง
ๆ
ในอินเทอร์เน็ต เพือให้ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั เป็ นทีรู ้จกั มากยิงขึน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ควรจัดทํายุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์หลักหลักสู ตรและสาขาวิชาที
เปิ ดสอนโดยเฉพาะในพืนทีจังหวัดในภาคใต้ เนืองจากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ทีตังของมหาวิทยาลัย และระยะทางจาก
บ้านถึงสถานศึกษา มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกศึกษาต่อ
การประชาสัม พัน ธ์ ในเรื องของสภาพแวดล้อ ม และสิ งอํานวยความสะดวกของมหาวิท ยาลัย ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดจนทุนการศึกษา เป็ นปั จจัยหนึ งทีสําคัญในการเลือกศึกษาต่อของนักเรี ยน ดังนันจึงควรมีการ
ระบุไว้ในสื อทีจะใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ชดั เจน
ผลการวิจัยแสดงให้เห็ น ว่า ชือเสี ยงของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษ ย์ปัจจุบนั มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกศึ กษาต่ อของนัก ศึ กษา ดังนันการประชาสั มพัน ธ์จึ งควรมี การระบุ ถึง เรื องราว ความเป็ นมา และความสําเร็ จของ
มหาวิทยาลัย รวมทังคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิ ษย์ปัจจุบนั ทีมีชือเสี ยง ทังในระดับประเทศ และนานาชาติ เพือสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั นักเรี ยนในการเลือกศึกษาต่อ
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โครงการวิ จัย “ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั ” ได้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี คณะผูว้ ิจยั ใคร่ ขอขอบพระคุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชัย วิท ยาเขตนครศรี ธรรมราช ที ได้ส นับ สนุ น สถานที และให้ โอกาสในการศึ กษา ตลอดจนการสนับ สนุ น
งบประมาณจากงบวิจยั สถาบัน และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทีได้ให้คาํ แนะนํา และทีปรึ กษาโครงการ ตลอดทังนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ ทีให้ค วามร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม คณะผูว้ ิจยั จะนําผลการศึ กษาจากโครงการครังนี ไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดในวงการต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาปั จจัยที มีผลต่อตัดสิ น ใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
ประมง และเปรี ยบเทียบปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง จําแนกตามเพศ ชันปี หลักสู ตร สาขาวิชา และพืนฐานทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ทีศึกษาใน
ปี การศึ ก ษา 2560 จํานวน
คน สถิ ติ ที ใช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยภายในทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประมง
อยู่ในระดับ มากได้แก่ จุดมุ่งหมายของชี วิต จุดมุ่งหมายในอาชีพเมือสําเร็ จการศึกษา ความรับผิดชอบ ทักษะและมีความ
เชียวชาญ ความรู ้ความสนใจในสาขาวิชาทีเลือก มีประสบการณ์ ตามลําดับ และปั จจัยภายนอกทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
เรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อน เนื อหาของหลักสู ตร การจัดการ
เรี ยนการสอนของหลักสูตร ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์และการแนะแนว แรงสนับสนุนจากเพือนและ
ผูป้ กครอง ตามลําดับ ผลการเปรี ยบเที ยบปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
ประมงเมือจําแนกตามเพศ ชันปี และพืนฐานทางการศึ กษา พบว่าไม่แตกต่างกัน และเมือจําแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ : การตัดสิ นใจ,ศึกษาต่อ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
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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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บทนํา

หลัก สู ต รเป็ นสิ งสํา คัญ ของการจัด การเรี ย นการสอน เพราะเป็ นสิ งที กํา หนดแนวทาง]การปฏิบ ัติในการ
จัด การเรี ยนการสอนให้บ รรลุจุด มุ่ง หมายที กํา หนดไว้หลักสู ต รที ดี ต อ้ งมี การพัฒนาอยู่เ สมอ เพือให้มีเนื อหาสาระเท่า
ทันกับสภาพการเปลียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง และเพือให้ผเู้ รี ยนมีคุณภาพทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึ กษาทีหลักสู ตรกําหนดไว้ ปัจจุบนั การปรับปรุ งหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุ งกระบวนการต่างๆ ทีเกียวข้องกับการปรับปรุ งหลักสู ตร เพือพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั และอนาคตในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการพัฒนาหลักสูตรในสถานการณ์ที
มีการเปลียนแปลงต่าง ๆ
คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารประมง มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรัง เป็ น
สถาบันอุดมศึ กษาที เปิ ดสอนหลักสู ตรที ทันสมัยและผลิตบัณฑิ ตที มีคุณภาพและเป็ นที ต้องการของตลาดแรงงานและได้
ผลิตบัณฑิตในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท รวมจํานวน หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
หลักสู ตร ได้แก่ สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นาํ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม สาขาวิชา
การจัดการสิ งแวดล้อมท้องถิน สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิ จสัตว์นาํ สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรและสิ งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดล้อม และหลักสู ตรปริ ญญาโท หลักสูตร
ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี ยงสัตว์นํา สาขาวิชาการจัด การชายฝั งแบบบู รณาการ แต่เนื องจากที ผ่านมา สถิ ติข องนักศึ กษาเข้าใหม่ของคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง ระดับปริ ญญาตรี ได้ลดจํานวนลงอย่างต่อเนื อง ในปี การศึ กษา
มีนักศึ กษา
จํานวน คน ปี การศึกษา
มีนกั ศึกษา จํานวน คน ปี การศึกษา
มีนกั ศึกษา จํานวน 4 คน ดังแผนภาพที
1

แผนภาพที แสดงข้อมูลนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ตังแต่ปีการศึกษา

-
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ปั จ จุ บ ัน มี ก ารแข่ ง ขัน ทางการศึ ก ษากัน อย่างรุ น แรง อัต ราการเกิ ด ลดลงส่ ง ผลให้ ป ระชากรลดลง
ตามลําดับ สภาพเศรษฐกิ จ ที ถดถอย ซึ งเป็ นปั จจัยหลัก ที ทําให้ จ ํานวนนัก ศึ กษามี จ าํ นวนลดลง จากความเป็ นมาและ
ความสําคัญ ของปั ญหาดัง กล่าว ผูว้ ิจัยจึ งสนใจศึ กษาปั จจัยที มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกเรี ยนในคณะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการประมงของนักศึ กษา เพือใช้เป็ นแนวทางในการปรับเปลียนวิธีการรับนักศึ กษา เพือให้นักศึ กษามีจาํ นวน
ปริ มาณที มากขึน และเป็ นแนวทางในการวางแผนสําหรับ การปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
. เพือศึ กษาปั จ จัยที มี ผลต่ อการตัด สิ นใจเลื อกเรี ยนใ น ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลยี ก า รป ระ ม ง
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิท ยาเขตตรัง
. เพือศึกษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในค ณะวิ ท ยาศ าสตร์ และเท คโน โลยี ก าร
ประมง มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิท ยาเขตตรัง

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจยั
ป ร ะ ช าก ร ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี คื อ นั ก ศึ ก ษ า ค 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
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิท ยาเขตตรัง ที ศึ กษาในปี การศึ กษา 2560 จํา นวน คน
กลุ่ ม ตัว อย่า ง ในการศึ ก ษาเป็ นนัก ศึ ก ษาคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารประมง มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิท ยาเขตตรัง ทีศึกษา ในปี การศึ กษา 2560 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ ทาโร่
ยามาเน่ (Yamane, 1983) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 จํานวน คน ซึงเมือผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล กับนักศึกษาที
เป็ นกลุ่มตัวอย่างจริ งมีการเก็บตอบแบบสอบถาม คน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนมาตามลําดับขันตอน ดังนี
. ศึ กษาค้น คว้า จากหนังสื อ เอกสาร สารนิ เทศรู ป แบบต่างๆ ตลอดจนงานวิจ ัยที เกี ยวข้องเพือเป็ น
แนวทางในการสร้างเครื องมือ
. สร้างแบบสอบถามตามกรอบและขอบเขตการค้นคว้า โดยแบ่งเป็ น ตอน ได้แก่
ส่ วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ชันปี
สาขาวิชาภูมิลาํ เนา รายได้รวมต่อเดือนของผูป้ กครอง พืนฐานการศึกษา สถานศึกษา ผลการเรี ยน
ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกทีส่งผลต่อการ
เลื อ กสาขาวิช าของนั ก ศึ ก ษา โดยองค์ป ระกอบภายใน ประกอบด้ว ย 7 ด้าน ได้แ ก่ ด้า นความสนใจด้านทัก ษะ
ด้านประสบการณ์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านค่านิยมทางการงาน ด้านจุดมุ่งหมายของชีวติ และด้านจุดมุ่งหมายในอาชีพ
เมือสําเร็ จการศึ กษา ส่ วนองค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์และการแนะแนว
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนของสาขาวิชา ด้านเนื อหาหลักสู ต ร ด้านอาจารย์ผูส้ อน และด้านแรงสนับสนุ นจากเพือนและ
ผูป้ กครอง ซึงแบบสอบถามเป็ นมาตรส่ วน ระดับ ความหมายดังนี
5 หมายถึง
เห็นด้วยมากทีสุด
4 หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
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2 หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง
เห็นด้วยน้อยทีสุด
ส่ วนที 3 ข้อเสนอและความคิดเห็นเพิมเติม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายเปิ ด
. นําแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชียวชายตรวจสอบความถูกต้องเทียงตรงของเนือหา ความเหมาะสมของภาษา
และนําไปปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําแบบสอบถามไปทดลองใช้
. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน เพือทดสอบค่า
ความเชือมันทังฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า (Alpha - Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbac, s Reliability
Coefficient) ได้ค่าเชือมันทังฉบับเท่ากับ . ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแบบสอบถามก่อนนําไปใช้จริ ง
เกณฑ์ การแปลความหมายข้ อมูล Rating Scale
เกณฑ์เฉลียระหว่าง 4.21-5.00
แปลความหมาย มากทีสุด
เกณฑ์เฉลียระหว่าง 3.41-4.20
แปลความหมาย มาก
เกณฑ์เฉลียระหว่าง 2.61-3.40
แปลความหมาย ปานกลาง
เกณฑ์เฉลียระหว่าง 1.81-2.60
แปลความหมาย น้อย
เกณฑ์เฉลียระหว่าง 1.00-1.80
แปลความหมาย น้อยทีสุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการแจกแบบสอบถามให้กบั นักศึกษาทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จากนันนํามาเก็บรวบรวม แบบสอบถาม
ทีได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้อง และนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทีกําหนด นําข้อมูลทีได้รับจากแบบสอบถามมา
คํานวณทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปคอมพิวเตอร์ เพือการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยโปรแกรมสําเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โดยใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา (Descroptive Statistics) ได้แ ก่
ความถี (Frequency)ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ย (Mean) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deiviation) สํ าหรั บ การ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลทัวไปและองค์ป ระกอบภายในและภายนอก ที ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสาขาวิชาของนักศึกษา คณะ
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง และใช้สถิติ เชิ งอนุ มาน
(Inferential Statistics) แบบทดสอบความต่าง (t-test) และ และการทดสอบความแปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA)
เพือเปรี ยบเที ยบเปรี ยบเที ยบปั จจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงของ
นักศึกษา จําแนกตามข้อมูลทัวไปส่วนบุคคล กําหนดการทดสอบทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .
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ตาราง 1 ปัจจัยทีมีผลต่อตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
องค์ประกอบภายใน
องค์ประกอบภายใน
Mean
S.D.
แปลความ
1. ความรู ้ความสนใจในสาขาวิชาทีเลือก
3.61
0.87
มาก
2. มีทกั ษะและมีความเชียวชาญ
3.54
0.88
มาก
3. มีประสบการณ์
3.52
0.96
มาก
4. ความรับผิดชอบ
3.83
1.22
มาก
. จุดมุ่งหมายของชีวติ
4.18
0.94
มาก
. จุดมุ่งหมายในอาชีพเมือสําเร็จการศึกษา
3.92
1.00
มาก
องค์ประกอบภายในโดยภาพรวม
3.77
0.99
มาก
จากตาราง 1 พบว่าองค์ประกอบภายในของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยภาพรวมมี
ผลในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . เมือพิจารณารายด้านทัง ด้านส่วนใหญ่ ด้านที มีค่าเฉลียสูงสุด ได้แก่ จุดมุ่งหมายใน
ชีวติ มีค่าเฉลียเท่ากับ 4. อยู่ในระดับมาก จุดมุ่งหมายในอาชีพเมือสําเร็ จการศึกษา มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลียร้อยละ 3.83 อยูใ่ นระดับมาก ความรู ้ความสนใจในสาขาวิชาทีเลือก มีค่าเฉลียร้อยละ 3. อยูใ่ น
ระดับมาก มีทกั ษะและมี ความเชียวชาญ มีค่าเฉลียร้อยละ 3.54 อยูใ่ นระดับมาก และมีประสบการณ์ มีค่าเฉลียร้อยละ 3.52
อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
ตาราง 2 ปัจจัยทีมีผลต่อตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
องค์ประกอบภายนอก
องค์ประกอบภายนอก
Mean
S.D.
ระดับ
1. การประชาสัมพันธ์และการแนะแนว
3.32
1.17
มาก
2. การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตร
3.73
0.99
มาก
3. เนือหาของหลักสูตร
3.76
0.91
มาก
4. อาจารย์ผสู ้ อน
4.10
0.92
มาก
. แรงสนับสนุนจากเพือนและผูป้ กครอง
3.08
1.32
ปานกลาง
. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.49
1.05
มาก
องค์ประกอบภายนอกโดยภาพรวม
3.58
1.06
มาก
จากตาราง 2 พบว่าองค์ประกอบภายนอก โดยภาพรวมมีผลในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . เมือพิจารณาราย
ด้านทัง ด้านส่วนใหญ่ ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุ ด ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อน มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา เนือหา
ของหลักสู ตร มีค่าเฉลียเท่ากับ 3. อยู่ในระดับมาก การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตร มีค่าเฉลียเท่ากับ 3. อยูใ่ น
ระดับ มาก ภาพลักษณ์ ข องมหาวิท ยาลัย มีค่าเฉลี ยเท่ ากับ 3.4 อยู่ในระดับ มาก การประชาสัม พัน ธ์แ ละการแนะแนวมี
ค่าเฉลียร้อยละ 3.32 อยูใ่ นระดับมาก และ แรงสนับสนุ นจากเพือนและผูป้ กครอง มีค่าเฉลียร้อยละ 3.08 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ตามลําดับ
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ตาราง 3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงของนักศึกษา
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้ t-test
ปัจจัยส่ วนบุคคล
S.D.
t
Sig.
x
เพศ
ชาย
3.70
.70
1.64
.22
หญิง
3.58
.58
หลักสูตร
ปี
3.60
.64
-3.00
.003*
เทียบโอน
4.04
.34
*ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ .
จากตาราง 3 จากการวิเคราะห์ การตัดสิ น ใจเลือกตัดสิ น ใจเลือกเรี ยนในคณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
ประมง ของนักศึ กษา จําแนกตามข้อมูลทัวไปส่ วนบุ ค คลด้านเพศและหลักสู ตร พบว่า นัก ศึ กษาเพศชาย กับ เพศหญิ ง
ไม่แ ตกต่ างกัน และนักศึ กษาหลัก สู ตร ปี กับ หลักสู ต รเที ยบโอนมี การตัดสิ น ใจเลื อกเรี ยนใน คณะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการประมง แตกต่างกัน
ตารางที 4 การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลียการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง ของนักศึกษา
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้ F-test
ปัจจัยส่ วนบุคคล
S.D.
F
Sig.
x
ชันปี ทีศึกษา
ชันปี ที 1
3.71
.53
2.27
.06
ชันปี ที 2
3.72
.47
ชันปี ที 3
3.57
.58
ชันปี ที 4
3.49
.80
ค้างจบ
พืนฐานการศึกษา
ม.
3.61
.63
1.49
.22
ปวช.
3.59
.54
ปวส.
3.87
.77
สาขาวิชา

เพาะเลียงสัตว์นาํ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิงแวดล้อม
การจัดการสิ งแวดล้อมท้องถิน
อุตสาหกรรมอาหาร
การจัดการประมงและธุ รกิจสัตว์นาํ
การจัดการทรัพยากรและสิ 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 มีความแตกต่างทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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การจัดการทรัพยากรและ
สิ งแวดล้อม

อุตสาหกรรมอาหาร

การจัดการสิ งแวดล้อมท้องถิน

วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม/
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สิ งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

เพาะเลียงสัตว์นาํ

การตัดสิ นใจเลือกเรี ยน

สาขาวิชา

การจัดการประมงและธุรกิจ
สัตว์นาํ

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ การตัด สิ น ใจเลื อกตัด สิ น ใจเลือกเรี ยนในคณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การ
ประมง ของนักศึกษา จําแนกตามข้อมูลทัวไปส่วนบุคคลด้านชันปี ทีศึกษา พืนฐานการศึกษา และสาขาวิชา พบว่า นักศึกษา
ที สังกัดสาขาวิชาแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง แตกต่างกัน ส่ วน
นักศึกษาทีศึกษาในชันปี ทีแตกต่างกันและมีพนฐานการศึ
ื
กษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมงไม่แตกต่างกัน
ตารางที 5 ผลต่างค่าเฉลียการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ของนักศึกษา จําแนกตาม
สาขาวิชา เป็ นรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)

สาขาวิชา
เพาะเลียงสัตว์นาํ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม/
-.41 -.56
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ งแวดล้อม
การจัดการสิ งแวดล้อมท้องถิน
-.08
อุตสาหกรรมอาหาร
-.39
การจัดการประมงและธุรกิจ สัตว์
-.39
นํา
การจัดการทรัพยากรและ
.30
สิ งแวดล้อม
จากตาราง 5 ผลการวิ เคราะห์ ผ ลต่ า งค่ าเฉลี ยการตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นในคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การประมง ของนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา เป็ นรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) พบว่า ปั จจัยทีศึกษามี
ผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม/เทคโนโลยีสิงแวดล้อมน้อยกว่าสาขา
เพาะเลี ยงสัต ว์น ํา . และน้ อยกว่าสาขาวิท ยาศาสตร์ ท างทะเล . สาขาวิชาการจัด การสิ งแวดล้อ มท้อ งถิ นน้อ ยกว่า
สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นาํ . สาขาอุตสาหกรรมอาหารน้อยกว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม/เทคโนโลยีสิงแวดล้อม
. สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นาน้
ํ อยกว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม/เทคโนโลยีสิงแวดล้อม . และ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อม มากกว่าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล .
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จากการศึ กษาครังนี ผูว้ ิจ ัยสามารถสรุ ป ผลโดยการแบ่งข้อมูลออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการอภิป รายผล
การศึกษา ส่ วนทีสองเป็ นข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้และข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไปโดยสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี
1. อภิปรายผลการศึกษา
. ผลการศึ ก ษาปั จจัย ที ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ยนในคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การประมง องค์ประกอบภายในโดยรวมและรายด้าน (จุดมุ่งหมายในชีวิต จุดมุ่งหมายในอาชี พเมือสําเร็ จการศึ กษา ความ
รับผิดชอบ มี ความรู้ ค วามสนใจในสาขาวิชาที เลือก มีทักษะและมีค วามเชี ยวชาญและมีประสบการณ์ ) อยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ ทังนี อาจจะเนื องมาจากนักศึกษาทีข้ามามีความมันใจว่าเมือสําเร็ จการศึ กษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง แล้วสามารถมีงานทํา ซึ งโครงสร้างการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรเน้นทักษะการปฏิบตั ิ
สามารถประกอบเป็ นอาชีพส่วนตัว หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทุกคน
คาดหวังเมือสําเร็ จการศึ กษาแล้วสามารถมีงานทํา สามารถดํารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข นอกจากนี ยังมี ความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัจฉรา หอมจรรยา ( ) ศึกษาเรื องปั จจัยจูงใจทีมีผลต่อการเลือกอาชีพของ บัณฑิตใหม่ระดับ
ปริ ญญาตรี ของคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจของ
บัณฑิตใหม่ ระดับปริ ญญาตรี ได้แก่ เกรดเฉลีย รายได้ต่อเดือนของครอบครัว ลักษณะองค์กรทีมุ่งหวังเข้าทํางาน บุคคลทีมี
อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ ปั จจัยด้านค่าตอบแทนสวัสดิ การความมันคงในงาน โอกาสในการแสดงความรู ้ ความสามารถ
โอกาสในการพัฒนาตนเอง และความมีชือเสี ยงของหน่วยงาน
. ผลการศึ ก ษาปั จจัย ที ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ยนในคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การประมง องค์ป ระกอบภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน (อาจารย์ผูส้ อน เนื อหาของหลักสู ตรการจัดการ
เรี ยนการสอนของหลักสู ตร ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์และการแนะแนว อยูใ่ นระดับมาก และ แรง
สนับสนุ นจากเพือนและผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับปานกลาง ) ทังนี เนื องจาก คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มี
คณาจารย์ทีมีความรู ้ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงกับหลักสู ตรทีจัดการเรี ยนการสอน มีเทคนิ คการสอนทีหลากหลาย อีกทัง
อาจารย์ผสู ้ อนให้การแนะนําเอาใจใส่ต่อการเรี ยนการสอนของนักศึกษา นอกจากนียังมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กวิ
ยา เนาวประที ป ( ) ปั จ จัยที ส่ งผลต่ อระดับ ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาโครงการปริ ญ ญาโททางการบัญ ชี คณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี
ต่ อ โครงการฯ ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นเวลาเรี ย น ปั จ จัย ด้า นการให้ เวลาและความเอาใจใส่ ข องอาจารย์ผู ้ส อน ปั จ จัยด้ าน
ความสามารถของ อาจารย์ผสู ้ อน ปั จจัยด้านการวัดและการประเมินผล ปั จจัยด้านกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ปั จจัย
ด้านแหล่งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย และปัจจัยด้านหลักสูตร
. ผลการเปรี ย บเที ยบปั จ จัยที มี ต่ อการตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นในคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การประมง พบว่า เมือจําแนกตามเพศ ชันปี และพืนฐานทางการศึ กษา พบว่าไม่แตกต่างกัน และเมือจําแนกตามสาขาวิชา
และหลักสู ตรแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทังนี อาจจะเนืองมากจากสาขาวิชาทีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจที แตกต่างกัน โดยเฉพาะนักศึ กษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิงแวดล้อมมี
ปั จจัยทีศึ กษามี ผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกเรี ยนของนักศึกษามีนอ้ ยกว่าสาขาเพาะเลียงสัตว์นาํ และสาขาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ทังนีเนืองจากสาขานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม เป็ นสาขาทีเปิ ดรับนักศึกษาตังแต่ปีการศึ กษา
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดล้อม เปิ ดรับนักศึกษา ในปี การศึกษา
ยังไม่มีกระบวนการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนให้มีความหลากหลาย การมีเครื อข่ายทางการศึกษาและเครื อข่ายศิษย์เก่าทีเข้าสู่ สถานประกอบการยังมีนอ้ ย ประกอบ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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กับคุณสมบัติการรับนักศึ กษามีเฉพาะมัธยมศึกษาปี ที แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์เท่านัน เมือเปรี ยบเที ยบ
กับสาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นาเป็
ํ นสาขาแรกทีเปิ ดรับนักศึกษาตังแต่ก่อตังคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง เป็ น
สาขาทีมีชือเสี ยง เป็ นทีรู ้จกั ของสังคมทัวไป มีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนมายาวนาน มีเครื อข่ายศิษย์เก่าทีหลากหลาย
หน่ วยงาน ทําให้ปั จจัยเหล่านันมี ผลต่อการตัดสิ น ใจเลื อกเรี ยนของนักศึกษา ส่ วนของหลักสู ตรที แตกต่างกัน ทังนี อาจ
เนื องมาจากกระบวนการจัด การเรี ยนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มีทงหลั
ั กสู ตร ปี และ
หลักสูตร เทียบโอนผลการเรี ยน หลักสูตรเทียบโอนผลการเรี ยน มีปัจจัยทีมีผลต่อตัดสิ นใจเรี ยนเรี ยนมีมากกว่า หลักสูตร
ปี ทังนี อาจเนื องมาจาก นั ก ศึ ก ษาที เข้ามาเรี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษาที มี วุฒิ ก ารศึ กษาประกาศนี ยบัต รชันสู ง ซึ งมี เป้ าหมาย
การเรี ยนที ต่อเนื องมาแล้วว่าสามารถเข้ามาศึกษาสาขาวิชาไหนบ้าง ประกอบกับ คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
ประมงได้เข้าประชาสัมพัน ธ์หลักสู ตรกับ สถาบัน การศึกษาที เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที เปิ ดหลักสู ตรอยูแ่ ล้ว จึ งมีนักศึกษาที มี
ต้องการต่อยอดเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาทีจบมา
. ข้ อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
จากผลของการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั มี ข ้อเสนอแนะเพือใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ คลากรที
เกียวข้องได้นาํ ไปปรับปรุ ง และการให้คาํ ปรึ กษา แนะนํากับนักศึกษา เพือให้การจัดการเรี ยนการสอน มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผลมากยิงขึน ดังต่อไปนี
. สถานศึ กษาควรมีการติดตาม นักศึกษาทีจบการศึกษาไปแล้วในด้านการประกอบอาชีพ หรื อการเข้า
สู่ตลาดแรงงาน เพือเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน และตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
. สถานศึ ก ษาควรจัด การเรี ยนการสอนโดยคํานึ ง ถึ งความรู้ ไปใช้ในการประกอบอาชี พ เพื อให้
นักศึกษาพัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็จในวิชาชีพทีเรี ยน หรื อนําไปใช้เป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดับทีสู งขึนได้อย่าง
เหมาะสม
. สถานศึ กษาควรพัฒ นาอาจารย์ผูส้ อนให้มีค วามเป็ นเลิ ศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence)
ทําให้การสอนในสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
. สถานศึ กษาควรมีการเพิมการประชาสัมพันธ์ จุด เด่น ของสถาบัน การศึ กษา อาทิ เช่น หลักสู ตรที
จัดการเรี ยนการสอนทีสามารถประกอบอาชีพได้และเป็ นความต้องการของตลาดแรงงาน อาจารย์ผสู้ อนมีความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ กับโรงเรี ยนทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมายเพือเป็ นการเพิมยอดนักศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือและกรุ ณาจากบุคคลผูม้ ีพระคุณหลายท่าน ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ
ดร.สุ ดคนึ ง ณ ระนอง อาจารย์จนั ทรา อุย้ เอ้ง และอาจารย์วรรณกร พลพิชยั ทีได้ให้ความรู ้ คําแนะนํา คําปรึ กษา ตลอดจน
แก้ไขสิ งบกพร่ องต่างๆ ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง และผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ในครังนี คือ
นักศึ กษาสังกัด คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง ที ได้สละเวลา ในการให้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถามเพือให้
งานวิจยั ฉบับนี สมบู รณ์ และขอขอบคุ ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ศึกษาวิจยั ครังนี
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กนกกาญจน์ ศรี สุรินทร์,กนิษฐา คูณมี และ ศุภชัย จันทร์งาม. .ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี.
ณั ฐ พงศ์ สอนอาจ.2554. ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า มหาวิท ยาลัย ราชธานี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี.
ธนกฤต ยืนยงเดชา. 2554. ปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกศึ กษาต่อระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นอันดับหนึ งของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
ปัทมา วิชิตะกุล.
. ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ธัญบุรี.
พรรณเพ็ญ อุตตมะกุล , กันยิกา ชํานิประศาสตร์ และ นวรัตน์ มานะ.2544 .ปั จจัยในการเลือกเรี ยนแพทย์ศาสตร์สงขลา
นคริ นทร์. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
พล เหลืองรังษี. 2542. ปั จจัยทีเป็ นแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษาชันปี ที 1 ปี การศึกษา
2546 สถาบัน ราชภัฏกลุ่ มรั ต นโกสิ น ทร์ . ลิ ต า้ ลิ มาน , ปั ท มา ปาเนาะ , อัสมา เจะเว และอาฟี ฟี ลาเต๊ะ . .
ปัจจัย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ ศึกษาคุณลักษณะทัวไป คุณลักษณะด้านความรู ้ และคุณธรรมของนักศึกษาชันปี
ที สาขาวิชาการบัญชี ประจําปี การศึกษา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุ ริ นทร์ เป็ นวิ จัย เชิ ง สํ า รวจ ใช้ IOC เป็ นเครื องมื อ ในการตรวจสอบ แบบสอบถามและชุ ด ทดสอบความรู้
(Comprehensive Test) เพือใช้วดั คุณลักษณะทีพึงประสงค์ดา้ นความรู ้ ประชากรเป็ นนักศึกษาชันปี ที สาขาวิชาการบัญชี
ประจําปี การศึกษา
จํานวน คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน คน สถิติที
ใช้ในการวิจยั เป็ นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั โดยสรุ ปมีดงั นี ).คุณลักษณะทัวไป ด้านความสุ ขในชีวติ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
. ).คุณลักษณะด้านความรู ้ คะแนนเฉลีย . จาก คะแนน มีคะแนนสูงสุดที และตําสุดที ค่าเฉลียจากการ
ทดสอบตํากว่าครึ งหนึง อันเป็ นเครื องบ่งชีให้เห็นว่าคุณลักษณะด้านความรู้ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับค่อนข้างตํา ). ด้าน
คุณธรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากคุณธรรมจริ ยธรรม ความซือสัตย์และประหยัด ( ̅ = 4.36), (S.D= .79)
รองลงมาได้แก่ การมีจิตสํานึกในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ( ̅ = 3.69), (S.D= .36) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม ( ̅ = 3.69), (S.D. = .55) ตามลําดับ
คําสําคัญ : การศึกษา, คุณลักษณะ, นักศึกษา
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สุรินทร์ 32000
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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.

บทนํา

มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นโยบายที ชัดเจน ในการพัฒ นานัก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัยให้เป็ น
ทรัพยากรบุคคลทีมีคุณค่าของประเทศ มีความรู ้ ความสามารถ มีหลักคิด และทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ มีคุณลักษณะ
พร้ อมด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรม มีความพร้อมที จะพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื อง พร้อมสร้างสรรค์สิงที ดี งาม และพร้อม
เผชิ ญกับสถานการณ์ ในอนาคตที เรี ยกว่า “เก่ ง ดี และมี ค วามสุ ข” อย่างมี คุณภาพสาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ เป็ นสาขาวิชาหนึ งที ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก จากอันดับการเลือกศึกษาต่อ จะถูกเลือกเป็ น
อันหนึ งจากทังหมด 8 สาขาวิชาโดยมี 3 หลักสู ตรคือ หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู งหลักสู ตรระดับปริ ญญา
ตรี (เที ยบโอน)หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พันธกิ จสําคัญประการหนึ งของสาขาวิชาการบัญชี คือ จัด การศึ กษาเพือผลิ ต
บัณฑิ ตบัญชี ให้ มีค วามรู ้ ความสามารถในการประกอบวิชาชี พ ได้อย่างมี ค วามรู้คู่คุณ ธรรม การศึ กษาคุ ณ ลักษณะของ
นักศึกษาชันปี ที สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที ส่ งเสริ มให้สถาบันการศึ กษาทุ กแห่ งในประเทศไทย ผลิตบัณฑิตที มีความรู ้ คู่
คุณธรรม การวิจยั ในครังนี จึงมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาคุณลักษณะด้านความรู้ คุณลักษณะทัวไปและคุณธรรมของนักศึกษา
ชันปี ที สาขาวิชาการบัญชีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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การวิจัยครั งนี เป็ นการวิจ ัยเชิ งสํารวจ(Suervy Research คัด เลื อกนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ห ลักสู ตร 4 ปี และ
นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรเทียบโอน ประจําปี การศึ กษา
จํานวน คน ได้กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากสู ตร
Yamane ได้ก ลุ่ ม ตัวอย่าง 156 คน การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ทัวไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยหาค่ าความถี และร้ อ ยละ
ส่ ว นข้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะที พึ ง ประสงค์ ท ัวไป วิ เคราะห์ โ ดยการหาค่ าเฉลี ย และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ชุ ด
แบบสอบถามและชุดทดสอบความรู ้ ทําการศึกษาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักศึกษาในเรื องต่อไปนี
1) คุณลักษณะทีพึงประสงค์ดา้ นความรู ้ ประกอบด้วย
- การมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี การภาษีอากร และ
กฎหมายทีเกียวข้องในระดับนักวิชาชีพชันสูง
- การมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการจัดการและประกอบธุรกิจทีมีประสิ ทธิภาพ
- การมี ความรู ้ความเข้าใจในการเปลียนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านมาตรฐานการบัญชี
และทางธุรกิจ
2) คุณลักษณะทีพึงประสงค์ทวไปและคุ
ั
ณธรรมประกอบด้วย
- การมีคุณธรรม จริ ยธรรม (ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื อสัตย์สุจริ ตและเจ
คติต่ออาชีพสุ จริ ต ความอุตสาหะ ความมีเมตตากรุ ณา การประหยัด อดออม)
- การมีจิตสํานึ กในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม
- การมีจิตสํานึ กในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- การมีจิตสํานึกในความเป็ นไทย
- การมีจิตสํานึกที ถูกต้องเกียวกับการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุข
- การรู ้จกั พึงตนเอง และรู ้จกั ใฝ่ เรี ยนรู ้
- การมีจิตอาสา รู ้จกั ช่วยเหลือบุคลอืนด้วยความเต็มใจ

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการวิจยั โดยสรุ ปมีดงั นี ).คุณลักษณะทัวไป ด้านความสุ ขในชีวติ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
. ส่ วนใหญ่มีคุณภาพชี วิตที ดี พอสมควร ข้อค้นพบนี แสดงนัยที สอดคล้องกับข้อมูลด้านสุ ขภาพ และการเจ็บป่ วยของ
นักศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัว คิดเป็ นร้อยละ . ).คุณลักษณะด้านความรู ้ จาก
แบบทดสอบความรู ้ (Comprehensive Test) คะแนนเฉลี ย . จาก คะแนน มีค ะแนนสู งสุ ดที และตําสุ ด ที
ค่ าเฉลี ยจากการทดสอบตํากว่าครึ งหนึ ง อัน เป็ นเครื องบ่ งชี ให้เห็ น ว่าคุ ณ ลักษณะด้านความรู้ ข องนักศึ กษาอยู่ในระดับ
ค่อนข้างตํา ). ด้านคุณธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากคุณธรรมจริ ยธรรม ความซื อสัตย์และประหยัด
( ̅ = 4.36), (S.D=.79) รองลงมาได้แ ก่ การมี จิ ต สํานึ ก ในการรัก ษาประโยชน์ ส่ วนรวม ( ̅ = 3.69), (S.D= .36) และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ( ̅ =3.69),(S.D.=.55) ตามลําดับนันแสดงว่านักศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรมที
พึงประสงค์อยูใ่ นระดับสู งหรื ออยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ
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คุณลักษณะด้านความรู ้ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับค่อนข้างตํา ซึงอาจจะมีสาเหตุสําคัญ เนืองจากข้อทดสอบทีนํามา
ทดสอบส่ วนใหญ่เป็ นเรื องเกียวกับวิชาทางด้านการบัญชีทงทฤษฎี
ั
พนฐานของการบั
ื
ญชี หลักการบัญชี การตรวจสอบบัญชี
ซึ งนักศึ กษาได้เรี ยนรายวิชาเหล่านี มาแล้วตังแต่ชนปี
ั ที - จึ งเป็ นไปได้ทีจะเมือเวลาผ่านไปนักศึ กษาอาจจะลืมเนื อหา
เหล่านี สาเหตุอีกประการหนึ งทําคะแนนจากการทดสอบได้ไม่ค่อยดี นัก อาจจะเนื องจากความไม่ตงใจ
ั และขาดความ
รอบคอบ และทําไม่เต็มที ในการทําแบบทดสอบความรู้ (Comprehensive Test) ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําแบบทดสอบโดยใช้เกณฑ์
การทดสอบเสมือนการสอบจริ ง แต่ก็ไม่ได้มีผลได้ผลเสี ยต่อนักศึกษาเหมือนการสอบจริ ง จึ งมีความเป็ นไปได้ทีนักศึกษา
จํานวนมากทําแบบทดสอบคลาดเคลือนไปจากศักยภาพทีแท้จริ งของนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม การทีนักศึกษาได้คะแนน
เฉลียตํากว่าร้อยละ ของคะแนนเต็ม ก็เป็ นเรื องทีน่ าจะวิเคราะห์สาเหตุทีแท้จริ ง อย่างจริ งจัง และน่าทีจะได้หาทางพัฒนา
คุณลักษณะด้านความรู ้ของนักศึกษาให้ดียงขึ
ิ น คุณลักษณะด้านคุณธรรมที พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชนปี
ั
อยู่ใ นระดับ สู งเป็ นน่ าพอใจ นัก ศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิด ชอบและมี ระเบี ย บวินัย รู ้ จ ัก พึ งพาตนเอง มี ค วามเมตตากรุ ณ า
มีจิตสํานึ กทีถูกต้องในระบบประชาธิ ปไตย รู้จกั รักษาประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม ส่วนด้านความสุขในชีวติ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสุขในชีวติ อยูใ่ นระดับมาก นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อสถานภาพของตน พึงพอใจต่อความเป็ นอยู่ ต่อสถาบัน การศึ กษาในการจัดการเรี ยนการสอน และนักศึ กษามีสุขภาพ
ร่ างกายแข็งแรง ซึงสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีคุณภาพชีวติ ทีดีพอสมควร
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การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ กลุ่มมัคคุเทศก์เยาวชน โรงเรี ยนจุมปี วนิดาภรณ์ และโรงเรี ยน
ดรุ ณวิทยา จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจ ัยพบว่า ปั ญ หาในด้านการฟั งภาษาอังกฤษของประชากร คื อปั ญหาในการฟั งเพือจับ ใจความสําคัญ
รองลงมาคื อปั ญหาการฟั งสําเนี ยงภาษาอังกฤษ และปั ญหาการฟังประโยคภาษาอังกฤษที ซับ ซ้อนของนักท่ องเที ยวชาว
ต่างประเทศ
ปัญหาในด้านการพูดภาษาอังกฤษของประชากรคือปั ญหาในการพูดเป็ นประโยคทีได้ใจความสมบูรณ์ รองลงมา
คือปั ญหาในการพูดสนทนาเพือสร้างสัมพันธภาพที ดี กบั ชาวต่างประเทศ และปั ญหาการออกเสี ยงคําศัพท์ แนวทางการ
แก้ไขปั ญหาพบว่า มัคคุ เทศก์เยาวชนใช้ภาษามือและท่าทางช่วยในการสื อสารความหมายและพยายามพูดประโยคสันๆ
รองลงมาคือการพูดภาษาไทยปนกับ ภาษาอังกฤษ และการตามเพือนมัค คุเทศก์ทีสื อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาช่วยในการ
สนทนา
คําสําคัญ : การสื อสาร, ภาษาอังกฤษ, มัคคุเทศก์เยาวชน

สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริ ห ารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน 59 หมู่ ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
1
Department of Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Nan, 59
Moo 13, Fai Kaeo, Mueang, Nan 55000, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ tin_mint@hotmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

The 10th Proceeding of Rajamangala University of Technology National Conference
ABSTRACT

576

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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การท่ องเที ยวถื อว่าเป็ นอุต สาหกรรมที มีความสําคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ เนื องจากเป็ นอุตสาหกรรมที
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก ซึงหลายหน่ วยงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเทียวทีมี
ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย ทังภาครั ฐและเอกชนต่างมี ค วามตืนตัวในการพัฒนาอุต สาหกรรมการ
ท่ องเที ยว มี ก ารจัด ทําโฆษณาประชาสัม พัน ธ์เกี ยวกับ สถานที ท่ องเที ยวในประเทศไทยให้ กับ นัก ท่ อ งเที ยวไทยและ
ชาวต่างชาติได้รับรู ้ (เอกลักษณ์ ทองเสมียน,
) การท่องเทียวทําให้เกิ ดการหมุนเวียนของเงินตราภายในประเทศ และ
เป็ นการดึงดูดเงิ นตราจากต่างประเทศ ซึ งการใช้จ่ายของนักท่ องเทียวจะทําให้เกิ ดการกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิ จและ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ส่ งผลให้ธุรกิจทีเกียวข้องกับการท่องเทียวมีการขยายตัวเพิมมากขึน
จังหวัดน่านเป็ นจังหวัดหนึ งทีมีสถานทีท่องเทียวทีหลากหลาย เช่น ดอยภูคา อุทยานแห่ งชาติศรี น่าน วัดภูมินทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน หอศิลป์ ริ มน่าน ฯลฯ ทําให้นกั ท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเทียวและ
เยียมชมสถานทีต่างๆ ทังในเมืองและต่างอําเภอเพิมมากขึน ดังนันมัคคุเทศก์จึงมีความจําเป็ นเนื องจากเป็ นผูท้ ีคอยอํานวย
ความสะดวกและจัดสรรข้อมูลให้แก่นกั ท่องเทียว ตลอดจนคอยชีแนะ อธิบายสิ งต่างๆ ให้กบั นักท่องเทียวทราบ
ปัจจุบนั ชุมชนในท้องถินมีมคั คุเทศก์เยาวชนทีทําหน้าทีให้ขอ้ มูลเกียวกับประวัติ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ของท้องถิ น สถานที ท่ องเที ยวและของที ระลึกในท้องถิ นให้กับ นักท่ องเที ยวชาวไทยและชาวต่ างประเทศ แต่ การใช้
ภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน ทีไม่มีความชํานาญในการใช้ภาษา หรื อสื อสารไม่ได้ ทําให้ยวุ มัคคุเทศก์ประสบปั ญหา
ในการสื อสารกับนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ บางครังในการสื อสารของยุวมัคคุเทศก์อาจมีปัญหาในด้านการไม่มีความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ งเมือต้องสื อสารกับนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ จึ งทําให้เกิดความไม่เข้าใจทังสองฝ่ าย ทําให้เกิ ด
ความเข้าใจผิดเพราะเกิ ดจากยุวมัคคุเทศก์ไม่รู้ภาษาอังกฤษ หรื ออาจมีความรู ้ภาษาอังกฤษบ้าง แต่ไม่สามารถสื อสารได้ หรื อ
สามารถอ่าน และฟั งภาษาอังกฤษได้ แต่ออกเสี ยงผิด จึงทําให้นักท่องเทียวชาวต่างประเทศที เกิดความเข้าใจผิด หรื อ ไม่
เข้าใจ
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งสนใจในการศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอ
เมือง จังหวัดน่ าน โดยศึกษาให้ทราบถึงสภาพปั ญหาปั จจุบนั ของการใช้ภาษาอังกฤษ และแนวทางในการแก้ไขการสื อสาร
ภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพือศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
ขอบเขตของการวิจยั

1. ประชากรทีใช้ในการศึ กษาครังนี คื อ กลุ่มมัคคุเทศก์เยาวชนโรงเรี ยนจุมปี วนิ ดาภรณ์ และโรงเรี ยนดรุ ณ
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดน่าน จํานวน 20 คน
2. ปั ญหาการสื อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง ปั ญหาในการฟั งและพูดภาษาอังกฤษของมัคคุ เทศก์เยาวชน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้รับ

1. ทราบถึงปัญหาทีเกิดขึนในการสื อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
2. ทราบแนวทางการแก้ไขการสื อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
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ประชากร

ประชากรที ใช้ในการศึกษาครั งนี คื อ กลุ่ มมัคคุ เทศก์เยาวชนโรงเรี ยนจุมปี วนิ ด าภรณ์ และโรงเรี ยนดรุ ณ วิทยา
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน จํานวน 20 คน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ครังนี คื อ แบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ที ผูว้ ิจัยพัฒนาขึน
โดยการศึ กษาค้นคว้าจากหนังสื อ วารสาร เอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับการสื อสารภาษาอังกฤษ โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที 2 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการสื อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการดังนี
1. ผูว้ จิ ยั เดินทางไปติดต่อโรงเรี ยนจุมปี วนิดาภรณ์ และโรงเรี ยนดรุ ณวิทยา เพือขอเข้าเก็บข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ฝากแบบสอบถามให้กบั มัคคุเทศก์เยาวชน
3. ผูว้ จิ ยั เดินทางไปเก็บแบบสอบถาม เพือนํามารวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ ข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพนฐาน
ื
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

จากการศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ ง
สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดงั นี
ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ประชากรเป็ นหญิงจํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ด้านอายุพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามีอายุ - ปี จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . ศึกษาอยูร่ ะดับชัน ป. - จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ ป. - จํานวน คน คิดเป็ น
ร้ อยละ . และประสบการณ์ ก ารเป็ นมัค คุ เทศก์เยาวชน - ปี จํานวน คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ . รองลงมามา
ประสบการณ์นอ้ ยกว่า ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และลําดับสุดท้ายมีประสบการณ์ - ปี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ .
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ตารางที 1 แสดงค่ าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ปั ญ หาการฟั ง ภาษาอังกฤษของมัค คุ เทศก์เยาวชนอําเภอเมื อ ง
จังหวัดน่าน
รายการ
S.D.
ระดับ
. ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษทัวไป
2.80 0.52 ปานกลาง
. ปั ญหาการฟังคําศัพท์แสลงภาษาอังกฤษทีชาวต่างประเทศใช้
2.75 0.64 ปานกลาง
. ปั ญหาการฟังสําเนี ยงการออกเสี ยงภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศ
2.95 0.60 ปานกลาง
. ปั ญหาการฟังประโยคภาษาอังกฤษทีชาวต่างประเทศพูดแบบง่ายๆ
2.80 0.57 ปานกลาง
5. ปัญหาการฟังประโยคภาษาอังกฤษทีซับซ้อน
2.85 0.67 ปานกลาง
6. ปัญหาในการฟังเพือจับใจความสําคัญ
3.10 0.85 ปานกลาง
7. ปัญหาในการฟังคําถามของชาวต่างประเทศเกียวกับสถาน
2.75 0.97 ปานกลาง
ทีท่องเทียวและข้อมูลของโรงแรม
2.86 0.38 ปานกลาง
รวม

จากตารางที 1 พบว่าปั ญหาด้านการฟังภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.86) ปั ญหาที พบมากที สุ ดคื อปั ญหาในการฟั งเพือจับใจความสําคัญ ( ̅ = . ) รองลงมาคื อ
ปัญหาการฟังสําเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศ ( ̅ = . ) และลําดับสุดท้ายคือปั ญหาการฟังประโยค
ภาษาอังกฤษทีชาวต่างประเทศพูดแบบซับซ้อน ( ̅ = 2.85)
ตารางที 2 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง
จังหวัดน่าน
รายการ
S.D.
ระดับ
1. ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษแนะนําตนเอง กล่าวทักทายหรื อขอบคุณ
2.65
1.04 ปานกลาง
. ปั ญหาในการพูดเป็ นประโยคทีได้ใจความสมบูรณ์
3.60
1.10
มาก
. ปั ญหาการออกเสี ยงคําศัพท์
2.95
0.76 ปานกลาง
. ปั ญหาในการให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานทีท่องเทียว
2.75
0.72 ปานกลาง
. ปั ญหาในการให้ขอ้ มูลทีพักหรื อโรงแรม
2.60
1.05 ปานกลาง
6. ปัญหาเกียวกับการให้ขอ้ มูลเส้นทาง
2.90
0.91 ปานกลาง
. ปั ญหาในการพูดสนทนาเพือสร้างสัมพันธภาพทีดีกบั ชาวต่างประเทศ
3.05
1.00 ปานกลาง
2.93
0.45 ปานกลาง
รวม
จากตารางที 2 พบว่าปั ญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( ̅ = . ) ปั ญหาที พบมากที สุดคือปั ญหาในการพูดเป็ นประโยคทีได้ใจความสมบูรณ์ ( ̅ = . )
รองลงมาคือปั ญหาในการพูดสนทนาเพือสร้างสัมพันธภาพทีดี กบั ชาวต่างประเทศ ( ̅ = . ) และลําดับสุ ดท้ายคือปั ญหา
การออกเสี ยงคําศัพท์ ( ̅ = 2.95)
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ตารางที 3 แสดงค่ าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน แนวทางแก้ไขปั ญ หาการสื อสารภาษาอังกฤษมัค คุ เทศก์เยาวชน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
รายการ
S.D.
ระดับ
1. ใช้ภาษามือและท่าทางช่วยในการสื อความหมาย
3.00 1.26
ปานกลาง
. พยายามหลีกเลียงการสนทนากับชาวต่างประเทศ
2.60 0.75
ปานกลาง
. พูดภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ
2.65 0.67
ปานกลาง
. พยายามพูดประโยคสันๆ
3.00 0.97
ปานกลาง
. ให้ชาวต่างประเทศเขียนในสิ งทีต้องการ
2.40 1.10
ปานกลาง
. เมือฟังไม่เข้าใจ ใช้การสังเกตท่าทางของชาวต่างประเทศเพือช่วยในการ
2.60 0.88
ปานกลาง
เดาความหมาย
7. ตามเพือนมัคคุเทศก์ทีสื อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาช่วยในการสนทนา
2.64 1.18
ปานกลาง
2.70 0.56
ปานกลาง
รวม

จากตาราง 3 แสดงให้เห็ น แนวทางแก้ไขปั ญหาในการสื อสารภาษาอังกฤษของมัค คุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง
จัง หวัด น่ าน ส่ วนใหญ่ คื อใช้ภ าษามื อและท่ าทางช่ วยในการสื อความหมายและพยายามพูด ประโยคสันๆ ( ̅ = . )
รองลงมาคือพูดภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ ( ̅ = . ) ลําดับสุ ดท้ายคือตามเพือนมัคคุเทศก์ทีสื อสารภาษาอังกฤษได้ดีมา
ช่วยในการสนทนา ( ̅ = 2.64)

อภิปรายผล

จากผลการศึ กษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
พบว่ามี ปั ญ หาด้านการฟั ง และการพูด ภาษาอังกฤษ ซึ งปั ญ หาในการฟั งภาษาอังกฤษ คื อมัค คุ เทศก์ เยาวชนไม่ เข้าใจ
ภาษาอังกฤษทีชาวต่างประเทศพูด เนืองจากสําเนี ยงการออกเสี ยงภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศแต่ละคน แต่ละประเทศ
ไม่เหมือนกัน ทําให้ฟังยากและจับใจความสําคัญไม่ได้ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เยาวลักษณ์ ศรี วชิ ยั (2556) ทีได้ศึกษา
ปั ญหาการสื อสารภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดน่าน ผลการวิจยั พบว่าปั ญหาการ
สื อสารภาษาอังกฤษด้านการฟั งของพนักงานโรงแรมเทวราช อยู่ในระดับ มาก เป็ นเพราะฟั งสําเนี ยงนักท่ องเที ยวชาว
ต่างประเทศไม่เข้าใจ เพราะมีความหลากหลายของสําเนี ยง และนักท่องเที ยวชาวต่างประเทศพูดเร็ วทําให้ไม่สามารถจับ
ใจความสําคัญทีนักท่องเทียวชาวต่างประเทศต้องการสื อได้ อีกทังยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chonprakay (2009) ทีศึกษา
ปัญหาการฟั งภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริ ญญาตรี ทีกําลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ ผลการศึ กษาพบว่านักศึกษามีปัญหาการฟังในเรื องของเสี ยง การแยกประเด็นหลัก การจับใจความสําคัญ
และการสรุ ปใจความสําคัญจากเรื องทีฟัง
ส่ วนปั ญ หาในการพูด ภาษาอังกฤษของมัค คุ เทศก์เยาวชน พบว่ามี ปั ญหาในการพูด เป็ นประโยคที ได้ใจความ
สมบูรณ์ พูดสนทนาเพือสร้างสัมพันธภาพที ดี กบั ชาวต่างประเทศ และการออกเสี ยงคําศัพท์ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณัฏฐ์น รี ฤทธิ รัตน์ และธัญภา ชิ ระมณี (2557) ที ได้ศึ กษาปั ญ หาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาอังกฤษของ
นักศึกษาไทย พบว่านักศึกษาส่ วนมากมีความกังวลและมีความกลัวเมือต้องพูดภาษาอังกฤษ และกลัวว่าผูอ้ ืนจะไม่เข้าใจใน
สิ งทีต้องการสื อ นอกจากนี ยังมีปัญหาคิดคําศัพท์ไม่ออก และไม่รู้จะใช้รูปแบบของกริ ยาใดในประโยค และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ลัดดาวัลย์ วรรณธนสุ ทธิ (2551) ได้ศึกษาระดับปั ญหาการพูดภาษาอังกฤษและเปรี ยบเทียบปัญหาของการพูด
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ภาษาอัง กฤษ ระหว่างนั ก เรี ยนที มี เพศต่ างกัน และผลการเรี ยนเฉลี ยในรายวิ ชาภาษาอัง กฤษต่ างกัน ของนัก เรี ย นชัน
มัธยมศึ กษาปี ที โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคารสํานักงานเขตพืนที การศึกษาอุบลราชธานี เขต ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
กลัวการพูดผิดในระหว่างการพูดภาษาอังกฤษ ไม่กล้าสื อสารเป็ นภาษาอังกฤษกับบุคคลอืน อายทีจะพูดภาษาอังกฤษ และ
ไม่สามารถออกเสี ยงคําได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี นักเรี ยนไม่สามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นงสมร พงษ์พานิช (2551) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การศึกษาปั ญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื อสารด้วยวาจา
ของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ผลการวิจยั พบว่าปั ญหาการพูดภาอังกฤษในที
ชุมชนของนิ สิตคือ การขาดความมันใจในตนเอง สื บเนืองมาจากมีความรู้พืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสําหรับ
การสื อสาร มีจาํ นวนคําศัพท์นอ้ ย ขาดทักษะการใช้ภาษาในการสื อสารในสภาพจริ ง และการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การให้เหตุผลสนับสนุ นความคิด วีระกานต์ ปั นชุน (2558) ได้ศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื อสารภาษาอังกฤษของ
คนจังหวัดน่ านในทรรศนะของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมปั ญหาการสื อสารภาษาอังกฤษของ
คนจังหวัดน่ านอยูใ่ นระดับมาก ปั ญหาทีพบมากทีสุ ด สําหรั บประชาชนทัวไปคือปั ญหาการใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูด
ส่วนเจ้าหน้าที ที รั ฐไม่สามารถพูดประโยคทีสมบู รณ์ได้ และผูท้ ี ให้บริ การด้านการท่ องเทียวมีปัญหาใช้คาํ ศัพท์ได้แค่ใน
วงจํากัด
สําหรับแนวทางแก้ไขปั ญหาการสื อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ใช้
ภาษามือและท่าทางช่วยในการสื อความหมายและพยายามพูดประโยคสันๆ และตามเพือนมัคคุเทศก์ทีสื อสารภาษาอังกฤษ
ได้ดีมาช่วยในการสนทนา ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ จิรางค์ ยศกันโท (2558) ที ได้ศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดน่านสําหรับแนวทางในการแก้ปัญหาของ
พนักงานโรงแรม คือขอความช่วยเหลือจากผูจ้ ดั การ และขอให้ชาวต่างชาติเขียนคําศัพท์ให้ และเยาวลักษณ์ ศรี วิชยั (2556)
ได้ศึกษาปั ญหาปั ญหาการสื อสารภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด พบว่าพนักงาน
โรงแรมเทวราช มีแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยพยายามพูดประโยคสันๆ ให้ได้ใจความ และฝึ กใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึน หมัน
ฝึ กการฟังและพูดบ่อยๆ โดยใช้สือทีอยูร่ อบตัว

สรุ ปผลการวิจัย

ศึ กษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการสื อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน ทําให้
ทราบว่ามัคคุเทศก์เยาวชนมีปัญหาทังการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ เนื องจากขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื อสาร มีประสบการณ์นอ้ ย ขาดความมันใจในตนเอง เนืองมาจากมีความรู้พนฐานทางด้
ื
านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสําหรับ
การสื อสาร มีจาํ นวนคําศัพท์น้อย ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลสนับสนุนความคิด ปั ญหาเหล่านี ทําให้
มัคคุเทศก์เยาวชนไม่มีความมันใจในการสื อสาร การฝึ กฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างจริ งจัง ต่อเนืองและสมําเสมอจะช่วยให้
มัคคุเทศก์เยาวชนมีความมันใจและพัฒนาความสามารถทางด้านการสื อสารภาษาอังกฤษ
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งานวิจ ัย ครั งนี สํ าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด ้ว ยดี คณะผู้วิ จัย ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา
ทีสนับสนุนงบประมาณการวิจยั ประจําปี
ทําให้รายงานการวิจยั ฉบับนีสําเร็ จเป็ นฉบับสมบูรณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

The 10th Proceeding of Rajamangala University of Technology National Conference
เอกสารอ้ างอิง

582

ณัฏฐ์นรี ฤทธิ รัตน์ และ ธัญภา ชิ ระมณี .
. ปั ญ หาและอุปสรรคในการพัฒ นาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึ กษา
ไทย. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สงขลา.
นงสมร พงษ์พานิช.
. การศึ กษาปั ญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื อสารด้วยวาจาของนิ สิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา. วารสารมนุษยศาสตร์ 8(1) : 85-97.
เยาวลักษณ์ ศรี วิชยั .
. ปัญ หาการสื อสารภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดน่ าน.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, น่าน.
รุ จิรางค์ ยศกันโท.
. ปัญ หาและแนวทางแก้ ไขทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมในเขต อําเภอ
เมือง จังหวัดน่ าน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, น่าน.
ลัดดาวัลย์ วรรณธนสุ ทธิ. . ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร
สํ านั ก งานเขตพื นที การศึ กษาอุ บ ลราชธานี เขต . วิท ยานิ พ นธ์ ศศ.ม. อุบ ลราชธานี : มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
อุบลราชธานี.
วีระกานต์ ปั นชุน. . ปัญหาและแนวทางแก้ไขการสื อสารภาษาอังกฤษของคนจังหวัดน่ านในทรรศนะของนักท่ องเทียว
ชาวต่ างชาติ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, น่าน.
เอกลักษณ์ ทองเสมียน. . การศึกษากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการท่องเทียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา
นําตกเก้ าโจน ตําบลสวนผึง อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปกร.
Chonprakay, S. 2009. An investigation of listening problems of thai undergraduate students. Master thesis, M.S.,
King Mongkut's Institute of Techology North Ba

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

The 10th Proceeding of Rajamangala University of Technology National Conference

แนวทางการจัด การการท่ องเทียวเชิ งวิถีชีวิต ชุ ม ชนของเกาะสุ กร จั ง หวัด ตรั ง
Guidelines for Community-Based Tourism Management in Sukorn Island Trang Province

583

เจตนา อินยะรัตน์ * และ สุ ญาพร ส้อตระกูล
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื อง แนวทางการจัดการการท่องเที ยวเชิ งวิถีชีวิตชุม ชนของเกาะสุ กร จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาวิถีชีวิตชุมชนเกาะสุกร และศึกษาหาแนวทางการจัดการท่องเที ยวเชิงวิถีชีวิตในชุ มชนของเกาะสุกร จังหวัดตรัง
การศึ ก ษาครั งนี ใช้วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิ ธี ก ารการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth
Interview) จากเทคนิ คการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ กลุ่มผูน้ าํ ชุมชน จํานวน คน กลุ่มผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทียว
จํานวน
คน และกลุ่มตัวแทนของประชาชนท้องถินที มีการบริ การนักท่องเทียวบนเกาะสุ กร จํานวน คน ผล
การศึ กษา ผูว้ ิจัยแบ่งการศึ กษาศักยภาพของเกาะสุกรเป็ น มิติ มิติลกั ษณะทางกายภาพ พืนทีเกาะตังขนานกับแนวชายฝัง
และห่ างจากชายฝังเพียง กิโลเมตร มิติดา้ นทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ภูเขา ทะเล ป่ าโกงกาง บ่อ
นําจืดกลางทะเล มิติดา้ นวัฒนธรรมเป็ นวิถีชีวติ ของชาวมุสลิม การประกอบอาชีพทีเป็ นเอกลักษณ์คือการทําประมง การทํา
สวนยาง การทํานาข้าวและปลูกแตงโมเป็ นพืชเศรษฐกิจ รวมถึงมีภูมิปัญญาท้องถินการทําจักสานใบเตยปาหนัน การทําผ้า
บาติก ประเพณี การปล่อยควายสู่ทะเล ซึ งจากศักยภาพของเกาะสุ กรส่ งผลให้มีแนวทางการจัดการท่องเที ยววิถีชุมชนที มี
กิจกรรมการท่องเที ยวตลอดทังปี โดยมีโปรแกรมท่องเที ยววิถีชีวิตชุ มชนตามช่วงฤดูกาลที จะช่วยเป็ นอาชี พเสริ มให้กบั
เจ้าของพืนที พัฒนา ดูแลทรัพยากรแหล่งท่องเทียวร่ วมกัน และสร้างกระบวนการการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ท่องเทียวอีกด้วย
คําสําคัญ : แนวทางการจัดการ, การท่องเทียววิถีชีวติ ชุนชน, เกาะสุกร, จังหวัดตรัง
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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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การท่องเทียวถือเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญของภาคอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริ การ
ทีประสบความสําเร็ จในการทํา
รายได้เข้าสู่ประเทศเป็ นอย่างมาก ซึงมีบทบาทความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน
การคมนาคมขนส่ ง นอกจากนีสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื นตัวได้ในเวลาทีรวดเร็ วกว่าภาคผลิตและบริ การอืน ๆ จากสถิติ
ปี 2555 รายได้จากนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย คิดเป็ นจํานวน 900,000 กว่าล้านบาท
ประมาณ 26.8 เปอร์เซ็นต์ และรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทย ประมาณ 137,000 กว่าล้านบาท (กรมการท่องเทียว, 2557)
สถานการณ์การท่องเทียวปี 2557 คาดว่ารายได้ทางการท่องเทียวจะเติบโตร้อยละ และจํานวนนักท่องเทียวเติบโตร้อยละ
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ และจะสามารถเป็ นฐานให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ . ล้านล้านบาท ใน
ปี
ซึงเป็ นผลมาจากประเทศไทยมีความได้เปรี ยบด้านการท่องเทียว โดยมีทรัพยากรพืนฐานด้านการท่องเทียวที
หลากหลาย กระจายอยูท่ ุกจังหวัด แหล่งท่องเทียวทีเกิดจากวิถีชีวติ ชุมชนมีความได้เปรี ยบในส่วนของพืนทีทีสวยงาม วิถีชีวติ
ชุมชนทีน่าสนใจทําให้นกั ท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาสัมผัสธรรมชาติ พักผ่อน ทํากิจกรรมนันทนาการและเรี ยนรู้วถิ ีชีวติ ของ
ชุมชน
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเทียวมีแนวโน้มการแข่งขันทีรุ นแรงโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึงประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม มีจาํ นวนนักท่องเทียวมากทีสุด ตามลําดับ ประเทศเหล่านีให้ความสําคัญในการ
ท่องเทียวทีมีคุณภาพ ตระหนักถึงสิ งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับรู ปแบบการจัดการท่องเทียวทีส่งผลกระทบด้านลบน้อยทีสุด
เนืองภาครัฐให้ความสําคัญและสนับสนุนนักท่องเทียวคุณภาพ โดยให้นกั ท่องเทียวเรี ยนรู ้ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ เพราะฉะนันแล้วสถานทีท่องเทียววิถีชุมชน อาจเป็ นเพียงแค่อดีต ถ้าเรายังมีการท่องเทียวแบบมวล
รวม (Mass Tourism) ในสภาพพืนทีทีจํากัด แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจท่องเทียวทีมุ่งเน้นการแสวงหากําไรหรื อรายได้จากการ
ท่องเทียวมากกว่าสิ งอืนใด
ก็อาจทําให้ความเสื อมโทรมของแหล่งท่องเทียวนันเป็ นปัจจัยหลักทีจะทําให้การเดินทางของ
นักท่องเทียวลดลงเรื อย ๆ ในขณะเดียวกันการรองรับการขยายไปไม่ทนั ทําให้แหล่งท่องเทียวเสือมโทรมทังในส่วนของ
แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมอันก่อกําเนิดวิถีชุมชน และแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีเป็ นส่วนสําคัญในการเสริ มคุณค่า
ทางการท่องเทียวของประเทศไทย
จังหวัดตรังหรื อเรี ยกอีกชือหนึงว่า เมืองทับเทียง เป็ นพืนทีทีมีความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเทียว หลาย
รู ปแบบความอุดมสมบูรณ์ของตรังยังรวมถึงผืนป่ า แหล่งนํา และถําน้อยใหญ่ ซึงเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญ หาดทราย
ชายทะเล และหมู่เกาะ แหล่งท่องเทียววิถีชุมชนได้รับความสนใจอย่างต่อเนืองยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั โดยสังสมเรื องราว
ทางประวัติศาสตร์ตกทอดไว้ในแหล่งท่องเทียวหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดตรังยังมีชุมชนแห่งหนึงซึงมีเรื องราวความ
เป็ นมาทีน่าสนใจ มีวถิ ีชีวติ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ทีเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สื บทอด จัดการให้เป็ น
แหล่งท่องเทียวทีทรงคุณค่าอย่างยาวนานและยังยืนสื บไป นันก็คือ เกาะสุกร ตังอยูใ่ นพืนที อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
เกาะสุกร หรื อทีเรี ยกกันว่า เกาะหมู เป็ นตําบลหนึงของอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตัวเกาะขนานกับแนวชายฝัง
และห่างจากฝังเพียง 3 กิโลเมตร สภาพตัวเกาะประกอบด้วยภูเขา สวนยางพารา ป่ าโกงกาง นาข้าว และทะเล ทําให้ชาวบ้าน
บน เกาะสุ กร มีอาชีพประมง ทําสวนยาง และเกษตรกรรม นอกจากนี เมือหมดฤดูนาข้าวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ก็จะเห็นไร่ แตงโมพันธุ์หวานแดงอร่ อย ออกผลเต็มทัวท้องทุ่ง เพราะเป็ นสิ นค้าขึนชือของ เกาะสุกร ชาวบ้านบน เกาะสุกร
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ทําให้บนเกาะไม่มีการเลียงหมู เลียงสุนขั
สําหรับทีมาของชือ เกาะสุ กร นันมีเรื องเล่า
หลากหลาย เช่น ในอดีตบนเกาะมีหมูป่าอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก จนกระทังมีชาวประมงกลุ่มหนึงซึงนับถือศาสนาอิสลาม ได้
อพยพเข้ามาตังถินฐานอยูบ่ นเกาะ จึงขับไล่หมูป่าออกไปจากเกาะ ชาวบ้านทีอาศัยอยูบ่ นชายฝังมองไปเห็นฝูงหมูป่ากําลังว่าย
นําอยู่ จึงเรี ยกเกาะนีว่า เกาะหมูหรื อเกาะสุกรนอกจากนีบนเกาะยังมีการปันจักรยานชมวิวทิวทัศน์และการดํารงชีวติ ของ
ชาวบ้าน โดยเส้นทางจะผ่านภูเขา สวนยางพารา สวนมะม่วงหิ มพานต์ ป่ าโกงกาง ป่ าโปร่ ง ไร่ แตงโม ทุ่งนา ซึงเป็ นอีกสถานที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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หนึงทีควรไปสัมผัส เพราะจะได้ชืนชมกับบรรยากาศท้องทุ่งนาข้าวเขียวขจี พร้อม ๆ กับสูดความหอมของกลินขวัญข้าวช่วง
ตังท้อง หรื อจะแวะเพลิดเพลินกับฝูงวัวควาย ฝูงนกเป็ ดนํา นกกระยาง นกกวัก ปิ ดท้ายด้วยไปชมฝูงปูกา้ มดาบ ปูหลากสี ฝูง
นาก สัตว์ป่าชายเลนก็สามารถทําได้
ทังนี การสัมผัสชีวติ ของชาวสวนยางพารา ก็ไม่ควรพลาดไปชมการกรี ดยางในช่วงเช้ามืด และชมกรรมวิธีให้ได้
ซึงแผ่นยางทีสวยงาม รวมถึงไปเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของชาวบ้าน เช่น ร้านจําหน่ายผาบาติก เปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเทียวเรี ยนรู ้และ
หัดวาดลายผ้าบาติกรวมทังกรรมวิธีการย้อมผ้า และจากข้อมูลดังกล่าวเกาะสุกรมีศกั ยภาพทางด้านการท่องเทียวเป็ นอย่าง
มากอีกทังวิถีชุมชนทีเป็ นเอกลักษณ์ควรค่าแก่การศึกษาเรี ยนรู้ ปัจจุบนั นักท่องเทียวบนเกาะสุกรมีจาํ นวนเพิมขึน แต่หากไม่
มีการใช้องค์ความรู ้ในการจัดการวิถีชุมชนอย่างถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดความเสื อมโทรม ซึงผูท้ ีจะได้รับผลกระทบเป็ นกลุ่ม
แรกคือ ประชาชนในพืนทีและอาจส่งผลเสี ยอย่างรุ นแรงในระยะยาว
ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่า แหล่งท่องเทียววิถีชุมชนจะยังยืน และดํารงต่อไปได้นนั ต้องคํานึงถึง แนวทางการจัดการทีถูก
ต้องการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการท่องเทียว ทีลดความเสื อมโทรมของแหล่งท่องเทียวให้นอ้ ยลงทีสุด เพือ
สร้างความสมดุลและยังยืนของวิถีชีวติ ชุมชน สร้างระบบภูมิคุม้ กัน ทีความมีส่วนร่ วมกับผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ย และเพือ
เร่ งรัดและสร้างศักยภาพ ในการหารายได้จากการท่องเทียว เพือพัฒนาการท่องเทียวของเกาะสุกรให้มีความพร้อมทังด้าน
คุณภาพ การแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทียังยืนได้ จึงได้ศึกษา “แนว
ทางการจัดการท่องเทียววิถีชีวติ ในชุมชนเกาะสุ กร จังหวัดตรัง”

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษาศึกษาบริ บทพืนทีเกาะสุ กรจังหวัดตรัง รวบรวมข้อมูลทีเกียวกับ
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิน เพือวิเคราะห์ และหาแนวทาง สภาพแวดล้อมทังภายนอกและภายในต่อการพัฒนากิ จกรรมการ
ท่องเทียวทางทะเลอย่างยังยืนในจังหวัดตรัง โดยการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากทังชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานของ
รัฐบาล การวิจยั ครังนี จึงมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนท้องถิน ผูป้ ระกอบการธุรกิ จท่องเทียวและเจ้าหน้าที ของรัฐ
ทีมีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนากิ จกรรมการท่องเทียวทางทะเลในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเทียวทางทะเลอย่างยังยืน ในพืนทีจังหวัดตรัง โดยมีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการวิจยั ดังนี
ประชากร
การศึ กษานี เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ การวิจัยครังนี จึ งมุ่งให้เกิ ด การมี ส่วนร่ วมของชุม ชนผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ท่องเทียวและเจ้าหน้าทีของภาครัฐทีมีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียว
กลุ่มเป้ าหมาย
ใช้การสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับประชากรทัง 3 กลุ่มหลักดังนี
1. ผูน้ าํ ชุมชน ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน และ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตเกาะสุกร
2. ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทียวทีเกียวข้องกับเกาะสุ กร
3. เจ้าหน้าที จากภาครัฐทีเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียว ซึ งเป็ นผูท้ ี มีความรู ้ความเข้าใจ และรับผิดชอบใน
การวางแผนและการจัดการการท่องเทียว
การสร้างเครื องมือ
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) มีวธิ ีการสร้างเครื องมือ ดังนี
1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับการจัดการท่องเทียว
อย่างยังยืน การท่องเทียวทางทะเล การพัฒนาทรัพยากรการท่องเทียว และกิจกรรมการท่องเทียวทางนํา จากเอกสาร รายงาน
การวิจยั บทความทางวิชาการ รวมทังหน่วยงานของราชการและเอกชนทีสามารถให้ขอ้ มูลทีเกียวข้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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2. กําหนดข้อมูลและขอบเขตของเนือหา โดยนํากรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์มาใช้เป็ นแนวทาง
3. สร้างแบบสัมภาษณ์ นําเสนอผูเ้ ชียวชาญ จากนันนําไปแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมกับเนือหา
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
การสร้างเครื องมือเพือใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครังนี ได้ดาํ เนิ น การสร้ างแบบสัมภาษณ์
เพือใช้ในการรวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิดและขอบเขตทีได้กาํ หนดไว้ซึงการสร้างเครื องมือมีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นงาน
ดังนี
. การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) เป็ นการถามนอกจากจะให้ อธิ บายแล้วต้องถามถึ งเหตุ ผลด้วย ทังใน
ลักษณะทําไมและอย่างไร เพือให้ได้ขอ้ มูลระดับลึก
2. อุปกรณ์ ในการเก็ บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คือ เครื องบันทึ กเสี ยง กล้องถ่ ายภาพ ดิ นสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ
คอมพิวเตอร์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนีใช้วธิ ี การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะมีการเก็บข้อมูลจากตัวแทนชุมชน
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทียว และผูแ้ ทนจากหน่วยงานของภาครัฐทีมีความเกียวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุ ง ส่งเสริ ม
กิจกรรมท่องเทียว โดยเก็บข้อมูลเกียวกับความคิดเห็น ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจ บริ บทพืนที ความตระหนักถึงทรัพยากร
การท่องเทียว กับการมีส่วนร่ วมพัฒนาการท่องเทียว ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการจัด การการท่องเที ยวเชิ งวิถีชีวิต
ชุ มชนของเกาะสุ กร
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แผนพัฒนา และนโยบายด้านการ
ท่องเทียว

แนวคิด ทฤษฎี และบริ บทพืนที

องค์ประกอบการท่องเทียว
การมีส่วนร่ วม

สามเส้า
ข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ
วิเคราะห์ SWOT analysis

เสนอแนะแนวทาง
การทองเที่ยวเชิงวิถชี ีวิตในชนบท
แนวทางการจัด การการท่ องเทียวเชิ ง วิถีชีวิต ชุ ม ชนของเกาะสุ กร

จั ง หวัด ตรั ง

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

มิตทิ างกายภาพ
เกาะสุ กรเป็ นหนึ งในจํานวน 10 ตําบลของอําเภอปะเหลี ยน จังหวัดตรัง มีพืนที อยู่กลางทะเลระยะทางห่ างจาก
ชายฝัง 3 กิโลเมตร สภาพพืนทีโดยทัวไปเป็ นพืนทีรู ปเรี ยวยาว จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก พืนทีทางทิศตะวันออก
เป็ นพืนที ราบ ตอนกลางเกาะเป็ นภูเขาค่อนข้างสู ง ราบสลับ กับ เนิ นเขามีชายหาดเป็ นแนวยาวเลียบบริ เวณชายฝั ง ไม่มี
สะพานเชือมต่อระหว่างเกาะกับตําบลรอบนอก จึงต้องใช้เรื อเป็ นพาหนะในการเดินทาง มีชุมชนหนาแน่น การตังถินฐาน
ของราษฎร บ้านเรื อนอยูก่ ระจัดกระจายไปตามแนวทางคมนาคมและแนวชายฝังทะเลเป็ นส่วนใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความหลากหลาย ลักษณะภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และ
ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยทัวไปอากาศร้อน ลักษณะของดินเป็ น
ดิ น ร่ วนปนทราย ลักษณะของแหล่งนําเป็ น ลํานํา ลําคลอง ลําห้วย บึ ง หนอง สระนํา บ่อนําตืน ประปาหมู่บ ้าน
ธนาคารนํา บ่อโยก (บ่อบาดาล) ลักษณะของไม้และป่ าไม้ เป็ นป่ าโกงกาง ป่ าโปร่ ง และป่ าชายเลน
มิตทิ างด้ านทรัพ ยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติมี ดังนี
1. ชายหาด มีลกั ษณะเป็ นพืนทีลาดลงไปในนําทะเล ปกคลุมไปด้วยทรายเม็ดละเอียดสี ขาว ได้แก่ หาดทรายทอง
หาดบ้านแหลม หาดบ้านทุ่ง หาดทรายยาว หาดหัวเขาตกนํา หาดโหละใหญ่
2. ถํา มีลกั ษณะเป็ นโพรงลึกเข้าไปในเนินเขา ได้แก่ ถําตําเสา ถําข้าหลวง ถําค้างคาว ถําหัวเขาตกนํา ถําหาด
ทรายยาว
3. บ่ อนํามหัศ จรรย์ (บ่อนําจืด) บริ เวณใกล้ชายหาด ตังอยูห่ มู่ที1 บ้านเสี ยมไหม เป็ นบ่อนําจื ดที เกิ ดขึนเองตาม
ธรรมชาติ
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4. จุด ชมวิว ตังอยู่ห มู่ที 1 บ้านเสี ยมไหม เป็ นจุด ชมวิวหลักที เห็ นทัศนี ยภาพของเกาะสุ กร เช่น สัน หลังมังกร
บริ เวณท่าเรื อและวิวทะเลในมุมสูงทีสวยงามเป็ นอย่างมาก
5. นาข้ าว ตังอยูห่ มูท่ ี3 บ้านทุ่ง ซึงมีการทํานาข้าวมากทีสุดในเกาะ
6. ไร่ แตงโม มี 2 จุด คือ แตงโมนา ตังอยูห่ มู่ที3 บ้านทุ่ง และ แตงโมทะเล ตังอยูห่ มู่ที 2 บ้านแหลม ซึ งมีลกั ษณะ
เป็ นดินปนทรายตามแนวชายหาด และมีฝนฟ้าตกตลอดช่วงฤดูกาล จนเป็ นแหล่งผลิตแตงโมทีมีคุณภาพดีทีสุดแห่งหนึงของ
ภาคใต้
7. ป่ าโกงกาง (ป่ าสงวนแห่ งชาติ) ป่ าควนหาดทรายยาว หมู่ที 1 บ้านเสี ยมไหม ป่ าควนใต้ หมู่ที4 บ้านหาดทราย
ทอง
8. แหลม ได้แก่ แหลมจีน หมูท่ ี2 บ้านแหลม แหลมหัวหินใต้ หมูท่ ี1 บ้านเสี ยมไหม
9. ควน เป็ นลักษณะของการทับถมกันของดิน ได้แก่ ควนหัวหิ นใต้ ควนหาดทรายยาว
10. การทําสวนยางพารา มีปรากฏอยูท่ ุกพืนทีของเกาะสุกรเป็ นการทําแบบดังเดิมคือ การทํายางแผ่น
มิตดิ ้านวัฒนธรรม
เกาะสุ กรเป็ นเกาะที มี วฒั นธรรมของท้อ งถิ นซึ งบรรพบุ รุษ สร้ างสรรค์แ ละบํารุ งรั ก ษาไว้ใ ห้เป็ นสมบัติ ข อง
ลูกหลานได้ตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจ
โดยเฉพาะวิถีชีวิตของ ชาวมุสลิม การประกอบอาชีพทีเป็ นเอกลักษณ์ การประมง การทําสวนยาง การทํา นาข้าว
และปลูกแตงโมเป็ น พืชเศรษฐกิจ รวมถึงมีภูมิปัญญาท้องถินกลุ่มจักสาน กลุ่มผ้าบาติก นับเป็ นแหล่งชุมชนโบราณทีสําคัญ
แห่ งหนึ ง และยังมี แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชือ และพิธีกรรม ทีน่ าสนใจ อย่างพิธีกรรมขอชาวมุสลิม วัฒนธรรม
พืนบ้านของผูค้ นในเกาะสุ กร พอทีจะแบ่งแยกรายละเอียดของ วัฒนธรรมท้องถินดังนี

1. ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน คือ พิธีกรรมตามหลักการใช้ชีวติ โดยทัวไปของชาวมุสลิมได้แก่พธิ ีกรรมการ
เกิด การอาบนํา เดือน คนท้อง การขึนเปล พิธีกรรมการแต่งงาน พิธีกรรมการตาย พิธีนาเรื
ํ อลงนํา การลอยบาลาดบา
หลา การเข้าสุ นตั การทํา ตายาย ( โต๊ะหมอเถ้า ) การทํา ขวัญข้าว วันออกบวช หรื อ วันฮารี รายอ (ลีอิดิลฟิ ตรี )
2. พิธีกรรมและประเพณีทส่ี งผลต่ อการท่องเทียว
2.1 ประเพณีปล่ อยควายเข้ านา

ประเพณี ปล่อยควายเข้านาเป็ นประเพณี ทีหาดูได้ยากนักในประเทศไทย ฤดูกาลปล่อยควายเข้านาของชาวบ้านบน
เกาะสุกรจะเริ มในช่วงเดื อนเมษา – กรกฎาคม ของทุกปี หลังจากการเก็บแตงได้หมดไป เพือทีจะให้ควายได้เข้ามากินวัชพืช
ในสวนแตง อีกทังยังช่วยเพิมปุ๋ ยธรรมชาติให้กบั หน้าดินในการทํานาครังต่อไป

ปล่ อยควายเข้ านา
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2. อาชีพ
อาชีพการทําประมง
ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็ นอันดับ 1 ของประชาชนบนเกาะ
สุกรอยูใ่ นพืนทีหมู่ที 2 บ้านแหลมหมู่ที 4 บ้านหาดทรายทองหมู่ที 3 บ้านทุ่ง ระยะเวลาใน
การทําประมงจะขึนอยูก่ บั มรสุ มและสภาพอากาศทีเหมาะสมต่อการออกเรื อลักษณะของ
การทําประมงมีหลายลักษณะเช่นมีเรื อเป็ นของตัวเองเช่าเรื อคนอืน
อาชีพทําสวนยางพารา
ชาวบ้านทีประกอบอาชี พทําสวนยางพารา มีจาํ นวน 93 ครัวเรื อน จํานวนพืนทีของสวน
ยางพารามี ทังหมด 613 ไร่ หมู่บ ้านที มีการทําสวนยางพารามากที สุ ดคือ หมู่ที4 บ้านหาดทรายทอง การทําสวนยางพารา
ในช่วงเดือนมกราคม- พฤษภาคม บางช่วงอาจจะดูตามสภาพอากาศในแต่ละวัน การทําสวนยางพาราถือเป็ นอาชีพหลักของ
ชาวบ้าน และลักษณะการทําสวนยางพารา เป็ นลักษณะทัวไปเหมือนกับที อืนๆ เช่น ชาวบ้านต้องตืนกรี ดยางตังแต่เช้ามื ด
หลังจากนันหยุดรอช่วงให้นายางไหลเต็
ํ
มที แล้วทําการเก็บนํายาง ผลผลิ ตจากยางพาราชาวบ้านจะทํากันในลักษณะของ
แผ่นยาง เพราะเป็ นการสะดวกในการจําหน่าย

สวนยางพารา

ยางแผ่น

อาชีพการปลูกข้ าว
ชาวบ้านทีประกอบอาชีพทํานา มีจาํ นวน 120 ครัวเรื อน จํานวนพืนทีของสวนยางทํานามีทงหมด
ั
360 ไร่ หมู่บา้ น
ทีมีการทํานามากี สุ ดคือ หมู่ที 3 บ้านทุ่ง ฤดู กาลของการทํานาของชาวบ้านจะอยูใ่ นช่วงเดือนมิถุนายน-สิ งหาคม และช่วง
ระยะเก็บเกียวข้าวตังแต่เดื อน ตุลาคม- ธันวาคม ลักษณะการทํานาของชาวบ้านจะเป็ นแบบนาดํา มีลกั ษณะดังนี มี การไถ
หน้าดินโดยการใช้ควาย ตัวเอาคันไถไว้ตรงกลางมี คนอยูด่ า้ นหลังจับคันไถและไล่ควายให้เดินไถ โดยเดินอีก - ก้าวไป
ทางซ้ายพอไถเสร็ จแล้วคราดและเกลียดินไว้ประมาณ วัน จึงนํากล้ามาดําได้ ถึงเดือนเก็บเกียวข้าวจะมีการจ้างเพือนบ้าน
มาเก็บเกียวกัน โดยค่าแรงนับเป็ นเชอๆละ บาท ปั จจุบนั ประมาณ บาท โดยใช้เก็บเกียวข้าว ซึ งเป็ นมีดสําหรับตัดรวง
ข้าว
นําข้าวทีเก็บมาสี ดว้ ยเครื องมือทีทําด้วย
ไม้ไผ่มีลกั ษณะคล้ายโม่หินเรี ยกว่า “ ครกสี ขา้ ว ” แล้วนํามาร่ อนในกระด้งมีการเก็บพันธุ์ขา้ วไว้ปลูกในปี ต่อไป

ส่วนใหญ่แล้วเป็ นพันธุ์ขา้ วทีมีในเกาะ เช่น พันธุ์ราชินี ราไว หอมมะลิ แกนจันทร์ นางเอก

นาข้ าว

การเก็บเกียวข้ าว
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อาชีพปลูกแตงโม
ชาวบ้านที ประกอบอาชี พปลูกแตงโม มีจาํ นวน 120 ครัวเรื อน จํานวนพืนที ของสวนแตงโมมีท ังหมด 360 ไร่
หมู่บา้ นทีมีการปลูกแตงโมมากทีสุดคือ หมู่ที 3 บ้านทุ่ง ฤดูกาลของการปลูกแตงโมของชาวบ้านจะอยูใ่ นช่วงเดือนมกราคม
– มีนาคม ลักษณะของการปลูกแตงโมนาและแตงโมทะเล ก็จะเป็ นลักษณะการปลูกทัวๆไป การใช้จอบพรวนดิ นแทนการ
ไถด้วยรถไถ จะมีลกั ษณะเป็ นร่ องนูนแนวยาว ใช้จอบขุดเป็ นหลุมเล็กๆ หลังจากนันก็ใช้ปุ๋ยคอกจากธรรมชาติจาก ขีควาย
ดินเผา ลูกปลา และขีนกนางแอ่น พรวนให้เข้ากับดิน และใส่เมล็ดแตงโมได้เลย จํานวน 3-4 เมล็ด
ปัจจุบนั พันธุ์ทีปลูกคือ แตงโมลูกผสม
แตงโมปลู กกัน มากที ริ ม ชายหาด แตงโมมี พ ัน ธุ์ ห ลายชนิ ด เช่ น พัน ธุ์ ลูก ขาว กิ น รี จิ น ตรา จัม โบ้ หัว ช้า ง
การจําหน่ายก็ขายในเมืองหรื อเร่ ขายเองกิโลละ บาท

อาชีพทําสวนมะพร้ าว
ชาวบ้านทีประกอบอาชี พทําสวนมะพร้าว มีจาํ นวน 20 ครัวเรื อน จํานวนพืนทีของสวนมะพร้าวมีทงหมด
ั
80 ไร่
หมู่บ ้านที มีการทําสวนมะพร้าวมากที สุ ดคื อ หมู่ที 2 บ้านแหลม ฤดูกาลของมะพร้าวของชาวบ้านจะอยูใ่ นแต่ละช่วงตาม
สภาพอากาศที เหมาะสม ลักษณะของการปลูกสวนมะพร้าว ก็จะเป็ นลักษณะการปลูกทัวๆไป มะพร้าวสมัยก่อนปลูกกัน
น้อย บ้านละ - ต้นและไม่ค่อยนิ ยม ปลูกเพราะไม่ค่อยมีราคา ปลูกกันมากก็ตอนหลังสงครามโลกครังที สมัยก่อนไม่ได้
ปลูกเพือขายแต่จะนําไป ทํานําตาลมะพร้าว นําตาลรวง วันละ - ก.ก. และนํามาเคียวเป็ นนํามันมะพร้าวใช้ในครั วเรื อน
และขายได้อีก ด้วย หลังจากนันก็เริ มปลูกกันมากขึนและเริ มมีราคาสูงอีกด้วย

สวนมะพร้ าว
อาชีพค้ าขาย
ในส่ วนขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเกาะสุ กรได้เล็งเห็ นถึงความสําคัญ ของอาชีพการเป็ นอยู่ของชาวบ้านบน
เกาะสุกรจึงได้จดั ตังกลุ่มต่างๆเพือเป็ นการเสริ มสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านโดยมีกลุ่มดังนี กลุ่มเครื องแกง กลุ่มทําขนม และ
กลุ่มเลียงควาย ในแต่ละกลุ่มอาชีพก็จะมีชาวบ้านหลายอายุหลายรุ่ นทีเข้ามาจากกลุ่มทําอาชีพกันอีกครัง กลุ่มอาชีพเหล่านียัง
เป็ นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของเกาะสุกรอีกด้วย
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กลุ่มทําขนม

.ภูมปิ ัญญาท้ องถินของชาวบ้ าน
3.1 ภูมปิ ัญญาท้ องถินของชาวบ้ าน
งานจักสาน การทําเสื อปาหนัน
การสานเสื อเตยปาหนันแล้วถือเป็ นการสานแบบดังเดิมแต่ปัจจุบนั เกาะสุกรมีงานจักสาน เตยปาหนันในรูปแบบ
ต่างๆทีสร้างสรรค์และตอบสนองการใช้สอย ของชาวบ้านเพือให้งานจักสานมีความน่าสนใจมากยิงขึน เช่นหมวก กระเป๋ า
ตะกร้า และอืนๆ

เสื อปาหนัน

การทําผ้ าบาติก
งานผ้าบาติกถือเป็ นหัตถกรรมชนิดหนึ งทีชาวบ้านสร้างขึนเพือความตอบสนองประโยชน์ต่างๆ ในการดํารงชีวิต
คุณสมบัติพิเศษของงานผ้าบาติก คือ ความงดงาม และประโยชน์การใช้สอยต่างๆ ได้จากการสร้างขึนด้วยฝี มือที ประณี ต
จนได้ผลิตภัณฑ์ทีสวยงามและยังเป็ นของทีระลึกสําหรับนักท่องเทียวทีแวะผ่านมาเยียมเยือนเกาะสุกรอีกด้วย ลวดลายทีเป็ น
เอกลักษณ์ คือ ลายแตงโม
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การต่อเรื อเป็ นภูมิปัญญาอย่างหนึงของคนในชุมชนเกาะสุกร การต่อเรื อในสมัยก่อนไม่ตอ้ งใช้ตะปู แต่ใช้ ลูกสักที
ทําด้วยไม้ไผ้ตง เริ มจากการตังเฉี ยม(กระดูกงู) ให้ตรงแล้วขึนไม้กระดานแต่ละแผ่นเชือมต่อกันด้วยลูก สักแล้วตรึ งให้เป็ น
รู ปเรื อ ไม้กระดานดัดด้วยกันลนไฟ เมือขึนไม้กระดานได้ให้เป็ นรู ปเรื อได้แล้วจึงได้ใส่กง เรื อ แต่ปัจจุบนั ใช้ ตะปู ปัจจุบนั
การต่อเรื อเริ มเลือนหายไป

3.2 ภูมปิ ัญญาท้ องถินด้านอาหาร

วัฒนธรรมการกินของชาวบ้านในเกาะสุกร เป็ นภาพสะท้อนถึงวิถีชีวติ การดําเนินชีวติ ทังยังเป็ นเครื องบ่งถึงระดับ
จิ ตใจ สภาพทางเศรษฐกิ จวิธีการจัดการ และภูมิธรรมของสังคม อาหารส่ วนใหญ่ของชาวบ้านในเกาะสุ กรจะเป็ นอาหาร
ทะเล เนื องจากสภาพพืนทีติดกับชายฝังทะเล ชาวบ้านได้ใช้วิถีชีวติ ท้องถินมาใช้ในการทําอาหารในรู ปแบบทัวไป โดยใช้
อาหารทะเลมาผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ต้ม แกง ยํา ผัด นึง และทอด
นอกจากนียังมีอาหารพืนบ้านท้องถินทีอาจหาดูได้ยากในปัจจุบนั รสชาติโดยทัวไปไม่ค่อยผิดมากตามความแตกต่าง
กลับแต่ละครอบครัวเกาะสุกรเป็ นเกาะหนึ งทีมีประเพณี และวัฒนธรรมเกียวกับการกิ นและการประกอบอาหารทีน่ าสนใจ
และเก่าแก่มาช้านาน มีการประกอบอาหารบางอย่างทีค่อนข้างพิถีพิถนั และบางอย่างก็เป็ นแบบง่ายๆรวดเร็ วเพือให้ทนั ต่อ
การดําเนินชีวติ ในแต่ละวัน
3.2.1 กลุ่มการทําขนม เช่ น
ขนมตาหยาบ ขนมแนหรํา ขนมคล้ องใจ
. . กลุ่มกาทําเครื องแกง
กลุ่มการทําเครื องแกงถือเป็ นกลุ่มอาชีพเล็กๆของเกาะ
สุกร แต่มีความโดดเด่นทางรสชาติและกระบวนการทําทียังคงดังเดิมโดยใช้การตําด้วยมือของชาวบ้าน
2. แนวทางการจัด การท่ องเทียวเชิงวิถีชีวิต ในชุ ม ชนของเกาะสุ กร จังหวัดตรัง พบว่ า เกาะ
สุ กรมีศกั ยภาพทางการจัดการใน ด้าน โดยมีผลการวิจยั ดังนี
1. ศักยภาพทางด้านทรัพยากรการท่องเทียว มีความดึงดูดใจต่อนักท่องเทียวสูง ได้แก่ ความ
อุดมสมบู รณ์ของทรัพยากรธรรมชาติท างทะเล ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที ยว เช่น การนังเรื อชมสัน หลัง
มังกร กิ จกรรมทําผ้าบาติก จักสานเตยปาหนัน กลุ่มทําเครื องแกง ทําขนม ชมวิถีชีวิตประมงพืนบ้าน การทํานา การปลูก
แตงโม ประเพณี การปล่อยควายทะเล
2. ศักยภาพทางด้านการบริ การ นักท่องเทียวส่ วนใหญ่เป็ นชาวยุโรปเดิ นทางมาพักทีเกาะสุ กรเป็ นระยะเวลายาว
พร้อมทังร่ วมทํากิจกรรมจิตอาสากับชุนชน นอกจากนีนักท่องเทียวชาวไทยเริ มนิ ยมเดินทางมาท่องเทียวเพิมมากขึนเรื อย ๆ
โดยเน้นการทํากิจกรรมเรี ยนรู้กบั ชุมชน โดยเฉลียใช้เวลาในการท่องเทียว วัน คืน เกาะสุ กรมีกลุ่มรถสามล้อบริ การจัด
นําเทียวรอบเกาะ แบบ (one day trip) วันละ บาท และมีความพร้อมด้านทีพักทีหลากหลายทังแบบรี สอร์ ท และมีความ
โดดเด่นด้านการให้บริ การโฮมสเตย์
3. ศักยภาพทางด้านการบริ หารจัดการการท่องเทียว ปั จจุบนั เมือมีนกั ท่องเทียวเริ มสนใจเดินทางเข้ามาจึงได้มีการ
ให้บริ การทีพักในรู ปแบบรี สอร์ ท โฮมสเตย์ นอกจากนีชุมชนได้มีการร่ วมกันหารื อและมีความสนใจการบริ หารจัดการ
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การท่ องเที ยวโดยชุมชน มี การเข้ารับ อบรมโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด เช่นโครงการอบรมเจ้าบ้านที ดี ศึ กษาดูงานจาก
ชุมชนทีมีบริ บทใกล้เคียง
4. ศักยภาพทางด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน การดําเนิ นงานชุมชนเกาะสุ กรยังไม่มีรูปแบบกลุ่มการท่องเทียวที
ชัดเจน ชุมชนเกาะสุกรเป็ นผูใ้ ห้บริ การกับนักท่องเทียวมุ่งเน้นด้านวิถีชีวติ ชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชน มีการสร้างการมี
ส่วนร่ วมทางอ้อมในด้านการรองรับการท่องเที ยวในชุมชนในด้านการคงไว้ซึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของ
ชุมชน และการมีส่วนร่ วม ทางอ้อมของชาวบ้านในชุมชนเกาะสุกรทีมีการประกอบอาชีพอืน

สรุ ปผลการวิจัย

ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ในครังนี
1. ศักยภาพทีโดดเด่นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทียว ซึงเป็ นเป็ นข้อ
ได้เปรี ยบของเกาะสุกร แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเปราะบางต่อการได้รับผลกระทบจากการท่องเทียว ผูท้ ีเกียวข้องควรมี
การวางแผนป้ องกัน หรื อลดผลกระทบจากการท่องเที ยวรู ป แบบอืน อาทิ การจัด ทําโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ์ป ลาโดยเปิ ด
โอกาสให้นกั ท่องเทียวได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
2. กลุ่มการท่องเทียวบนเกาะสุ กรควรร่ วมกันกําหนดแนวทางในการรับนักท่องเทียวแบบบริ การเบ็ดเสร็ จ ณ จุด
เดียว (one stop service) โดยมีการกําหนดราคากลางของกิจกรรมการท่องเทียวอืน ๆ ในเครื อข่าย เช่น ราคาค่าทีพักโฮมสเตย์
ราคากิจกรรมการท่องเทียวแบบเพคเกจ ราคาบริ การอืน ๆ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาครัฐควรมีส่วนในการรับผิดชอบ สนับสนุน ควบคุม ดูแลและบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียวและกิจกรรมการ
ท่องเทียว ให้ขอ้ มูลข่าวสารในด้านนโยบายการส่งเสริ มการท่องเทียวของจังหวัด ตลอดจนพัฒนาบุคลากรท้องถิน จัดอบรม
ให้ความรู ้ดา้ นภาษา การบริ การการท่องเทียว และการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการท่องเทียวชุมชนอย่างยังยืน
2. ภาครัฐควรดําเนิ นงานด้านการพัฒนาการท่องเทียวตามแผนพัฒนาจังหวัดให้ทวถึ
ั ง
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3. ผูน้ าํ ชุมชนควรกระตุน้ ให้ประชาชนท้องถินมีส่วนร่ วมในการจัดท่องเทียว และเปิ ดโอกาสให้องค์กรอิสระด้าน
การท่องเทียวได้เข้ามาเป็ นพีเลียงในการจัดการท่องเทียวชุมชนอย่างยังยืน
4. ภาครัฐ ผูป้ ระกอบการท่ องเทียวเอกชน ผูน้ ําชุม ชน และประชาชนท้องถิน ควรร่ วมกัน อนุ รักษ์ รักษาแหล่ง
ท่องเทียวทางทางทะเล ภูมิปัญญาท้องถิน และสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิน เพือให้เกิ ดการท่องเทียวทีหลากหลาย
และสอดคล้องกับบริ บทของชุมชน
5. ผูท้ ี มีส่วนรับผิดชอบด้านการท่ องเทียว ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ดา้ นการท่องเที ยวร่ วมกัน เพือหาแนวทางการ
ปฏิ บตั ิดา้ นการท่องเที ยวทางทะเลอย่างยังยืน และเป็ นทียอมรับของชุมชน เพือเสนอให้กบั หน่ วยงานภาครัฐระดับจังหวัด
ภูมิภาค
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป
จากประสบการณ์ในการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไปดังต่อไปนี
1. ควรศึ กษาขี ดความสามารถในการรองรั บนักท่ องเที ยวบนเกาะสุ กร จังหวัด ตรั ง หรื อ ศึ กษาการพัฒ นาการ
ท่องเทียวเชิงนิ เวศชุมชนชายฝังทะเลอันดามัน หรื อ ศึกษาการตลาดการท่องเทียวโดยชุมชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั งบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2560 เป็ นงานวิจยั ที เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกรจังหวัด
ตรังเพือนํามากําหนดแนวทางการจัดการท่องเทียวก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐเป็ นอย่างมาก อัน
จะส่ งผล ให้พืนที เกาะสุกรกลายเป็ นชุมชนทีมีเอกลักษณ์อตั ตาลักษณ์ทีโดดเด่นน่ าสนใจและกลายเป็ นแหล่งท่องเทียวทีมี
ศักยภาพอย่างยังยืนต่อไป
ขอขอบคุ ณคณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัยที ได้ให้การ
สนับสนุ นรวมถึงประชาชนเจ้าหน้าที ของรัฐและผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ ายทีได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆประโยชน์อนั ใดที
เกิดจากงานวิจยั นีย่อมเป็ นผลมาจากความกรุ ณาของทุกท่านผูว้ จิ ยั จึงได้ขอขอบคุณ มา ณ ในโอกาสนี
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บทคัดย่อ
คุ ณธรรมจริ ยธรรมของแพทย์เป็ นสิ งที สังคมให้ความสําคัญ ดังนันวิท ยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุ ข
มหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี ได้จดั โครงการปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม สําหรับนักคึกษาแพทย์ ชันปี ที ณ วัดป่ าบุ ญล้อม
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระวิปัสนาจารย์ให้ความรู ้เกียวกับการฝึ กปฏิบตั ิธรรม การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือประเมินหา
ความสัมพันธ์ของระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักปฎิบตั ิธรรม ความถีในการประยุกต์ใช้ และทัศนคติเกียวกับพฤติกรรม
การดําเนินชีวติ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมตามแนวมรรค ของนักศึกษาแพทย์จาํ นวน คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
และนํามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณา และหาความสัมพันธ์ดว้ ย Pearson's correlation ผลการศึ กษาพบว่า นักศึ กษามี
ระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมโดยเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = . ± . ) ความถีในการประยุกต์ใช้
โดยเฉลียเดือนละ - ครัง และมีทศั นคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ตามแนวมรรค อยูใ่ นเกณฑ์ดี ( = . ± . )
เมื อนํามาวิเคราะห์ ค วามสั มพันธ์พบว่า ระดับ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฏิ บ ัติ ธรรม และการนําไปประยุกต์ใช้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ ทัศนคติเกี ยวกับพฤติ กรรมการดําเนิ นชี วิตตามแนวมรรค ของนักศึกษา อย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติ (p< . ) กล่าวคือหากนักศึ กษาแพทย์มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมเพิมขึน จะทําให้มีการประยุกต์ใช้
เพิมขึนด้วย ซึงหลักการตามแนวมรรค นัน เป็ นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม อันจะเป็ นรากฐานไปสู่การเป็ นแพทย์ที
ดีในอนาคต
คําสําคัญ : คุณธรรมจริ ยธรรม, มรรค , ความรู ้, ประยุกต์ใช้, นักศึกษาแพทย์
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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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การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นสิ งสําคัญทีต้องคํานึงถึงอันดับแรก ตาม
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ( ) ในสมัยก่อนปั ญหาทางด้านจริ ยธรรมมีนอ้ ยมากโดยเฉพาะอาชีพ
แพทย์ ซึงเป็ นอาชีพทีได้รับการยกย่องสู งในสังคม แต่ในปัจจุบนั การบริ การต่างๆทางการแพทย์กลายเป็ นธุรกิจอย่างหนึงใน
สังคม บางครังมุ่งหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมโดยไม่ได้คาํ นึงถึงฐานะและจิตใจของผูป้ ่ วยทีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ทําให้ความศรัทธาต่างๆทีมีต่อวิชาชีพแพทย์เริ มลดลง ( ) คุณธรรมจริ ยธรรมของแพทย์เป็ นสิ งทีสังคมให้
ความสําคัญและมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางทังในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับในประเทศไทยแพทยสภาเป็ น
องค์กรวิชาชีพ ทีมีหน้าทีคอยกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าทีของแพทย์ ได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
และในส่วนของระบบการเรี ยนการสอนแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนันก็ถูกกํากับด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาแพทยศาสตร์ ซึงได้ระบุวา่ คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นหนึงในคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของบัณฑิต และจากศึกษาของ
กุหลาบ รัตนสัจธรรม ( ) รมร แย้มประทุม และคณะ ( ) ยังพบว่าประเด็นด้านคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นความต้องการมาก
ทีสุดของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และมีขอ้ เสนอแนะจากการศึกษาว่าความมีมนุษยธรรม เมตตาธรรม และการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์
รวม ควรปลูกฝังการเป็ นแพทย์ทีดีในอนาคตตังแต่การเรี ยนขันพืนฐาน
เนื องด้ ว ยประเทศไทยเรามี พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติ ซึ งมี ห ลัก คํา สอนเป็ นแนวปฏิ บ ั ติ ใ ห้
พุทธศาสนิ กชนทุกคน ไม่คิดชัว พูดชัว และทําชัว โดยหลักการปฏิบตั ิธรรมในรู ปแบบของไตรสิ กขา (ศีล-สมาธิ -ปั ญญา)
ซึ งก็คือการปฏิบตั ิตามมรรค ( ) อันประกอบด้วย หมวดศีล ได้แก่ สัมมาวาจา- การเจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ-การงาน
ชอบ สัมมาอาชีวะ-การเลียงชีวิตชอบ หมวดสมาธิ ได้แก่ สัมมาวายามะ- ความพยายามชอบ สัมมาสติ-ความระลึกชอบ และ
สัมมาสมาธิ- ความตังมันชอบ หมวดปั ญญา ได้แก่ สัมมาทิฐิ-ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ-ความดําริ ชอบ การนํา มรรค
มาเป็ นหลักธรรมในการดําเนินชีวิต ถือเป็ นวิถีดาํ เนิ นชีวิตทีประเสริ ฐ เพือบรรลุเป้ าหมายแห่ งชี วิตทีดี งามในมนุ ษย์ทุกคน
ทุกสาขาวิชาชีพ
จากการศึ กษาของอภิญญา มานะโรจน์ ( ) รศ.ดร.สุ ทธิ วรรณ ตันติ รจนาวงศ์ และรศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
( ) พบว่ากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม โดยปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาซึ งได้ผลสู งสุด ดังนันวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จดั โครงการเพือปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม โดยบูรณาการกับรายวิชาการพัฒนา
ความเป็ นนักวิชาชีพเวชกรรม สําหรับนักคึกษาแพทย์ ชันปี ที ขึน ณ วัดป่ าบุญล้อม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ งมีกิจกรรมการ
ให้ความรู ้เกียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และฝึ กปฏิบตั ิธรรม อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปั ญญา ตามแนวทาง
แห่ งมรรค โดยมี พระวิปั สนาจารย์เป็ นพระวิท ยากร เพือเป็ นข้อมูลในการการสร้างบัณฑิตแพทย์มี คุณธรรมจริ ยธรรม
ต่อไป งานวิจยั นี ศึ กษาผลของการพัฒ นาตนเองด้านคุณ ธรรมจริ ยธรรมของนักศึ กษาแพทย์ทีผ่านการเข้าร่ วมโครงการ
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี
. เพือประเมินความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรม และการนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรม
. เพือประเมินทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ของนักศึกษาแพทย์ ตามแนวมรรค
. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ความเข้าใจในหลักปฎิบตั ิธรรมและความถีในการประยุกต์ความรู ้ใน
หลักปฎิบตั ิธรรม กับทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวติ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมตามแนวมรรค ของนักศึกษา
แพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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งานวิจยั นี ประเมินความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรม และทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ของ
นักศึกษาแพทย์ ตามแนวมรรค 8 ซึงแสดงถึงผลของการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาแพทย์ทีผ่านการ
เข้าร่ วมโครงการ โดยมีเครื องมือเป็ นแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 4 ตอน ตอนที 1 เกียวกับข้อมูลทัวไปของ
นักศึ กษา ได้แก่ เพศ รหัสแรกเข้า และ ผูแ้ นะนําหรื อกระตุน้ เตือนให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาปฏิบตั ิธรรม หรื อทํากิ จกรรม
เกี ยวกับการพัฒ นาตนเองด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ตอนที 2 ประเมิน ความรู ้ความเข้าใจในหลักการปฎิบ ัติธรรมของ
นักศึกษาแพทย์ ตอนที 3 ประเมินในแง่ทศั นคติการดําเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ตามแนวคิดจากการศึกษา การดําเนินชีวิต
ตามแนววิถีพุท ธของวัยรุ่ น ของพ.ต.อ. สําราญ เพียนอก (2550) และ ตอนที 4 ประเมินความถีการนําการปฎิ บตั ิธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในช่วง 1 เดื อนนี โดยตอนที 2-4 จะให้นักศึ กษาแพทย์แสดงความคิดเห็นทีสอดคล้องกับนักศึ กษาได้ 5 ระดับ
น้อยที สุ ด = 1 คะแนน, น้อย = 2 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, มาก = 4 คะแนน, และมากที สุ ด = 5 คะแนน มี การ
ทดสอบเครื องมื อโดยการนําไปทดลองใช้กับ นักศึ กษาวิท ยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารสุ ข ที ไม่ ใช่ นักศึ กษากลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน คํานวณหาค่ าความเชื อมัน ด้วยวิธีสัมประสิ ท ธิ แอลฟ่ าของ Cronbach ได้ค่ าความเชื อมันของ
แบบสอบถาม ตอนที 2 เท่ากับ 0.85 ตอนที 3 เท่ากับ 0.95 และตอนที 4 เท่ากับ 0.88 ตามลําดับ บันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยหาค่ าเฉลี ย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า สัม ประสิ ท ธิ สหสัม พัน ธ์ แ บบเพี ยร์ สัน (Pearson correlation
coefficient) โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS

ผลและวิจารณ์ ผล

นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจาํ นวน คน ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและให้ความรู้
เกี ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อริ ยสัจ สติปัฎฐาน ไตรสรณคม อันประกอบด้วย ศี ล สมาธิ และปั ญญา ตาม
แนวทางแห่ งมรรค ในระหว่างทีนักศึกษาอยูช่ นปี
ั ที โดยเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ณ วัดป่ า
บุญล้อม จังหวัดอุบลราชธานี มีนกั ศึกษาแพทย์ตอบแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรม จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . มีเพศชาย คน และเพศหญิง คน เป็ นนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ที รหัส จํานวน คน นักศึ กษาแพทย์ชนปี
ั
ที รหัส จํานวน คน นักศึ กษาแพทย์ชนปี
ั ที รหัส จํานวน คน และนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ที รหัส จํานวน
คน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า นักศึกษาแพทย์มีระดับความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมโดยเฉลียอยูใ่ น
ระดับปานกลาง . ±0.21 คะแนน โดยมี ความรู ้ความเข้าใจในหลักการปฏิ บัติธรรมในเรื องการให้ทานมากที สุ ด .
±1.05 คะแนน รองลงมาได้แก่ การรักษาศีล 3.25±1.05 คะแนน และตําสุด คือ การฟังธรรมและสนทนาธรรม ค่าเฉลีย .
±1.10 คะแนน ดังแสดงในภาพที
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ภาพที แสดงระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมของนักศึกษาแพทย์
ผลการวิเคราะห์ความถีในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในหลักปฎิบตั ิธรรมในระยะ เดือนนี พบว่า มีความถีโดยเฉลีย
อยูใ่ นเกณฑ์ตาํ . ± 0.78 คะแนน ดังแสดงในภาพที

ภาพที แสดงกิ จกรรมหรื อหลักการปฏิ บ ัติธ รรมที นักศึ กษาแพทย์นาํ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาตนเองด้าน
คุณธรรมและจริ ยธรรมในระยะ เดือนนี
กล่าวคือนักศึกษานําหลักการปฏิบตั ิธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมเพียง - ครังในระยะ
เดือนนี และ ความถีในนําไปใช้ สู งสุดคือ การรักษาศีล 2.58 ±1.33 คะแนน รองลงมาคือ สวดมนต์ก่อนนอน หรื อในเวลา
อื นๆ 2.44 ±1.47คะแนน ทําบุ ญ ตัก บาตร ให้ท านหรื อ เสี ยสละประโยชน์ ส่ วนตนเพื อส่ วนรวม 2.25 ±1.09 คะแนน
ส่วนกิจกรรมทีนําไปปฏิบตั ินอ้ ยทีสุดคือ การเดินจงกรม . ±0.72 คะแนน
ทังนี พบว่านักศึ กษาแพทย์มีทศั นคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ตามแนวมรรค 8 โดยเฉลียจัดอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ค่ าคะแนนเฉลี ย . ±0.24 คะแนน ในด้านสั ม มาทิ ฐ ฐิ มี ค ะแนนเฉลี ยสู ง สุ ด . ±0.24 คะแนน รองลงมาคื อ
สัมมากัมมันตะ คะแนนเฉลีย . ±0.35 คะแนน สัมมาอาชีวะ คะแนนเฉลีย . ±0.34 คะแนน โดยในด้านสัมมาสมาธิ
มีคะแนนเฉลียตําสุดคือ . ±0.42 คะแนน ดังแสดงในตารางที
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ตารางที 1 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนิ นชีวิตตามแนว มรรค 8 ของ
นักศึกษา (n=118)
พฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ตามแนวมรรค ของนักศึกษา
ค่าเฉลีย ± ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

สัมมาทิฐฐิ-ความเข้าใจถูกต้อง
3.95±0.24
สัมมาสังกัปปะ-ความใฝ่ ใจถูกต้อง
3.55±0.33
สัมมาวาจา-การพูดจาถูกต้อง
3.59±0.18
สัมมากัมมันตะ-การกระทําถูกต้อง
3.90±0.35
สัมมาอาชีวะ-การดํารงชีพถูกต้อง
3.88±0.34
สัมมาวายามะ- ความพากเพียรถูกต้อง
3.63±0.31
สัมมาสติ-การระลึกประจําใจถูกต้อง
3.44±0.11
สัมมาสมาธิ-การตังใจมันถูกต้อง
3.28±0.42
ค่าเฉลียในภาพรวม
3.65±0.24
เมื อนําไปวิเคราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ระหว่าง ความรู้ ค วามเข้าใจในหลักการปฏิ บ ัติธ รรม กับ ทัศ นคติ เกี ยวกับ
พฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามแนวมรรค พบว่า ความรู ้ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศ นคติ เกี ยวกับ พฤติ กรรมการดําเนิ น ชี วิตตามแนวมรรค ของนัก ศึ กษา อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ (p< . ) โดยมี
ความสัม พันธ์ท างบวกกับ ทัศนคติเกี ยวกับ พฤติกรรมการดําเนิ น ชี วิตตามแนว มรรค ทัง ด้าน ได้แก่ มี ความสัมพันธ์
ทางบวกกับสัมมาทิ ฐฐิ สัมมาวาจา สัม มาอาชี วะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (p<
. ) และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมมาสังกัปปะอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p< . ) ดังแสดงในตารางที
ตารางที ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรม กับทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนิ น
ชีวติ ตามแนวมรรค
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจในหลักการ
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ rs
p-value
ปฏิบตั ิธรรมกับ
ทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ตามแนว มรรค
0.502
<0.001**
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)
นอกจากนันยังพบว่าความถีในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในหลักปฎิ บตั ิธรรมมีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับ ทัศนคติ
เกี ยวกับ พฤติ กรรมการดําเนิ น ชี วิตตามแนวมรรค ในด้าน สัม มาสังกัป ปะ สัม มาวาจา สัม มาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิติ (p< . ) และระดับความรู ้ค วามเข้าใจในหลักการปฏิ บ ัติธรรมมี ความสัมพัน ธ์
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ทางบวกกับการนําไปประยุกใช้ในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p< 0.001)
ตารางที 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถีในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในหลักปฎิบตั ิธรรมกับ ท้ศนคติเกียวกับพฤติกรรม
การดําเนินชีวติ ตามแนวมรรค
ความสัมพันธ์ระหว่างความถีในการประยุกต์ใช้ความรู ้
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ rs
p-value
ในหลักปฎิบตั ิธรรมกับ
ท้ศนคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ตามแนวมรรค
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 สําหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วัด
ป่ าบุญล้อม โดยมีพระวิปัสนาจารย์จากวัดป่ าบุญล้อมเป็ นพระวิทยากรนัน ถือเป็ นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม โดยปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางศาสนาซึ งได้ผลสู งสุ ดตามการศึ กษาของ รศ.ดร.สุ ทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และรศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
(6) สามารถทําให้นักศึ กษาแพทย์มีทศั นคติเกี ยวกับพฤติกรรมการดําเนิ นชีวิตตามแนวมรรค 8 ซึ งเป็ นตัวที สะท้อนถึงผล
ของการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรมอยูใ่ นเกณฑ์ดี แม้มีระดับความรู ้และความเข้าใจในหลักการปฏิ บตั ิธรรมโดย
เฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง มีเพียงการให้ทานทีนักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในระดับมาก และนักศึกษานําหลักการปฏิบตั ิ
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาตนเองด้านคุณ ธรรมเพียง 1-2 ครังในระยะ 1 เดื อน จากระดับ ความรู ้ ความเข้าใจใน
หลักการปฏิ บตั ิธรรม และการนําไปประยุกใช้ในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชีวิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึ กษา ซึ งสะท้อนถึงผลของการพัฒนาตนเองด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรม อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม เพือสร้ างบัณฑิ ตแพทย์ทีมี คุณ ธรรม
จริ ยธรรม การให้ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการรักษาศีล การเจริ ญสติ ฝึ กสมาธิ และการฟังธรรมและสนทนาธรรมให้แก่
นักศึกษาแพทย์เพิมขึน ร่ วมกับสนับสนุนให้นกั ศึกษาแพทย์มีการประยุกต์ความรู ้ในหลักปฎิบตั ิธรรมมากขึนจะส่ งผลดี ต่อ
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชีวิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึ กษาซึ งสะท้อนถึงผลของการพัฒ นาตนเองด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมเพิมขึน จะส่ งผลให้นกั ศึกษาแพทย์เป็ นมนุษย์ทีพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรมเพิมขึน ในการเป็ นรากฐาน
ของการเป็ นแพทย์ทีดีในอนาคต ทังนี ไม่เพียงเฉพาะวิชาชีพแพทย์เท่านันทีจะสามารถนําหลัก มรรค 8 มาเป็ นหลักยึดใช้ใน
การดําเนิ นชี วิต แต่ทุกสาขาวิชาชีพก็สามารถนํามาใช้ได้ดว้ ยเช่นกัน เพราะ การเดินทางตามหลัก มรรค 8 ถือเป็ นวิถีดาํ เนิ น
ชีวติ ทีประเสริ ฐ ทําให้เกิดการบรรลุเป้ าหมายแห่งชีวติ ทีดีงามในมนุษย์ทุกคน
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นักศึ กษาแพทย์ผทู ้ ี ได้ผ่านการเข้าร่ วมกิ จ กรรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ณ วัดป่ าบุญล้อม จังหวัด
อุบลราชธานี เพือปลูกฝั งด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมและให้ความรู้เกียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เกียวกับ อริ ยสัจ
สติปัฎฐาน ไตรสรณคม อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนวทางแห่ งมรรค ในระหว่างทีนักศึกษาอยูช่ นปี
ั ที
ตอบแบบประเมิ น ตนเองด้านคุณ ธรรมจริ ยธรรม จํานวน คน คิ ด เป็ นร้อยละ . ของนักศึ กษาแพทย์ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการทังหมด ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามี ระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิธรรมโดยเฉลียอยูใ่ นระดับปาน
กลางค่าเฉลีย . ± 0.21 คะแนน โดยมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในเรื องการให้ท าน มี ค่ าเฉลียมากที สุ ด . ±1.05 คะแนน
รองลงมาได้แก่ การรักษาศีล . ± . คะแนน และตําสุ ดคือการฟั งธรรมและสนทนาธรรม ค่าเฉลีย . ± . คะแนน
มีทัศ นคติ เกี ยวกับพฤติ กรรมการดําเนิ นชี วิตตามแนวมรรค โดยเฉลี ย . ±0.24 คะแนน ซึ งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี
คะแนนเฉลียสูงสุ ดในด้านสัมมาทิ ฐฐิ 3.95± . คะแนน รองลงมาคือ สัมมากัมมันตะ คะแนนเฉลีย 3.90± . คะแนน
สัมมาอาชีวะ คะแนนเฉลีย 3.88± . คะแนน และในด้านสัมมาสมาธิ มีคะแนนเฉลียตําสุดคือ . ± . คะแนน และ
นักศึ กษานําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาตนเองด้านคุ ณ ธรรมโดยเฉลี ยอยู่ในเกณฑ์ต าํ . ± . คะแนน กล่าวคื อ
นักศึ กษานําหลักการปฏิ บ ัติธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาตนเองด้านคุณธรรมเพียง - ครั งในระยะ เดื อน และ
ความถีในการนําไปใช้สูงสุดคือ การรักษาศีล . ± . คะแนน รองลงมาคือ สวดมนต์ก่อนนอน หรื อในเวลาอืนๆ . ±
. คะแนน ทําบุญ ตักบาตร ให้ทานหรื อเสี ยสละประโยชน์ส่วนตนเพือส่ วนรวม . ± 1.47 คะแนน ในด้านการเดิน
จงกรม เป็ นกิจกรรมทีความถีในการปฎิบตั ินอ้ ยทีสุด . ± . คะแนน
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างการสนับสนุนทางสั งคมจากครอบครัว ทักษะทางสั งคมกับพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น ในตําบลไม้ ฝาด อําเภอสิ 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 * และ จันทรา อุย้ เอ้ง
Wannakorn Ponpichai1* and Jantra Uieng2

บทคัดย่อ

การวิจัย ครั งนี มีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื อ 1) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างการสนับ สนุ น ทางสังคมจากครอบครัวกับ
พฤติ กรรมการป้ องกัน ตนเองจากยาเสพติ ดของวัยรุ่ น 2) ศึ กษาความสัม พันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับ พฤติ กรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น ประชากรทีใช้ในการศึ กษาคือวัยรุ่ นทีมีอายุระหว่าง 13 -18 ปี ในตําบลไม้ฝาด อําเภอ
สิ เกา จังหวัดตรัง จํานวน 790 และสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 266 คน คัดเลือกตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่ มอย่างง่าย เครื องมือทีใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็จรู ปทางสถิติ สถิติที
ใช้คือค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์เพียร์ สนั กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที .05 ผลการศึกษาพบดังนี 1) การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครั วโดยรวม (r =.794**) มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ กรรมการป้ องกัน ตนเองจากยาเสพติด ของวัย รุ่ น ใน
ระดับ สู ง เมื อวิเคราะห์ เป็ นรายด้านพบว่าการสนับ สนุ น ด้านความคิ ด สติ ปั ญ ญา (r =.894**) และการสนับ สนุ น ด้าน
ทรัพยากร (r =.891**) มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง ส่วนการสนับสนุ นด้านอารมณ์ (r =.922**) มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
มาก 2) ทักษะทางสังคมโดยรวม (r =.832**) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ นใน
ระดับสู ง เมือวิเคราะห์ เป็ นรายด้านพบว่าทักษะด้านการรั บรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร (r =.705**) ทักษะด้านการจัดการกับปั ญหา
(r =.735**) ทักษะด้านความสามารถในการสื อสาร (r =.735**) ทัก ษะด้านการสอนตนเองหรื อ ตระหนั ก ต่อ ตนเอง
(r =.754**) และทักษะด้านการรับการสนับ สนุ นจากแหล่งกลุ่มทางสังคม (r =.828**) มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง ส่ วน
ทักษะด้านการแก้ปัญหา (r =.670**) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
คําสําคัญ : การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว, ทักษะทางสังคม, พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด
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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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ยาเสพติดได้สร้างปั ญหาใหญ่และเป็ นภัยคุกคามกับประชากรโดยเฉพาะประชากรทีเป็ นเยาวชนและทําให้เกิดผล
เสี ยหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมันคงของทุกประเทศในโลก ประเทศไทยก็ป ระสบปั ญหายาเสพติ ดเช่ นกัน
โดยพบว่ามีการแพร่ ระบาดและเป็ นปั ญหาต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนของไทยตังแต่อดี ตมาจนถึงปั จจุบนั แม้รัฐบาลจะ
พยายามปราบปรามและป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดอย่างจริ งจังแค่ไหนหรื อมีบทลงโทษรุ นแรงต่อผูค้ า้ หรื อผูจ้ าํ หน่าย
อย่างไร แต่ปัญหายาเสพติดก็ยงั คงพบได้ทวไปในประเทศไทย
ั
ทังในเมืองและชนบทยังคงสร้างปั ญหาให้กบั เยาวชนไทย
ตลอดเวลา นอกจากนี ยาเสพติดยังได้สร้างปั ญหาความรุ นแรงและความแตกแยกในระดับครอบครัวเยาวชนจํานวนมากซึ ง
เป็ นกําลังสําคัญของชาติตอ้ งตกเป็ นทาสของยาเสพติดและนําไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเบียงเบนและก่อการกระทําความผิดต่อ
ผูอ้ ืนส่งผลกระทบต่อตนเองสังคมสุขภาพอนามัยและผลกระทบด้านความมันคงของประเทศในทีสุ ด
ยาเสพติดทีเป็ นปั ญหาแพร่ ระบาดหลัก คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชา พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน และทีต้องเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิด คือ คีตามีน ทีมีแนวโน้มเพิมขึนจากในอดีต นอกจากนี ยังพบการใช้ยาควบคุม/ยาอันตรายในทางที ผิดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยประชากรทีเข้าไปเกียวข้องกับยาเสพติด ทังในมิติของการเสพและกระทําความผิดทีมีอายุไม่เกิ น
24 ปี มี สัด ส่ วนสู ง โดยส่ วนใหญ่ ร้อ ยละ 40 ยัง อยู่ใ นกลุ่ ม อายุ 15-19 ปี ร้อ ยละ 70 ของผูเ้ ข้าไปเกี ยวข้องมี อาชี พรั บ จ้าง
แรงงาน และเกษตรกร จากสถานการณ์ดงั กล่าวนีถือว่าเป็ นสถานการณ์ทีค่อนข้างน่ าเป็ นห่ วงสําหรับสังคมไทย โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชนหรื อวัยรุ่ น ทีเป็ นกลุ่มเสี ยงมากทีสุด
จากสถิติดา้ นยาเสพติดพบว่าเด็กและเยาวชนทีเข้าไปเกียวข้องกับยาเสพติดเริ มมีอายุนอ้ ยลง โดยวัยรุ่ นในตําบลไม้
ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัด ตรัง ในปั จ จุบ ัน มีจ าํ นวน 790 อาศัยอยู่ในชุ ม ชน มี ท ังที อยู่ในระบบการศึ ก ษาและนอกระบบ
การศึกษา ซึงเป็ นวัยทีเสี ยงต่อการยุง่ เกียวกับยาเสพติด จากการศึกษาข้อมูลในพืนทีและงานวิจยั เกียวข้องกับวัยรุ่ นในพืนทีนี
พบว่ามีวยั รุ่ นทีอยูน่ อกระบบการศึกษาเป็ นจํานวนมาก และเป็ นกลุ่มเสี ยงทีอาจจะขาดความรู ้เกียวกับการป้ องกันตนเองจาก
ยาเสพติ ด ฉะนัน ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจว่าวัยรุ่ นในพืนที ดังกล่าวนี มีพฤติกรรมในการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดย่างไร
มีความเสี ยงมากน้อยแค่ไหน เพือทีจะได้หาแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน และตัววัยรุ่ นเอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยา
เสพติดของวัยรุ่ นในตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
2) เพือศึ กษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างทักษะทางสังคมกับ พฤติ กรรมการป้ องกัน ตนเองจากยาเสพติ ด ของวัยรุ่ น
ประชากรทีใช้ในการศึกษาคือวัยรุ่ น ในตําบลไม้ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้วธิ ี การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลทัวไปและแบบสอบถาม
โดยทําการศึกษากับวัยรุ่ นทีอาศัยอยูใ่ นตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีวธิ ีการดําเนินงานดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากรที ใช้ในการวิจัยครั งนี คื อวัยรุ่ น ที อาศัยอยู่ในตําบลไม้ฝ าด อําเภอสิ เกา จังหวัด ตรัง ที มี อายุต ังแต่
13 –18 ปี จํานวน 790 คน (ข้อมูล ณ วันที 25 พฤษภาคม 2560 ทีมา: ระบบสถิติทางการทะเบียน)
2) การคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่างผูว้ ิจัยทําการคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่างโดยคํานวณหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่างจากจํานวน
ประชากรวัยรุ่ น โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ซึงมีวธิ ี การคํานวณ ดังนี
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2. เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาวิจยั ครังนี คือแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี
1) ตอนที แบบสอบถามข้อ มูลปั จ จัยส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมี ข อ้ คําถามเกี ยวกับ เพศอายุ
สถานภาพทางการศึกษาสถานภาพ (การสมรสหรื อการมีครอบครัว) จํานวนพีน้องลําดับการเกิด สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว หมู่บา้ นทีอาศัยอยู่
2) ตอนที แบบสอบถามเกียวกับการสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว โดยข้อคําถามสร้างขึนจากแนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคมจากนักวิชาการหลายๆ แนวคิด โดยมุ่งเน้นถามในเรื องการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โดยสรุ ป
การสนับสนุ น ทางสังคมจากครอบครัว ออกเป็ น 3 ด้าน คือ การสนับ สนุ นด้านความคิ ด สติ ปั ญญา การสนับ สนุ น ด้าน
อารมณ์ และการสนับสนุนด้านทรัพยากร ลักษณะข้อคําถามเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ระดับ
3) ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับทักษะทางสังคมข้อคําถามสร้างขึนจากแนวคิดทักษะทางสังคมของ
Schinke and Gilchrist (1984, quoted in Bloom
) ประกอบด้ว ยข้อ คําถามเกี ยวกับ ทัก ษะทางสั งคม ด้าน ดังนี คื อ
ทักษะด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ทักษะด้านการแก้ปัญหาทักษะ ด้านการจัดการกับปั ญหาทักษะ ด้านความสามารถในการ
สื อสารทักษะ ด้านการสอนหรื อตระหนักต่อตนเองทักษะ ด้านการรับการสนับสนุ นจากแหล่งกลุ่มทางสังคม โดยลักษณะ
ข้อคําถามเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ระดับ
4) ตอนที 4 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด ข้อคําถามสร้างขึนจากคํานิ ยามของ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน ตนเองจากยาเสพติ ด หลายๆ แนวคิ ด รวมทังงานวิจ ัย ที เกี ยวข้อ งโดยลัก ษณะข้อ คําถามเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ
ใช้เกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมิ น ค่า มี ให้ เลื อก 5 ระดับ ลัก ษณะข้อคําถามเป็ นแบบ
เลือกตอบโดยเริ มจากระดับมากทีสุดถึงน้อยทีสุด ข้อความทีใช้มีลกั ษณะในเชิงบวก โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละ
ระดับดังนี
ระดับความคิดเห็น
ค่าคะแนน
จริ งมากทีสุด
5
จริ งมาก
4
จริ งปานกลาง
3
จริ งน้อย
2
ไม่จริ งเลย
1
ซึงสามารถแปลความหมายระดับคะแนนได้ดงั นี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

609

ช่วงระดับคะแนน
1.00-1.49 หมายถึง มีลกั ษณะนัน ๆ ในระดับตํามาก
1.50-2.49 หมายถึง มีลกั ษณะนัน ๆ ในระดับตํา
2.50-3.49 หมายถึง มีลกั ษณะนัน ๆ ในระดับปานกลาง
3.50-4.49 หมายถึง มีลกั ษณะนัน ๆ ในระดับสู ง
4.50-5.00 หมายถึง มีลกั ษณะนัน ๆ ในระดับสู งมาก
นอกจากนัน ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึงมีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
0.00 -1.00 ในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้เกณฑ์การจัดระดับความสัมพันธ์ของ Hinkle (1998) ซึงมีเกณฑ์ในการจัดดังนี
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
.90-1.00
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมาก
.70-.90
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
.50-.70
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
.30-.50
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา
.00-.30
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํามาก
3. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
ผูว้ จิ ยั มีวธิ ี การและขันตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ดังนี
1) ศึ กษาแนวคิดและทฤษฎีจากหนังสื อ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง และนําแนวคิดทฤษฎี ดังกล่าว
มาเป็ นแนวทางในการสร้างข้อคําถาม โดยในการสร้างข้อคําถามนันผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิ ด ทฤษฎีดงั กล่าวมาปรับให้เข้ากับ
บริ บทของงานวิจยั ชินนี
2) การหาความเที ยงตรง ผูว้ ิจยั ได้นําแบบสอบถามที สร้างขึ นไปเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 ท่ าน
เพือตรวจสอบความถูกต้อง ความเทียงตรงตามเนือหา ความเหมาะสมของภาษาและนํามาแก้ไขปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์
มากยิงขึน
3) ตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ โดยผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามทีสร้างขึนไปทดลองใช้กบั วัยรุ่ นทีเป็ น
กลุ่มประชากร ที ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้วนําข้อมู ลที ได้มาคํานวณค่ าสัมประสิ ท ธิ แอลฟ่ าของ ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการวิเคราะห์ได้ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม ดังนี
- แบบสอบถามเกียวกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .949 และ
เมือวิเคราะห์เป็ นรายด้านได้ค่าความเชือมัน ด้านการสนับสนุนด้านความคิด สติปัญญาเท่ากับ .891 ด้านการสนับสนุนด้าน
อารมณ์เท่ากับ .908 และด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากรเท่ากับ .879
- แบบสอบถามเกี ยวกับทักษะทางสังคมค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .963 และเมือวิเคราะห์เป็ นราย
ด้านได้ค่าความเชือมันคือ ทักษะด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเท่ากับ .863 ทักษะด้านการแก้ปัญหาเท่ากับ .809 ทักษะด้านการ
จัดการกับปั ญหาเท่ากับ .861 ทักษะด้านความสามารถในการสื อสารเท่ากับ .836 ทักษะด้านการสอนหรื อตระหนักต่อตนเอง
เท่ากับ .900 ทักษะด้านการรับการสนับสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสังคมเท่ากับ .847
- แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด มีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .965
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็ บ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที สร้างขึ น โดยใช้วิธีการสุ่ ม ตัวอย่างอย่างง่าย จากนันผูว้ ิจยั จะเก็ บ
รวบรวมแบบสอบถามและนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ และนําแบบสอบถามที ตรวจให้คะแนนแล้วมา
บันทึกคะแนนโดยการลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพือรอการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อ มูล และประมวลผลใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สําเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ สถิ ติที ใช้ในการวิเคราะห์
การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ โดยใช้ค่ า สั ม ประสิ ทธิ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson Product moment correlation
coefficient) สําหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเเปรอิสระและตัวเเปรตาม กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Level of
significance) ทีระดับ .05

ผลและวิจารณ์ ผล

พืนทีตําบลไม้ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ในปั จจุบนั มีวยั รุ่ นอยูจ่ าํ นวน 790 คน มีทงที
ั อยูใ่ นระบบการศึกษาและ
นอกระบบการศึกษา ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มเสี ยงทีอาจจะขาดความรู ้เกี ยวกับการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด และจากการศึกษา
พบผลดังต่อไปนี
1. ผลการศึกษา
จากการศึ กษาความความสั ม พัน ธ์ ระหว่างการสนับ สนุ น ทางสัง คมจากครอบครัวและทัก ษะทางสั งคมกับ
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น ผลการศึกษาพบว่า
1) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจาก
ยาเสพติดของวัยรุ่ น พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเอง
จากยาเสพติดในระดับสูง เมือวิเคราะห์เป็ นรายด้านพบว่า การสนับสนุนด้านความคิด สติปัญญา
และการสนับสุ น นด้านทรัพยากรมี ความสัม พัน ธ์กับ พฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติ ดในระดับ สู ง ส่ วนการ
สนับสนุนด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในระดับสูงมาก โดยมีความสัมพันธ์กนั
ในเชิงบวกทังหมด
2) ผลการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น
พบว่าทักษะทางสังคมโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในระดับสู ง เมือวิเคราะห์เป็ น
รายด้าน พบว่าทักษะด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร ทักษะด้านการจัดการกับปั ญหา ทักษะด้านความ สามารถในการสื อสาร
ทักษะด้านการสอนหรื อตระหนักต่อตนเอง และทักษะด้านการรับการสนับสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั
พฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติ ดในระดับ สู ง ส่ วนทักษะด้านการแก้ปัญ หามีค วามสัม พัน ธ์กับ พฤติ กรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกทังหมด ตารางที 1
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ตารางที ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทักษะทางสังคมกับพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น
ตัวแปร
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจาก ระดับความสัมพันธ์
ยาเสพติด
r
p
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
1. การสนับสนุนด้านความคิด สติปัญญา
.894**
.000
สู ง
2. การสนับสนุนด้านอารมณ์
.922**
.000
สูงมาก
3. การสนับสนุนด้านทรัพยากร
.891**
.000
สู ง
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวม
.794**
.000
สูง
ทักษะทางสังคม
1. ทักษะด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
.705**
.000
สู ง
2. ทักษะด้านการแก้ปัญหา
.670**
.000
ปานกลาง
3. ทักษะด้านการจัดการกับปั ญหา
.735**
.000
สู ง
. ทักษะด้านความสามารถในการสื อสาร
.735**
.000
สู ง
5. ทักษะด้านการสอนหรื อตระหนักต่อตนเอง
.754**
.000
สู ง
6. ทักษะด้านการรับการสนับสนุนจากแหล่ง
.828**
.000
สู ง
กลุ่มทางสังคม
ทักษะทางสังคมโดยรวม
.832**
.000
สู ง
** หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที .
2. การวิจารณ์ผล
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทักษะทางสังคมกับพฤติกรรม
การป้ องกันตนเองจากยาเสพติดในตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง สามารถให้ขอ้ วิจารณ์ได้ดงั นี
1) จากผลการศึ กษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง ซึงหมายความว่าถ้าวัยรุ่ นได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก ก็จะทํา
ให้มีพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดมากด้วย ทังนีอาจเนืองมาจากครอบครัวเป็ นกลุ่มบุคคลทีมีความสําคัญและมี
อิทธิ พลต่อสมาชิ กคนอืนๆ ด้วยกัน ซึ งถ้าหากสมาชิ กในครอบครัวมีความรักความอบอุ่นต่อกัน สร้างความรู้สึกไว้วางใจ
และเป็ นทีพึงให้แก่กนั ได้ ก็จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเคารพเชือฟังกันและกัน โดยเฉพาะวัยรุ่ น ซึ งเป็ นเป็ นวัยรอยต่อ
ระหว่างความเป็ นเด็กกับผูใ้ หญ่ ถ้าพ่อแม่ผปู้ กครองหรื อสมาชิกในครอบครัวให้การสนับสนุนแก่วยั รุ่ นอย่างเหมาะสมก็จะ
ช่วยให้ตวั วัยรุ่ นเห็นว่าครอบครัวคือทีพึงของพวกเขา โอกาสทีจะกระทําตนไม่เหมาะสมก็นอ้ ยตามมา โดยเฉพาะเรื องของ
การยุง่ เกียวกับยาเสพติด ถ้าสมาชิกในครอบครัวให้การสนับสนุนทางสังคมอย่างเพียงพอและเหมาะสมก็จะช่วยให้วยั รุ่ น
รู ้จกั พาตนเองหลีกเลียงจากสิ งเสพติดนันๆ ได้ ซึ งสอดคล้องกับ Pender (1996) กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง
เป็ นการที บุ คคลได้รับการสนับสนุ นในด้านต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุ นด้านจิ ตใจ อารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร จากกลุ่มคนใน
ระบบสังคม บุคคลจะรู ้สึกว่าตนเองได้รับความรัก ได้รับการยกย่อง เห็นคุณค่าในตนเองและรู ้สึกถึงความเป็ นทีต้องการของ
ผูอ้ ืน ซึงส่งผลให้บุคคลสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเหมาะสม
2) จากผลการศึ กษาพบว่าทักษะทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด โดยมี
ความสัมพันธ์กนั สู งเกือบทุกด้าน ซึ งหมายความว่าถ้าวัยรุ่ นมีทกั ษะทางสังคมมาก ก็จะมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยา
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เสพได้ม ากด้วย ทังนี อาจเนื องมาจากทักษะทางสังคมนันเป็ นปั จจัยสําคัญ ในการแสดงออกซึ งพฤติ กรรมของตนเองที
เกียวข้องกับการดําเนิ นชี วิตประจําวันอย่างเหมาะสมในทุกๆ ด้านทีจําเป็ น ซึ งการมีทกั ษะทางสังคมที เหมาะสมจะช่วยให้
บุคคลมีความรอบคอบในการใช้ชีวติ รู้จกั แสดงหรื อทําตามความต้องการของตนเอง ซึงสอดคล้องกับ ศุภร ชินะเกตุ (2553)
ที ได้ศึ ก ษาปั จ จัยที ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมป้ อ งกัน ตนเองจากยาเสพติ ด ของนัก เรี ยนระดับ ประกาศนี ยบัต รวิชาชี พ สั งกัด
อาชี วศึ กษา จังหวัดราชบุรี ทีพบว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากสถานศึกษา การควบคุมตนเอง ทักษะชีวิต และ
การรับรู ้เกียวกับยาเสพติด สามารถร่ วมกันทํานายพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดได้ร้อยละ 32.8

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ ทังการสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัวและทักษะทางสังคมมีความสัมพันธ์
ในระดับสู งกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่ น ซึ งสะท้อนให้เห็ นว่าครอบครัวและการส่ งเสริ มให้
วัยรุ่ นหรื อเยาวชนมีทกั ษะในการดําเนินชีวิตทีเหมาะสม จะช่วยป้ องกันไม่ให้วยั รุ่ นเข้าไปข้องเกียวกับยาเสพติดได้ ฉะนัน
สถาบันต่าง ๆ ทางสังคมที มีความใกล้ชิดกับวัยรุ่ นควร เช่น สถาบันครอบครัว และสถานบันการศึกษาควรมอบความรัก
ความอบอุ่น และสร้างแนวคิด เจตคติทีดี ต่อตนเอง รวมทังพัฒนาทักษะทางสังคมให้มีความเหมาะสมกับหลักการดําเนิ น
ชีวติ ทีดี เพือช่วยไม่ให้วยั รุ่ นเข้าไปยุง่ เกียวกับยาเสพติดให้ได้มากทีสุ ด

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ครังนีสําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดีเนืองด้วยความช่วยเหลือจากคณาจารย์สาขาศึกษาทัวไป และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ทีได้ให้การสนับสนุนทุนวิจยั จาก
งบประมาณรายได้ ประจําปี 2561
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ประวัติความเป็ นมาและความเปลียนแปลงวิถีชีวติ : กรณีศึกษาชุ มชนบ้ านไม้ ฝาดอําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
History and Life Style Change: Case Study The Community Ban Mai Fad, Sikao District, Trang
Province
ผ่องศรี พัฒนมณี 1*
Pongsri Pattanamanee1*

บทคัดย่อ
ชุมชนบ้านไม้ฝาดอําเภอสิ เกา จังหวัดตรังมีการเปลียนแปลงอย่างมากในช่วง 20 ทีผ่านมาเนืองจากความเจริ ญของ
ประเทศและการก่อตังของมหาวิท ยาลัยฯใกล้ชุมชน การศึ กษานี มีวตั ถุป ระสงค์เพื อศึ กษาประวัติค วามเป็ นมาและการ
เปลียนแปลงวิถีชีวิตของชุ มชนบ้านไม้ฝาด เก็บ ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในเดือน พฤศจิกายน
ถึง ธันวาคม
ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุมชนมีประวัติการตังถินฐานกว่า 200 ปี ประชากรเป็ นคนไทยเชือสายจีน ชือของ
หมู่บา้ นมาจากชือต้นไม้ในหมู่บา้ น 2) ครอบครัวของชุ มชนครอบครัวเก่าจะเป็ นครอบครัวใหญ่ส่วนปัจจุบนั เริ มมีครอบครัว
เล็กเพิมมากขึน ความสั มพันธ์ ของคนในชุ มชน มีความสัมพันธ์ของคนในสังคมน้อยลง อาชี พของชุ มชน เปลียนแปลงจาก
การหาของป่ า ประมงชายฝั ง และปลูกผักสวนครั ว เป็ นทําสวนยางพาราและสวนปาล์ม และรับจ้างรายวัน รายเดื อน กับ
หน่วยงานราชการและเอกชน เศรษฐกิจ เปลียนจากการประกอบเกษตรกรเป็ นอาชีพหลัก เปลียนไปรับจ้าง ค้าขาย ทําให้มี
รายได้เพิมมากขึน มีทีดิ น ที ราคาสู งมากขึน มีเงินออมมากขึนแต่ก็มีหนี สิ นมากขึนเช่ นกัน สุ ข ภาพอนามัย สุ ข ภาพและ
อนามัยในปั จจุบนั ดีกว่าอดีต สิงแวดล้ อม คนต่างถินเข้ามาอยูใ่ นชุมชนเป็ นจํานวนมาก เกิดการแลกเปลียน ค่านิยม ความคิด
และวัฒนธรรมมากขึน การสื อสารและคมนาคม ระบบสาธารณู ป โภค ดี ยิงขึน ขยะมากขึ นประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการขยะมากขึน วัฒ นธรรมและประเพณี วัฒนธรรมทีมีอยูย่ งั คงไม่เปลียนแปลงจากในอดีต ความเชื อและศาสนา
กิจกรรมต่างๆ ทังคนรุ่ นใหม่และรุ่ นเก่ายังนิยมไปทํากิจกรรมทีวัด ไม่แตกต่างจากในอดีต โดยสรุ ปการเปลียนแปลงวิถีชีวิต
ของชุมชนดังกล่าวอย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปี นัน มีผลทําให้ประชาชนในชุมชนมีความสุขมากขึนกว่าในอดีต
คําสําคัญ : วิถีชีวติ ของชุมชน, ชุมชนบ้านไม้ฝาด
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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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ชุ มชนบ้านไม้ฝาด หมู่ ที 3 ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัด ตรัง อยู่ห่ างจากที ว่าการอําเภอสิ เกา ประมาณ
10 กิโลเมตร และห่ างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 40 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทัวไป มีลกั ษณะเป็ นที
ราบลุ่ ม และที ราบค่ อ นข้างสู ง และมี พืนที บางแห่ งติ ด กับ ทะเล พื นที ราบมี เนื อที ประมาณร้ อ ยละ 65 ของพื นที ตําบล
ส่วนพืนที ราบลุ่มมีเนื อที ประมาณร้อยละ 20 ของพืนที ตําบล และทีราบค่อนข้างเป็ นลูกคลืนและติดต่อกับทะเลมี เนื อที
ประมาณร้อยละ 15 ของพืนทีตําบล ตําบลไม้ฝาดมีลาํ นําธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลํานําหนานสู ง และลํานําตกอ่างทอง สภาพ
พืนทีโดยทัวไปของชุมชนไม้ฝาด เป็ นที ราบลุ่มค่อนข้างสู งและเป็ นชายทะเล ซึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เช่ น ยางพารา ปาล์ม นํามัน และอาชี พ ด้านการประมง รวมทังมี ส ถานที ท่ อ งเที ยวบริ เวณชายฝั งทะเล 3 แห่ ง คื อ
หาดปากเมง หาดเจ้าไหม หาดราชมงคลและนําตกอ่างทอง ในด้านการคมนาคมมีท างหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 4046
เป็ นเส้นทางหลักตัดผ่านตอนกลางของพืนที
สภาพเศรษฐกิ จ สังคม และสิ งแวดล้อม ชุมชนบ้านไม้ฝาดในอดี ตไม่ค่อยเปลียนแปลงมากนัก จนกระทังปี
เป็ นต้นมา ได้มีหน่วยงานการศึกษา คือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ต่อมาเปลียนเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชยั วิทยาเขตตรัง) ได้มาจัดตังหน่ วยงานการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึนมาในพืนทีดังกล่าว ประกอบกับมีหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานเข้ามาตังในพืนทีๆไม่ห่างกับชุมชน ทําให้เกิดความเปลียนแปลงกับชุมชนดังกล่าวทัง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม อย่างรวดเร็ วในช่วงเวลาประมาณ ปี ทีผ่านมาทังในด้านบวกและลบ

การศึกษาในครังนีเป็ นการศึกษาประวัติความเป็ นมาและการเปลียนแปลงวิถีชีวติ ของชุมชนบ้านไม้ฝาดเพือใช้เป็ น
ข้อมูลเบืองต้นให้กบั คนรุ่ นปั จจุบนั ทราบประวัติความเป็ นมาของชุมชนและปั ญหาทีเกิดขึนในปั จจุบนั ตลอดจนแนวโน้ม
ของปัญหาทีจะเกิดขึนได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพือศึกษาประวัติความเป็ นมาและการเปลียนแปลงวิถีชีวติ ของชุมชนบ้านไม้ฝาด ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังนี
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จํานวน 8 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) สําหรับใช้เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา โดยมี เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี กลุ่มตัวอย่างที มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี จํานวน 4 คน และกลุ่ ม
ตัวอย่างทีมีอายุระหว่าง 51 ปี ขึนไป จํานวน 4 คน มีความสมัครใจทีจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. เครื องมื อ ที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมรวบข้อ มู ล ได้แ ก่ แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ และเครื อง
บันทึกเสี ยงใช้บนั ทึกการสัมภาษณ์เพือเป็ นการเก็บรายละเอียดของข้อมูลให้ครบถ้วนและป้ องกันกันความผิดพลาดในการ
ทําความเข้าใจกับรายละเอียดในการสัมภาษณ์ พร้อมยืนยันกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลว่าจะไม่นาํ ไปเปิ ดเผยให้ผอู ้ ืนทราบ นอกจากได้รับ
การอนุญาตจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3. วิธีการเก็ บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ติด ต่ อนัดหมายพบปะพูด คุย สัมภาษณ์ โดยการขออนุ ญาตการ
บันทึกเสี ยงจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. การสรุ ปข้อมูล เชิงพรรณนา
. ระยะเวลาการดําเนิ นการวิจยั พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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. ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชนบ้ านไม้ฝาด
จากการสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล 8 ท่ าน เกียวกับประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านไม้ฝาดสรุ ปได้วา่
ชุ ม ชนมี ป ระวัติ ก ารตั งถิ นฐานกว่ า 200 ปี ประชากรเดิ ม เป็ นคนไทยเชื อสายจี น มี ต ้น ไม้ใ หญ่ อ ยู่ ก ลางหมู่ บ ้ า น
ชือต้นไม้ฝาด ประชาชนจึงเรี ยกว่า บ้านไม้ฝาด มาตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั นี
2. การเปลียนแปลงวิถีชีวติ พบว่า
. ครอบครั ว ของชุ ม ชน ครอบครั วเก่ ายัง คงเอกลักษณ์ ข องครอบครั วใหญ่ มี ส มาชิ กในครอบครัว
มากกว่า คน อีกทังเป็ นเครื อญาติกันทังหมดในชุมชน โดยมีนามสกุลที เหมือนกันทังชุม ชนเพียง - นามสกุลเท่ านัน
ไม่แ ตกต่างจากอดี ต ส่ วนครอบครัวใหม่ ที อาจได้รับ สมาชิ กจากภายนอกชุม ชนจะเริ มเป็ นครอบครั วขนาดเล็กมากขึ น
ซึ งสอดคล้องกับ ขวัญ สงวนเสริ มศร ( ) เรื องวิถีชุมชนคนแม่กา ซึ งรายงานว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั เปลียน
จากครอบครั ว ใหญ่ เ ป็ นครอบครั ว ขนาดเล็ ก ลงมี ส มาชิ ก ไม่ เกิ น คน สภาพการศึ ก ษา ของสมาชิ ก ในครอบครั ว
มีการเปลียนแปลงอย่างมากโดยคนรุ่ นใหม่มีการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี สูงมากขึน แตกต่างจากในอดีตอย่างชัดเจน
. ด้ านความสั ม พันธ์ ข องคนในชุม ชน ความสัมพันธ์ระบบเครื อญาติในอดีตมีความรักความแบ่งปั น
มีการเอือเฟื อ เผือแผ่ มี ความสามัคคี กลมเกลียว มีความสัมพันธ์ทีดี ต่อกันในหมู่ญาติ ฯ ไม่ทิงกันช่วยเหลื อกันฝากลูกฝาก
หลานได้ ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือเกือกูลซึ งกันและกัน ปั จจุบนั มีการเห็ นแก่ตวั กันมากขึน ขาดความรักความเอือเฟื อเผือแผ่
มีความสามัคคีทีน้อยลง ต่างคนต่างอยูต่ ่างทํามาหากิน ไม่ค่อยได้พบเจอกัน คนออกจากถินไปทํางาน กลับมาพบปะในวาระ
สําคัญการช่ วยเหลื อกันของคนในชุ มชนลดลง สอดคล้องกับ แนวคิด ของสมศักดิ ศรี สัน ติสุข (2556) ในเรื องของการ
เปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การพึงพาอาศัย ซึงกันและของคนในชนบทลดน้อยลง
2.3 อาชี พของชุ มชน มีการเปลียนแปลงเป็ นอย่างมากจากการทําการเกษตร เช่นปลูกพืช เลียงสัตว์ขนาด
เล็ก ทําประมงชายฝัง และเก็บของป่ า เป็ นการปลูกเชิงเดียว คือ ยางพารา และปาล์มนํามัน ส่ วนการเลียงสัตว์ยงั เหมือนเดิ ม
โดยเลี ยงจํานวนน้อยในบ้าน เช่ น เลี ยงไก่ เลี ยงวัว มี ก ารเปลี ยนแปลงอาชี พเป็ นรั บ จ้างรายวัน รายเดื อน โดยเกื อ บทุ ก
ครอบครัวจะให้สมาชิกไปทํางานรับจ้างดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.4 ด้ านเศรษฐกิจ
- เกิ ด กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ที หลากหลายเพื อตอบสนองต่ อ จํานวนประชากรในชุ ม ชนที
เพิมขึน ผูท้ ีเคยประกอบเกษตรกรเป็ นอาชีพหลัก เปลียนไปรับจ้าง ค้าขาย ทําให้มีรายได้เพิมมากขึน
- การถื อครองที ดิ น ของชุ ม ชน พบว่า ในอดีตมี การถือครองที ดิ นต่อครอบครั วมากกว่าใน
ปั จจุบ ัน สภาพที ดิ น ที ครอบครองเป็ นทังที ดิ น ที ถู ก กฎหมาย และไม่ ถูกกฎหมาย ซึ งมี การบุ กรุ กป่ าเพือประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ปั จจุบนั ประชาชนถือครองทีดินถูกกฎหมายมากขึน ราคาทีดินสูงมากขึนหลายเท่าตัว
- เงินออมและหนี สิ น เงิ นออมในปั จจุบนั มีมากกว่าในอดีต แต่ก็มีหนี สิ นมากกว่าในอดีตอย่าง
มากเนืองจากมีค่านิยมทีซือของอํานวยความสะดวกต่างๆ มากขึน เช่น เครื องใช้ไฟฟ้า เสื อผ้า รถมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์
. ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านสุ ขภาพและอนามัยในปั จจุบนั ดีกว่าอดีตเป็ นอย่างมากเนืองจากมีการพัฒนา
ด้านถนนและโรงพยาบาลทีห่ างจากชุมชนไม่เกิน กิโลเมตร ประชาชนส่ วนใหญ่มีสุขภาพดีและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพทัง
ตนเองและคนในครอบครัว การมีระบบสาธารณะสุ ข ที ดี มี โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพประจําตําบล และโรงพยาบาล
ประจําอําเภอส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดียงขึ
ิ นซึงสอดคล้องกับแนวคิดสนิท สมัครการ (2545)
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. ด้านสิ งแวดล้ อม
- การเปลียนแปลงด้านจํานวนประชากรมีผทู้ ีเข้ามาอาศัยเพิมมากขึนในชุมชน เช่น บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย นิ สิตนักศึกษา รวมทังผูอ้ พยพจากต่างถินเข้ามาอยูใ่ นชุ มชนเป็ นจํานวนมาก เกิดการแลกเปลียนค่านิ ยม
ทางความคิด และวัฒนธรรมมากขึน
- การสื อสารและคมนาคมดียิงขึน สะดวกมากขึนมีการพัฒนาถนนภายในชุ มชนให้มีความ
สะดวกสบาย ระบบสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า ประปา พบว่า มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วจนมีความสมบูรณ์มากกว่าอดีตอย่าง
มาก เช่น ไฟฟ้าเสถียรกว่าในอดีตเป็ นอย่างมาก มีระบบประปาทัวถึง มีตเู ้ อทีเอ็ม เป็ นต้น
- ด้านขยะ มีขยะเพิมปริ มาณมากขึน ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการขยะมากขึน
2.7 ด้ านวัฒ นธรรมและประเพณี ชุมชนบ้านไม้ฝาดใช้ ภาษาท้องถินใต้ มีดนตรี และการแสดงพืนหลาย
ชนิด ได้แก่ มโนราห์ กลองยาว ลิเกป่ า รําวงเวียนครก และหนังตะลุง เป็ นต้น วัฒนธรรมเหล่านี ยังคงไม่เปลียนแปลงจากใน
อดีต
. ความเชื อและศาสนา พบว่า ชุมชนไม้ฝาดมีความเชือและศาสนา โดยมีวดั ไม้ฝาดเป็ นสถานทีสําคัญ
ในการไปทํากิจกรรมต่างๆ ทังคนรุ่ นใหม่และรุ่ นเก่ายังนิยมไปทํากิจกรรมทีวัด ไม่แตกต่างจากในอดีต

สรุ ปผลการวิจัย

ประวัติความเป็ นมาชุ มชนบ้านไม้ฝาด มีประวัติการตังถินฐานกว่า 200 ปี ประชากรเดิ มเป็ นคนไทยเชื อสายจี น
มีตน้ ไม้ใหญ่ อยูก่ ลางหมู่บา้ นชือ ต้นไม้ฝาด ประชาชนจึงเรี ยกว่า บ้านไม้ฝาด
การเปลียนแปลงวิถีชีวิตของชุ มชนบ้านไม้ฝาด ครอบครั วของชุ ม ชนครอบครัวเก่าจะเป็ นครอบครัวใหญ่ส่วน

ปั จจุบ ัน เริ มมี ครอบครัวเล็กเพิมมากขึ น ด้ านความสั ม พัน ธ์ ข องคนในชุ ม ชน มี ค วามสัม พัน ธ์ข องคนในสังคมน้อยลง

ด้ านอาชี พ ของชุ ม ชน เปลียนแปลงจากการหาของป่ า ประมงชายฝัง และปลูกผักสวนครัว เป็ นการทําเกษตรกรรมเชิงเดียว
เช่น ยางพาราและสวนปาล์ม และรับจ้างรายวัน รายเดือน กับหน่วยงานราชการและเอกชน ด้ านเศรษฐกิจ เปลียนจากการ

ประกอบเกษตรกรเป็ นอาชีพหลัก เปลียนไปรั บจ้าง ค้าขาย ทําให้มีรายได้เพิมมากขึน มีที ดิ นที ราคาสู งมากขึน มี เงินออ
มมากขึ นแต่ ก็ มี ห นี สิ น มากขึ นเช่ น กัน ด้ านสุ ข ภาพอนามั ย สุ ข ภาพและอนามัย ในปั จ จุ บ ัน ดี กว่าอดี ตเป็ นอย่างมาก
ด้านสิ งแวดล้ อม คนต่างถินเข้ามาอยูใ่ นชุมชนเป็ นจํานวนมาก เกิดการแลกเปลียน ค่านิ ยม ความคิด และวัฒนธรรมมากขึน

การสื อสารและคมนาคม ระบบสาธารณู ปโภค ดียิงขึน สะดวกมากขึน ขยะมากขึนประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ ห าร
จัดการขยะมากขึน ด้ านวัฒ นธรรมและประเพณี วัฒนธรรมที มีอยูย่ งั คงไม่เปลียนแปลงจากในอดี ต ความเชื อและศาสนา
กิจกรรมต่างๆ ทังคนรุ่ นใหม่และรุ่ นเก่ายังนิยมไปทํากิจกรรมทีวัด ไม่แตกต่างจากในอดีต
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การศึกษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือวิจยั ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ตของประชาชนทัวไปในตําบล
ลินถิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการออกแบบและติดตังอุปกรณ์ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เพือใช้สาํ หรับ
การให้บริ การอินเทอร์ เน็ตภายในชุมชน มีการออกแบบระบบเป็ นระบบไร้สาย มี User Name และ Password สําหรับเข้าใช้
บริ การอิ นเทอร์ เน็ต ระบบสามารถจํากัดความเร็ ว และมีจาํ นวนชัวโมงในการให้บริ การ ระบบมีความง่ายในการบริ หาร
จัดการ ตัวแทนของกลุ่มชาวบ้านในชุมชนสามารถทีจะเรี ยนรู ้การใช้ระบบได้ง่าย และรวดเร็ ว ผลการวิเคราะห์การประเมิน
ความคิดเห็ นเกียวกับปั จจัยที มีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ ต เมือจําแนกตามปั จจัยทางด้านลักษณะทางสังคมและบรรทัดฐาน
ของกลุ่มผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต ปั จจัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปลียน
ความรู ้ ปั จจัยทางด้านทัศนคติเกียวกับความไว้ใจ ความปลอดภัยของระบบ ความเป็ นส่ วนตัว และปั จจัยทางด้านการได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ พบว่าความคิดเห็นที มีต่อความพึงพอใจส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี และเมือจําแนกตามปั จจัยทางด้าน
คุณค่าทางด้านความบันเทิง พบว่าความคิดเห็นทีมีต่อความพึงพอใจส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
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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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ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารมีความสําคัญอย่างยิงและเป็ นส่วนประกอบทีสําคัญของการ
ดําเนิ น งานทังภาครั ฐ และเอกชน ซึ งข้อ มู ล ต่ างๆ ที ให้ บ ริ ก ารเหล่ านี ผู ร้ ั บ บริ ก ารสามารถสื บ ค้น ข้อ มู ล ผ่ านเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตได้ ซึ งมีทงในรู
ั ปแบบที คิ ดค่าบริ การและไม่คิดค่าบริ การหลายหน่วยงานทางภาครัฐบาลได้จดั ทําโครงการที
สนับ สนุ น เพือจัด ทําเป็ นโครงการรัฐบาลอิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื อผลักดัน และสนับ สนุ น ให้หน่ วยงานของภาครั ฐให้มีการ
ให้บริ การต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิ กส์อย่างทัวถึง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เป็ นเครื องมือในการขับเคลือน
เพือสร้างความโปร่ งใสในการให้บริ การแก่ประชาชนและภาคธุรกิจด้วยความเสมอภาค ภาครัฐได้จดั ให้มีการบริ การข้อมูล
Online แก่สาธารณะ ทังนี หากนํามาประยุกต์ใช้ช่วยในการประกอบการตัดสิ นใจ เช่น ในการเลือกสถานทีท่ องเที ยวของ
นักท่องเทียวเพือให้เกิดความคุม้ ค่า และได้รับผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละด้าน ทังด้านนักท่องเทียว สถานทีท่องเทียว สถาน
ประกอบการ ชุมชนในแต่ละพืนที ที ให้บริ การกับนักท่องเที ยว หากมีสถานที ท่องเที ยวใหม่ๆ เกิ ดขึน ก็จะสามารถดึ งดูด
นักท่องเทียวให้เข้ามาท่องเทียว ในขณะเดียวกันทังภาครัฐและเอกชน จะได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเทียวได้ตรงกับความ
ต้องการของนักท่ องเที ยวมากที สุ ด หรื อการสื บ ค้น หาสิ น ค้าที มี การขายสิ น ค้า Online ในรู ป แบบ Ecommerce ซึ งผูซ้ ื อ
ไม่จาํ เป็ นต้องเดิ นทางไปทีร้ านค้า ทําให้ป ระหยัดเวลาและพลังงาน ผูซ้ ื อก็สามารถจะเลือกซื อสิ นค้าได้เสมื อนอยู่ภายใน
ร้านค้านัน และผูซ้ ื อก็สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้จากหลายๆ ร้านค้าภายในเวลาเดียวกัน จึงเห็นได้วา่ เป็ นการประหยัดเวลา
เป็ นอย่างมาก และสามารถตอบโจทย์การให้บริ การต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากทีสุด เป็ นต้น
ปั จจุบ ันอิ นเทอร์ เน็ตรองรับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น สามารถรับ ส่ งข่าวสารระหว่างการ
พูดคุยกันซึ งสามารถมองเห็นภาพและได้ยนิ เสี ยงผูส้ นทนาได้พร้อมกันแบบ Real Time การเรี ยกดูขอ้ มูล และข่าวสารจาก
เว็บ ไซต์ต่างๆ การซื อขายสิ น ค้าบนอิ น เทอร์ เน็ ต ซึ งเว็บ ไซต์ต่ างๆ ให้บ ริ การในรู ป แบบของร้านค้า Web E-commerce
ซึ งผูใ้ ช้บริ การสามารถรับบริ การได้ตลอดเวลา 24 ชัวโมง หรื อการศึ กษาเล่าเรี ยนในหลักสู ตรต่างๆ ผ่านระบบ E-learning
เป็ นต้น อินเทอร์ เน็ตจึ งเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การของประชาชนโดยทัวไป ซึ งเป็ นที นิ ยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง
การใช้อินเทอร์ เน็ต นอกจากนี ระบบอินเทอร์ เน็ตยังมีความสามารถในการให้ความบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ เช่น ดูภาพยนต์
Online ซึงมีทงฟรี
ั และเป็ นสมาชิก ฟังเพลงจากรายการวิทยุ Online เล่นเกมส์ เป็ นต้น สิ งเหล่านีล้วนเป็ นประโยชน์ทีเกิดจาก
การใช้อินเทอร์ เน็ต อินเตอร์ เน็ตจึงมีความสําคัญอย่างยิงต่อสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในปั จจุบนั ผูท้ ีเชือมต่อกับอินเทอร์ เน็ ต
สามารถแลกเปลียนหรื อรับ/ส่ งข่าวสารใดๆ ได้อย่างอิสระ สามารถแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารได้ราวกับอยูใ่ กล้กนั มีความ
รวดเร็ ว ลดการใช้กระดาษ ทรัพยากรต่างๆ จึ งทําให้ลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ปั จจุบ ัน เทคโนโลยีทีเกิ ดขึ นใหม่ๆ ทําให้
สามารถใช้อินเทอร์ เน็ตได้สะดวกและง่ายขึน แต่การใช้อินเทอร์ เน็ตต้องพึงระวังภัยต่างๆ ทีแอบแฝงมากับการให้บริ การจาก
พวกมิจฉาชีพ (พิสมัย, 2556) ซึงได้จดั ทําเว็บไซต์หลอกลวงผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ต ซึงสามารถทําให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับความ
เสี ยหาย ต้องเสี ยทังทรั พย์สินเงินทอง หรื อข้อมูลทีมีความสําคัญเป็ นความลับอาจจะถูกขโมยไปในรู ปแบบของการขโมย
เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ได้ ซึงในปั จจุบนั ภัยเหล่านีนับวันยิงจะมีมากขึนเรื อยๆ หากประชาชนโดยทัวไปไม่ได้ทราบข่าวสาร
เหล่านี ก็จะทําให้ตกเป็ นเหยือของมิจชี พเหล่านีได้ ซึงเป็ นอาชญากรรมทางไซเบอร์ ทีผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์ จะต้องระมัดระวัง
ต้องคอยติดตามรับข่าวสารจากภัยเหล่านี จากแหล่งข้อมูลหรื อเว็บไซต์ทีมีความน่าเชือถือ
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจัยจึงมี ความสนใจศึ กษาและวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ ตของประชาชน
ทัวไปในตําบลลินถิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ งเป็ นชุมชนทีกําลังพัฒนาการให้บริ การต่างๆ ให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ของอินเทอร์ เน็ต เช่น มีเว็บไซต์ของชุมชน มีบริ การในรู ปแบบของการของการขายสิ นค้า Online แบบ E-commerce มีการ
เผยแพร่ แหล่งท่องเที ยวของชุ มชน พืชสมุ นไพรต่างๆ เป็ นต้น ข้อมูลที ได้นีสามารถใช้เป็ นแนวทางให้กับหน่ วยงานทัง
ภาครัฐและเอกชน รวมทังชุมชนในบริ เวณสถานที ท่องเทียว ซึ งมีเนื อหาสอดคล้องกับการเรี ยนการสอนในรายวิชาระบบ
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อิน เตอร์ เน็ตและอินทราเน็ต วิชาการสื อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพือเป็ นการพัฒนาการเรี ยน การสอน และ
ความรู ้ของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดให้ประยุกต์วธิ ีการทางด้านเครื อข่าย โดยนําไปใช้กบั ระบบงานจริ ง
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. เพือศึ กษาปั จจัยที มีผลต่อการใช้อิน เทอร์ เน็ตของประชาชนทัวไปในตําบลลิ นถิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
2. เพือออกแบบและติดตังระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตภายในชุมชน
ทฤษฏี กรอบแนวคิดการวิจยั และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
1. ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับอินเทอร์เน็ต
อิ น เทอร์ เน็ ต (Internet) คื อ เครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ ข นาดใหญ่ ที เชื อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ท ัวโลกเข้า
ด้วยกัน โดยจะเป็ นการเชื อมต่อ เครื องคอมพิ วเตอร์ ห ลายๆ เครื องจากทัวโลก ซึ งช่ วยให้ ส ามารถติ ด ต่ อ สื อสาร และ
แลกเปลียนข้อมูลระหว่างกันได้ทวโลก
ั
ในการติดต่อกันระหว่างเครื องคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการระบุขอ้ มูลต้นทางของผูส้ ่ง
และข้อ มู ล ปลายทางของผูท้ ี ต้องการติ ด ต่ อ ในอิ น เทอร์ เน็ ต ใช้ข ้อ ตกลงในการติ ด ต่อ ที เรี ยกว่า TCP/IP ซึ งจะใช้ไอพี แอดเดรส ในการระบุ ชือเครื องจะไม่มีหมายเลขไอพีทีซํากัน จึงเป็ นเครื อข่ายการสื อสารทีมีระยะทางไกล และกว้างขวาง
มากทีสุดในปั จจุบนั (จิติพงษ์, ) เพราะสามารถเชือมต่อได้ทวโลกด้
ั
วยความเร็ วสูง
2. ประเภทของระบบเครื อข่าย
1. LAN (Local Area Network) ระบบเครื องข่ายท้องถิน เป็ นเน็ ตเวิร์กในระยะทํางานระยะใกล้ ไม่ตอ้ งใช้
โครงข่ายการสื อสารจากผูใ้ ห้บริ การ จะใช้ระบบเครื อข่ายที มีอยูใ่ นบริ เวณใกล้ๆ ภายในอาคารเดียวกัน หรื อต่างอาคารกัน
เป็ นพืนทีเดียวกันทีสามารถเดินสายแลนถึงกันได้โดยตรง ปกติแล้วจะใช้สายเคเบิล หรื อ ทีเรี ยกว่า สายแลน ใช้เป็ นตัวกลาง
สําหรับการเชือมต่อ (จรวย, 2551) โดยจะมีอตั ราความเร็ วในการรับส่งข้อมูลของระบบเครื อข่าย LAN จะอยูร่ ะหว่าง ถึง
10,000 Mb แต่ทงนี
ั ความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลก็ขึนอยูก่ บั สื อกลางของสายส่งทีใช้นาํ ส่งข้อมูล
2. MAN (Metropolitan Area Network) ระบบเครื อข่ายเมือง เป็ นเน็ตเวิร์กทีจะต้องใช้โครงข่ายของผูใ้ ห้บริ การ
เป็ นการติดต่อกันในเขตชุมชนเมือง เช่น การเชือมต่อเครื อข่ายกันระหว่างแต่ละสาขาของห้างโฮมโปร เป็ นต้น
3. WAN (Wide Area Network) ระบบเครื อข่ายระยะไกล โดยจะเป็ นการสื อสารในระดับประเทศ ข้ามทวีป
หรื อทัวโลก จะต้องใช้มีเดีย (Media) ในการสื อสารขององค์การโทรศัพท์ หรื อการสื อสารแห่ งประเทศไทย (คู่สายโทรศัพท์
dial-up / คู่สายเช่า Leased line / ISDN) (lntegrated Service Digital Network สามารถส่ งได้ทงข้
ั อมูล เสี ยง และภาพในเวลา
เดียวกัน)
3. อุปกรณ์ในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Equipment)
1. สายสั ญ ญาณ (Cable) สายสั ญ ญาณที นํา มาใช้เชื อมต่ อ คอมพิ วเตอร์ แ ละทรั พ ยากรอื นๆในเครื อ ข่ า ย
สาย เคเบิลทีใช้ในปั จจุบนั มีหลายแบบด้วยกัน แต่ละแบบก็มี ความเร็ วในการรับส่ งข้อมูล และราคา แตกต่างกันไป ส่วนการ
เลือกใช้สายเคเบิลอย่างไรนัน ขึนอยูก่ บั ขนาดและประเภทของเครื อข่ายทีใช้
2. สวิทช์ (Switch) เป็ นอุปกรณ์ในระบบ Computer Network แบบเดียวกับ Hub ทําหน้าทีเชือมต่ออุปกรณ์อืนๆ
เข้าด้วยกันในระบบ โดยอาศัยการทํา packet switching ซึ งจะรับ-ส่งข้อมูลไปยังปลายทาง เพียงหนึ ง หรื อหลาย port แต่จะ
แตกต่างจาก Hub ซึง Hub จะทําการ broadcast ไปทุก port
3. เราเตอร์ (Router) จะทําการการเชื อมต่อเครื อข่ายระหว่างเครื อข่าย เครื อข่ายขึนไป จะมี การส่ ง Packet
ข้อมูลที แตกต่ างกัน ออกไปซึ ง packet เหล่านี จะมี ลกั ษณะที จําเพาะ ถ้าจะเปรี ยบเที ยบเราเตอร์ (Router) เปรี ยบเที ยบได้
เหมือนกับถนนทีเป็ นเส้นทางในการเดินทางของรถยนต์ เพราะเราเตอร์ทาํ หน้าทีเหมือนกับถนน เมือข้อมูลวิงเข้ามาในเรา
เตอร์ ข้อมูลเหล่านี จะถูกวิเคราะห์ และถูกส่ งไปยังปลายทาง โดยเราเตอร์ นันจะมีซอฟแวร์ ในการควบคุมการทํางานอยู่ซึง
เรี ยกว่า Internetwork Operating System (IOS) โดยสามารถเชื อมต่อคอมพิวเตอร์ กบั เราเตอร์ ได้มากกว่า เครื องในเวลา
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เดียวกันซึ งการทํางานแบบนีจะเหมือนกับอุปกรณ์สวิตช์ (Switch) ทีมีความสามารถแจก IP ได้ ซึ งเราเตอร์ ก็สามารถแจก IP
ได้เหมือนกัน
4. เครื อข่ายไร้สาย Wireless LAN เครื อข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็ นเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สาย ซึ งทําให้
เกิดการเปลียนแปลงแนวคิดและวิธีการจัดการทางด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรต่างๆ ทังในองค์กรเดิมทีมีเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ อยู่แล้ว และองค์กรใหม่ ปั จจุบนั ระบบเครื อข่าย Wireless LAN (WLAN) ได้รับความนิ ยมในการใช้งานเป็ น
อย่างมาก เนื องจากมีความสะดวก รวดเร็ ว ในการติดตังและสามารถเคลือนย้ายอุปกรณ์เครื อข่ายได้ง่าย มาตรฐานที ได้รับ
ความนิ ยมใช้มากทีสุด คือ มาตรฐาน IEEE 802.11a, b, g, n และ ac (วิชิตพล, 2555)
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ต้องการศึ กษาปั จจัยที มีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ตของประชาชนทัวไปในตําบลลินถิน อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ และสร้างแบบจําลอง โดยการนําแบบจําลองด้าน
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรื อ TAM) (ณัฐพร, 2555) ซึงเดวิส Davis (1989) ได้พฒั นาขึนมา
โดยนําตัวแปรต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกรอบแนวคิดของงานวิจยั นี จากการศึ กษางานวิจัยที เกียวข้องกับ
แบบจําลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบตัวแปรต่างๆ ทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ดังนี
- การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดับความเชือของผูใ้ ช้ทีคาดหวังต่อระบบ
สารสนเทศทีมีการพัฒนาขึนและเป็ นเป้าหมายจะใช้ ต้องมีความง่ายในการเรี ยนรู้ทีจะใช้งานและไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม
มาก (Davis, 1989) การรับรู ้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้ระบบและมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการใช้ระบบ
โดยส่ งผ่านการรับรู ้ประโยชน์ (Agarwal and Prasad, 1997) (Davis et al., 1989) และ (Venkatesh, 1999)
- การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การทีบุคคลรับรู ้วา่ ระบบสารสนเทศทีนํามาใช้นนก่
ั อให้เกิด
ประโยชน์ และถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศทีมีการพัฒนาขึนใหม่จะทําให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพดีขึน ซึงการรับรู้
ประโยชน์มีอิทธิ พลโดยตรงต่อความตังใจใช้ระบบสารสนเทศ
- อิทธิพลของสังคม (Social Influence) หมายถึง การกระทําโดยคนหนึงหรื อหลายคนเพือทีจะเปลียนแปลง
พฤติกรรมหรื อความคิดหรื อความรู้สึกของคนอืน (Fishbein and Ajzen, 1975)
- ทัศนคติทีมีต่อการใช้ (Attitude toward use) หมายถึง ทัศนคติของผูใ้ ช้ ทีเกิดขึนจากผลของการรับรู้ถึงประโยชน์
ทีได้รับ
- ความตังใจใช้ (Intention to use) หมายถึงความตังใจทีผูใ้ ช้จะพยายามใช้งาน และการยอมรับทีจะใช้อีกในครัง
ต่อไป
ซึงจากตัวแปรทังหมดทีกล่าวมาข้างต้น ได้มีการดัดแปลงให้สอดคล้องกับงานวิจยั ทีใช้ในการศึกษาการ ยอมรับ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพือการศึกษาของนักศึกษา ซึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพที 1
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ของกลุ่มผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและ
ความสามารถของบุคคลในการ
แลกเปลียนความรู้
- ทัศนคติเกียวกับความไว้ใจ ความ
ปลอดภัยของระบบและความเป็ น
ส่วนตัว
- คุณค่าทางด้านความบันเทิง
- การได้รับประโยชน์จากการใช้

การวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตของประชาชนทัวไป
ในตําบลลินถิน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ทีมีผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ต

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
บุษรา ประกอบธรรม ( ) การศึ กษาปั จจัยที ส่ งผลต่อการยอมรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษา และ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที มีอิทธิ พลต่อการยอมรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษา โดยใช้แบบจําลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) การวิจัยนี เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักศึ กษามหาวิทยาลัยกรุ งเทพจํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชันตามคณะ ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้
ความง่ายในการใช้งาน การรั บ รู ้ป ระโยชน์ และอิ ท ธิ พลของสังคม มี อิ ท ธิ พลต่ อ ทัศ นคติ ที มีต่ อ การใช้เครื อข่ ายสั งคม
ออนไลน์ และทัศนคติ ทีมีต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 จากผลการวิจยั สถาบันการศึ กษาสามารถนําเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่ าวสารต่ าง ๆ
ได้ส ะดวก รวดเร็ ว นอกจากนี อาจารย์ผูส้ อนจะสามารถใช้เป็ นช่ องทางในการติ ด ต่อ สื อสารกับ
นักศึกษาได้ง่ายขึน
พิมพ์สุรีย ์ พงษ์เสื อ (2555) พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ผลวิจยั พบว่า
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุตากว่
ํ า 20 ปี ศึ กษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ชันปี ที 3 มี รายได้เฉลี ยต่อเดื อ น
5,001 – 10,000 บาท เป็ นสมาชิกเครื อข่ายเฟสบุ๊ค มากทีสุด และเข้าใช้งานบ่อยทีสุด เพือติดต่อกับเพือน กิ จกรรมทีกระทํา
ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ การสนทนา เวลาทีใช้บริ การในช่วง 21.00 – 01.00 น. และใช้บริ การทุกวัน วันละ 3 ชัวโมง
การ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ทงั 5 ด้าน คือ ด้านการเลือกใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ออนไลน์ ด้านช่วงเวลา ด้านสถานที ด้านผูม้ ี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้ และด้านค่าใช้จ่ายเฉลียในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ สําหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัย
ด้านรายได้กบั พฤติกรรมการใช้ เครื อข่าย พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 ด้าน
คือ 22 ด้านการเลือกใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ด้านช่วงเวลา และด้านสถานทีในการใช้และปั จจัย ด้านรายได้ทีได้
ไม่ มี ความสั ม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมการใช้เครื อข่ายสัง คมออนไลน์ มี 2 ด้าน คื อ ผูม้ ีอิ ท ธิ พล ต่ อการเลื อกใช้เว็บ ไซต์และ
ค่าใช้จ่ายเฉลียในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
วัน วิส าข์ เจริ ญ นาน (2555) พฤติ ก รรมการใช้โซเชี ยล มี เดี ย (Social Media) ของคน กรุ งเทพฯ ความคิ ด เห็ น
เกี ยวกับการใช้ Social Media พบว่า ตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อร้อยละ 81.6 ระบุ Social Media ทําให้ติดต่อสื อสารกับคนที อยู่
ไกลได้ รองลงมาหรื อร้อยละ 71.9 ทําให้รู้ว่าเพือนเก่า อยูท่ ีไหน ทําอะไร ร้อยละ 68.8 ทําให้ได้พดู คุยกับคนหลายๆ คนใน
เวลาเดี ยวกัน ร้ อยละ 67.3 ทําให้ ได้พูดคุยกับคนอืนได้บ่อยขึน และร้อยละ 55.9 ทําให้กล้าทีจะพูดคุยมากกว่าการสื อสาร
โดยตรง เช่น การพูดคุ ยต่อหน้า/ทางโทรศัพท์ ปั ญหาที เคยประสบจากการใช้ Social Media พบว่า ตัวอย่างเกื อบครึ งหรื อ
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ร้อยละ 46.3 ระบุวา่ เคยพบเจอสื ออนาจาร รองลงมาคือ ร้อยละ 39.0 มีปัญหาในเรื องของเวลาพักผ่อนน้อย กระทบต่อการ
เรี ยน/การงานร้อยละ 27.0 มีปัญหาเรื องข้อมูลส่ วนตัวรัวไหล ร้อยละ 25.7 มีปัญหา ทะเลาะ/มีปัญหากับผูอ้ ืน ร้อยละ 19.0 มี
ปัญหาสุขภาพจิต เช่น กระสับกระส่าย หงุดหงิดเมือไม่ได้ใช้ ในขณะทีร้อยละ 13.0 ระบุปัญหาถูกหลอกลวงต้มตุ๋น และร้อย
ละ 10.4 ปั ญหาสุ ขภาพ เช่น นิวล็อค กล้ามเนืออักเสบ ตัวอย่างเกินกว่าครึ งหรื อร้อยละ 63.8 ระบุวิธีการป้ องกันภัยทีอาจแฝง
มากับ โลกของ Social Media โดยวิธี การเรี ยนรู ้ถึ งข้อ ดี และข้อ เสี ยของการใช้ Social Media รองลงมาหรื อ ร้ อยละ 50.8
วิธีการป้ องกันโดยการติดตามข่าวสารเกียวกับภัยทีเกิ ดขึนตามสื อต่างๆ ร้อยละ 41.5 ป้ องกันโดย วิธีการให้ความรู ้ ต่อลูก/
หลานหรื อคนในครอบครัว ร้อยละ 33.5 ป้ องกันโดยไม่สร้าง Social Media กับคนทีไม่รู้จกั ร้อยละ 28.3 ป้ องกันโดยการ
สอดส่องดูแลการใช้ Social Media ของบุตรหลาน และ ร้อยละ 19.7 ป้องกันโดยพ่อ แม่หรื อผูป้ กครองต้องปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั
รัตนา โอฬาฤกษ์ (2554) การศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวติ และพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ น
ในสถานศึ กษา ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 14 – 16 ปี ศึกษาในระดับชัน
ปวช. วิทยาลัยเทคนิ คลพบุรี จํานวน 375 คน พบว่ารู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของ 23 กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการดําเนิ นชีวิต
แบบกลุ่ มรั ก ครอบครั ว (Intimate) มากที สุ ด คือ ร้อ ยละ 68.27 สําหรับ พฤติ กรรมการใช้เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ใช้บ ริ ก ารเครื อข่ ายสังคม ออนไลน์เฟสบุ๊ คมากที สุ ด ร้อยละ 92.80 ช่ วงเวลาที ใช้งานเครื อข่ ายสั งคม
ออนไลน์บ่อยทีสุ ดเป็ น ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. ร้อยละ 45.07 ความถีการเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ทุกวัน ร้อยละ
30.93 และกิจกรรมทีทําบนสังคมออนไลน์มากทีสุดคือการสนทนา ร้อยละ 88

วิธีดําเนินการ

ในการศึ กษางานวิจยั มีความมุ่งหมายเพือทําการวิจยั การศึ กษาปั จจัยที มีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ ตของประชาชน
ทัวไปในตําบลลินถิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีขนตอนการวิ
ั
จยั ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูศ้ ึกษาได้มีการสอบถามผูท้ ี เกี ยวข้องกับระบบงาน ในด้านความต้องการระบบงานของผูใ้ ช้งานระบบ จึงได้ทาํ
การเตรี ยมการ ดังนี
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีได้แก่ ประชาชนทัวไปในหมู่บา้ นหนองบาง ตําบลลินถิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี มีจาํ นวนประมาณ 700 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ประชาชนทัวไป เช่น กลุ่มชาวบ้านทัวไป กลุ่มพ่อค้าแม่คา้ กลุ่มชาวสวนชาวไร่ กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาทีอาศัยอยู่
ในตําบลลินถิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ใช้วกี ารสุ่ มตัวอย่างแบบชันภูมิ (Stratified Random Sampling) จํานวน 00 คน กําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตาม
สัดส่วน การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นการสุ่มอย่างง่าย
2. วิธีการวิจยั
. วิธีการดําเนินการวิจยั
งานวิจยั นีทําการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบชันภูมิ โดยใช้จาํ นวนประชากร
แบ่งตามชุมชนในตําบลลินถิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มาเป็ นฐานในการคิดสัดส่วน การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

626

สํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อ ในการวิจัย และข้อคําถามแต่ ละข้อได้มี ก ารประยุกต์ม าจาก
งานวิจยั ทีมีส่วนเกียวข้องกับแบบจําลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรื อ TAM)
งานวิจยั นี จะแบ่งข้อคําถามของแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที 1 เป็ นข้อคําถามเกียวข้องกับข้อมูลของประชาชนทัวไป
ส่วนที 2 เป็ นข้อคําถามทีครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ้ประโยชน์ อิทธิ พลของ
สังคม ทัศนคติทีมีปัจจัยทีมีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนทัวไป โดยใช้ขอ้ คําถามแบบเลือกตอบแบบลิเคอร์ท
สเกล (Likert Scale) จากมาตรวัด 5 ระดับ โดยระดับที 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยทีสุด และระดับที 5 หมายถึงเห็นด้วยมาก
ทีสุด
ออกแบบและติ ด ตังระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตของชุ มชน ให้สามารถบริ การกับ ประชาชนโดยทัวไปที เป็ น
สมาชิกได้ โดยสามารถเข้าใช้ระบบได้ดว้ ยวิธีการ Login : Username และ Password
. สถานทีทําการทดลอง/เก็บข้อมูล
ตําบลลินถิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
3. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
ใช้แนวทางในการสร้างเครื องมือจากการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ทีเกียวข้อง ซึงเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี
เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น ส่ วน คือ
ส่วนที ข้อมูลส่ วนบุคคล
ส่วนที ข้อมูลปัจจัยเกียวกับงาน
ส่วนที การศึกษาเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ตของประชาชนทัวไปในตําบลลินถิน อําเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาครังนี เป็ นการศึ ก ษาเชิ งสํารวจ (Survey Method) เพื อศึ กษาปั จจัยที มี ผลต่ อการใช้อิน เทอร์ เน็ ตของ
ประชาชนทัวไปในตําบลลินถิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

จากการศึ กษาและรวบรวมข้อมูล เรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ ตของประชาชนทัวไป ในตําบลลินถิน
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพือมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติมาทําการประมวลผล
ตารางที ข้อมูลเกียวกับการประเมินความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ต
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลีย
ลักษณะทางสังคมและบรรทัดฐานของกลุ่มผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้อินเทอร์ เน็ตช่วยให้ท่านติดต่อสื อสารกับสมาชิกอืนๆ ได้
4.10
ท่านใช้อินเทอร์ เน็ตเพราะต้องการติดต่อสื อสารกับเพือน/คนรู ้จกั ของท่าน
4.08
ท่านใช้อินเทอร์ เน็ตเพราะเพือน/ คนรู ้จกั ของท่านใช้
4.02
ท่านใช้บริ การต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตร่ วมกับเพือน/ คนรู ้จกั ได้
3.84
ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปลียนความรู้
ท่านมีความสะดวกในการแลกเปลียนความรู ้กบั ผูอ้ ืน
3.95
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ท่านสามารถเผยแพร่ ข่าวสารของท่านให้ผอู้ ืนได้
ท่านมีความรู ้ในการใช้บริ การต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
ทัศนคติเกียวกับความไว้ใจ ความปลอดภัยของระบบและความเป็ นส่วนตัว
ท่านตังใจทีจะใช้อินเทอร์ เน็ตต่อไป
ท่านจะแนะนําเพือน/คนรู ้จกั ให้ใช้อินเทอร์ เน็ต
ท่านมีความมันใจในความปลอดภัยของการใช้อินเทอร์เน็ต
ท่านมีความมันใจข้อมูลของท่านเป็ นความลับ
คุณค่าทางด้านความบันเทิง
การใช้อินเทอร์ เน็ตช่วยให้ท่านรู้สึกเพลิดเพลินในการใช้งาน
การใช้อินเทอร์ เน็ตช่วยให้ท่านได้รับความบันเทิงจากการใช้งาน
การใช้อินเทอร์ เน็ตช่วยให้ท่านสื อสารได้อย่างสนุกสนาน
ท่านมีความสะดวกในการเข้าใช้บริ การบันเทิงต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
การได้รับประโยชน์จากการใช้
การใช้อินเทอร์ เน็ตช่วยให้ท่านได้พดู คุยหรื อสือสารกับผูอ้ ืนมากขึน
การใช้อินเทอร์ เน็ ต ช่ วยให้ท่านแบ่ งปั น ข้อมูลข่าวสารและติ ด ต่อกับ ผูอ้ ื น
ได้มากขึน
การใช้อินเทอร์ เน็ตช่วยให้การทํางานของท่านรวดเร็วขึน
การใช้อินเทอร์ เน็ตช่วยให้ท่านทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนสะดวกขึน
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จากตารางที จากการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการใช้อินเทอร์ เน็ตของประชาชนทัวไปในตําบลลินถิน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนทังหมด 20 คน ผลการวิจยั พบว่าข้อมูลพืนฐานของประชาชนส่ วนใหญ่ เมื อจําแนกตามเพศ
พบว่าบุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ . เมือจําแนกตามอายุ พบว่าส่ วนใหญ่จะมีอายุอยูใ่ นช่วงตํากว่า 20
ปี คิดเป็ นร้อยละ . เมือจําแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าส่ วนใหญ่จะมีสถานะโสด คิดเป็ นร้อยละ . เมือจําแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่จะตํากว่าระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . เมือจําแนกตามอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่
จะมีอาชีพนักเรี ยน/นักศึ กษา คิดเป็ นร้อยละ . และเมือจําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดื อน พบว่าส่ วนใหญ่จะมีรายได้ตาํ
กว่า ,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกียวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ต เมือจําแนกตาม
ระยะเวลาทีคุณเข้าใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตในแต่ละครัง พบว่ากลุ่มชาวบ้านเข้าใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตประมาณ ชัวโมง คิดเป็ นร้อยละ . เมือจําแนกตามการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาใดบ่อยทีสุด พบว่าส่ วนใหญ่การ
เข้าใช้ง านระบบอิ น เทอร์ เน็ ตในช่ วงเวลา 15.01 – 18.00 น. คิ ด เป็ นร้อ ยละ . เมื อจําแนกตามการเข้าใช้งานระบบ
อินเทอร์ เน็ตบ่อยเพียงใด พบว่าส่วนใหญ่จะเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ . เมือจําแนกตามสถานที
ทีคุณเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นประจํา พบว่าส่วนใหญ่จะใช้สถานทีสถานศึ กษาเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็ น
ร้อยละ . เมือจําแนกตามอุปกรณ์หรื อเครื องมือทีคุณเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต พบว่าส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือ
เข้าใช้ง านระบบอิ น เทอร์ เน็ ต คิ ด เป็ นร้ อยละ . เมื อจําแนกตามกิ จ กรรมที ทําเป็ นประจําเมื อคุ ณ เข้าใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต พบว่าส่ วนใหญ่จะสนทนากับเพือน (Chat) คิดเป็ นร้อยละ . เมือจําแนกตามการเป็ นสมาชิกของสื อสังคม
ออนไลน์ใดบ้าง พบว่าส่ วนใหญ่จะเป็ นสมาชิกไลน์ (Line) และเฟสบุ๊ค (Facebook) คิดเป็ นร้อยละ . และเมือจําแนก
ตามการเป็ นสมาชิกของ E-mail พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นสมาชิ กของ Google คิดเป็ นร้อยละ . และผลการวิเคราะห์ การ
ประเมิ นความคิ ดเห็ น เกี ยวกับ ปั จจัยที มีผลต่อการใช้อิน เทอร์ เน็ต เมื อจําแนกตามปั จจัยทางด้านลักษณะทางสังคมและ
บรรทัดฐานของกลุ่มผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต ปั จจัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการ
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แลกเปลียนความรู ้ ปั จจัยทางด้านทัศนคติ เกี ยวกับความไว้ใจ ความปลอดภัยของระบบและความเป็ นส่ วนตัว และปั จจัย
ทางด้านการได้รับประโยชน์จากการใช้ พบว่าความคิดเห็นทีมีต่อความพึงพอใจส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี และเมือจําแนกตาม
ปัจจัยทางด้านคุณค่าทางด้านความบันเทิง พบว่าความคิดเห็นทีมีตอ่ ความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากทีสุด
การออกแบบและติดตังระบบเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตของชุมชน

ภาพที 2 แสดงแผนผังระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตของชุมชน
จากภาพที เป็ นการออกแบบแผนผัง ระบบเครื อข่ายอิ น เทอร์ เน็ ตของชุ มชน ตําบลลิ นถิ น อําเภอทองผาภู มิ
จังหวัด กาญจนบุ รี ซึ งมี สภาพพืนที เป็ นแนวระนาบขนานกับ ภูเขา บ้านของผูใ้ ช้บ ริ การมีระยะห่ างกัน มี ผูข้ อใช้บ ริ การ
ประมาณ หลังคาเรื อน หรื อ มี User จํานวนประมาณ 150 User โดยมี ก ารติ ด ตังเครื อข่ ายหลัก (Centre) ที วัด ผาสุ กิ จ
สุ วรรณ ซึ งจะติดตังอุป กรณ์ Switch 24 Port และ Router MikroTik และส่ งสัญญาณแบบ Wireless ไปที Site1 Site2 และ
Site3 ซึ งมีระยะทางแสดงดังภาพ ระบบทีออกแบบไว้สามารถทีจะทําการขยายจุดให้บริ การอินเทอร์เน็ตเพิมเติมได้อีกใน
อนาคต
ในส่ วนของ Router MikroTik เป็ น Router ทีใช้งานง่าย มีราคาถูก โดยจะทําการ Config ให้มีความสามารถดังนี
- เพิม ลบ แก้ไข ข้อมูล User ได้
- จํากัดเวลา และความเร็ ว ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
- กําหนดจํานวนผูใ้ ช้งานต่ออุปกรณ์ได้ เช่น ชือผูใ้ ช้/ อุปกรณ์
- กําหนดระยะเวลาการใช้งานคูปองได้
- กําหนดราคาของแพ็คเกจได้
- รองรับการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (พรบ.คอมพิวเตอร์)
- สํารองฐานข้อมูลได้
- ตัง Landing Page หลังจาก Login สําเร็จได้
- Disconnect ผูใ้ ช้งานทีไม่ตอ้ งการ
- Bypass เครื องคอมฯ โทรศัพท์มือถือ หรื อกล้องวงจรปิ ด(CCTV) ทีต้องการให้ใช้เน็ตแต่ไม่ตอ้ ง Login
- กําหนดเว็บไซต์ทีสามารถเข้าได้โดยไม่ตอ้ ง Login
- กําหนด Cookie และช่วงเวลาได้ สามารถให้ลอ็ กอินครังเดียววันละครัง ภายในหนึงวันไม่ตอ้ งล็อกอินแม้
จะถูกตัดออกจากระบบแล้วได้
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- มีระบบ Coupon/Login Feature
- หน้าเว็บ Login สามารถเปลียนได้
- ออกแบบหน้าตาและรู ปแบบคูปองเองได้
เมือทําการติดตังเสร็ จแล้วได้ทาํ การอบรมวิธีการใช้งานให้กบั ตัวแทนของชาวบ้านทีเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดูแล
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั ครังนี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที เป็ นกลุ่มชาวบ้านภายในตําบลลินถิ น อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัด กาญจนบุ รี จํานวนทังหมด คน เมื อจําแนกตามปั จจัยทางด้านลักษณะทางสังคมและบรรทัด ฐานของกลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานอิ นเทอร์ เน็ต ปั จจัยทางด้านลักษณะส่ วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปลียนความรู้
ปั จจัยทางด้านทัศนคติเกี ยวกับความไว้ใจ ความปลอดภัยของระบบและความเป็ นส่ วนตัว และปั จจัยทางด้านการได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ พบว่าความคิดเห็นที มีต่อความพึงพอใจส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี และเมือจําแนกตามปั จจัยทางด้าน
คุณค่าทางด้านความบันเทิง พบว่าความคิดเห็นทีมีต่อความพึงพอใจส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนทุนวิจยั จาก คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึงในความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ทีนี และขอขอบพระคุณเทศบาลตําบลลิน
ถิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทีดําเนินการติดต่อประสานงานต่างๆ ทําให้งานวิจยั นี ประสบความสําเร็ จในการทํา
วิจยั จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ทีนี

เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่อ

การศึ กษาแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติง านของบุ ค ลากรสถาบัน ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อม มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและศึกษาข้อเสนอแนะใน
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจใช้แบบสอบถามเพือศึกษาจากประชากร คือ บุคลากร คน
สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี ร้อยละ  และ  พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ระดับ ปริ ญญาตรี ประเภทจ้าง
เหมาบริ การ อายุงาน - ปี มีระดับทัศนคติต่อองค์กรมากกว่าทัศนคติต่องาน เฉลีย . โดยทัศนคติต่อองค์กรมากทีสุดที
จะไม่คิดเปลียนไปทํางานทีองค์กรอืน เฉลีย . และทัศนคตินอ้ ยทีสุดต่อนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือนขัน
เลือนตําแหน่ง มีความเป็ นธรรม และชัดเจนเหมาะสม เฉลีย . ทังนีเมือวิเคราะห์ดา้ นแรงจูงใจส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากทีสุด
ต่อการทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบตั ิงานในหน้าทีความรับผิดชอบอย่างเต็มกําลังความรู้ ความสามารถ เฉลีย . และ
น้อยทีสุด คือ การได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยหรื อรับรางวัลอันเนื องมาจากผลการปฏิบตั ิงานทําให้มีกาํ ลังใจทํางานอย่าง
เต็มที เฉลีย . ทังนี เสนอแนะว่าควรปรั บ ปรุ งหรื อเพิมสวัส ดิ การการรั กษาพยาบาลเพือจะช่ วยสร้างแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ,บุคลากร ,การปฏิบตั ิงาน
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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.

บทนํา

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เป็ นส่ วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
วิทยาเขตตรั ง ที ประกาศจัด ตังสถาบัน ฯ เมื อวันที กัน ยายน พ.ศ.
มีห น้าที ให้บ ริ การทางวิชาการ สนับ สนุ นการ
จัดการเรี ยนการสอน การจัดการศึ กษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานอืนๆ และสร้างงานวิจยั ด้าน
การอนุ รั ก ษ์ พ ัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ มที ได้รั บ การยอมรั บ ในระดั บ ชาติ ดั ง นั นการที สถาบั น
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิท ยาเขตตรั ง จะดําเนิ น งานให้บ รรลุ
เป้ าหมายได้ตอ้ งสนับ สนุ น การบริ ห ารทรัพยากรมนุ ษ ย์ เพือให้บุ คลากรสามารถปฏิ บ ัติงานได้อย่างมี คุณ ภาพ แต่การที
บุคลากรจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ ต้องให้บุคคลากรในหน่วยงานมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
เพือให้ องค์กรสามารถประสบความสําเร็ จ ตามเป้ าหมายที กําหนดไว้ แต่จากการสังเกตพฤติกรรมของบุค ลากรสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ตังแต่ระดับผูบ้ ริ หารถึงระดับพนักงานพบว่าบุคลากรแต่ละคนมีบทบาทในการปฏิบตั ิ
หน้าทีความรับผิดชอบแตกต่างกันตามตําแหน่งงานทีรับผิดชอบทําให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานทีแตกต่าง
กัน เช่น คนทีได้รับตําแหน่ งใหม่ มกั มีค วามตังใจจริ งที จะทํางาน แต่หากมี สิงใดมากระทบจะทําให้ค วามตังใจลดตําลง
คุณภาพของงานจะตําลง ดังนันการจูงใจจึ งเป็ นกระบวนการกระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั ิงานเกิดการพัฒนาปรับปรุ งผลงานให้ดีขึน
ซึ งจะทําให้ได้รับสิ งตอบแทนทางใจ (Psychic income) เพือทําให้เกิ ดความทุ่มเทความสามารถ ความอุตสาหะ พยายามใน
การทํางานอย่างเต็มที หากการจูงใจลดลงความอุตสาหะในการทํางานก็จะลดตําลงด้วย การส่งเสริ มให้คนมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานจึงเป็ นสิ งสําคัญ แต่แรงจูงใจก็มิใช่สิงทีจะสร้างขึนได้ในเวลาอันรวดเร็ ว และบังคับให้ดาํ รงอยูไ่ ด้ตลอดไป ดังนัน
ผูบ้ ริ หารจึงจําเป็ นต้องเข้าใจธรรมชาติของคนเพือที จะโน้มน้าวหรื อเสริ มสร้างให้คนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้แก่
องค์การได้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ดังนันผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจอย่างยิงทีจะทําการศึกษาว่ามีองค์ประกอบของแรงจูงใจใดบ้างทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในองค์กรเพือจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในการทีจะวางนโยบายและแผนการดําเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ
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1 ประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ประชากรที ใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ บุคลากรที ปฏิ บตั ิ งานของ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม จํานวน 7 คน ทีบรรจุก่อนเดื อน ต.ค.
เครื องมือที ใช้คือ แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
SD)
. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลส่ วนบุคคล

1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. ประเภทบุคลากร
. อายุการทํางาน

แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานบุคลากรของสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
- ทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กร
- ความเห็นเกียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน

3. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
3.1 ลักษณะเครื องมือ
เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามโดยเครื องมือที ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนมาเพือสอบถาม กลุ่มตัวอย่างโดยจัดทําแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั แบ่งออกเป็ น ตอน
ตอนที ข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นแบบบันทึกทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเพือบันทึ กข้อมูลพืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากรอายุการทํางาน
ตอนที 2 เ แบบสอบเกียวกับความรู ้สึกของท่านเกียวกับทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กร
แต่ละข้อมีระดับความเห็นทีให้เลือกตอบ ระดับ คือ
ข้อทีเลือก
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
1
ตอนที แบบสอบถามเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของท่านในปัจจุบนั แต่ละข้อมีระดับความเห็น
ทีให้เลือกตอบ ระดับ คือ
ข้อทีเลือก
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
1
ตอนที 4 ข้อเสนอแนะ เป็ นแบบสอบถามทีให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
3.2 วิธีสร้างเครื องมือ
การสร้างเครื องมือใช้ในการเก็บรวบรวม ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึนเอง ตามขันตอน ดังนี
1) ศึกษาหลักการทฤษฎีจากตํารา เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจยั
2) นําข้อมูลทีได้มากําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั
3) สร้างเครื องมือเป็ นแบบสอบถามแล้วเสนอให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงตามเนื อหา
(Content Validity) แล้วนํามาพิจารณาความเหมาะสมของสํานวนภาษา การใช้ถอ้ ยคํา และนําแบบสอบถามไปปรับปรุ ง
แก้ไข
4) นําแบบสอบถามที ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หลังจากนันจึ งนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขอีกครังก่อนนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 ผู ว้ ิจ ยั ขอความร่ ว มมื อ จากบุค ลากรของสถาบัน ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ งแวดล้อ ม และเก็บ
แบบสอบถามคื นด้วยตนเอง
4.2 รวบรวมแบบสอบถามทังหมดทีได้มาดําเนิ นการตามขันตอนการวิจยั ต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1ข้อมูลเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี และ
การหาค่าร้อยละ
5.2 คําถามเกียวกับทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กรด้านความรู ้สึกของท่านเกียวกับสถานภาพงานที
ท่านกําลังทําอยู่ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี และการหาค่าร้อยละโดยกําหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลีย โดยถือเกณฑ์ดงั นี
ค่าเฉลีย
แปลความหมาย
4.50 – 5.00
เห็นด้วยอย่างยิง
3.50 – 4.49
เห็นด้วย
2.50 – 3.49
ไม่แน่ใจ
1.50 – 2.49
ไม่เห็นด้วย
1.00 – 1.49
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
. คําถามเกียวกับเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของท่านในปั จจุบนั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
หาค่าร้อยละ และค่าเฉลีย (Mean) โดยกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลีย โดยถือเกณฑ์ดงั นี
ค่าเฉลีย
แปลความหมาย
4.50 – 5.00
เห็นด้วยอย่างยิง
3.50 – 4.49
เห็นด้วย
2.50 – 3.49
ไม่แน่ใจ
1.50 – 2.49
ไม่เห็นด้วย
1.00 – 1.49
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
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6. สถิตทิ ใช้
ี ในการวิจยั
สถิติพนฐาน
ื
(โดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Excel และSPSS FOR WINDOW )
(1) ค่าร้อยละ (Percentage)
(2) ค่าเฉลีย (Mean : x )
x
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x
N

เมือ x แทน ค่าเฉลีย
x แทน ผลรวมของข้อมูลทังหมด
N แทน จํานวนข้อมูลทังหมด
(3) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
S .D . 

ผลและวิจารณ์ ผล

 x  x

2

N

เมือ S.D. แทน ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
x แทน คะแนนระดับการประเมิน
x แทน ค่าเฉลีย
N แทน จํานวนข้อมูลทังหมด

1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.1 ข้ อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ โดยการแจกแจงค่าความถี (Frequency) และค่ าร้ อยละ
(Percentage) ดังนี
ตารางที 1 จํานวนและค่าแสดงร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษา
จํานวน (คน)
ร้อยละ
.เพศ

ชาย

หญิง
.ระดับการศึกษา

22

รวม

ตํากว่า ม.6

15
37

40.00
100.00

3

08.11

6

16.22

2

05.41

ปวช./ม.6

5

ปริ ญญาตรี

21

ปวส.

สูงกว่าปริ ญญาตรี

รวม

60.00

37

13.51

56.76

100.00
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.ประเภทบุคลากร

ข้าราชการ

0

00.00

1

02.70

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

จ้างเหมาบริ การ

16

พนักงานราชการ
ลูกจ้างชัวคราว

รวม

1-5 ปี

35.14

43.24

7
37

18.92
100.00%

1

02.70

15

40.54

.อายุการทํางาน

ตํากว่า 1 ปี

11

6-10 ปี

10 ปี ขึนไป

29.73

10

รวม
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27.03

37

100.00

จากตารางที พบว่า บุ คลากรและเจ้าหน้าที ของสถาบัน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง มีทงสิ
ั น คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ เพศหญิง
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รอ
งงมามีระดับการศึ กษา ปวส. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และน้อยทีสุดสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . ประเภทบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ เป็ นจ้างเหมาบริ ก าร จํานวน คน คิ ด เป็ นร้ อยละ . รองลงมาพนั กงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . และไม่มีขา้ ราชการ อายุการทํางานส่ วนใหญ่มีอายุงาน - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
รองลงมาอายุงาน ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
. ความเห็ น เกี ยวกับ ทัศ นคติ ต่องานและทัศ นคติ ต่อ องค์กรเป็ นการสอบถามความรู ้สึกของท่ านเกี ยวกับ
สถานภาพงานทีท่านกําลังทําอยู่ ดังแสดงในตารางที
ตารางที 2 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงแบนมาตรฐานเกียวกับทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อ องค์กรโดยรวมในแต่ละด้าน
ทัศนคติต่องาน

ความเห็นเกียวกับทัศนคติ

ทัศนคติต่อองค์กร

รวม

ไม่สามารถแสดง
รูปภาพได้

3.58

3.67

3.62



7.82

8.96

8.39

ระดับทัศนคติ
เห็นด้วย

เห็นด้วย
เห็นด้วย
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จากตารางที พบว่า บุ คลากรและเจ้าหน้าที ของสถาบัน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง มีระดับทัศนคติภาพรวมเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลีย . และเมือมองรายด้านพบว่า
มีค่าเฉลียเห็นด้วยต่อระดับทัศนคติองค์กรมากกว่าทัศนคติต่องาน
ตารางที 3 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงแบนมาตรฐานเกียวกับทัศนคติต่องานแยกรายข้อ
.สถานทีทํางานมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเหมาะสม
.อุปกรณ์และเครื องมือและสิ งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานมีเพียงพอ เหมาะสม
.มีการสนับสนุนความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร
อย่างเหมาะสม
.งานทีรับผิดชอบมีความท้าทาย ปริ มาณงานทีได้รับ
เหมาะสม
.องค์กรมีการสนับสนุนและให้โอกาสก้าวหน้าหรื อเลือน
ตําแหน่ง
.ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความช่วยเหลือ ให้คาํ ปรึ กษาเมือประสบ
ปัญหาทังจากการทํางานและปั 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

รวม

3.86
3.35
3.58

9.15
6.66

เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ

ทัศนคติต่องาน

.ท่านได้รับการยอมรับและปฏิบตั ิทีดีจากเพือนร่ วมงาน
.เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการทีได้รับมีความเหมาะสม

ไม่สามารถแสดง
รูปภาพได้

ระดับทัศนคติ
เห็นด้วย
เห็นด้วย

7.82

เห็นด้วย

จากตารางที พบว่า บุ คลากรและเจ้าหน้าที ของสถาบัน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง มีทศั นคติต่องานภาพรวมเห็นด้วย เฉลีย . มีระดับทัศนคติต่องานเห็ นด้วย
และไม่แน่ใจในจํานวนเท่ากัน โดยพบว่ามีค่าเฉลียเห็ นด้วยมากทีสุดต่อด้านสถานทีทํางานมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
เหมาะสม เฉลีย . และมีค่าเฉลียเห็ นด้วยน้อยทีสุดต่อไม่แน่ใจต่อการองค์กรมีการสนับสนุนและให้โอกาสก้าวหน้าหรื อ
เลือนตําแหน่ง เฉลีย .
ตารางที 4 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงแบนมาตรฐานเกียวกับทัศนคติต่อองค์กรแยกรายข้อ
ทัศนคติต่อองค์กร
ระดับทัศนคติ

ไม่สามารถแสดง
รูปภาพได้

.ท่านเข้าใจวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน

.องค์กรมีโครงสร้างการบังคับบัญชาและการกําหนดหน้าที
ความรับผิดชอบทีชัดเจนเหมาะสมกับงาน
.นโยบายและกฎระเบียบต่างๆในการปฏิบตั ิงานชัดเจน
เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิให้เกิดผลสําเร็จ
ได้
.นโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือนขัน เลือน
ตําแหน่ง 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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.ท่านเชือมันว่าองค์กรของท่านเป็ นหน่วยงานทีดีมนคงและ
ั
สามารถเติบโตต่อไปในอนาคต
.เมือมีผอู้ ืนกล่าวถึงองค์กรของท่านในทางทีไม่ดีท่าจะ
โต้ตอบและชีแจง .ข้อเท็จจริ งในทันที
.ท่านไม่คิดทีจะเปลียนไปทํางานทีองค์กรอืน

3.68

7.06

เห็นด้วย

3.73

9.34

เห็นด้วย

4.00

7.33

เห็นด้วย
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3.67
8.96
เห็นด้วย
รวม
จากตาราง พบว่า บุ ค ลากรและเจ้าหน้า ที ของสถาบัน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ มมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติต่อองค์กรภาพรวมเห็นด้วย เฉลีย . ทังนีเมือมองราย
ข้อพบว่า ไม่แน่ ใจต่อความเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน เฉลีย . และไม่ แน่ ใจนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือนขัน เลือนตําแหน่ง มีความเป็ นธรรม และชัดเจนเหมาะสม เฉลีย .
ตารางที 5 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงแบนมาตรฐานเกียวกับเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของท่านในปัจจุบนั
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

.ท่านมีความทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบตั ิงานในหน้าทีความรับผิดชอบ
ของท่านอย่างเต็มกําลังความรู ้ ความสามารถของท่านเสมอ
.ท่านมีการตังเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน
.ท่านมีความสุ ขกับการทํางาน และมาทํางานตรงเวลาเสมอ ไม่ขาดงานหากไม่มี
ความจําเป็ นหรื อมีเหตุผลทีเหมาะสม
.เมือพบกับปั ญหาหรื ออุปสรรคในการทํางานท่านไม่ทอ้ ถอยแต่พยายามหาทาง
แก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี
.เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆทีท่านได้รับอยูใ่ นปัจจุบนั ทําให้ท่าน
มีกาํ ลังใจทํางานเต็มที
.การได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยหรื อรับรางวัลอันเนืองมาจากผลการ
ปฏิบตั ิงานทําให้ท่านมีกาํ ลังใจทํางานอย่างเต็มที
.โดยรวมแล้วในปัจจุบนั ท่านมุ่งมันและยินดีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าทีความรับผิดชอบอย่างเต็มที
รวม

ไม่สามารถแสดง
รูปภาพได้



ระดับการ
จูงใจ

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

3.89

9.85

เห็นด้วย

จากตารางที พบว่า บุ ค ลากรและเจ้าหน้าที ของสถาบันทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับระดับ แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานในปั จจุบนั เฉลีย .
แต่เมือมองรายข้อพบว่าเห็นด้วยมากที สุดต่อแรงจูงใจความพยายาม ในการปฏิบตั ิงานในหน้าทีความรับผิดชอบของท่าน
อย่างเต็มกําลังความรู ้ ความสามารถของท่านเสมอ เฉลีย . และไม่แน่ ใจต่อแรงจูงใจการได้รับการยอมรับยกย่องชมเชย
หรื อรับรางวัลอันเนืองมาจากผลการปฏิบตั ิงานทําให้ท่านมีกาํ ลังใจทํางานอย่างเต็มที เฉลีย .
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. วิจารณ์ ผล
2.1 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
จากการวิ จ ัย พบว่า บุ ค ลากรและเจ้าหน้ า ที ของสถาบัน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง เห็นด้วยต่อทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กร ทีเห็นด้วยอาจเกิ ด
จากสถาบัน ฯ เป็ นองค์กรที สังกัดภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย จึงเข้าใจได้ว่าการจัด สิ งอํานวยความ
สะดวก สิ งแวดล้อม สวัสดิ การต่างๆ ต้องขึนอยู่กับมหาวิท ยาลัยฯ ในการขับเคลือน แต่ทงนี
ั ยังมีบุ คลากรและเจ้าหน้าที
บางส่ วนที ไม่แน่ใจต่อมีการสนับสนุ นความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรอย่างเหมาะสม ไม่แน่ใจต่อองค์กรมีการ
สนับสนุ นและให้โอกาสก้าวหน้าหรื อเลือนตําแหน่ง ไม่แน่ใจต่อผูบ้ งั คับบัญชาให้ความช่วยเหลือ ให้คาํ ปรึ กษาเมือประสบ
ปัญหาทังจากการทํางานและปั ญหาส่วนตัว ไม่แน่ใจต่อเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการทีได้รับมีความเหมาะสม ซึงสาเหตุที
บุคลากรและเจ้าหน้าทีเกิดความแน่ใจอาจเพราะว่าผูบ้ ริ หารขาดการชีแจงหรื อจาดการเอาใจใส่ ต่อพนักงานน้อยเกินไปทําให้
พนักงานขาดความไว้วางใจหรื อความเชื อมันในตัวของผูบ้ ริ หารซึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ณัฐวัตร สนหอม (
:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั ปั จจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั
พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ . ด้านลักษณะงาน . ด้านบรรยากาศในการทํางาน . ด้านการได้รับการยอมรั บจาก
ผู ้บั ง คับ บัญ ชา . ด้ า นความสํ าเร็ จ ในการทํา งาน . ด้ า นความก้า วหน้ าในการทํา งาน . ด้า นวิ ธี ก ารปกครองของ
ผูบ้ งั คับบัญชา . ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน . เงื อนไขสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ . ด้านเงินเดื อนและ
สวัสดิการ ปั จจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จากการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ อายุงาน ตําแหน่ง ในขณะทีเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เป็ นปั จจัยทีไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ส่วนด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานนันพบว่าเห็นด้วยกับแรงจูงใจทีสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัยมีให้ ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของกรองจิ ตต์ พรหมรักษ์ ( )
ได้ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ผลการวิจยั
พบว่า บรรณารักษ์ทีได้รับรางวัลมีแรงจูงใจในการ
ทํางานอยูใ่ นระดับมาก เมือมองรายข้อของแรงจูงใจยังคงไม่แน่ใจต่อการได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยหรื อรับรางวัลอัน
เนืองมาจากผลการปฏิบตั ิงานทําให้ท่านมีกาํ ลังใจทํางานอย่างเต็มที
2.2 เพื อศึ กษาข้ อ เสน อแน ะใน การสร้ า งแรงจู ง ใจใน การป ฏิ บั ติ งาน ของบุ คลากรส ถาบั น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
จากการวิ จ ัย พบว่ า บุ ค ลากรและเจ้า หน้า ที ของสถาบัน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรังมีขอ้ เสนอแนะว่าองค์ก รควรมีก ารปรับปรุ งเรื องสวัส ดิการการ

รักษาพยาบาลให้กบั บุคลากร
สรุ ปผลการวิจัย

ด้านทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กร พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าทีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง มีระดับทัศนคติภาพรวมเห็นด้วย โดยระดับทัศนคติต่อ
องค์กรมากกว่าทัศนคติต่องาน เฉลีย . มองรายข้อพบว่าส่ วนใหญ่มีทัศนคติต่อองค์กรมากที สุ ดที จะไม่คิดเปลียนไป
ทํางานที องค์กรอืน เฉลีย . และทัศนคติน้อยที สุ ดต่อนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื อนขัน เลือนตําแหน่ ง
มีความเป็ นธรรม และชัดเจนเหมาะสม เฉลีย .
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ด้านแรงจูงใจต่อการปฏิ บตั ิงาน พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในปั จจุบัน
มองรายข้อพบว่าส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากทีสุดต่อการทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบตั ิงานในหน้าทีความรับผิดชอบอย่าง
เต็ม กําลัง ความรู ้ ความสามารถ เฉลี ย . และน้อ ยที สุ ด คื อ การได้รับ การยอมรั บ ยกย่อ งชมเชยหรื อ รั บ รางวัล อัน
เนืองมาจากผลการปฏิบตั ิงานทําให้มีกาํ ลังใจทํางานอย่างเต็มที เฉลีย .

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูอ้ าํ นวยการและรองผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ที ค่อยให้คาํ แนะนํา
และสนับสนุนในการทําวิจยั ในครังนี ขอขอบคุณบุคลากรของสถาบันฯทีให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจนทํา
ให้งานวิจยั ครังนีสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
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สวาท สายปาระ * และ เพลิฬ สายปาระ
Sawat Saipara1* and Plern Saipara1

บทคัดย่อ

การวิจัยครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์หยุดการเผาป่ าของชาวบ้านในจังหวัดน่ าน
ทําการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามและทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น ด้วยวิธีการสุ่ มแบบตามสะดวก จาก
ชาวบ้าน บ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน จํานวน 27 ครัวเรื อน ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงเดื อนมีนาคม
ผลการศึ กษาสรุ ปได้ดงั นี ระดับการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์หยุดการเผาป่ าของชาวบ้านในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
และเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมในการศึกษาปั ญหา ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ ด้านการมีส่วน
ร่ วมในการบํารุ งรักษาและปรับปรุ งแก้ไข และด้านการมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล พบว่าระดับการมีส่วนร่ วมอยู่
ในระดับมาก
คําสําคัญ: 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
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การเกิดไฟป่ าในประเทศไทยส่วนมากมีสาเหตุจากการกระทําของมนุษย์ เนืองจากปั ญหาเกียวกับเศรษฐกิจ สังคม
ทําให้ประชาชนต้องเข้าไปใช้ประโยชน์ในพืนทีป่ า ซึงมีกิจกรรมทีต้องจุดไฟในพืนทีป่ าหลายรู ปแบบ ทําให้เป็ นสาเหตุของ
การเกิ ด ไฟป่ า การเกิ ด ไฟป่ าโดยฝี มื อ ของมนุ ษ ย์มี ท ังตังใจหรื อ โดยประมาท ซึ งแบ่ ง ตามลัก ษณะของกิ จ กรรมและ
วัตถุป ระสงค์ที เกิ ด ขึ น ได้แก่ ล่าสัต ว์ จุ ดไฟเพื อให้ สัตว์หนี ออกจากที ซ่ อน เพือสะดวกในการล่ า เผาไร่ เผากําจัด วัชพื ช
เตรี ยมพืนทีเพาะปลูกโดยปราศจากการควบคุมทําให้ไฟลุกลามเข้าไปในป่ า หาของป่ า ตีผงึ เก็บไข่มดแดง ผักหวาน หน่อไม้
เห็ด ใบตองตึง เก็บฟื น เลียงสัตว์ เพือให้หญ้าแตกใบอ่อนเป็ นอาหารสัตว์ในบริ เวณใกล้พืนทีป่ าแล้วเกิดลุกลามเข้าไปในป่ า
นักท่องเทียวหุ งต้มอาหาร ให้แสงสว่าง ให้ความอบอุ่น แล้วดับไม่สนิทเกิดเป็ นไฟป่ าในทีสุ ด (www.dnp.go.th/forestfire)
จังหวัดน่าน มักจะมีปัญหาหมอกควัน จากการเผา รวมถึงไฟป่ าทีเกิดขึน ได้สร้างความสู ญเสี ยและเป็ นอันตรายต่อ
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ ก่อให้เกิดความเสี ยหายทางเศรษฐกิจ การท่องเทียว รวมถึงสภาพอากาศที
มีฝุ่นละออง ขนาดเล็ก ทําให้ช่วงที มีไฟป่ า ประชาชนจะป่ วยเป็ นโรคระบบทางเดิ นหายใจ ทังนี เพือรั กษาไว้ซึงคุ ณภาพ
อากาศที ดี และเป็ นที ชื นชมของนักท่องเทียว ซึ งเป็ นนโยบายที ทางจังหวัดได้เชิ ญชวนให้นักท่องเที ยว เข้ามาเที ยวจังหวัด
น่ าน ตลอดทังปี หน่ วยงานทางราชการในจังหวัดได้ขอความร่ วมมือจากประชาชนให้งดการบุกรุ กแผ้วถางป่ า และการจุด
ไฟเผาป่ าโดยเด็ดขาด เนื องจากเป็ นการกระทําทีผิดกฎหมาย ผูฝ้ ่ าฝื นจะต้องได้รับโทษตามพ.ร.บ.ป่ าไม้ พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.
อุท ยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 พร บ.ป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 หรื อ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่ าพ.ศ. 2535 แล้วแต่
กรณี
มี อ ัตราโทษจําคุ กตังแต่ห กเดื อนถึ งเจ็ด ปี หรื อปรั บ ตังแต่ 5,000 – 100,000 บาท หรื อ ทังจําทังปรั บ หาก
จําเป็ นต้องจุดไฟเผาเศษวัชพืชทีเกษตรกรรม ซึงอยูใ่ กล้กบั ป่ าธรรมชาติจะต้องทําแนวกันไฟล้อมรอบพืนทีก่อนทําการจุดไฟ
และต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพือป้ องกันมิให้เกิ ดไฟลุกลามเข้าพืนทีป่ า ธรรมชาติ บริ เวณสองข้างทางหลวงทุกสายใน
ท้องที จังหวัด น่ าน ให้งดเว้น จุ ดไฟเผา (http://www.legendnews.net/) จากวิกฤติ การณ์ คนในท้องถิ นจึงมี บ ทบาทในการ
ช่วยกันแก้ปัญหา และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยทุกคนร่ วมแสดงความคิดเห็น และ
ร่ วมดําเนิ นการกิ จกรรมต่างๆ เพือกําหนดวิถีชีวิตของประชาชานด้วยตัวของประชาชนเอง โดยรัฐเป็ นฝ่ ายสนับสนุนตาม
ความจําเป็ น ซึงอาจมีหน่วยงานทีจัดการแตกต่างกันไป ตังแต่ครัวเรื อน กลุ่มสถาบัน และชุมชน โดยทุกองค์กรต้องกระทํา
ร่ วมกัน และต้องมีการจักองค์กรของชุมชนอย่างเป็ นระบบแบบแผน จึงจะสามารถทําให้การกระทําร่ วมกันเกิ ดขึนได้ (ธี ร
ศักดิ คําแสนพันธ์. )
ดังนัน จึ งมีการการรณรงค์เพือหยุด การเผาป่ าขึน โดยการสร้างความรู ้ ความเข้าใจผลกระทบและตระหนักถึง
อันตรายควันพิษที เกิดจากไฟป่ าให้แก่ชาวบ้าน ได้หยุดการจุดไฟเผาป่ าและจุดไฟเผาไร่ นา เพือลดควันไฟทีเกิดจากการเผา
ไหม้ เพือป้ องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมให้สดใสสมบูรณ์สาํ หรับทุกคนในชุมชน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ชาวบ้าน บ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ หมู่ที 3 ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน จํานวน 27 ครัวเรื อน ระหว่างเดือน
ตุลาคม
ถึงเดือนมีนาคม
ทําการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามและทําการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น ด้วย
วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก
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2. เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื องมื อที ใช้ คื อแบบสอบถาม เพือหาค่าร้ อยละและข้อมูลของข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามและหา
ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นการเข้าร่ วมกิจกรรมของชาวบ้าน โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที ข้อมูลเกียวกับความพึงพอใจของประชาชนบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์
ตอนที ข้อเสนอแนะ
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน
โดยมีการสุ่ มตัวอย่างประชากรบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ จํานวน 27 ครัวเรื อน และมีการกําหนดข้อคําถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ดังนี
ดีมาก
กําหนดนําหนักคะแนนเท่ากับ
5
คะแนน
ดี
กําหนดนําหนักคะแนนเท่ากับ
4
คะแนน
ปานกลาง
กําหนดนําหนักคะแนนเท่ากับ
3
คะแนน
พอใช้
กําหนดนําหนักคะแนนเท่ากับ
2
คะแนน
ควรปรับปรุ ง
กําหนดนําหนักคะแนนเท่ากับ
1
คะแนน
เมือได้ค่าเฉลีย ( Mean ) แล้วนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับความพึงพอใจของประชาชนบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์
ต่อกิจกรรมโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ าทีกําหนดไว้ ดังนี
ค่าเฉลีย
การแปลผล
4.50 – 5.00
มีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมในระดับดีมาก
3.50 – 4.49
มีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมในระดับดี
2.50 – 3.49
มีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
มีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมในระดับน้อย
1.00 – 1.49
มีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมในระดับควรปรับปรุ ง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ตอนที 1 ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลีย แล้วนําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที 2 ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานแล้วนําเสนอในรู ป
ตารางประกอบคําบรรยาย
เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลียระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ มากทีสุ ด
ค่าเฉลียระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ค่าเฉลียระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลียระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ ควรปรับปรุ ง
ค่าเฉลียระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับ ควรปรับปรุ งอย่างยิง
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรณรงค์หยุดการเผาป่ า ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือน พฤษภาคม 2560 พบว่า
ส่ วนที ข้อมูลทัวไป
ตารางที 1 แสดงข้อมูลเพศของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
เพศ
จํานวน
ร้อยละ
ชาย
15
55.56
หญิง
12
44.44
รวม
100
100
จากตารางที 1 พบว่าเป็ นเพศหญิง จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.55 และ เพศชาย จํานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 44.44 ตามลําดับ
ตารางที 2 แสดงข้อมูล อายุของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
อายุ
จํานวน
ร้อยละ
20 – 30 ปี
3
11.11
31 – 40 ปี
14
51.85
41 – 50 ปี
4
14.81
50 ปี ขึนไป
6
22.22
รวม
27
100
จากตารางที 2 พบว่าผูร้ ณรงค์ส่วนใหญ่จะมีอายุตงแต่
ั 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 51.85 รองลงมาอายุ 50 ปี ขึนไป
คิดเป็ นร้อยละ 22.22 รองลงมาอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.81 รองลงมาอันดับสุดท้ายคิดเป็ นร้อยละ 11.11 ตามลําดับ
ตารางที 3 แสดงข้อมูลระดับการศึกษาของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
ระดับการศึกษา
จํานวน
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
จากตารางที 3 พบว่าผูร้ ณรงค์ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับชันประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 74.07 อันดับที 2 ระดับ
มัธยมศึกษา และปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 7.4รองลงมาระดับปริ ญญาตรี สูงกว่าปริ ญญาตรี และไม่ได้เรี ยน คิดเป็ นร้อยละ
3.70 ตามลําดับ
ตารางที 4 แสดงข้อมูลตามภูมิลาํ เนาของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
ภูมิลาํ เนา
จํานวน
ร้อยละ
เกิดในตําบลนี
27
100
ย้ายมาจากตําบลอืน
รวม
27
100
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จากตารางที 4 พบว่าผูร้ ณรงค์ส่วนใหญ่จะเป็ นคนในพืนทีคิดเป็ นร้อยละ 100
ตารางที 5 แสดงข้อมูลการมีตาํ แหน่งทางสังคมของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
ตําแหน่งทางสังคม
จํานวน
ร้อยละ
มี
8
29.63
ไม่มี
19
70.37
รวม
27
100
จากตารางที 5 พบว่าผูท้ ีมีตาํ แหน่งทางสังคมส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนร่ วมในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 70.37 รองลงมา
จะมีส่วนร่ วมในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 29.63 ตามลําดับ
ตารางที 6 แสดงข้อมูลการประกอบอาชีพของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
อาชีพ
จํานวน
ร้อยละ
รับราชการ หรื อรัฐวิสากิจ
ค้าขาย
2
7.14
รับจ้าง
1
3.70
เกษตรกร
20
74.07
อืน ๆ
3
11.11
รวม
27
100
จากตารางที 6 พบว่าส่ วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 74.07 อันดับทีสองอาชีพอืน ๆ คิดเป็ นร้อยละ
11.11 รองลงมาเป็ นอาชีพค่าขาย คิดเป็ นร้อยละ 7.41 อันดับสุดท้ายเป็ นอาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 3.70 ตามลําดับ
ตารางที 7 แสดงข้อมูลในการประกอบอาชีพรองของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
อาชีพ
จํานวน
ร้อยละ
ค้าขาย
3
11.11
รับจ้าง
20
74.07
เกษตรกร
3
11.11
อืน ๆ
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าการประกอบอาชี พส่ วนใหญ่จะมีอาชี พรั บ จ้าง คิ ด เป็ นร้ อยละ . อัน ดับ ที สองอาชี พ
เกษตรและอาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ นอาชีพรับจ้าง ตามลําดับ
ตารางที 8 แสดงข้อมูลรายได้ของครัวเรื อนต่อเดือนของผูร้ ณรงค์หยุดการเผาป่ า
รายได้ต่อเดือน
จํานวน
ร้อยละ
ตํากว่า 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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จากตารางที 8 พบว่ารายได้ของครัวเรื อนต่อเดือนส่วนใหญ่จะมีรายได้ตงแต่
ั 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
66.66 รองลงมาอันดับทีสองมีรายได้ตากว่
ํ า 5,000 บาท และ มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.81 อันดับสุ ดท้ายมี
รายได้ตงแต่
ั 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.71 ตามลําดับ
ส่ วนที 2 ข้อมูลสถานการณ์เผาป่ าในหมู่บา้ น
ตารางที 9 แสดงข้อมูลสาเหตุของการเกิดการเผาป่ าในหมูบ่ า้ น
การเกิดการเผาป่ าในหมู่บา้ น
จํานวน
ร้อยละ
การเผานา / ไร่
10
37.04
ล่าสัตว์
การเก็บหาของป่ า
4
14.81
เผาขยะ
7
25.93
การเผาหญ้าเพือเลียงสัตว์
6
22.22
อืน ๆ
รวม
27
100
จากตารางที 9 พบว่าสาเหตุของการเกิ ดการเผาป่ าในหมู่บ ้านส่ วนใหญ่จ ะเป็ นการเผานา / ไร่ คิด เป็ นร้อยละ
. รองอันดับทีสองการเผาขยะ คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ นการเผาหญ้าเพือเลียงสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ .
รองลงมาเป็ นการเก็บหาของป่ า คิดเป็ นร้อยละ . อันดับสุ ดท้ายอาชีพล่าสัตว์และอืน ๆ ตามลําดับ
ตารางที 10 แสดงข้อมูลผูท้ ีทําให้เกิดการเผาป่ าในชุมชน
การเกิดการเผาป่ าในชุมชน
จํานวน
ร้อยละ
คนในชุมชน
27
100
คนนอกชุมชน
ไม่ทราบ
อืน ๆ
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าผูท้ ีทําให้เกิดการเผาป่ าส่ วนใหญ่จะเป็ นคนในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ
รองลงมาจะเป็ น
คนนอกชุมชน ไม่ทราบ และอืน ๆ คิดเป็ นร้อยละ ตามลําดับ
ตารางที 11 แสดงข้อมูลผลกระทบจากการเผาป่ า
ผลกระทบจากการเผาป่ า
จํานวน
ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ
20
74.07
ไม่ได้รับผลกระทบ
.
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าได้รับผลกระทบจากการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
การเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที 12 แสดงข้อมูลกรณี ทีได้รับผลกระทบจากการเผาป่ า
ผลกระทบจากการเผาป่ า
จํานวน
ร้อยละ
ไหม้พืชผลทีทํามาหากินของท่าน
13
48.15
มีผลต่อสุขภาพของท่านหรื อ
.
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สมาชิกในครัวเรื อนของท่าน
ไหม้ทีอยูอ่ าศัย
.
อืน ๆ
รวม
27
100
จากตารางที พบว่ากรณี ทีได้รับผลกระทบส่ วนใหญ่จะเป็ นการไหม้พืชผลทีทํามาหากิ นของท่าน คิดเป็ นร้อย
ละ . อันดับทีสองมีผลต่อสุ ขภาพของท่านหรื อสมาชิกในครัวเรื อนของท่าน คิดเป็ นร้อยละ . และรองลงมาไหม้
ทีอยูอ่ าศัย คิดเป็ นร้อยละ . และอืน ๆ ตามลําดับ
ตารางที 13 แสดงข้อมูลวิธีการป้องกันการเกิดการเผาป่ าในชุมชน
วิธีการป้ องกันการเกิดการเผาป่ าในชุมชน
จํานวน
ร้อยละ
มีการป้ องกันการเกิดการเผาป่ า
22
81.48
ไม่มีวธิ ี การป้ องกันการเกิดการเผาป่ า
.
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าวิธีการป้ องกันการเกิดการเผาป่ าในชุมชนส่วนจะมีแนวป้ องกันการเกิดไฟป่ าในชุมชน คิด
เป็ นร้อยละ . รองลงมาจะไม่มีแนวป้ องกันการเกิดไฟป่ าในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที 14 แสดงข้อมูลกรณี ทีมีการป้ องกันการเกิดการเผาป่ า
การป้ องกันการเผาป่ า
จํานวน
ร้อยละ
ช่วยทําแนวกันไฟ
10
37.04
ช่วยรณรงค์ไม่ให้มีการเผาป่ า
.
ช่วยแจ้งข่าวไฟป่ า
.
ช่วยดับไฟป่ า
.
ช่วยลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า
.
ประชาสัมพันธ์ผลกระทบของการเผาป่ า
2
7.41
อืน ๆ
รวม
27
100
จากตารางที พบว่ากรณี ทีมีการป้ องกันส่ วนใหญ่จะช่วยกันทําแนวกันไฟ คิดเป็ นร้อยละ . รองอันดับที
สองช่วยแจ้งข่าวไฟฟ้าและช่วยดับไฟป่ า คิดเป็ นร้อยละ . รองอันดับทีสามช่วยรณรงค์ไม่ให้มีการเผา คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมาช่วยลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ าและประชาสัมพันธ์ผลกระทบของการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ . และ
อืน ๆ ตามลําดับ
ส่ วนที ความคิดเห็นเกียวกับโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ า
ตารางที แสดงข้อมูลการทราบว่าหมู่บา้ นมีโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ า
หมู่บา้ นของท่านเป็ นหมูบ่ า้ นตามโครงการทราบหรื อไม่
จํานวน
ร้อยละ
ทราบ
22
81.48
ไม่ทราบ
.
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าคนในหมู่บา้ นจะทราบโครงการ คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ นการไม่ทราบโครงการ
คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
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ตารางที แสดงข้อมูลการได้รับทราบข้อมูล
แหล่งข้อมูล
จํานวน
ร้อยละ
เสี ยงตามสายในหมู่บา้ น
13
48.15
เจ้าหน้าทีโครงการ
.
ป้ายประชาสัมพันธ์
5
18.52
เจ้าหน้าทีของกรมป่ าไม้
วิทยุกระจายเสี ยง
.
อืน ๆ
.
รวม
27
100
จากตารางที 16 พบว่าชาวบ้านส่ วนใหญ่ จ ะได้รับ ข้อมูลจากเสี ยงตามสายในหมู่บ ้าน คิ ด เป็ นร้อยละ .
อันดับทีสองป้ ายประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ . อันดับทีสามเจ้าหน้าทีโครงการและวิทยุกระจายเสี ยง คิดเป็ นร้อย
ละ . รองลงมาอืน ๆ คิดเป็ นร้อยละ . และเจ้าหน้าทีกรมป่ าไม้ ตามลําดับ
ตารางที แสดงข้อมูลการมีส่วนสนับสนุนโครงการของสมาชิกในครัวเรื อน
สมาชิกในครัวเรื อนมีส่วนสนับสนุนโครงการ
จํานวน
ร้อยละ
ไม่มีส่วนสนับสนุนโครงการ
12
44.44
มีส่วนสนับสนุนโครงการ
.
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะมีส่วนสนับสนุนโครงการ คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาจะไม่มีส่วน
สนับสนุนโครงการ คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที แสดงข้อมูลสมาชิกในครัวเรื อนมีส่วนช่วยสนับสนุนในการป้องกันการเกิดการเผาป่ า
สนับสนุนการป้ องกันการเกิดการเผาป่ า
จํานวน
ร้อยละ
ทําแนวกันไฟ
10
37.04
แจ้งข่าวการเผาป่ า
.
ปฏิบตั ิงานดับไฟป่ า
.
ลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า
.
ประชาสัมพันธ์ในหมู่บา้ น
2
7.41
อืน ๆ
รวม
27
100
จากตารางที พบว่ามีการทําแนวกันไฟ คิดเป็ นร้อยละ . รองอันดับที สองปฏิ บตั ิงานดับไฟป่ า คิดเป็ น
ร้อยละ . รองอันดับที สามแจ้งข่าวการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ าและ
ประชาสัมพันธ์ในหมู่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ . และอืน ๆ ตามลําดับ
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ตารางที แสดงข้อมูลการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านมีส่วนทําให้ไฟป่ าลดลง
หมู่บา้ นของท่านมีส่วนทําให้ไฟป่ าลดลง
จํานวน
ร้อยละ
ลดลง
.
คงที
.
เพิมขึน
.
รวม
27
100
ตารางที พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีส่วนทําให้ไฟป่ าลดลง คิดเป็ นร้อยละ . อันดับทีสองคงที คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาเพิมขึน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที แสดงข้อมูลกรณี ทีทําให้ไฟป่ าลดลง
กรณีทีทําให้ไฟป่ าลดลง
จํานวน
ร้อยละ
ชุมชนให้ความร่ วมมือในการหยุดการเผาป่ า
11
40.74
ชุมชนร่ วมมือกันป้ องกันการเผาป่ า
9
33.33
ชุมชนร่ วมมือกันลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า
.
อืน ๆ
.
รวม
27
100
จากตารางที พบว่ากรณี ทีทําให้ไฟป่ าลดลงส่ วนใหญ่ชุมชนให้ความร่ วมมือในการหยุดการเผาป่ า คิดเป็ นร้อย
ละ . อัน ดับ ที สองชุ ม ชนร่ วมมื อ กัน ป้ อ งกัน การเผาป่ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . อัน ดับ ที สามชุ ม ชนร่ วมมื อ กัน
ลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคืออืน ๆ คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที แสดงข้อมูลกรณี ทีทําให้ไฟป่ าเพิมขึน
กรณีทีทําให้ไฟป่ าเพิมขึน
จํานวน
ร้อยละ
ชุมชนยังมีการเผาป่ าโดยไม่มีการควบคุม
.
ชุมชนไม่ร่วมมือกันป้ องกันการเผาป่ า
.
ชุมชนไม่ร่วมมือกันลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า
.
มีการแกล้งจุดไฟ
.
อืน ๆ
รวม
27
100
จากตารางที พบว่ากรณี ทีทําให้ไฟป่ าเพิมขึนเนืองจากชุมชนยังมีการเผาป่ าโดยไม่มีการควบคุม คิดเป็ นร้อยละ
. อันดับทีสองชุมชนไม่ร่วมมือกันป้ องกันการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ . อันดับทีสามมีการแกล้งจุดไฟ คิดเป็ นร้อย
ละ . รองลงมาชุมชนไม่ร่วมมือกันลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่ า คิดเป็ นร้อยละ . และอืน ๆ ตามลําดับ
ตารางที แสดงข้อมูลความต้องการให้มีการรณรงค์ในหมูบ่ า้ น
ความต้องการให้มีโครงการรณรงค์ในหมู่บา้ น
จํานวน
ร้อยละ
ต้องการให้มี
20
74.07
ไม่ตอ้ งการให้มี
.
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าหมู่บา้ นต้องการให้รณรงค์แบบนี อีก คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาไม่ตอ้ งการให้มี คิด
เป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
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ตารางที แสดงข้อมูลประชาชนในพืนทีมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นโครงการตามความเหมาะสม
ประชาชนในพืนทีมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นโครงการตามความเหมาะสม
จํานวน
ร้อยละ
เหมาะสม
18
66.67
ไม่เหมาะสม
.
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นโครงการมีความเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ
. และไม่เหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที แสดงข้อมูลขันตอนการมีส่วนร่ วมโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ า
ขันตอนการมีส่วนร่ วม
จํานวน
ร้อยละ
เห็นด้วย
19
70.37
ไม่เห็นด้วย
.
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าขันตอนการมีส่วนร่ วมโครงการรณรงค์หยุหดการเผาป่ าจะเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ .
ตามลําดับ
ตารางที แสดงข้อมูลการมีส่วนร่ วมของประชาชนมีความจําเป็ นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่ า
ประชาชนมีความจําเป็ นอย่างมากในการแก้ไขปัญหา จํานวน
ร้อยละ
เห็นด้วย
17
62.93
ไม่เห็นด้วย
.
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนมีความจําเป็ นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาการเกิดการเผาป่ า
จะเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ . และไม่เห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที แสดงข้อมูลภาพรวมการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในการดําเนินการโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ า
สรุ ปภาพรวมของโครงการ
จํานวน
ร้อยละ
มาก
.
ปานกลาง
.
น้อย
.
รวม
27
100
จากตารางที พบว่าภาพรวมของโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ าจะอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
. และอันดับทีสองระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที 27 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับความคิดเห็นทีมีต่อการจัดทํา
โครงการ
ที
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย
ส่ วนเบียงเบน
ระดับความ
มาตรฐาน
คิดเห็น
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2
3
4
5
6
7
รวม

ในการรณรงค์ครังนีคิดว่าสามารถ
ช่วยให้ไฟป่ าลดลงหรื อไม่
ในการรณรงค์แต่ละครัง ท่านให้ความ
สําคัญมาก น้อยเท่าไหน
ข้อมูลทีนําเสนอมีความเหมาะสม
และมีเนือหามาก น้อย
ระยะเวลาในการทําโครงการ
รณรงค์หยุดการเผาป่ า
นักศึกษาทีมาทํากิจกรรมรณรงค์
การแต่งกายเรี ยบร้อย
การประชาสัมพันธ์ได้รับรู ้ข่าวสาร
มากน้อยเพียงใด
อยากให้จดั กิจกรรมรณรงค์นีขึน
อีกหรื อไม่

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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จากตารางที 27 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับความ
คิดเห็ น ที มีต่อการจัดทําโครงการรณรงค์ห ยุดการเผาป่ าจากชาวบ้านในหมู่บ้านและบุคคลอืนที เกียวข้องกับ การดําเนิ น
โครงการณรงค์หยุดการเผาป่ าพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากจะมีความคิดเห็นเกียวกับโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่ า
ค่าเฉลีย อยูใ่ นระดับ 4.26 และส่ วนเบียงแบนมาตรฐาน อยูใ่ นระดับ 0.59 พบว่าอยูร่ ะดับความคิดเห็นระดับดี

สรุ ปผลการวิจัย

ชาวบ้านมีความคิดเห็ นต่อการรณรงค์หยุดการเผาป่ า อยูใ่ นระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านได้รับข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ได้รับรู ้ข่าวสาร มีความเข้าใจ ในการอนุรักษ์สิงแวดล้อม ส่ วนการนําไปพัฒนา การฟื นฟูและตระหนักรู ้ใน
การอนุรักษ์น่าจะคงอยูอ่ ย่างยังยืน และชาวบ้านมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทีแตกต่างกันทําให้มีพฤติกรรมการ
มีส่วนร่ วมแตกต่างไปด้วย
ด้านการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์หยุดการเผาป่ าของชาวบ้านในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นราย
ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมในการศึกษาปั ญหา ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ ด้านการมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรักษา
และปรั บ ปรุ งแก้ไข และด้านการมีส่ วนร่ วมในการติ ด ตามประเมิ น ผล พบว่าระดับ การมี ส่ วนร่ วมอยู่ในระดับ มาก แต่
ชาวบ้านมีขอ้ เสนอแนะให้หน่วยงานทีเกียวข้อง มีการดําเนินการรณรงค์หยุดการเผาป่ า โดยต้องดําเนิ นการก่อนเข้าสู่ฤดูกาล
เผาป่ า ควรจัดกิ จกรรมเสริ มความรู้ความเข้าใจให้มากขึน ทางการควรวางมาตรการในการป้ องกันมากกว่าการแก้ไขปั ญหา
และควรนํากฎหมายมาใช้ควบคุมและจริ งจังซึงสอดคล้องกับวิสาสิ นี กัยวิกยั โกศล ( ) เพราะบางครังหน่วยงานขาดการ
ให้ความรู ้แก่ ชาวบ้าน ขาดความเอาใจใส่ อย่างจริ งจัง และอาจประชาสัมพันธ์ หรื อการได้รับข่าวสารไม่ท ัวถึง เพราะการ
ได้รับข่าวสารเป็ นการสร้างแรงกระตุน้ ในการเข้ามามีส่วนร่ วม หากได้รับข่าวสารไม่ทวถึ
ั งก็จะส่ งผลให้ขาดการร่ วมมือใน
การแก้ปัญหาได้ ซึงสอดคล้องกับวียธุ ท์ จํารัสพันธ์ และคณะ ( )
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งานวิจยั เรื องนี ได้รับทุนสนับสนุ นการทําวิจยั จากเงินงบประมาณการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาสิ งแวดล้อมกับ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมา ณ ทีนี

เอกสารอ้ างอิง

กัลยา วานิ ชย์บญั ชา. 2548. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ. พิมพ์ครังที 2. กรุ งเทพ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับไฟ.ส่วนควบคุมไฟป่ า.แหล่งทีมา: http:// www.dnp.go.th/forestfire , 7 พฤษภาคม 2556
ธี รศักดิ คําแสนพัน ธ์ .
. การมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รักษ์ป่ าโสกรั งของประชาชนกับองค์การบริ ห ารตําบลหนองบัว
อําเภอพยัคฆพิสยั จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิลาสิ นี กัยวิกัยโกศล.
. การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ กรณี ศึ กษามูลนิ ธิกระต่ายใน
ดวงจันทร์ . วิทยานิ พนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัด การมนุ ษย์กับสิ งแวดล้อม) เชี ยงใหม่ บัณฑิ ตวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วียุธท์ จํารั สพันธ์ และคณะ.
. รายงานการวิจยั เรื องการจัดการป่ าไม้ชุมชนโดยองค์ท้องถิน. โครงการวิจยั วนศาสตร์
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศรี ประไพ คุม้ ศัตรา.
. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : ศึกษากรณี ตาํ บลช่องสะเดา อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สื อ ออ น ไลน์ . จั ง ห วั ด น่ าน เตรี ยม ป้ องกั น แก้ ไ ข ปั ญ ห าไฟ ป่ าห ม อก ควั น ใน ช่ วงฤดู แล้ ง นี . แห ล่ งที ม า:
htpp://www.legendnews.net/ , 7 พฤษภาคม
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการรับรู้เรื องสิทธิแรงงานเพือเตรี ยมตัวสู่ โลกอาชี พของนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที กําลัง ศึ ก ษาในชันปี ที ภาคเรี ยนที ปี การศึ ก ษา
จํา นวน คน เครื องที ใช้ใ นการวิ จัย คื อ
แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทังหมดมี การรับรู้ เรื องวันเวลาในการทํางานปกติ และอัตราค่าจ้างที มีสิท ธิ
ได้รับไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขันตําตามที กฎหมายกําหนด นอกจากนี พบว่านักศึ กษาส่ วนใหญ่มีการรับรู้เรื องการกําหนด
วันหยุด สิ ท ธิ ของการลาป่ วย และสวัสดิ การตามที กฎหมายกําหนด เรื องที นักศึ กษาขาดการรับ รู ้ คือ สิ ท ธิ แรงงานด้าน
ค่าชดเชย
คําสําคัญ : 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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ความสําคัญและทีมาของปัญหา
ปั จ จุ บ ั น ประเทศไทยเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นจึ ง ทํา ให้ เกิ ด การแข่ ง ขัน ทางการตลาดแรงงานอย่า งเข้ม ข้น
โดยผูป้ ระกอบการสามารถเลือกแรงงานจากประเทศเพือนบ้านได้อย่างเสรี และสะดวกสบายมากขึน เนืองจากผูใ้ ช้แรงงาน
จากประเทศเพือนบ้านทัง 10 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยนสามารถเดิ นทางเข้าออกได้สะดวกมากขึน ประกอบกับ
อัตราค่าแรงขันตําต่อวันในประเทศไทยมีอตั ราสู งกว่าเมือเทียบกับประเทศเวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย และ
อินโดนี เซี ย ซึ งเป็ นส่ วนสําคัญทีดึงดูดความสนใจจากผูใ้ ช้แรงงานในประเทศอืน ๆ เข้ามาทํางานในประเทศไทย รวมทังค่า
ครองชี พในประเทศไทยยังไม่สูงมาก เมือเทียบกับประเทศสิ งค์โปร์ ลาว บูรไนดารุ สซาลาม กัมพูชา และเมียนมาร์ คิดเป็ น
ร้อยละ 67.09, 27.25, 9.26, 5.76 และ4.61 ตามลําดับ (ณกฤช เศวตนันท์. 2549 : ออนไลน์) ดังนันการเข้าใจถึงสิ ทธิแรงงาน
ขันพืนฐานจึงเป็ นเรื องสําคัญสําหรับนักศึกษาทีต้องออกไปเป็ นกําลังสําคัญในตลาดแรงงานของประเทศ เพือใช้เป็ นข้อมูล
พืนฐานในการตัดสิ นใจต่อรองเกี ยวกับสภาพการจ้างที เหมาะสมในการเลือกประกอบอาชีพ รวมทังมีทศั นคติทีดี ต่อการ
แข่งขันเพือเข้าสู่ตลาดแรงงาน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับ แก้ไข พ.ศ.
2560 ทีได้กาํ หนดสิ ทธิขนพื
ั นฐานของลูกจ้างทีจะได้รับตามกฎหมาย ประกอบด้วยการใช้แรงงงานซึงเกียวข้องกับวันและ
เวลาในการทํางานปกติโดยกําหนดอัตราจํานวนชัวโมงในการทํางานในแต่ละวันหรื อใน 1 สัปดาห์ จํานวนวันทีต้องทํางาน
ในแต่ละสัปดาห์ จํานวนวันหยุดที ต้องได้รับในแต่ละสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วัน หยุดพักผ่อนประจําปี และวันลา
ประเภทต่าง ๆ การทํางานเกินเวลาการทํางานปกติโดยกําหนดจํานวนชัวโมงที สามารถทํางานได้ใน 1 สัป ดาห์ การใช้
แรงงานหญิงและเด็กโดยกําหนดลักษณะงาน สถานทีทํางาน และช่วงเวลาทีห้ามมิให้ใช้แรงงานหญิงและเด็ก ค่าจ้างในวัน
ทํางาน โดยกําหนดอัตราค่าจ้างขันตํา และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝี มือทีต้องได้รับเมือลูกจ้างได้ทาํ งานเกินเวลาทํางาน
ในส่ วนของค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชยโดยกําหนดอัตราค่าชดเชยและเงือนไขที
ลูกต้องได้รับเมือถูกเลิกในกรณี ปกติและกรณี พิเศษ สวัสดิการ โดยกําหนดหน้าทีของนายจ้างทีต้องเป็ น ผูจ้ ดั หาสวัสดิการ
ให้แก่ลูกจ้างตามลักษณะ และประเภทของงาน พร้อมทังประกาศให้ลูกจ้างทราบ และเงือนไขของการจัดตังคณะกรรมการ
สวัส ดิ การและบทบาทหน้าที ของคณะกรรมการสวัสดิ การ และเงิ น สะสม โดยกําหนดเงื อนไขของการส่ งเข้ากองทุ น
สงเคราะห์ลูกจ้าง เป็ นต้น สําหรับนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยูใ่ นชันปี ที 4 ของคณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ซึ งกําลังจะออกไปเป็ นผูใ้ ช้แ รงงานในตลาดแรงงานในสาขาวิช าชี พ การท่ องเที ยว การโรงแรม และ
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล รวมทังสาขาวิชาชีพอืน ๆ ที เกียวข้อง อาจเป็ นเรื องใหม่และเป็ นเรื องที ท้าทายที ต้อง
เรี ยนรู้ไปพร้อม ๆ กับการเริ มต้นประสบการณ์ ในการทํางานในสายวิชาชีพที ได้เลือก แต่สิงต่าง ๆ เหล่านี สามารถเตรี ยม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้ก่อน โดยเฉพาะเรื องสิ ทธิ แรงงาน หากมีขอ้ มูลที ครบถ้วน และถูกต้องจะส่งผลทีดี ต่อการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต
การรับรู้เรื องสิ ทธิ แรงงานก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพและการถนอมการใช้แรงงาน รวมทัง
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ทังนี เนืองจากการรับรู้เรื องสิ ทธิ แรงงานเป็ นส่ วนหนึงทีช่วยให้ลดการเหลือมลําทาง
สังคม ไม่ ก่อให้เกิ ด ปั ญหารุ น แรงด้านแรงงาน ซึ งส่ งผลต่อการชะงักการเจริ ญเติ บโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศ ดังนันผูว้ ิจ ัยจึ งสนใจที จะศึ กษาเรื องการรั บ รู้สิท ธิ แรงงานเพือเตรี ยมตัวสู่ โลกอาชี พของนักศึ กษา เพือใช้เป็ น
แนวทางส่ งเสริ ม การรับ รู้เรื องสิ ท ธิ แรงงาน และเพือประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึ กษาให้พร้อมสู่ ตลาดแรงงาน อีกทัง
สามารถนําความรู ้ ดงั กล่าวไปใช้ในการเลือกอาชีพทีเหมาะสมกับความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และความต้องการ
ของนักศึกษา รวมทังสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื อศึ กษาการรั บ รู ้ เรื องสิ ท ธิ แรงงาน เพือเตรี ยมตัวสู่ โลกอาชี พของนักศึ กษาคณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรอบแนวคิดการวิจยั
หัวข้อที ศึกษาครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ของสิ ทธิ แรงงาน ทีเกี ยวข้องกับวัน และเวลาในการทํางาน วันหยุด
วันลา ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และสวัสดิการ ดังนี

การรับรู ้เกียวกับ
สิ ทธิแรงงานของนักศึกษา

ไม่รู้และไม่เข้าใจ

รู ้และเข้าใจ

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

วิธีดําเนินการวิจัย

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นชันปี ที ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน คน (สํานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน.
: ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
ทีกําลังศึ กษาอยู่ในชันปี ที ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
โดยการสุ่ มแบบโควตา จาก สาขาวิชา ดังนี สาขาวิชาการ
ท่องเทียว คน สาขาวิชาการโรงแรม คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล คน รวมทังสิ น คน
การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมื อที ใช้ในการวิจ ัยครังนี คือ แบบสัม ภาษณ์การรับ รู้เรื องสิ ทธิ แรงงานเพือเตรี ยมตัวเข้าสู่ โลกอาชี พของ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดทีเกียวข้องกับสิ ทธิแรงงาน พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน และสัญญาจ้างแรงงาน
. ศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง และครอบคลุมประเด็นกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิ แรงงาน หน้าทีของนายจ้างและ
ลูกจ้าง วัน เวลาในการทํางาน ค่าตอบแทน รวมทังสวัสดิการต่างๆ ทีลูกจ้างควรจะได้รับตามกฎหมาย
. นําข้อมูลทีได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยกําหนดขอบเขตของเนื อหาให้ครอบคลุมถึงสิ ทธิ
แรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ในด้านต่าง ๆ ดังนี ด้านวัน – เวลาในการทํางาน ด้านวัน หยุด ด้านวันลา
ด้านค่าตอบแทน ด้านสวัสดิการ และด้านค่าชดเชย
. นําขอบเขตของเนื อหาทีได้ทงหมดมาสร้
ั
างข้อคําถาม โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็ น ตอน คือ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ตอนที ข้อ มู ล ทั วไปของนั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ว ย เพศ สาขาวิช าที ศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารทํา งาน
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นในรายวิช าที เกี ยวข้อ งกับ สิ ท ธิ แ รงงาน อาทิ ก ฎหมายแรงงาน สวัส ดิ ก ารแรงงาน กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายธุรกิจ กฎหมายและจริ ยธรรมในวิชาชีพ เป็ นต้น และช่องทางการรับรู้เรื องสิทธิแรงงาน ซึงเป็ นข้อ
คําถามแบบเลื อกตอบ และซักถามกลับในกรณี เกิ ดมี ขอ้ สงสัยเพิมเติมในข้อคําถามที เกี ยวข้องกับ ประสบการณ์ ท าํ งาน
ประสบการณ์การเรี ยนในรายวิชาทีเกียวข้องกับสิ ทธิ แรงงาน และช่องทางการรับรู ้เรื องสิ ทธิ แรงงาน จํานวน ข้อ
ตอนที การรับรู้เรื องสิ ทธิ แรงงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานของนักศึกษา ครอบคลุมสิทธิแรงงาน
ทังหมด ด้าน คือ ด้านวัน – เวลาในการทํางาน ด้านวันหยุด ด้านวันลา ด้านค่าตอบแทน ด้านสวัสดิการ ด้านค่าชดเชย
เป็ นข้อคําถามปลายเปิ ด เพือวัดความรู ้ความเข้าใจ เรื องสิ ทธิ แรงงาน จํานวน ข้อ
ตอนที ข้อเสนอแนะเพิมเติม เพือส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นสิ ทธิแรงงาน เป็ นข้อคําถามปลายเปิ ด จํานวน ข้อ
. นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีสร้างเสร็ จแล้ว นําไปให้ผเู้ ชียวจํานวน คน ตรวจสอบและให้คาํ แนะนํา
เพือนําผลมาทีได้มาวิเคราะห์หาความเทียงตรง (Validity) ซึงมีคาํ แนะนําให้มีการปรับแก้เนื อหาให้สมบูรณ์และถูกต้องตาม
ข้อกําหนดในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน และครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั มากขึนจํานวน ข้อ โดยผูว้ ิจยั นํา
คําแนะนําดังกล่าวมาปรับปรุ งแก้ไขใหม่อีกครังให้ถูกต้องและเหมาะสม
. นําแบบสัมภาษณ์แ บบมีโครงสร้ างที ได้รั บ การปรั บ ปรุ งแล้วไปทดสอบหาค่าความน่ าเชื อถื อ (Reliability
Analysis) โดยทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน ซึ งได้ค่า
ความเชือถือที . ซึงอยูใ่ นระดับทียอมรับได้
. นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีเรี ยบร้อยแล้วไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอน ดังนี
1. ติดต่อและประสานงานกับอาจารย์ประจําสาขา และนักศึกษา เพือนัดหมายวันและเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมู ล ทังในรู ป แบบที เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ โดยกําหนดให้ นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าเดี ย วกัน มาในวัน เดี ย วกัน
เพือสะดวกต่อการสัมภาษณ์เป็ นกลุ่มย่อย
2. ดําเนิ นการเก็บรวมรวมข้อมูล ด้านวันและเวลายืนยันการนัดหมายให้เป็ นที แน่นอน ด้านสถานเลือกใช้ห้อง
ทํางานเป็ นสถานที ในการสัมภาษณ์ เนื องจากปราศจากสิ งรบกวนจากภายนอก ด้านข้อมูลในการวิจยั และแบบสัมภาษณ์
จัดเตรี ยมเอกสารทัง ชุดทีเป็ นของผูส้ ัมภาษณ์และผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือเป็ นข้อมูลการสัมภาษณ์เบืองต้นทัง ฝ่ าย ด้านอุปกรณ์
บันทึกเสี ยงเตรี ยมความพร้อมเรื องพืนทีในการจัดเก็บข้อมูล และแบตเตอรี ให้เพียงพอในการสัมภาษณ์แต่ละครัง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจ ัยได้ดาํ เนิ น การสนทนากลุ่มกับ กลุ่มตัวอย่างตามขอบเขตของเนื อหาในแบบ
สัมภาษณ์มีโครงสร้างด้วยตนเอง
การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้จดั กระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขันตอนดังนี
1. นําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์มาแบ่งแยกประเภทของข้อมูลโดยแยกข้อมูลเป็ น ส่ วน คือ ข้อมูลเชิงปริ มาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. นําข้อมูลเชิงปริ มาณ ซึงเป็ นข้อมูลทัวไปของนักศึกษามาแจกแจงความถีและหาค่าร้อยละ
3. นําข้อมูลเชิ งคุณภาพ ซึงเป็ นข้อมูลทีเกียวข้องกับสิ ทธิ แรงงาน โดยเป็ นแบบสัมภาษณ์มาทบทวนบันทึกคํา
สัมภาษณ์และการถอดคําสัมภาษณ์จากการบันทึกเสียงมาอ่านซํา เพือให้เกิดความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทีได้
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4. นําข้อมูลทังหมดมาแยกประเด็นทีสําคัญๆ ในแต่ละด้านทีกําหนดตามขอบเขตโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์

โดยละเอียด พร้อมคัดเลือกคําสัมภาษณ์ทีเกียวข้องกับสิ ทธิ แรงงานในแต่ละด้านออกมาเรี ยบเรี ยงประโยคใหม่
5. นําคําสัมภาษณ์ทีมีประโยคหรื อข้อความที มีความหมายเหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน
โดยกําหนดรหัสข้อมูลตามกลุ่มสนทนากํากับคําสัมภาษณ์ดงั กล่าว
6. นําคําสัมภาษณ์ ทีมีการจัดกลุ่มและกําหนดรหัสแล้วมาสรุ ปเรื องสิ ทธิ แรงงาน ในแต่ละด้านตามขอบเขต
รวมทังแนวทางการส่งเสริ มการรับรู ้เรื องสิทธิแรงงาน สถิติทีใช้คือ ค่าร้อยละ และการแจกแจงความถี

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

จากการวิจยั ผูว้ จิ ยั พบประเด็นทีน่าสนใจดังนี
1. ช่องทางการรับรู ้เรื องสิ ทธิ แรงงาน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่รับรู ้เรื องสิ ทธิ แรงงานโดยผ่านสื อออนไลน์จาก
เว็บไซต์ หรื อ เฟชบุ๊ค ทังนี เนื องจากการเข้าถึงข้อมูลทีเกียวกับสิ ทธิ แรงงานทีมีเผยแพร่ จาํ นวนมากบนเว็บไซด์สามารถทํา
ได้ง่ายและสะดวกสบาย รวมทังสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทีไหนเวลาใดก็ได้และกีครังก็ได้ นอกจากนี รู ปแบบข้อมูลที
นักศึ กษาจะได้รับมีทงประเภทเอกสารและสื
ั
อทีอยูใ่ นรู ปแบบของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน บทความทางวิชาการ
บทความสาระความรู ้ ปั ญหาคําถามคําตอบ สื อมัลติมีเดี ยทีนักศึกษาสามารถดูและฟังเนื อหาไปพร้อม ๆ กันผ่าน YouTube
เป็ นต้น โดยเนื อหามี การปรับ ปรุ งแก้ไขเพิมเติ มตลอดเวลาให้มี ค วามทันสมัยทังจากหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน อาทิ
เว็บไซด์ของกระทรวงแรงงาน เว็บไซด์ของสถาบันอุดมศึกษา เว็บไซด์จดั หางาน เว็บไซด์สารานุกรมเสรี เป็ นต้น รองลงมา
พบว่านักศึกษารับรู ้เรื องสิ ทธิ แรงงานจากครู อาจารย์และบุคคลในครอบครัว ทังนี เนืองจากบุคคลดังกล่าวเป็ นแหล่งข้อมูลที
มีความใกล้ชิดกับนักศึกษามาก โดยนักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลและได้คาํ ตอบทันทีทีสงสัยอย่างไม่เขินอาย หรื อรู ้สึก
ลําบากใจในการเข้าถึง ซึ งจะทําให้สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ ว และหากยังคงมีขอ้ สงสัยนักศึกษาก็สามารถ
ซักถามต่อให้หมดข้อสงสัยได้ทนั ทีในการสนทนาเพียงครังเดียว นอกจากนีหากยังคงมีเรื องทีสงสัยเกิดขึนภายหลังนักศึกษา
ก็ยงั คงสามารถกลับมาซักถามได้ใหม่ตลอดเวลา
2. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านวัน เวลาในการทํางาน
2.1 เวลาทํางานปกติข องลู กจ้างในแต่ละวัน พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่มี การรับรู้ เรื อง เวลาทํางานปกติ
และเวลาพัก ระหว่างวัน ทํางานปกติ ข องลู ก จ้า ง ทังนี เนื องจากเป็ นเรื องพื นฐานทัวไปที นัก ศึ กษาสามารถรั บ รู ้ จ าก
ประสบการณ์ เกี ยวกับ กฎระเบี ยบข้อบังคับ ในการจ้างงานจากประสบการณ์ ในการทํางานพิเศษ และทํางานประจําใน
ระหว่างทีศึ กษาอยู่ แต่สิงที นักศึ กษาขาดการรับรู ้คือ จํานวนชัวโมงการทํางานปกติทีสามารถคํานวณชัวโมงการทํางาน
เป็ นสัปดาห์ ได้ ทังนี อาจเป็ นเพราะจากประสบการณ์การทํางานของนักศึ กษาส่ วนใหญ่เป็ นการทํางานที มีการกําหนด
ชัวโมงการทํางานเป็ นรายวันในแต่ละครังของการทํางาน ในส่วนของเวลาพักระหว่างการทํางานนักศึกษาส่วนใหญ่มีการ
รับรู ้ถึงสิ ทธิ เวลาพักระหว่างวันไม่น้อยกว่า ชัวโมง หลักจากการทํางานมาแล้วไม่เกิน ชัวโมง แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบ
รายละเอียดของช่วงเวลาพักที สามารถแบ่งช่วงเวลาพักได้คราวละไม่นอ้ ยกว่า นาที เนื องจากนักศึกษามีความเข้าใจว่า
การพักนันจะต้องได้รับ การพักในคราวเดี ยวกัน ทังนี จากประสบการณ์ ในการทํางานนายจ้างหรื อหัวหน้างานมักให้
นักศึกษาคราวเดี ยวและส่ วนใหญ่จะได้พกั ช่วงเวลา . – 12.00 น. หรื อ . – 13.00 น.รวมทังช่วงเวลาพักก่อนเริ ม
ทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติ หากต้องทํางานมากกว่า ชัวโมง จะต้องได้รับการพักก่อน นาที ก่อนเริ มทํางาน
ล่วงเวลา ซึงนักศึกษาทังหมดยังไม่มีประสบการณ์ในการทํางานในลักษณะดังกล่าวโดยตรง
. การทํางานล่วงเวลา หรื อการทํางานในวันหยุด พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ เรื องลักษณะการ
ทํางานล่วงเวลาหรื อการทํางานในวันหยุดที จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน และการกําหนดเวลาทํางานต้องไม่
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เกิ น สัป ดาห์ ละ ชัวโมง ทังนี เนื องจากนักศึ กษาส่ วนใหญ่มี ความเข้าใจว่าการกําหนดช่วงเวลาในการทํางานหรื อการ
ทํางานในวันหยุดเป็ นสิ ทธิ โดยพืนฐานของนายจ้างซึงสามารถกระทําได้ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นต่อหน่วยงานหรื อองค์กร
หรื อสถานประกอบการ เช่น หน่วยงานอยู่ในช่วงขาดกําลังคนในการให้บริ การ หน่วยงานอยูใ่ นช่วงปิ ดงบประมาณ การ
ผลิตสิ นค้าขององค์กรไม่สามารถผลิตทันต่อกําหนดการส่งสินค้าแก่ลูกค้า เป็ นต้น จึงไม่จาํ เป็ นต้องได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้างก่อน นอกจากนี ยังมีนกั ศึ กษาบางส่ วนคิดว่าหากลูกจ้างปฏิเสธไม่ทาํ งานล่วงเวลา หรื อทํางานในวันหยุดตามคําสัง
ของนายจ้างจะส่ งผลต่อการจ้างงาน สําหรับจํานวนชัวโมงทํางานเกินเวลาทํางานปกติในวันทํางานและในวันหยุด และการ
ทํางานในวันหยุดต้องไม่เกินสัปดาห์ละ ชัวโมง นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู ้เรื องนี เนืองจากนักศึกษาเห็นว่าไม่สาํ คัญ
ว่ากฎหมายกําหนดจํานวนชัวโมงไว้อย่างไร หากมีระยะเวลาในการทํางานเพิมจะส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนเพิมขึนตามไป
ด้วยจึ งไม่ให้ความสนใจในข้อกําหนดดังกล่าว อีกทังเป็ นรายละเอี ยดปลีกย่อยที น้อยคนจะรั บรู ้ได้จากประสบการณ์ การ
ทํางานพิเศษ
3. การรับรู ้สิทธิแรงงานด้านวันหยุด
3.1 วันหยุดประจําสัปดาห์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู ้เรื องวันหยุดประจําสัปดาห์ ซึ งนายจ้างและลูกจ้าง
สามารถตกลงกันล่วงหน้าได้ โดยให้มีวนั หยุดประจําสัปดาห์วนั ใดก็ได้ ซึ งต้องมี ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ วัน นอกจากนี
นักศึ กษายังทราบและเข้าใจเรื องของวัน หยุดประจําสัปดาห์ว่าไม่จาํ เป็ นต้องตรงกับวัน หยุดราชการ คือ วัน เสาร์ห รื อวัน
อาทิตย์ แต่สิงทีนักศึกษาขาดการรับรู ้เรื องวันหยุด คือวันหยุดสําหรับงานโรงแรม งานขนส่ ง งานในป่ า งานในทีทุรกันดาร
งานประมง งานดับเพลิง หรื องานอืน ๆ ตามทีกฎกระทรวงกําหนด นายจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลือนวันหยุด
ประจําสัป ดาห์ ไปเมื อใดก็ ได้แ ต่ตอ้ งอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน สัป ดาห์ ติด ต่อกัน ทังนี เนื องจากลักษณะงานดังกล่ าวเป็ น
ลักษณะงานเฉพาะตัวทีมีคุณสมบัติแตกต่างจากงานอืน ๆ ทีสามารถทําให้สาํ เร็ จ หรื อสิ นสุ ดได้ภายในแต่ละวัน หรื องานที
สามารถรอให้ทาํ ต่อได้ในวันรุ่ งขึน หรื องานทีตังอยูใ่ นสถานทีทีสามารถทําให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวก เป็ นต้น ซึ ง
นักศึ กษาไม่อาจสามารถรับรู้ได้จากประสบการณ์ในการทํางาน หรื อจากการซักถามจากบุคคลอืน ๆ ทีนักศึ กษาใก้ลชิ ด
และคาดว่าจะสามารถให้คาํ ตอบแก่นกั ศึกษาได้ทนั ที อีกทังงานลักษณะดังกล่าวอยูน่ อกเหนือความสนใจทีจะก่อให้เกิดสิ ง
เร้าที ดึ งดูดความสนใจของนักศึกษาในการรั บรู้ขอ้ มูลข่าวสาร ประกอบกับนักศึ กษาส่ วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์เรี ยนใน
รายวิชาทีเกียวข้องกับวิชาสิ ทธิ แรงงาน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐยา จันทร์คง (
: - ) ศึกษาเรื อง การรับรู้
สิ ทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่าเรื องทีนักศึกษารับรู ้
น้อยที สุ ด ด้านวัน หยุด คื อ ลู กจ้างที ทํางานโรงแรม งานขนส่ ง งานในป่ า งานที ทุ รกัน ดารหรื องานอืนตามที กําหนดใน
กฎกระทรวงอาจตกลงกับ นายจ้างเพือสะสมวันหยุดประจําสัปดาห์และเลือนไปหยุดเมือใดก็ได้แต่ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลา
สัปดาห์ติดต่อกัน
. วันหยุดประเพณี พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู ้ เรื องวันหยุดประเพณี ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าปี ละ วัน
โดยรวมวันหยุดแรงงานแห่ งชาติ ทังนี เนืองจากนักศึ กษามีความเข้าใจว่าวันหยุดประเพณี เป็ นวันหยุดตามปฏิทินราชการ
ประจําปี ซึ งประกอบด้วยวัน หยุดทางศาสนา วันหยุดตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวันหยุด ที เกียวข้องกับ ชาติ และ
พระมหากษัตริ ย ์ โดยไม่ สนใจว่าจะมี จาํ นวนทังหมดกี วันต่อปี และเป็ นสิ งที นายจ้างต้องให้ลู กจ้างได้ห ยุด ตามปฏิ ทิ น
ราชการ
. วัน หยุด พักผ่อนประจําปี พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่ ขาดการรับ รู้ เรื องสิ ท ธิ การหยุดพักผ่อนประจําปี
มีเงือนไขต้องเป็ นลูกจ้างทีทํางานติดต่อกันครบ ปี จึงจะมีสิทธิ ใช้สิทธิ วนั หยุดพักผ่อนประจําปี ได้ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ วัน
โดยส่ วนใหญ่ มีความเข้าใจว่าการหยุดพักผ่อนประจําปี ขึ นอยู่กับข้อกําหนดในการจ้างของนายจ้างแต่ละรายที สามารถ
กําหนดขึนเองตามลักษณะของสถานประกอบการ ทังนีเนื องจากเงือนไขต่างๆ ทีเกียวกับวันหยุดพักผ่อนประจําปี เป็ นเรื อง
เฉพาะตัวและมีรายละเอียดปลีกย่อยทีต้องศึกษาเพิมเติม
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4. การรับรู ้สิทธิแรงงานด้านวันลา พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิ แรงงานด้านวันลา ทีลูกจ้างสามารถ
ขอใช้สิทธิการลาได้ตามความจําเป็ นในกรณีต่าง ๆ ตามประเภทของการลา และตามจํานวนวันลาของแต่ละประเภททังหมด
ประเภทประกอบด้วย สิ ท ธิ การลาป่ วย ปี ได้ไม่เกิ น วันทํางาน โดยการลาป่ วยตังแต่ วันขึนไป นายจ้างสามารถ
กําหนดให้ลูกจ้างต้องแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชัน ได้ สิ ทธิการลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึงไม่เกิน
วันของลูกจ้างหญิง โดยให้นบั รวมวันหยุดทีมีระหว่างวันลา และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาทีลา แต่ไม่เกิ น
วัน สิ ทธิ การลากิ จเพือกิ จธุ ระอัน จําเป็ นได้ตามระเบี ยบของบริ ษทั สิ ท ธิ การลาเพือรั บ ราชการทหารในการเรี ยกพลเพือ
ตรวจสอบ เพือฝึ กวิชาทหารหรื อ เพือทดสอบความพร้อม โดยลาได้เท่ากับจํานวนวันทีทางการทหารเรี ยก และได้รับค่าจ้าง
ตลอดเวลาทีลาแต่ไม่เกิ น วันต่อปี จากประเภทการลาทังหมด ประเภท โดย ประเภทการลาทีนักศึกษาขาดการรับรู ้
คือ สิ ทธิการลาเพือทําหมันได้ตามระยะเวลาที แพทย์กาํ หนด และสิ ทธิ การลาเพือฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ได้ไม่เกิ น วันต่อปี ทังนี เนืองจากรายละเอียดที เกียวข้องกับการลาทัง ประเภทเป็ นเรื องเฉพาะตามที กฎหมายกําหนด
โดยเฉพาะเรื องสิ ทธิการลาเพือทําหมันซึ งเป็ นเรื องไกลตัวนักศึกษาเป็ นอย่างมาก และหลายคนยังมีขอ้ คําถามกลับว่า “การ
ลาแบบนี สามารถลาได้จริ ง ๆ เหรอไม่น่าจะลาได้” หรื อ “ถ้าจะทําหมันควรใช้ลาป่ วยหรื อไม่ก็ลากิจ” รวมทังเรื องสิ ทธิ การ
ลาเพือฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ ได้ไม่เกิน วันต่อปี นักศึกษาส่ วนใหญ่คิดว่าการฝึ กอบรมเป็ นหน้าทีของ
หน่วยงาน และหรื อสถานประกอบการ และหรื อนายจ้างต้องเป็ นผูจ้ ดั การฝึ กอบรมให้อยูแ่ ล้วจึงไม่จาํ เป็ นต้องลา จึงทําให้
ทราบว่านักศึ กษาไม่เข้าใจ เรื องสิทธิ การลาดังกล่าวทีลูกจ้างเด็กสามารถขอลาเพือเข้าอบรมเพือพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ซึงทางหน่วยงานราชการจัดให้นอกเหนือจากการจัดฝึ กอบรมโดยนายจ้าง
5. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านค่าตอบแทน พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มีการรับรู้เรื องสิ ทธิ แรงงานด้านค่าตอบแทน
ในส่ วนทีเกียวข้องกับค่าจ้างที ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขันตํา ซึ งสามารถคํานวณจ่ายตามระยะเวลาการ
ทํางานปกติ เป็ นรายชัวโมง รายวัน รายสัป ดาห์ หรื อระยะเวลาอืน รวมทังสิ ท ธิ ทีจะได้ค่าจ้างกรณี มาทํางานในวันหยุด
ประจําสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ทังนี เนืองจาก เรื องค่าตอบแทนจากการทํางานเป็ นเรื องที คนส่ วนใหญ่ให้ความ
สนใจ และมีความต้องการเป็ นลําดับต้น ๆ ส่งผลต่อการตอบสนองการรับรู้ในภาพรวมของนักศึกษาให้มีความตังใจในการ
รับรู ้ได้ดี (กันยา สุ วรรณแสง.
: 127) โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันสําหรับลูกจ้างชายและลูกจ้าง
หญิงที มีการทํางานที มีการทํางานลักษณะเดียวกันและต้องจ่ายตามทีตกลงกันไว้นอกจากนี พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่ขาด
การรับ รู้ เรื องการคํานวณค่าจ้างซึ งสามารถคํานวณตามลักษณะผลงานที ลู กจ้างทําในเวลาทํางานได้ และอัตราค่าจ้างต่อ
ชัวโมงทีลูกจ้างจะได้รับกรณี ลูกจ้างมาทํางานเกินเวลาในวันทํางานปกติตอ้ งได้รับค่าล่วงเวลาไม่นอ้ ยกว่า . เท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อชัวโมง ในกรณี ทีลูกจ้างมาทํางานในวันหยุดสําหรับลูกจ้างทีมีสิทธิ ได้รับค่าทํางานในวันหยุดจะได้รับค่าทํางาน
ในวันหยุดไม่นอ้ ยกว่า เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมง สําหรับลูกจ้างทีไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุดจะได้รับค่าทํางาน
ในวัน หยุดไม่ น้อยกว่า เท่ าของอัตราค่ าจ้างต่อชัวโมง ในกรณี ลูกจ้างทํางานเกิ น เวลาทํางานในวัน หยุดต้องได้รับ ค่ า
ล่วงเวลาในวันหยุดไม่นอ้ ยกว่า เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมง รวมทังขาดการรับรู้เรื องวิธีการจ่าย สถานที จ่าย วันและ
เวลาทีจ่ายต้องระบุอย่างชัดเจน ทังนีเนื องจาก เรื องทีเกียวกับอัตราค่าตอบแทนทีจะได้รับจากการทํางานในแต่ละกรณี ของ
การทํางาน นอกเหนื อจากการทํางานในเวลาปกติ มีอตั ราที กําหนดแตกต่างกัน ในแต่ละกรณี ตามเงื อนไขของเวลาและ
ลักษณะของลูกจ้าง ซึงเป็ นเรื องทียากเกินกว่าทีจะรับรู ้ได้โดยตรงจากการประสบการณ์การทํางานพิเศษของนักศึกษา ทังนี
เนืองจากลักษณะของการทํางานพิเศษจะมีการกําหนดอัตราค่าจ้างขันตําตามทีกฎหมายได้กาํ หนดไว้เบืองต้น โดยนักศึกษา
ส่ วนใหญ่ จะได้ค่าจ้างตามที กฎหมายกําหนด ดังนันจึ งส่ งผลให้นักศึ กษาไม่สามารถทราบถึงลักษณะและรายละเอียดที
เกียวข้องกับอัตราค่าจ้างทีต้องได้รับในกรณี การทํางานเกินเวลาในวันทํางานปกติ การทํางานในวันหยุด และการทํางานเกิน
เวลาทํางานในวันหยุด
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6. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านสวัสดิ การ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ เรื องสิ ทธิ แรงงานด้านสวัสดิการ
ในส่ วนทีเกียวข้องกับประเภท และมาตรฐานของสวัสดิการตามทีกฎหมายกําหนดให้นายจ้างเป็ นผูจ้ ดั หาตามลักษณะของ
งานแต่ละประเภท รวมทังสิ ทธิ ในการจัดตังกรรมการสวัสดิ การร่ วมกับนายจ้าง ซึ งต้องมี ลูกจ้างร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
อย่างน้อย คน สําหรับ สถานประกอบกิ จการที มีลูกจ้างตังแต่ คนขึ นไป ทังนี เนื องจากประเภทและมาตรฐานตาม
ลักษณะงานดังกล่าวเป็ นส่ วนของรายละเอียดปลีกย่อยตามลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน ซึ งประสบการณ์การทํางานของ
นักศึกษาส่วนใหญ่ทีเคยทํางานเป็ นงานบริ การทัวไป งานขาย งานต้อนรับ ผูช้ ่วยหัวหน้านําเทียว เป็ นต้น ซึงนายจ้างได้จดั
สวัสดิการพืนฐานทัวไปเป็ นอย่างดี จากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาส่วนใหญ่ทราบดีวา่ นายจ้างต้องเป็ นผูจ้ ดั การสวัสดิการให้แก่
ลูกจ้าง และต้องปิ ดประกาศให้ทราบทัวกัน ส่วนการจัดตังคณะกรรมการสวัสดิการเป็ นเรื องทีไกลตัวสําหรับนักศึกษาทีจะ
รับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสารผ่านสื อต่าง ๆ รวมทังความสนใจในการซักถาม หรื อการค้นหาข้อมูล เนื องจากความสนใจในการใช้
ข้อมูลดังกล่าว เพือวัตถุประสงค์ในการเปลียนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างงานของนักศึกษษยังไม่เกิดขึน
. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านค่าชดเชย พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ขาดการรับรู ้เรื อง สิ ทธิ แรงงานด้านค่าชดเชยใน
ส่วนทีเกียวข้องกับอัตราค่าชดเชยทีลูกจ้างจะได้รับตามสิ ทธิ ของอายุงานทีได้ทาํ งานร่ วมกับนายจ้างตามทีกฎหมายกําหนด
กรณี เลิกจ้างทีนายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานตามมาตรา
กรณี การจ่าย
ค่าชดเชยพิ เศษในกรณี ที นายจ้างเลิ กจ้างเนื องจากย้ายสถานประกอบการ และกรณี ป รั บ ปรุ งสถานประกอบการ ทังนี
เนื องจากเรื องทังหมดมี เนื อหาที ซับ ซ้อน และมี รายละเอียดในส่ วนข้อกําหนดทางกฎหมายทียากต่อทําความเข้าใจด้วย
ตนเองจากประสบการณ์การทํางานพิเศษ หรื อการรับรู้ขอ้ มูล ข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ผ่านสือออนไลน์ สื อโทรทัศน์ที
นักศึ กษาจะต้องทําเข้าใจในรายละเอี ยดปลีกย่อยของวิธีการนับอายุการทํางาน หรื อลักษณะของการกระทําความผิด ที
นายจ้างสามารถบอกเลิกจ้างได้โดยทีไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง ซึ งจากการสัมภาษณ์ในหลาย ๆ กรณี ศึกษา อาทิ การ
ทุจริ ตต่อหน้าที หรื อการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง นักศึกษามีความคิดเห็นว่าต้องเป็ นการกระทําผิดใน
คราวเดี ยวกันทัง กรณี และต้องเป็ นความผิดทีร้ ายแรง หรื อลักษณะการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนา นักศึ กษาไม่
เข้าใจถึงรู ปแบบและลักษณะพฤติการณ์การกระทําผิดว่าอย่างไรถึงเรี ยกว่าเป็ นความผิดอาญา หรื อการประมาทเลินเล่อเป็ น
เหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง นักศึ กษาไม่เข้าใจว่าพฤติ การณ์ใดบ้างที ถื อว่าเป็ นการประมาทเลิ นเล่อ
พฤติการณ์ใดบ้างทีไม่ถือว่าเป็ นการประมาทเลินเล่อ อีกทังสื อต่าง ๆ ทีนําเสนอข้อมูล ข่าวสารเรื องสิทธิแรงงานทีเกียวข้อง
กับค่าชดเชยส่วนมากจะให้ความรู้เชิงวิชาการ ภาษาทีใช้ส่วนใหญ่เป็ นภาษาทางการทีมีคาํ ศัพท์เฉพาะทางด้านกฎหมาย ซึ ง
ส่งผลต่อการรับรู ้ และทําความเข้าใจในเนือหาข้อมูล ข่าวสารดังกล่าว ประกอบกับสื อต่าง ๆ มีลกั ษณะการสื อสารทางเดียว
ที นักศึ กษาไม่ ส ามารถซัก ถามเมื อมีข อ้ สงสั ยในเนื อหา รวมทังการทําเข้าใจในกรณี การเลิ กจ้างกรณี น ายจ้างย้ายสถาน
ประกอบการ และกรณี นายจ้างปรับปรุ งสถานประกอบการทีต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ ซึงมีขอ้ กําหนดทางกฎหมายทีละเอียด
และซับซ้อนยากต่อทําความเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง หรื อซักถามบุคคลในครอบครัว ครู อาจารย์ทีนักศึ กษาใก้ลชิ ดเช่ นกัน
ทังนี เนื องจากรู ปแบบ และลักษณะพฤติการณ์ทีก่ อให้เกิ ดการกระทําความผิดมีความละเอียดอ่อนในการตีความ รู ปแบบ
ความผิดเดียวกันอาจจะมีลกั ษณะความร้ายแรงแตกต่างกันขึนอยูก่ บั พฤติการณ์ และบริ บทของการกระทํา ณ ขณะนัน ซึ ง
ต้องตีความออกเป็ นรายกรณี ดังนันบุคคลทีสามารถให้ความกระจ่างในข้อสงสัยต่าง ๆ ในกรณีการเลิกจ้างทีนายจ้างไม่ตอ้ ง
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานตามมาตรา ต้องเป็ นผูท้ ี ความรู ้ ดา้ นกฎหมายแรงงาน
หรื อสิ ทธิแรงานโดยตรงจึงจะช่วยคลายความสงสัยและให้ความรู้แก่นกั ศึกษาได้เป็ นอย่างดี
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1. ข้อมูลทัวไปของนักศึกษา
นักศึ กษาส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้อยละ . ) กําลังศึ กษาใน สาขาวิชา คื อ สาขาวิชาการท่ อ งเที ยว
สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล (ร้อยละ . ร้อยละ . และร้ อยละ .
ตามลําดับ) และมีประสบการณ์ในการทํางานพิเศษ (ร้อยละ . ) นอกจากนี นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการ
เรี ยนในรายวิชาที เกียวข้องกับวิชาสิ ทธิ แรงงาน (ร้อยละ . ) และช่องทางที ทําให้นักศึกษารับรู ้เรื องสิ ทธิ แรงงานมาก
ทีสุ ด คื อ การรับรู ้ผ่านสื อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรื อ เฟชบุ๊ค (ร้อยละ . ) รองลงมา คือ สื อโทรทัศน์ (ร้อยละ . )
และครู อาจารย์ และบุคคลในครอบครัว (ร้อยละ . และ . ตามลําดับ)
2. การรับรู ้สิทธิแรงงานด้านวัน เวลาในการทํางาน พบว่านักศึกษาทังหมดมีการรับรู ้ ด้านวันเวลาในการทํางาน
ปกติของลูกจ้างในแต่ละวันต้องไม่เกิ นวันละ ชัวโมง และเวลาพักระหว่างการทํางานปกติ ต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า
ชัวโมง (ร้อ ยละ . ร้อยละ . ตามลําดับ ) นอกจากนี พบว่า นักศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ข าดการรับ รู้ เรื องการทํางาน
ล่วงเวลาหรื อทํางานในวันหยุด ต้องได้รับยินยอมจากลูกจ้างก่อน (ร้อยละ . ) และมีการกําหนดจํานวนชัวโมงทํางาน
ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ ชัวโมง (ร้อยละ . )
3. การรับรู ้สิทธิแรงงานด้านวันหยุด พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านวันหยุดทีเกียวกับการ
กําหนดวัน หยุด ประจําสัป ดาห์อย่างน้อยสัป ดาห์ละ วัน ซึ งไม่ จาํ เป็ นต้องเป็ นวัน เสาร์ ห รื อวัน อาทิ ตย์ (ร้อยละ . )
นอกจากนี พบว่า นั ก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ข าดการรั บ รู ้ เรื องวัน หยุด สํ าหรั บ งานโรงแรม งานขนส่ ง งานในป่ า งานในที
ทุรกันดาร งานประมง งานดับเพลิง หรื องานอืน ๆ ตามทีกฎกระทรวงกําหนด ซึ งนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า
ให้สะสมและเลือนวันหยุดประจําสัปดาห์ไปเมือใดก็ได้แต่ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลา ไม่เกิน สัปดาห์ติดต่อกัน (ร้อยละ . )
วันหยุดประเพณี ต้องไม่นอ้ ยกว่าปี ละ วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ (ร้อยละ . ) และสิ ทธิ หยุดพักผ่อนประจําปี
ไม่นอ้ ยกว่า หากทํางานติดต่อครบ ปี (ร้อยละ . )
4. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านวันลา พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิ แรงงานด้านวันลาที เกี ยวกับสิ ทธิ
ของการลาป่ วย ซึ งลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ ในการลาได้เท่าทีป่ วยจริ ง และหากลาตังแต่ ขึนไปจําเป็ นต้องแสดงใบรับรอง
แพทย์ แผนปั จจุบนั ชัน (ร้อยละ . ) สิ ทธิ การลาคลอดของลูกจ้างหญิง ซึ งมีสิทธิ ลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์
หนึ งไม่เกิ น วัน โดยนับรวมหยุดทีมีระหว่างลา (ร้อยละ . ) และสิ ทธิการลากิ จเพือประกอบกิจธุ ระส่ วนตัวทีจําเป็ น
(ร้อยละ . ) สําหรับสิ ทธิ การลาเพือรับราชการทหารในการเรี ยกพลเพือตรวจสอบ เพือฝึ กวิชาทหารหรื อเพือทดสอบ
ความพร้อมโดยลาได้เท่ากับจํานวนที ทางการเรี ยกและยังได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที ลาแต่ไม่เกิน วันต่อปี พบว่ามีเพียง
นักศึกษาบางส่วนเท่านันทีรับรู ้เรื องดังกล่าว (ร้อยละ . ) นอกจากนี พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ขาดการรับรู ้เรื องสิ ทธิการ
ลาเพื อทําหมัน ได้ ต ามระยะเวลาที แพทย์ก ํา หนด (ร้ อ ยละ . ) และสิ ท ธิ ก ารลาเพื อฝึ กอบรมหรื อพัฒ นาความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวง ซึงจะได้ไม่เกิน วันต่อปี (ร้อยละ . )
5. การรับรู ้ สิท ธิ แรงงานด้านค่าตอบแทน พบว่านักศึ กษาทังหมดมี การรั บรู ้สิทธิ แรงงานด้านค่าตอบแทนที
เกียวกับค่าจ้างที ลู กจ้างมีสิท ธิ ได้รับไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขันตําตามที รั ฐกําหนด (ร้ อยละ . ) นอกจากนี พบว่า
นักศึ กษาส่ วนใหญ่ มี การรับ รู้ เรื องการคํานวณจ่ ายค่ าจ้างว่าสามารถคํานวณตามระยะเวลาการทํางานได้ โดยนายจ้าง
สามารถจ่ายค่าจ้างตามระยะเวลาการทํางานได้เป็ นรายชัวโมง รายวัน หรื อรายสัปดาห์ (ร้อยละ . ) โดยนายจ้างต้องจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันสําหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงทีมีการทํางานลักษณะเดียวกัน และต้องจ่ายตามทีตกลงกัน
ไว้ (ร้อยละ . ) และรวมทังสิ ทธิ ทีจะได้ค่าจ้างหากมาทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี (ร้อย
ละ . ) นอกจากนี พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ขาดการรับรู้เรื องการคํานวณค่าจ้างซึงสามารถคํานวณตามลักษณะผลงานที
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ลูกจ้างทําในเวลาทํางานได้ และอัตราค่าจ้างต่อชัวโมงทีลูกจ้างจะได้กรณี ลูกจ้างมาทํางานเกินเวลาทํางานปกติของวันทํางาน
ซึ งต้องได้รับค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า . เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมง (ร้อยละ . ) กรณี ลูกจ้างมาทํางานในวันหยุด
สําหรับลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ซึงต้องได้รับค่าทํางานในวันหยุดไม่นอ้ ยกว่า เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมง
สําหรับลูกจ้างที ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด ต้องได้รับค่าจ้างในวันหยุดไม่น้อยกว่า เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมง
(ร้อยละ . ) กรณี ลูกจ้างมาทํางานในวันหยุดเกินเวลาทํางานปกติของวันทํางานต้องได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่นอ้ ย
กว่า เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมง (ร้อยละ . ) รวมทังขาดการรับรู ้เรื องวิธีการจ่าย สถานทีจ่ายวันและเวลาทีต้องระบุ
อย่างชัดเจน (ร้อยละ . )
6. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านสวัสดิการพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานด้านสวัสดิการทีเกียวข้อง
กับนายจ้างทีต้องจัดสวัสดิการตามทีกฎหมายกําหนด มิเช่นนันถือว่าผิดกฎหมายโดยต้องปิ ดประกาศ ณ สถานทีทํางานของ
ลูกจ้าง (ร้ อยละ . ) นอกจากนี พบว่า นักศึ กษาทังหมดขาดการรับรู้เรื องรายละเอี ยดของสวัสดิ การที ต้องได้รับตาม
ประเภท และมาตรฐานทีกฎหมายกําหนดตามลักษณะงานแต่ละประเภทว่าประกอบด้วยสวัสดิการใดบ้าง (ร้อยละ . )
และสิ ทธิ การจัดตังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการทีมีลูกจ้างตังแต่ คนขึนไป (ร้อยละ 100.00)
7. การรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านค่าชดเชย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ขาดการรับรู ้สิทธิ แรงงานด้านค่าชดเชยในทุก
กรณี ตงแต่
ั ความหมายและเงือนไขของค่าชดเชยซึงหมายถึง ค่าตอบแทนทีนายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในกรณี ทีถูกบอก
เลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามมาตรา นอกเหนือจากเงินประเภทอืนทีนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง (ร้อยละ . ) ดังนี
หากลูกจ้างทุจริ ตต่อหน้าที หรื อกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง (ร้อยละ 83.33) หากลูกจ้างจงใจทําให้นายจ้าง
ได้รับความเสี ยหาย (ร้อยละ 66.67) หากลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง (ร้อย
ละ 75.00) หากลูกจ้างฝ่ าฝื นข้อบังคับเกียวกับการทํางาน หรื อระเบียบ หรื อคําสังของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็ น
ธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่ในกรณีทีร้ายแรงนายจ้างไม่จาํ เป็ นต้องตักเตือน ซึงหนังสื อเตือนนัน
ให้มีผลบังคับได้ไม่เกิ น ปี นับ แต่วนั ที ลูกจ้างได้กระทําผิด (ร้ อยละ 83.33) และหากลูกจ้างละทิ งหน้าที เป็ นเวลา วัน
ทํางานติ ดต่อกัน ไม่วา่ จะมีวนั หยุดคันหรื อไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอนั สมควร (ร้อยละ 75.00) อัตราค่าชดเชยที ลูกจ้างจะ
ได้รับตามสิ ท ธิ ข องอายุงาน หากลู กจ้างซึ งทํางานครบ วัน แต่ไม่ครบ ปี มี สิท ธิ ได้รับ ค่าชดเชยเท่ ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย วัน หากลูกจ้างซึ งทํางานครบ ปี แต่ไม่ครบ ปี มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย วัน หาก
ลูกจ้างซึงทํางานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หากลูกจ้างซึงทํางานครบ
6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน และลูกจ้างซึ งทํางานครบ 0 ปี ขึนไป มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 30 วัน (ร้อยละ 83.33) ในกรณี นายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการ นายจ้างต้อง
แจ้งล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า วันก่อนย้ายสถานประกอบการ หากลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทํางาน
ด้วย ลูกจ้างมี สิทธิ บอกเลิ กสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ ของอัตราค่าชดเชยปกติ (ร้อยละ
. ) ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงการย้ายสถานประกอบการล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกล่ า วล่ ว งหน้ า เท่ ากับ ค่ าจ้างอัต ราสุ ด ท้าย วัน (ร้ อ ยละ . ) รวมทังในกรณี น ายจ้างต้อ งปรั บ ปรุ ง สถาน
ประกอบการ นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า วัน ถ้านายจ้างไม่แจ้งต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเท่ ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย วัน ในกรณี ลูกจ้างถูกเลิกจ้างกรณี ปรับปรุ งสถานประกอบการ หากลูกจ้างทํางาน
ติดต่อกันครบ ปี ขึนไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิมขึนจากค่าชดเชยปกติ ซึ งลูกจ้างนันมีสิทธิ ได้รับอยูแ่ ล้วไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย วัน ต่อการทํางานครบ 1 ปี หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางาน วัน สุ ดท้ายต่อการ
ทํางาน ครบ ปี แต่ไม่เกิน วัน (ร้อยละ 91.67)
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กิจจาณัฏฐ์ ตังจิตนุสรณ์ * และ นัดดา ณ วรรณดร
Kitjanat Tangjitnusorn1* and Nadda Na Wandon2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี มีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์ กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยทีใช้ในวรรณกรรม เรื อง แฮร์ รี
พอตเตอร์ กับศิ ลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ประพัน ธ์โดย J. K. Rowling แปลเป็ นภาษาไทย
โดย สุ มาลี บํารุ งสุ ข โดยยึดหลักการแปลของ สุพรรณี ปิ นมณี กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั นี ประกอบด้วยเนื อเรื องจากนว
นิ ยายต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทย ตอนที
และ จํานวนทังสิ น , ประโยค โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง เครื องมือที ใช้ในการวิจยั คือ ) แบบบันทึ กการถอดความ ประโยคภาษาอังกฤษและประโยคแปลเป็ น
ภาษาไทย และ ) ตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปล วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจยั พบว่ากลวิธีการแปลภาษา
อังกฤษเป็ นภาษาไทยที พบมากที สุ ด อัน ดับแรก คือ ) การใช้ค าํ ยืม จํานวน ประโยค (44.38%) 2) การเที ยบเคียง
ความหมายต่อความหมาย จํานวน 437 ประโยค ( . %) และ 3) การใช้คาํ ทีสัมพันธ์กนั จํานวน 76 ประโยค (5.37%) ทังนี
ยังได้คน้ พบกลวิธีการแปลอืนๆ เพิมเติมนอกเหนื อจากหลักการแปลของ สุพรรณี ปิ นมณี จํานวน 5 ชนิ ด คือ 1) การเพิมเติม
ข้อความ จํานวน 106 ประโยค (7.50%) 2) การละไว้ไม่แปล จํานวน 44 ประโยค (3.11%) 3) การใช้คาํ แสดงอารมณ์ จํานวน
42 ประโยค (2.97%) 4) การแปลสํานวน จํานวน 23 ประโยค (1.63%) และ 5) การใช้คาํ แสลง จํานวน 6 ประโยค (0.42%)
คําสําคัญ : กลวิธีการแปล, การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย, วรรณกรรม, แฮร์รีพอตเตอร์, ศิลาอาถรรพ์
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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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มนุษย์ใช้ภาษาเป็ นเครื องมือสื อสารเพือถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิดจินตนาการและวัฒนธรรม ทังนีมนุษย์ ทีอาศัยใน
สังคมเดียวกันย่อมสามารถสื อสารกันได้อย่างสะดวกเนื องด้วยการใช้ภาษาเดี ยวกัน ทว่าการทีมนุ ษย์จะ ถ่ายทอดความรู ้สึก
นึ กคิดของตนไปยังบุคคลใดในสังคมอืนทีแตกต่างจากตนย่อมต้องใช้กระบวนการถ่ายทอดภาษา หรื อการแปล เพือทําให้
คนต่างวัฒนธรรมกันได้เรี ยนรู้สิงทีต่างออกไปจากวัฒนธรรมของตนเอง ทังนี ยังไม่มีผใู ้ ด ทราบแน่ ชดั ว่าการแปลเริ มมีขึน
ครังแรกเมือใด ทว่ามีการค้นพบหลักฐานการแปลทีเก่าแก่ทีสุดย้อนหลังไปราว 3000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช และ วรรณกรรม
แปลเก่าแก่ทีสุดทีพบในปั จจุบนั คือแผ่นดินเหนียวจารึ กทีขุดพบในบริ เวณ เมืองเอบลาซึงอยูท่ างทิ ศเหนื อของประเทศซีเรี ย
ในปั จจุบนั (Newmark, 1988) การแปลในยุคปั จจุบนั นัน เริ มมีความเป็ นระบบมากขึนโดยการใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มา
เป็ นหลักในการวิเคราะห์ โดยเริ มปรากฏเด่นชัด ในช่วงคริ สตทศวรรษที
และ
(รัชนีโรจน์ กุลธํารง, 2552)
สําหรับ การแปลในประเทศไทยนันเริ มมี ม าตังแต่ส มัยสุ โขทัยโดยมี จุ ด ประสงค์ห ลักเพือเรื องศาสนา ได้แ ก่
การแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากภาษาบาลีเป็ นภาษาไทย เช่ น ศิ ลาจารึ กวัด ป่ ามะม่วง ซึ งเขียนเป็ นภาษาขอม โบราณ
ภาษาไทย และภาษาบาลี ในส่วนของการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยนันเกิดขึนในรัชสมัยสมเด็จ- พระนารายณ์มหาราช
โดยคณะบาทหลวงทีเข้าเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในประเทศไทยจึงได้มีการแปลและตีพิมพ์คาํ สอนทางศาสนาแก่ประชาชน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2556) นอกเหนื อจากการแปลด้วยเหตุผล ทางศาสนาแล้วนันยังพบว่ามีการแปลเพือความ
บันเทิ งที ได้รับความนิ ยมอีกด้วย โดยการแปลเพือความบันเทิ ง มี ความนิ ยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที ซึ งมีการแปลนว
นิ ยาย บทละคร สุ ภาษิต จากภาษาอืนๆ มาเป็ น ภาษาไทย ในปั จจุบันการแปลเพือความบันเทิ งยังคงได้รับความนิ ยมอย่าง
ต่อเนืองโดยเฉพาะอย่างยิงการแปลวรรณกรรม ซึ งพบว่าคนไทยนิ ยมอ่านหนังสือประเภทวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศ
เป็ นอันดับ จากประเภท หนังสื อทังสิ น ชนิ ด (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558)
ปั จจุบนั มีวรรณกรรมต่างประเทศทีแปลจากภาษาหลักเป็ นภาษาไทยมากมาย ซึงหนึงในวรรณกรรมทีได้รับ ความ
นิยมอย่างยิง คือ Harry Potter ซึงเป็ นชุดนวนิ ยายแฟนตาซี จํานวนรวมทังสิ น 7 เล่ม ประพันธ์โดย J.K. Rowling ต้นฉบับ
เป็ นภาษาอังกฤษได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1997 1998 1999 2000 2003 2005 และ 2008 ตามลําดับ ทังนีวรรณกรรม
ดังกล่าวได้รับการแปลมากกว่า ภาษาและได้รับความนิ ยมไปทัวโลก จากยอดขายรวมกว่า
ล้านเล่ม โดยในประเทศ
ไทยนันการแปลต้นฉบับ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ได้รับการแปลโดย คุณสุมาลี บํารุ งสุข (เล่มที
และ ) คุณวลีพร
หวังซือกุล (เล่มที ) และคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ (เล่มที ) (วิกิพีเดีย, )
ด้วยเหตุดงั กล่าวนีทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจทีจะศึกษากลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในวรรณกรรม เรื อง แฮร์ รี
พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ เพือจะได้คน้ พบแนวทางการแปลวรรณกรรมจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการนําไปใช้เพือการศึกษาและการวิจยั อืนๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที ใช้ในวรรณกรรม เรื อง แฮร์ รีพอต
เตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)
คําถามของการวิจัย
กลวิธีการแปลใดทีถูกใช้ในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในวรรณกรรม เรื อง แฮร์ รีพอตเตอร์ กับศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)
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ขอบเขตของการวิจยั
. เนือหาทีใช้ในการวิจยั นี คือ วรรณกรรมเรื อง Harry Potter and the Philosopher’s Stone ฉบับภาษาอังกฤษและ
ฉบับแปลภาษาไทย ตอนที The Sorting Hat (หมวกคัดสรร), ตอนที 15 The Forbidden Forest (ป่ าต้องห้าม) และ ตอนที
17 The Man with Two Faces (ชายผูม้ ีสองหน้า) ทังนีตอนทีเลือกนันถือได้วา่ เป็ นตอนทีมีความสําคัญอย่างยิง กล่าวคือ
ตอนที เป็ นการนําพาเรื องเข้าสู่เนือหาทีเข้มข้นยิงขึน ตอนที เป็ นจุดพลิกผัน และตอนที เป็ นบทสรุ ปของเรื อง
. การวิจยั นีเลือกใช้แนวทางการแปลของ สุพรรณี ปิ นมณี ( ) ซึงได้เป็ นแนวทางการแปล ทีได้รวบรวมทฤษฎี
การแปลของนักวิจยั หลายท่านทีได้รับการยอมรับ
นิยามศัพ ท์เฉพาะ
กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย หมายถึงประเภทของวิธีการแปลตามแนวทางที สุพรรณี ปิ นมณี ( )
ได้นาํ เสนอไว้ คือ ( ) การแปลสิ งทีเป็ นทีรู ้จกั หรื อมีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล ซึงประกอบ ไปด้วย 1.1)
การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย (nonliteral lexical equivalents) 1.2) การใช้คาํ อธิบาย (descriptive phrases) 1.3)
การใช้คาํ ทีสัมพันธ์กนั (related words) 1.4) การใช้คาํ จําแนกประเภทโดยกว้าง และคําเฉพาะเจาะจง (generic-specific
words) และ 1.5) การใช้ความหมายรองและ ความหมายเชิงเปรี ยบ (secondary and figurative senses) และ (2) การแปลสิ งที
ไม่รู้จกั หรื อไม่มี คําทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล ซึงประกอบไปด้วย . ) การใช้คาํ จําแนกประเภทอย่างกว้างๆ แล้วตาม
ด้วย คําอธิบายประกอบ (generic words with descriptive phrases) 2.2) การใช้คาํ ยืม (loan words) และ 2.3) การแทนทีด้วย
สิ งทีปรากฏ ในวัฒนธรรมของภาษาแปล (cultural substitutes)
วรรณกรรมเรื อง แฮร์ รี พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ หมายถึงเนือเรื องในวรรณกรรม เรื อง แฮร์ รีพอตเตอร์ กับศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ซึงเป็ นเล่มที ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เรื อง แฮร์รี
พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบับภาษาอังกฤษทีตีพิมพ์ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Edition) ประพันธ์โดย Joanne
Rowling (J. K. Rowling) และฉบับแปล เป็ นภาษาไทยโดย สุมาลี บํารุ งสุข ตอนที The Sorting Hat (หมวกคัดสรร), ตอน
ที 15 The Forbidden Forest (ป่ าต้องห้าม) และ ตอนที 17 The Man with Two Faces (ชายผูม้ ีสองหน้า) จํานวนรวมทังสิ น
หน้า , ประโยค

วิธีดําเนินการวิจัย

. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ) ประชากรทีใช้ในการศึกษาอิสระนี คือ วรรณกรรม เรื อง แฮร์ รีพอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the
Philosopher’s Stone) ซึงเป็ นเล่มที ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เรื อง แฮร์ รี พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบับ
ภาษาอังกฤษทีตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Edition) ประพันธ์โดย Joanne Rowling (J. K. Rowling) จํานวน 17
ตอน รวม 309 หน้า และฉบับแปลเป็ นภาษาไทยโดย สุมาลี บํารุ งสุข (2557) จํานวน ตอน รวม หน้า
. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ เนือเรื องในวรรณกรรม เรื อง แฮร์ รีพอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and
the Philosopher’s Stone) ซึงเป็ นเล่มที ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เรื อง แฮร์รี พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบับ
ภาษาอังกฤษทีตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Edition) ประพันธ์โดย Joanne Rowling (J. K. Rowling) และฉบับ
แปลเป็ นภาษาไทยโดย สุ มาลี บํารุ งสุข ตอนที The Sorting Hat (หมวกคัดสรร), ตอนที 15 The Forbidden Forest (ป่ า
ต้องห้าม) และ ตอนที 17 The Man with Two Faces (ชายผูม้ ีสองหน้า) จํานวนรวมทังสิ น หน้า , ประโยค ซึง
คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
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. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้จดั สร้างเครื องมือเพือเก็บข้อมูล จํานวน ชนิด ได้แก่
. แบบบันทึกการถอดความประโยคภาษาอังกฤษและประโยคแปลเป็ นภาษาไทย
แบบบันทึกการถอดความประโยคภาษาอังกฤษและประโยคแปลเป็ นภาษาไทย เป็ นตาราง
คอลัมน์ ได้แก่
คอลัมน์ทางซ้ายคือประโยคถอดความภาษาอังกฤษ และ คอลัมน์ทางขวาคือประโยคแปลเป็ นภาษาไทย ทังนี แบบบันทึกจะ
ใช้การบันทึกบนคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Word Document เมือมีการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ จึงจะทําการพิมพ์ออกมา
เป็ นกระดาษ (Hard Copy) กระบวนการสร้างแบบบันทึกการถอดความประโยค ภาษาอังกฤษและประโยคแปลเป็ น
ภาษาไทยมีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
2.1.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
2.1.2 ออกแบบและสร้างเครื องมือ
2.1.3 นําเครื องมือไปให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนือหา (Content Validity)
2.1.4 นําผลจากการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนือหามาปรับปรุ งเครื องมือให้เหมาะสมยิงขึน
. ตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปลชนิดป้อนค่าความถี
ตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปลชนิดป้ อนค่าความถี เป็ นตาราง คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ทางซ้ายคือ กลวิธีการแปล
ตามแนวทางการแปล ของ สุพรรณี ปิ นมณี ( ) และ คอลัมน์ทางขวาคือจํานวนความถี โดยอยูใ่ นรู ปแบบกระดาษ (Hard
Copy) กระบวนการสร้างตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปลมีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
2.2.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
2.2.2 ออกแบบและสร้างเครื องมือ
2.2.3 นําเครื องมือไปให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนือหา (Content Validity)
2.2.4 นําผลจากการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนือหามาปรับปรุ งเครื องมือให้เหมาะสมยิงขึน
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดําเนิ นการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขันตอนต่างๆ ดังต่อไปนี
. ศึกษาเนือเรื องและถอดความวรรณกรรมเรื อง แฮร์ รีพอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the
Philosopher’s Stone) ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็ นภาษาไทย ตอนที The Sorting Hat (หมวกคัดสรร) ตอนที 15
The Forbidden Forest (ป่ าต้องห้าม) และ ตอนที 17 The Man with Two Faces (ชายผูม้ ีสองหน้า) ทีละประโยค โดยพิจารณา
เทียบความหมายของประโยคภาษาอังกฤษและภาษาแปลเป็ นไทยให้ตรงกัน ซึงประโยค ทีถอดความออกมาแล้วจะนําไป
บันทึกไว้ในแบบบันทึกการถอดความประโยคภาษาอังกฤษ และ ประโยคแปลเป็ น ภาษาไทยโดยประโยคถอดความ
ภาษาอังกฤษได้รับการบันทึกไว้ทางซ้ายและประโยคถอดความแปลเป็ นภาษาไทย ได้รับการบันทึกไว้ทางขวา ทังนีเมือพบ
ประโยคภาษาอังกฤษทว่าไม่พบประโยคแปลเป็ นภาษาไทยผูว้ จิ ยั จะบันทึก ประโยคภาษาอังกฤษและเว้นว่างประโยคแปล
เป็ นภาษาไทยไว้เสมอ ผูว้ จิ ยั ทําการถอดความเช่นเดียวกันนีเรื อยไป จนครบกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ประโยคทีถอดความไว้แล้วนัน คราวละหนึงคู่ประโยค (ประโยคภาษาอังกฤษ 1 ประโยค และ
ประโยคแปลเป็ นภาษาไทย 1 ประโยค) โดยพิจารณาความหมายจากประโยค จากนันจึงได้ เปรี ยบเทียบความหมายกับกลวิธี
การแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยตามแนวทางของ สุพรรณี ปิ นมณี ทังนี เมือพิจารณาคู่ประโยคใดแล้วพบว่าตรงตรง
กับกลวิธีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยใด ผูว้ จิ ยั จะทําการ ลงคะแนนด้วยมือ (Tally) ในตารางวิเคราะห์กลวิธีการ
แปลคราวละ 1 คะแนน ผูว้ จิ ยั ทําการลงคะแนน เช่นนีเรื อยไปจนครบทุกคูป่ ระโยคของกลุ่มตัวอย่าง
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. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําผลจากตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปลมารวมคะแนนความถี และแสดงผลเป็ นค่าคะแนนรวม แยกตาม
ประเภทของแต่ละกลวิธี โดยใช้สถิติค่าร้อยละ
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ผลและวิจารณ์ ผล

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้นาํ มาซึงข้อค้นพบการใช้กลวิธีการแปล จํานวน หัวข้อ ซึงจะได้นาํ เสนอ ผลการวิจยั
แยกเป็ นรายหัวข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ผลการวิจยั ด้านการแปลสิ งทีเป็ นทีรู ้จกั หรื อมีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
2. ผลการวิจยั ด้านการแปลสิ งทีไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
. ผลการวิจยั ด้านกลวิธีการแปลทีพบเพิมเติม
. การแปลสิงทีเป็ นทีรู้ จกั หรื อมีคาํ ทีอ้ างอิงถึงได้ ในภาษาฉบับแปล
จากการวิเคราะห์กลวิธีการแปลด้านการแปลสิ งทีเป็ นทีรู ้จกั หรื อมีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปลนัน ได้ขอ้
ค้นพบดังตารางที
ตารางที ผลการแปลด้านการแปลสิ งทีเป็ นทีรู ้จกั หรื อมีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
จํานวน (ประโยค)
การแปลสิ งทีเป็ นทีรู ้จกั หรื อมีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้
ร้อยละ
ในภาษาฉบับแปล
บทที
บทที
บทที
รวม
1. การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย
132
145
160
437
30.88
. การใช้คาํ อธิบาย
26
7
33
2.33
. การใช้คาํ ทีสัมพันธ์กนั
18
43
15
76
5.37
. การใช้คาํ จําแนกประเภทโดยกว้างและคําเฉพาะ
2
1
3
0.21
เจาะจง
. การใช้ความหมายรองและความหมายเชิงเปรี ยบ
3
4
7
0.50
รวม
181
192
183
556
39.29
จากตารางที พบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลสิ งทีเป็ นทีรู ้จกั หรื อมีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล จํานวน ทังสิ น
ประโยค โดยคิดเป็ นร้อยละ . ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด ทังนีเมือพิจารณา เป็ นรายข้อ พบว่า มีการใช้การ
เทียบเคียงความหมายต่อความหมายมากทีสุด จํานวน ประโยค คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ การใช้คาํ ทีสัมพันธ์
กัน จํานวน ประโยค คิดเป็ นร้อยละ . และการใช้คาํ อธิบาย จํานวน ประโยค คิดเป็ นร้อยละ . ในขณะเดียวกัน
พบว่ามีการใช้ความหมายรองและความหมายเชิงเปรี ยบ และการใช้คาํ จําแนก ประเภทโดยกว้างและคําเฉพาะเจาะจงเพียง
เล็กน้อย โดยพบเป็ นจํานวน และ ประโยค ตามลําดับ
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. การแปลสิงทีไม่ รู้ จกั หรื อไม่ มคี าํ ทีอ้ างอิงถึงได้ ในภาษาฉบับแปล
จากการวิเคราะห์ดา้ นการแปลสิ งทีไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปลนันได้ขอ้ ค้นพบ
ดังตารางที
ตารางที ผลด้านการแปลสิ งทีไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
จํานวน (ประโยค)
การแปลสิ งทีไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้
ในภาษาฉบับแปล
บทที
บทที
บทที
รวม
1. การใช้คาํ จําแนกประเภทอย่างกว้างๆ
4
4
แล้วตามด้วยคําอธิบายประกอบ
. การใช้คาํ ยืม
144
233
251
628
. การแทนทีด้วยสิ งทีปรากฏในวัฒนธรรมของ
6
6
ภาษาแปล
รวม
154
233
251
638
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ร้อยละ
0.28

44.38
0.42
45.08

จากตารางที พบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลสิ งทีไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล จํานวนทังสิน
ประโยค คิดเป็ นร้อยละ . ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด ทังนีเมือพิจาณณาเป็ นรายช้อ พบว่า มีการใช้คาํ ยืมและ
คําทับศัพท์มากทีสุด จํานวน
ประโยค คิดเป็ นร้อยละ . ถัดมาคือ การแทนทีด้วยสิ งทีปรากฏ ในวัฒนธรรมของ
ภาษาแปล จํานวน ประโยค คิดเป็ นร้อยละ . และ การใช้คาํ จําแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ แล้วตามด้วยคําอธิบาย
ประกอบ จํานวน ประโยค คิดเป็ นร้อยละ .
. กลวิธีการแปลทีพบเพิมเติม
ในการวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยทีใช้ในวรรณกรรม เรื อง แฮร์ รีพอตเตอร์ กับศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) นอกเหนือจากการได้ขอ้ ค้นพบด้านการใช้กลวิธี การแปลตามแนวทาง
ของ สุพรรณณี ปิ นมณี ผูว้ ิจยั ยังพบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลอืนๆ เพิมเติม จํานวน ชนิด ซึงกลวิธีการแปลทีพบเพิมเติมนัน
สอดคล้องกับการศึกษาของ หนึงฤทัย ลาที ( ) อันได้แก่ ) การละไว้ไม่แปล ) การเพิมเติมข้อความ ) คําแสดงอารมณ์
) การแปลสํานวน และ ) แสลง ดังแสดงในตารางที
ตารางที กลวิธีการแปลทีพบเพิมเติม
จํานวน (ประโยค)
กลวิธีการแปลทีพบเพิมเติม
ร้อยละ
บทที
บทที
บทที
รวม
1. ละไว้ไม่แปล
12
13
19
44
3.11
. การเพิมเติมข้อความ
20
33
53
106
7.50
. คําแสดงอารมณ์
5
4
33
42
2.97
4. การแปลสํานวน
6
6
11
23
1.63
5. แสลง
2
4
6
0.42
รวม
45
56
120
221
15.63
จากตารางที พบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลเพิมเติม จํานวน
ประโยค คิดเป็ นร้อยละ . ของกลุ่มตัวอย่าง
ทังหมด โดยกลวิธีการแปลทีพบมากทีสุดคือ การเพิมเติมข้อความ จํานวน
ประโยค คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ
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การละไว้ไม่แปล จํานวน ประโยค คิดเป็ นร้อยละ . และ คําแสดงอารมณ์ จํานวน ประโยคคิดเป็ นร้อยละ .
นอกจากนียังพบว่ามีการใช้การแปลสํานวนและแสลงร่ วมด้วย จํานวน และ ประโยค ตามลําดับ

วิจารณ์ ผล

การวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที ใช้ในวรรณกรรมเรื อง แฮร์ รีพอตเตอร์ กับศิ ลา อาถรรพ์
(Harry Potter and the Philosopher’s Stone) นี ได้นํามาซึ งข้อค้น พบด้านการใช้ก ลวิธี การแปลต่ างๆ ดังที แสดงไว้ใ น
ผลการวิจยั ข้างต้น ทังนีผลการวิจยั ดังกล่าวยังได้สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจยั และ นักการศึกษาอืนๆ เช่นกัน ซึงจะได้
นําเสนอเป็ นรายข้อดังต่อไปนี
. การแปลสิ งทีเป็ นทีรู ้จกั หรื อมีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
จากการวิจยั ด้านการแปลสิ งที เป็ นที รู ้ จักหรื อมี คาํ ที อ้างอิ งถึงได้ในภาษาฉบับ แปล ใน กลวิธี ได้แก่
การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย การใช้คาํ อธิบาย การใช้คาํ ทีสัมพันธ์กนั การใช้คาํ จําแนกประเภท โดยกว้าง และคํา
เฉพาะเจาะจง การใช้ค วามหมายรองและความหมายเชิ งเปรี ยบ ผลการวิจ ัยพบว่ามีการใช้ การแปลแบบการเที ยบเคี ยง
ความหมายต่อความหมาย (คําต่อคํา) มากทีสุด แสดงให้เห็ นว่าถึงแม้จะมี ความแตกต่างกัน ทางด้านวัฒนธรรมก็สามารถหา
คํามาเทียบเคียงเพือให้ความหมายทีใกล้เคียงมากทีสุดได้ และเพือเป็ นการรักษาสิ งทีผูแ้ ต่งต้องการสื อออกมาให้ได้ใจความ
มากทีสุ ด ซึ งตรงกับงานวิจยั ของ สตรี รัตน์ ไกรอ่อน ( ) ทีได้ ศึกษาเรื องกลวิธีการแปลคําทางวัฒนธรรมจากภาษาไทย
เป็ นภาษาอังกฤษในนวนิ ยาย เรื องสี แผ่น ดิ น โดยพบว่ามี การแปลแบบคําต่อคํามากที สุ ด เพราะต้องการรักษาโครงสร้าง
ประโยค ความหมาย และอรรถรสไว้ รองลงมา คือการใช้คาํ ทีสัมพันธ์กนั และการใช้คาํ อธิบาย โดยอธิบายว่าแม้วา่ จะมีคาํ ที
สามารถ เทียบเคียงได้ในภาษาแปล แต่คาํ เพียงคําเดียวในบางครังไม่สามารถใช้อธิ บายความหมายให้ชดั เจนจึงจําเป็ น ต้อง
ใช้วลีเข้ามาขยายความให้ได้ความหมายทีชัดเจน อย่างไรก็ตามคําพ้องความหมาย คําตรงข้าม หรื อคําปฏิเสธในบางกรณี ก็
ให้ความหมาย ได้ดีกว่าเช่นกัน นอกจากนี ยังคล้ายคลึงกับงานวิจยั ของ สุลาวัลย์ วิชยั ระหัด และอัญชนิดา จาดสันทัด ( )
ที ได้ศึ ก ษาเรื อง กลวิธีก ารแปลวรรณกรรมเยาวชน เรื อง ชาร์ ล็ อตต์ แมงมุม เพื อนรั ก จากภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาไทย
ผลการวิจยั พบว่ามี การใช้กลวิธีท ังแบบการแปลแบบตรงตัวและแบบเอาความซึ งเป็ นความต้องการของผูแ้ ปลที คงไว้ซึง
ความหมายและอรรถรสของ เนือเรื อง
. การแปลสิ งทีไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล
จากการวิจยั ด้านการแปลสิ งทีไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปลใน
กลวิธี ได้แก่
การใช้คาํ จําแนกประเภทอย่างกว้างๆ แล้วตามด้วยคําอธิบายประกอบ การใช้คาํ ยืมและคําทับศัพท์ การแทนที ด้วยสิ งที
ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ผลการวิจยั พบว่ามีการใช้คาํ ยืมและคําทับศัพท์มากทีสุ ด เนืองจากไม่มีคาํ ใดในภาษา
แปลสามารถแสดงความหมายได้และเป็ นคํายืมชือเฉพาะเจาะจงและมีคาํ อธิบาย ประกอบเพืออรรถรสและความเข้าใจที
ตรงกันระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านและคําทับศัพท์ เนืองจากวรรณกรรม เล่มนีดําเนิ นเรื องด้วยตัวละคร สถานที อาหาร และ
เครื องใช้ทีหลากหลายจึงจําเป็ นต้องใช้คาํ ทับศัพท์ เพือรักษาอรรถรส เช่นกัน
ในส่ วนของการใช้คาํ จําแนกประเภทอย่างกว้างๆ แล้วตามด้วยคําอธิบายประกอบและการแทนทีด้วย
สิ งทีปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ยังไม่มีผใู้ ดทีใช้กลวิธีนีศึกษาอย่างชัดเจนเพือนํามาเทียบเคียงผลได้ แต่อย่างไรก็
ตามได้มีผทู ้ ีใช้การแปลสิ งทีไม่รู้จกั หรื อไม่มีคาํ ทีอ้างอิงถึงได้ในภาษาฉบับแปล ตามแนวทาง การแปล ของ Beekman และ
Callow (อ้างใน สุ พรรณี ปิ นมณี , 2552) เช่น งานวิจยั ของ อัจฉรา เทพแปง ( ) ได้ศึกษาเรื องกลวิธีการแปลคํานาม
ประสมจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในนวนิยายเรื อง แฮร์รี พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ โดยกลวิธีทีพบตรงกันคือการแปล
โดยการใช้การสร้างศัพท์ใหม่ดว้ ยการแปลคํายืม แบบตรงตัวและการใช้คาํ อืนทีมีความหมายใกล้เคียงกัน หรื อ ใช้การสร้าง
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ศัพท์ใหม่ดว้ ยการแปลคํายืม แบบตรงตัวและการใช้คาํ อืนทีมีความหมายใกล้เคียงกันแล้วเพิมคําอธิบาย และ การแปลโดย
การทับศัพท์ หรื อทับศัพท์แล้วเพิมคําอธิบาย ยิงไปกว่านัน สารนิพนธ์ของ ธาวินี จรัสโชติกุล ( ) ทีได้ศึกษาเรื อง กลวิธี
การแปลคําและวลีทีเกียวกับวัฒนธรรม จากอังกฤษเป็ นไทย กรณีศึกษาเรื อง Forrest Gump ของ Winston Groom ได้คน้ พบ
กลวิธีทีใช้แปล จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยทีสอดคล้องกัน คือ การใช้คาํ จําแนกประเภทอย่างกว้างๆ และการใช้คาํ
เฉพาะ เจาะจง การใช้คาํ ยืมหรื อคําทับศัพท์ และการแทนที ด้วยสิ งทีปรากฏในวัฒนธรรมภาษาแปล
. กลวิธีการแปลทีพบเพิมเติม
การวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยทีใช้ในวรรณกรรมเรื อง แฮร์ รีพอตเตอร์ กับศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) นี ได้ยดึ หลักการวิเคราะห์ตามแนวทางของ สุพรรณี ปิ นมณี ทว่าได้ขอ้
ค้นพบเพิมเติมว่ามีการใช้กลวิธีการแปลอืนเพิมเติมอีกด้วย จํานวน กลวิธี คือ ละไว้ไม่แปล การเพิมเติมข้อความ คําแสดง
อารมณ์ การแปลสํานวน และแสลง โดยพบว่ามีการเพิมเติม ข้อความมากทีสุด เนืองจากต้องการอธิบายความให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
มากขึนเพราะหากไม่อธิ บายความหมายเพิม อาจทําให้ผอู ้ ่าน ไม่เข้าใจอย่างแท้จริ ง รองลงมาคือการละไว้ไม่แปล ซึ งปรากฏ
เมือพบข้อความในประโยค อันอาจทําให้ผอู ้ ่าน เกิดความสับสน ผูแ้ ปลจึงเลือกใช้กลวิธีการไม่แปลในบางคําเพือทําให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจบริ บทได้ นอกจากนี กลวิธี การใช้คาํ แสดงอารมณ์ได้ถูกนํามาใช้เพือต้องการให้ผอู ้ ่านเข้าถึงเนื อหาให้มากทีสุ ด และ
ช่วยเพิมอรรถรสใน การอ่านให้ดียิงขึน ด้านการแปลสํานวนนันถูกนํามาใช้ เมือผูแ้ ปลพิจารณาแล้วว่าต้นฉบับเป็ นสํานวน
หากจะแปลเป็ นคําทัวไปอาจให้ความหมายได้ไม่ตรงเท่ากับใช้สํานวนในภาษาแปลในการแปลซึ งจะตรงกว่า และสร้าง
ความสุ นทรี ในการอ่านได้มากกว่า สุ ดท้ายเป็ นการแปลคําแสลงเพือแสดงถึงความสนิ ท ในการใช้ ภาษาที ไม่เป็ นทางการ
เมื ออ่านแล้วเกิ ด ธรรมชาติ ในภาษามากกว่าใช้ค าํ ที เป็ นทางการ ซึ งกลวิธีการแปล ตามแนวทางของบุ ค คลใดอาจที ไม่
เพียงพอ ทังนี กลวิธีการแปลทีพบเพิมเติมนัน มีความเหมาะสมต่อการแปล วรรณกรรมดังจะได้จากผลการศึกษาสอดคล้อง
กับ การวิจยั ของ สุ ลาวัลย์ วิชยั ระหัด และอัญชนิ ดา จาดสันทัด ( ) ที ได้ศึกษาเรื องกลวิธีการแปล วรรณกรรมเยาวชน
เรื อง ชาร์ ล็อตต์ แมงมุมเพือนรัก โดยผลการวิจยั พบว่า มี การใช้กลวิธีการเพิมเติมข้อความ การลดความ การใช้คาํ ทับศัพท์
และการใช้คาํ แสดงอารมณ์ในการแปล เพือให้สือความหมายได้ดี มีความเป็ นธรรมชาติ และสะท้อนด้านต่างๆ ของ ตัว
ละครได้ดียงขึ
ิ น

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุป ระสงค์เพือวิเคราะห์ กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในวรรณกรรม เรื อง แฮร์ รี
พอตเตอร์ กับ ศิ ล าอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) เพือให้ท ราบถึ งกลวิธี ที ถู ก ใช้ในการแปลจาก
ภาษาอังกฤษป็ นภาษาไทย ในการวิจัยครั งนี พบว่า กลวิธีก ารใช้ค าํ ยืม พบมากที สุ ด ถึ ง ประโยค รองลงมาคื อ การ
เทียบเคียงความหมายต่อความหมาย ประโยค การเพิมเติมข้อความ ประโยค การใช้คาํ ทีสัมพันธ์กนั
ประโยค
ละไว้ไม่แปล ประโยค คําแสดงอารมณ์ ประโยค การใช้คาํ อธิ บาย ประโยค การแปลสํานวน ประโยค การใช้
ความหมายรองและความหมายเชิงเปรี ยบ ประโยค การแทนที ด้วยสิ ง ที ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ประโยค
แสลง ประโยค การใช้ค ําจําแนกประเภทอย่างกว้า ง ๆ แล้วตามด้วยคําอธิ บ ายประกอบ ประโยค การใช้ค าํ จําแนก
ประเภทโดยกว้าง และคําเฉพาะเจาะจง ประโยค

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นนั ทา เติมสมบัติถาวร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ เชียวชาญ และ ผูช้ ่วย
ั ญา แสงเดือน ผูเ้ ชียวชาญผูใ้ ห้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของเครื องมือ ทีใช้ในการวิจยั
ศาสตราจารย์ ดร.สุกญ
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ตลอดจนให้ ค าํ ปรึ กษาด้านการทําวิจัยและให้ กําลังใจจนสําเร็ จ ลุ ล่ วงด้วยดี นอกจากนี ผู ว้ ิจัยขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ทีได้ให้ความกรุ ณาจัดสรรงบประมาณเพือการนําเสนองานวิจยั ครังนี
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ั ญา แสงเดือน และ บุษกร เพชรอาวุธ
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื อศึ กษาปั ญ หาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึ กษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ครังนี คื อ
นักศึ ก ษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที จํานวน คนซึ งเป็ นกลุ่ ม ตัวอย่างที ได้ม าแบบเจาะจง
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า มีปั ญหาในการแปลของนักศึ กษาในด้านไวยากรณ์ ได้แก่ การใช้ต วั เชื อมระหว่างคํา
ระหว่างประโยค และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ปั ญหารองลงมา คือ ปั ญหาการแปลในด้านบทสนทนา ได้แ ก่
การแปลภาษาพูดที มีความแตกต่างหลายระดับ เช่ น ภาษาสุ ภาพ ภาษาราชาศัพท์และการแปลคําสแลง คําย่อ คําสบถและ
อืนๆ
คําสําคัญ :ปัญหาการแปลภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Faikaew Sub-district, Pupiang District, Nan Province 55000, Thailand
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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

บทนํา

การแปลเป็ นการสื อสารทีสําคัญแบบหนึง ในสมัยโบราณทีมีการแปลคัมภีร์ศาสนา นักแปลมักจะต้องพยายามเก็บ
สํานวนและโครงสร้างประโยคจากภาษาโบราณ เช่น ฮีบรู กรี ก ลาติน มาไว้ในภาษาอังกฤษให้ได้มากทีสุ ด เพือรักษาความ
ศักดิสิ ทธิของต้นฉบับไว้ในบทแปลด้วย ซึ งออกจะเป็ นทรรศนะทีผิดพลาดอย่างยิงสําหรับสมัยปั จจุบนั ทีบรรดาผูเ้ ชียวชาญ
ทังหลายมีความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวในความหมายทีตรงกันทีเชือว่า ภาษาต้นฉบับและภาษาแปล นันคือความศักดิสิ ทธิ
ของงานแปล สิ ทธา พินิจภูวดล (2550:12-13) จากการกล่าวอ้างถึงนิ ยามการแปลของบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิ ตตังแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั ทําให้เห็ นความเปลียนแปลงของทรรศนะว่าด้วยการแปลโดยลําดับตามกาลสมัย และได้กล่าวสรุ ปคํา
นิ ยามของการแปลในยุคสมัยปั จจุบ ันไว้อ ย่างครอบคลุมว่า คือ “การถ่ ายทอดข้อความจากภาษาหนึ งไปยังอี กภาษาหนึ ง
โดยรักษารู ปแบบคุณค่า และความหมายในข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน รวมทังความหมายแฝงซึ งได้แก่ ความหมายทาง
วัฒนธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู้สึก 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) ครังหนึงเราเชือว่าการแปลเป็ นเรื องของศิลปะมากกว่าศาสตร์ เราเชือว่าคนทีจะเป็ นนักแปลทีดีซึงผลิตงานคุณภาพ
นันต้องมี “หัว” ในการแปล “หัว” ทีว่านี หมายถึงคําว่ามีพรสวรรค์ ใครจะไปขอแบ่งปั นจากใครมิได้ และพรสวรรค์นีก็จะ
เจริ ญงอกงามขึ นได้ตามปริ มาณของประสบการณ์ ของการแปลและการฝึ กฝน ดังนันการแปลที ว่าเป็ นเรื องของศิ ลปะจึ ง
ต้องการประสบการณ์ การลองแปลผิดบ้างถูกบ้าง และอาศัยประสบการณ์นีแก้ไขดัดแปลงงานแปลให้ดีขึน อย่างไรก็ตามมี
คนอีกกลุ่มหนึงซึงมิเชือว่างานแปลเป็ นเรื องการลองและการฝึ กแต่เพียงอย่างเดียว แต่เห็นว่ากระบวนการแปลนันเป็ นเรื องที
ศึกษาได้ วิเคราะห์ได้ และนํามาประกอบกันเข้าเป็ นทฤษฎีทีจะบอกเล่าและสังสอนกันได้ บุคคลเหล่านี เชื อว่าสามารถนํา
ความรู ้และทฤษฎีต่างๆจากศาสตร์อืนมาช่วยในการศึกษาและวางแนวทางทฤษฎีสําหรับการแปลเพือเป็ นประโยชน์สําหรับ
ผูท้ ีสนใจจะเป็ นนักแปลได้ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิได้ รัชนีโรจน์
กุลธํารง (2552:32) กล่าวว่า ไม่วา่ จะเป็ นการแปลต้นฉบับประเภทใด ความรู ้ความเข้าใจเรื องภาษาเพือการแปลก็
ยังมีความจําเป็ นต่อผูแ้ ปลเช่นเดิม ยิงถ้าเราแบ่งกระบวนการแปลออกเป็ นสองระยะคร่ าวๆ ก็จะยิงเห็นได้ชดั คือ ในระยะแรก
ผูแ้ ปลจะต้องวิเคราะห์ ตน้ ฉบับ หากไม่มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องภาษาแล้ว จะไม่สามารถวิเคราะห์ และทําความเข้าใจ
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ต้น ฉบับ ในทุ กๆด้าน ครันมาถึ งกระบวนการแปลในระยะที สอง ผูแ้ ปลจะต้องถ่ ายทอดต้น ฉบับ ออกมาเป็ นภาษาแปล
โดยผูแ้ ปลก็ยงั ต้องมีความรู ้ความเข้าเรื องภาษาอยูเ่ ช่นเดิม
โดยผูว้ ิจยั เห็ นว่าการแปลจะต้องใช้ทงความรู
ั
้ ศิลปะและความสามารถในการเลือกเฟ้ นถ้อยคํานํามาเรี ยบเรี ยงให้
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษา และให้ความรู้สึกใกล้เคียงหรื อเหมือนต้นฉบับเดิ มที สุด จึงสนใจในการศึ กษาปั ญหาการ
แปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่าน

วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีการดําเนิ นวิจยั นําเสนอดังต่อไปนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื องมือทีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากร คื อนักศึ กษาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ านจํานวน 55
คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คื อนักศึ กษาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล นักศึ กษาชันปี ที 3 จํานวน 15 คน โดยการเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ทังนี กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวคัดเลือกจากกลุ่มที เพิงผ่านการเรี ยนด้านการ
แปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยซึงจะทําให้เข้าใจ เพราะเคยเผชิญกับปัญหาการแปลและมีแนวคิดในการตอบปัญหาได้อย่าง
ชัดเจน
2. เครื องมือวิจยั
2.1 เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จะเป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเอง โดยมีเนือหา
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และมาจากแนวคิดทีต้องการศึกษาพร้อมทังนําไปหาคุณภาพของเครื องมือ โดยนําแบบสอบถามไป
ให้ผเู ้ ชียวชาญประเมิน 3 ท่าน แล้วนําแบบประเมินทีได้รับมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าทีได้มีดงั นี
2.2 เกณฑ์ คะแนน
2.2.1. ข้อคําถามทีมีค่า IOC ตังแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเทียงตรง ใช้ได้
2.2.2. ข้อคําถามทีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ต้องปรับปรุ ง ยังใช้ไม่ได้
2.2.3 ค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.87 เป็ นไปตามเกณฑ์คุณภาพก่อนนําไปใช้จริ ง
ข้อคําถาม
ค่า IOC
ความเทียงตรง
1. การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์
1
สามารถใช้ได้
2. การใช้ตวั เชือมระหว่างคํา ระหว่างประโยค
1
สามารถใช้ได้
3. การแปลกาล (Tense)
1
สามารถใช้ได้
4. ความรู ้ในด้านคําศัพท์
1
สามารถใช้ได้
5. คําศัพท์ทีมีความหมายใกล้เคียง
1
สามารถใช้ได้
6. คําทีมีความหมายแฝง
1
สามารถใช้ได้
7. การวิเคราะห์คาํ หรื อสํานวนในการแปล
1
สามารถใช้ได้
8. การแปลภาษาพูดทีมีความแตกต่างหลายระดับ 1
สามารถใช้ได้
เช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศัพท์
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9. การแปลคําแสลง คําย่อ คําสบถและอืนๆ
10. การแปลภาษาพูดได้เป็ นธรรมชาติระดับ
เดียวกับภาษาต้นฉบับ
11. มีความรู ้หรื อภูมิหลังทีใช้ในการแปล
12. จุดมุ่งหมายของการเขียน
13. การเลือกใช้สาํ นวนโวหารในการแปลได้
ถูกต้อง
14. การใช้ลีลาภาษา
15. การแปลได้ภาษาทีสละสลวยและเป็ น
ธรรมชาติ
ค่าเฉลียรวม

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 ตอนที 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ตอนที 2
ปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นคําถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ และ
ตอนที 3 ปั ญ หาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย เป็ นคําถามปลายเปิ ดให้แสดงความคิดเห็ น เกี ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคทีนักศึกษาพบในการแปล
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2560
3.2 การเก็ บ รวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามนักศึกษาปี ที 3 สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน จํานวนทังหมด 15 คน โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูน้ าํ แบบสอบถามไปสอบถามจํานวน
15 ชุดและได้รับกลับมาครบทัง 15 ชุด
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้รับ แบบสอบถามกลับ มา นํามาตรวจสอบความสมบู รณ์ข องแบบสอบถาม จากนันแจกแจงระดับ คะแนน
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล และนําเสนอ โดยผู้วิจ ัย นํา ข้อ มู ล ที เก็ บ รวบรวมมาวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล แบบสอบถามโดยหา ค่ าร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรม Excel โดยใช้สถิติดงั นี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการ
สื อสารสากล ชันปี ที 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปั ญหาในการแปล โดยนํามา
หาค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน มี 5 ระดับดังนี
ระดับของปัญหา คะแนน
มากทีสุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
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น้อย
2
น้อยทีสุด 1
เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนน
เพือให้การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง ผูว้ ิจยั จึงกําหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉลียตามหลักเกณฑ์ของประคอง กรรณสูต (2528:70) ดังนี
4.50 – 5.00 หมายถึง อยูใ่ นระดับมากทีสุด
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 นระดับน้อยทีสุด
การแปลความหมายของผลจากข้อ มู ล ในตอนที 1 มุ่ ง อธิ บ ายภาพรวมในคุ ณ ลัก ษณะพื นฐานของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ได้วิเคราะห์ออกมาเป็ นค่าร้อยละ และมิได้เปรี ยบเที ยบเพศและอายุแต่อย่างใด เนื องมาจากข้อจํากัด ของ
จํานวนของผูต้ อบแบบสอบถามมีจาํ นวนน้อย เพราะเลือกเจาะจงเฉพาะกลุ่มทีเรี ยนอยูใ่ นชันปี ที3 และเพิงผ่านการเรี ยนการ
แปลเท่านัน

ผลและวิจารณ์ ผล

การวิจัยครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพือศึ กษาปั ญ หาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึ กษาสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี ยวกับ ปั ญ หาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึ กษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์เนื อหา จากแบบสอบถามปลายเปิ ดเป็ นข้อคิด เห็ นและข้อเสนอแนะอืนๆของผูต้ อบ
ปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ลําดับต่อไป ผูว้ ิจยั จะได้นาํ เสนอผลของการวิจยั โดยเรี ยงลําดับทัง 3 หัวข้อดังนี
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศและอายุ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แสดงผลดังตารางที 1 ดังนี
ตารางที 1 จํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพส่ วนบุคคล
จํานวน(ราย)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
2
13.33
หญิง
13
86.67
รวม
15
100
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1
6.67
13
86.67
0
0
1
6.67
รวม
15
100
จากตารางที 1 อธิ บายรายละเอียดดังนี ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 86.67 เป็ นเพศชายร้อย
ละ 13.33 ผูต้ อบแบบสอบถามมี อายุระหว่าง 21-22 ปี มากที สุ ด ร้อยละ 86.67 มี อายุระหว่าง 18-20 ปี และ มากกว่า 25 ปี
ร้อยละ 6.67
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ
การสื อสารสากล ชันปี ที 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน แบ่งเป็ นปั ญหา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านไวยากรณ์ ด้าน
คําศัพท์ ด้านแปลบทสนทนา และด้านบทบรรยาย แสดงผลดังตารางที 2 ดังนี
ตารางที 2 ค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที3 โดยภาพรวมในด้านไวยากรณ์
ปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
S.D
ระดับ
ด้านไวยากรณ์
1. การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์
3.38
0.70
ปานกลาง
2. การใช้ตวั เชือมระหว่างคําระหว่างประโยค
3.40
0.80
ปานกลาง
3. การแปลกาล (Tense)
3.20
0.98
ปานกลาง
รวม
3.33
0.12
ปานกลาง
จากตารางที 2 ปัญหาในด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที 3 โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง พบปัญหาเรื องการใช้ตวั เชือมระหว่างคํา ระหว่างประโยคมากทีสุ ด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.40 ปั ญหา
ที พบรองลงมาคื อ การวิเคราะห์ โ ครงสร้ างไวยากรณ์ และ การแปลกาล (Tense) โดยมี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 3.33 และ 3.20
ตามลําดับ
ตารางที 3 ค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที3 โดยภาพรวมในด้านคําศัพท์
ปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
S.D
ระดับ
ด้านคําศัพท์
1. ความรู ้ในด้านคําศัพท์
3.40
0.88
ปานกลาง
2. คําศัพท์ทีมีความหมายใกล้เคียง
3.13
0.72
ปานกลาง
3. คําทีมีความหมายแฝง
3.00
0.97
ปานกลาง
4.การวิเคราะห์คาํ หรื อสํานวนในการแปล
3.20
1.17
ปานกลาง
รวม
3.31
0.16
ปานกลาง
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จากตารางที 3 ปั ญ หาในด้า นคํา ศัพ ท์ ข องนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอัง กฤษเพื อการสื อสารสากล ชันปี ที 3
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพบปั ญหาเรื องความรู ้ ในด้านคําศัพท์เป็ นมีปัญหามากที สุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.40
ปัญหารองลงมาได้แก่ การวิเคราะห์คาํ หรื อสํานวนในการแปลและคําศัพท์ทีมีความหมายใกล้เคียง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.20
และ 3.13 ตามลําดับ ส่วนปั ญหาทีพบน้อยทีสุดคือ คําทีมีความหมายแฝง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.00
ตารางที 4 ค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที3 โดยภาพรวมในด้านบทสนทนา
ปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
S.D
ระดับ
ด้านบทสนทนา
1. การแปลภาษาพูดทีมีความแตกต่างหลายระดับ เช่น ภาษา
3.47
0.91
ปานกลาง
สุภาพ ภาษาราชาศัพท์
2การแปลคําแสลง คําย่อ คําสบถและอืนๆ
3.27
0.77
ปานกลาง
3. การแปลภาษาพูดได้เป็ นธรรมชาติระดับเดียวกับ
3.07
0.83
ปานกลาง
ภาษาต้นฉบับ
รวม
3.27
0.08
ปานกลาง
จากตารางที 4 โดยภาพรวมแล้วปั ญหาในด้านบทสนทนาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล
ชันปี ที 3 อยูใ่ นระดับปานกลาง ปั ญหาทีพบมากทีสุดได้แก่ การแปลภาษาพูดทีมีความแตกต่างหลายระดับ ยกตัวอย่างเช่น
ภาษาสุ ภาพ ภาษาราชาศัพท์ โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.47 และปั ญหาที พบรองลงมาคือ การแปลคําแสลง คําย่อ คําสบถและ
อืนๆ และการแปลภาษาพูดได้เป็ นธรรมชาติระดับเดียวกับภาษาต้นฉบับ มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.27 และ 3.07ตามลําดับ
ตารางที 5 ค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที3 โดยภาพรวมในด้านบทบรรยาย
ปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
S.D
ระดับ
ด้านบทบรรยาย
1. มีความรู ้หรื อภูมิหลังทีใช้ในการแปล
3.20
0.83
ปานกลาง
2. จุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน
3.47
0.88
ปานกลาง
3. การเลือกใช้สาํ นวนโวหารในการแปลได้ถูกต้อง
3.00
0.97
ปานกลาง
4. การใช้ลีลาภาษา
3.20
0.98
ปานกลาง
5. การแปลได้ภาษาทีสละสลวยและเป็ นธรรมชาติ
3.07
0.68
ปานกลาง
รวม
3.19
0.11
ปานกลาง
จากตารางที 5 ปั ญหาโดยภาพรวมของนักศึ กษาสาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากลด้านบทบรรยายอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปั ญหาที พบมากที สุดคือ จุดมุ่งหมายของผูเ้ ขี ยน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.47 ปั ญหาที พบมากเป็ นอันดับที สอง
ได้แก่ การมี ความรู ้หรื อภูมิหลังทีใช้ในการแปล และการใช้ลีลาภาษา โดยมีค่าเฉลียที เท่ากันคือเท่ ากับ 3.20 ปั ญหาที พบ
ลําดับต่อมาคื อ การแปลได้ภาษาที สละสลวยและเป็ นธรรมชาติ และการเลือกใช้สํานวนโวหารได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.07และ 3.00 ตามลําดับ
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ตารางที 6 ค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของปั ญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที3 โดยภาพรวมในทุกด้าน
ปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
S.D
ระดับ
1. ด้านไวยากรณ์
3.33
0.12
ปานกลาง
2. ด้านคําศัพท์
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
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จากตารางที 6 พบว่าปัญหาโดยภาพรวมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากลโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.27 ปัญหาทีพบมากทีสุด คือ ด้านคําศัพท์ รองลงมาได้แก่ ด้านไวยากรณ์ ด้านบท
สนทนาและด้านบทบรรยาย ตามลําดับ
กล่าวโดยสรุ ปจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที 1-6 ปั ญหาโดยภาพรวมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพือการสื อสารสากลโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั ญหาทีพบมากทีสุดคือปั ญหาในด้านของไวยากรณ์ค่าเฉลียเท่ากับ
3.33 คือ การใช้ตวั เชือมระหว่างคํา ระหว่างประโยค และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ส่วนปั ญหาทีรองลงมาคือ
ปัญหาในด้านของบทสนทนา โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.27 คือ การแปลภาษาพูดทีมีความแตกต่างในหลายระดับเช่น ภาษา
สุภาพ ภาษาราชาศัพท์ และการแปลคําสแลง คําย่อ คําสบถและอืนๆ
ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์เนือหา จากแบบสอบถามปลายเปิ ดเป็ นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆของผูต้ อบ
ปัญหาการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นันพบว่า มีลกั ษณะปั ญหาในทิศทางเดียวกัน ด้านการใช้หลักไวยากรณ์ในสถานการณ์
การแปลเรื องราวทีไม่มีความรู ้พนฐานในเรื
ื
องทีแปลมาก่อน นอกจากนีพบว่า การเลือกใช้คาํ ศัพท์ในการแปลให้ใกล้เคียงกับ
ความหมายของต้นฉบับเป็ นสิ งทีต้องใช้เวลาในการฝี กทักษะ

วิจารณ์ ผล

1. นักศึ กษาชันปี ที3 สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ทีผ่านการเรี ยนวิชาการแปลมาแล้ว มีปัญหาการแปล
จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย เนื องจากนักศึ กษามีปั ญ หาในด้านของไวยากรณ์ ม ากที สุ ด มี ลกั ษณะที คล้ายกัน แม้ว่า
นักศึกษาทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันในการเรี ยนการสอน สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรชัย พรวิริยะกิจ และวริ นทร แดน
ดี (2558) ทีศึกษาเรื อง ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
สากล พบว่า การแปลของนักศึ กษามี ข อ้ ผิดพลาดด้านไวยากรณ์ และผิ ด พลาดด้านความหมายระดับ มาก เป็ นไปในทาง
เดียวกับงานวิจยั ของณัฐธยาน์ ทาดี (2558) ศึกษาเรื องปั ญหาและวิธีแก้ไขปั ญหาทีใช้ในการแปลเพลงฉ่ อย: กรณี ศึกษาเพลง
ฉ่ อยจากรายการ “คุณพระช่วย” พบว่ามีปัญหาในการแปลเพลงฉ่อยออกเป็ น 3 ประเด็นคือ ปั ญหาทางด้านไวยากรณ์ ปั ญหา
ด้านการเลือกใช้คาํ ศัพท์ และปั ญหาในการแปลกวีนิพนธ์
2. นักศึ กษาชันปี ที 3 สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ที ผ่านการเรี ยนวิชาการแปลมาแล้ว มีปั ญหาจาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน และปั ญหาทีพบมากทีสุดคือปั ญหาในด้านของไวยากรณ์ ค่าเฉลียเท่ากับ 3.33
คือ การใช้ตวั เชือมระหว่างคํา ระหว่างประโยค และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ส่วนปั ญหาทีรองลงมาคือปั ญหาใน
ด้านของบทสนทนาคือ การแปลภาษาพูดที มีความแตกต่างในหลายระดับเช่น ภาษาสุ ภาพ ภาษาราชาศัพท์ และการแปลคํา
สแลง คําย่อ คําสบถและอืนๆ เป็ นไปตามหลักการและทฤษฏีของ สัญฉวี สายบัว (2550:64–78) ในด้านระดับโครงสร้าง
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ของคํา และในด้านระดับประโยค คือ ควรจะทําต่อเมือโครงสร้างของประโยคต้นฉบับแปลไม่เป็ นทีรู ้จกั ในหมู่ผอู ้ ่านงาน
แปล ซึงจะทําให้เกิดปั ญหาในด้านไม่เข้าใจความหมาย

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาการวิจยั เรื อง ปั ญหาการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ
การสื อสารสากล ชันปี ที 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ งร้อยละ 86.67 เป็ นเพศชายร้ อยละ 13.33 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-22 ปี ร้อยละ
86.67 มีอายุระหว่าง 18-20 ปี และ มากกว่า 25 ปี ร้อยละ 6.67
2. ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ลเกี ยวกับ ปั ญ หาในการแปลทัวไป จากภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาไทยของนัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากลชันปี ที 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน มีองค์ประกอบ 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านไวยากรณ์ ด้านคําศัพท์ ด้านบทสนทนา และด้านบทบรรยาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากับ
3.28 และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏผลดังนี
2.1 ด้านไวยากรณ์ ปั ญหาในด้านไวยากรณ์ ของนักศึ กษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที 3
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบปั ญหาเรื องการใช้ตวั เชือมระหว่างคําระหว่างประโยคพบมากทีสุ ด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ
3.40 และปั ญหาทีรองลงมาคือ การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ และ การแปลกาล (Tense) โดยที ค่าเฉลียเท่ากับ 3.33 และ
3.20 ตามลําดับ
2.2 ด้านคําศัพ ท์ ปั ญ หาในด้านคําศัพ ท์ ข องนัก ศึ กษาสาขาวิช าภาษาอัง กฤษเพื อการสื อสารสากล ชันปี ที 3
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั ญหาเรื องความรู ้ในด้านคําศัพท์เป็ นปั ญหาทีพบมากที สุ ด มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.40
ปั ญหารองลงมาได้แก่ การวิเคราะห์ คาํ หรื อสํานวนในการแปล และคําศัพท์ทีมีความหมายใกล้เคียง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ
3.20 และ 3.13 ตามลําดับ ส่วนปั ญหาทีพบน้อยทีสุดคือ คําทีมีความหมายแฝง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.00
2.3 ด้านบทสนทนา โดยภาพรวมแล้วปั ญหาในด้านบทสนทนาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
สากล ชันปี ที 3 อยูใ่ นระดับปานกลาง ปัญหาทีพบมากทีสุดได้แก่ การแปลภาษาพูดทีมีความแตกต่างหลายระดับ ยกตัวอย่าง
เช่น ภาษาสุ ภาพ ภาษาราชาศัพท์ โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.47 และปั ญหาทีพบรองลงมาคือ การแปลคําแสลง คําย่อ คําสบถ
และอืนๆ และการแปลภาษาพูดได้เป็ นธรรมชาติระดับเดียวกับภาษาต้นฉบับ มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.27 และ 3.07 ตามลําดับ
2.4 ด้านบทบรรยาย ปั ญหาโดยภาพรวมของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากลด้านบทบรรยายอยู่
ในระดับปานกลาง ปั ญหาทีพบมากทีสุดคือ จุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.47 ปัญหาที พบมากเป็ นอันดับทีสอง
ได้แก่ การมีความรู ้หรื อภูมิห ลังทีใช้ในการแปล และการใช้ลีลาภาษา โดยมีค่าเฉลียที เท่ ากันคื อเท่ ากับ 3.20 ปั ญหาที พบ
ลําดับต่อมาคื อ การแปลได้ภาษาที สละสลวยและเป็ นธรรมชาติ และการเลือกใช้สํานวนโวหารได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.07 และ 3.00 ตามลําดับ

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ

การศึ กษาในครังนี มีจุ ดมุ่ งหมายเพือศึ กษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจและแนวทาง
พัฒ นาตนเองของนักศึ กษา สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครังนี คือ นักศึกษาชันปี ที สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน ปี การศึกษา
จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจและแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข อ้ มูล โดยใช้ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และ การ
บรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึ กษาพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของกลุ่ มตัวอย่าง อยู่ในระดับ น้อ ย
โดยมี คะแนนเฉลียด้านการบอกรายละเอียดจากเรื องที อ่านสู งกว่าคะแนนเฉลี ยด้านการจับใจความสําคัญ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีแนวทางพัฒนาตนเอง คือ ทําแบบฝึ กหัดด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และพัฒนาความรู ้ดา้ นคําศัพท์ดว้ ยการอ่านบท
อ่านภาษาอังกฤษหลายประเภท
คําสําคัญ : ความสามารถ, การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ, แนวทางพัฒนาตนเอง
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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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ในสังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงในชีวติ ประจําวัน เนืองจากเป็ น
เครื องมือสําคัญในการติดต่อสื อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชีพ รวมทังช่วยให้เข้าถึงองค์ความรู ้ต่าง
ๆ ได้ง่าย และกว้างขวางขึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, 2551)
ในการเรี ยนรู ้ ภ าษาอัง กฤษ ทักษะการอ่านเป็ นทักษะหลัก ที สําคัญ หนึ งในสี ของการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศภาษาทีสอง เนื องจากการอ่านเป็ นทักษะพืนฐานทีจําเป็ นในการดํารงชี วิตในปั จจุบนั เช่น การอ่านข้อมูล
เครื องมือ เครื องใช้ สิ นค้าต่าง ๆ และยังเป็ นทักษะทีเป็ นเครื องมือสําคัญในการเรี ยนรู ้ เป็ นรากฐานของการศึกษาเพราะทําให้
นักเรี ยนนักศึ กษาได้เรี ยนรู้สิงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว กว้างขวางยิงขึน การเรี ยนวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นในห้องหรื อนอก
ห้องเรี ยนล้วนแต่ใช้การอ่านเป็ นสื อในการเรี ยนรู้ทงสิ
ั น ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความสามารถในการอ่านจึงจะสามารถร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความคิด กว้างขวางขึน (ไพพรรณ อินทนิล,
) ความสามารถในการอ่าน
ยิงทวีความสําคัญและความจําเป็ นมากขึนสําหรับผูเ้ รี ยนในระดับมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้จากหลักฐานทีชัดเจนคือ มีราย
วิชาการอ่านเป็ นจํานวนมากทีเป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆในประเทศไทย (ไกรคุง
อนัคฆกุล, 2558)
การอ่ านมี ห ลายประเภทแต่สิงสําคัญเบื องต้น ในการอ่ านทุ กประเภทคื อ ผูอ้ ่านต้องเข้าใจในสิ งที อ่าน สิ งที มี
ความสําคัญและช่วยให้การอ่านประสบความสําเร็ จก็คือความสามารถในการอ่านและความเข้าใจในการอ่าน โดยเฉพาะ
ความเข้าใจในการอ่านนันเป็ นสิ งสําคัญมาก การอ่านจะไม่เกิดประโยชน์หากผูอ้ ่านไม่เข้าใจเรื องทีตนอ่าน ความเข้าใจใน
การอ่านถือเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญยิงอย่างหนึ งทีต้องฝึ กให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยนมากที สุดเนื องจากความเข้าใจในการอ่านเป็ น
จุดหมายหลักของการอ่านทังปวง การอ่านโดยไม่เกิ ดความเข้าใจ อ่านแล้วจับใจความไม่ได้เลย ก็อาจกล่าวได้วา่ การอ่านที
แท้จริ งยังไม่เกิดขึน ไม่ควรนับว่าเป็ นการอ่านเพราะอ่านในลักษณะดังกล่าว
ไม่เกิดประโยชน์อนั ใดกับผูอ้ ่าน การอ่านเพือความเข้าใจจึงเป็ นการอ่านทีสําคัญทีสุด (กรรณิ กา คณานันท์, 2551 และ สมุทร
เซ็นเชาวนิ ช, 2549) โดยเฉพาะสําหรับนักศึ กษาสาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ
ความเข้าใจนันจําเป็ นอย่างยิง เนืองจาก ต้องใช้ในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่างๆ ใช้เพือการศึกษาวิชาต่างๆของหลักสูตร และ
ใช้เพือการศึกษาในระดับสู งขึน รวมทังเพิมโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงานเมือสําเร็จการศึกษา
แม้วา่ ทักษะการอ่านจะมีความสําคัญ แต่กลับพบว่า ผลสัมฤทธิทางภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านของนักเรี ยนไม่
อยูใ่ นระดับทีน่ าพอใจ นักเรี ยนขาดความรู ้ความเข้าใจ และขาดความสามารถ ในด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ งส่ งผล
เสี ยแก่ตวั นักเรี ยนเอง ( ณภัทร ทิ พธนามาศ, 2556) จากประสบการณ์ในการสอนและการสอบถามจากผูส้ อนทีจัดการเรี ยน
การสอนให้กบั นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พบว่า การ
อ่านซึงเป็ นทักษะสําคัญเบืองต้นทีต้องใช้เพือการหาข้อมูล ข่าวสารและการศึกษาหาความรู้ดา้ นอืน ๆ เพิมเติมนัน นักศึ กษา
ยังทําได้ไม่ดีนัก เช่น เมือให้เอกสารหรื อบทอ่านที มีเนื อหาเป็ นภาษาอังกฤษ นักศึ กษามักให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับว่าอ่านไม่
เข้าใจ ไม่สามารถตอบคําถามได้ หรื อบางครังนักศึกษาคิดว่าอ่านเข้าใจแต่กลับเข้าใจเนื อหาผิดไปจากทีสื อความในบทอ่าน
ซึงมีผลกระทบอย่างมากในการเรี ยนในหลักสูตร
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาในเรื อง ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ
และแนวทางพัฒนาตนเอง ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
น่ าน เพือให้นักศึกษาตระหนักถึงระดับความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ สํารวจปั ญหาในการอ่านเพือความเข้าใจ
และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาต่อไป
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เพือศึ กษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจและแนวทางพัฒนาตนเองของนักศึ กษา
สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร

ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้า นนา น่ า น สาขาภาษาอัง กฤษเพื อ
การสื อสารสากลปี การศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ างใช้ใ นการวิจ ัย ครั งนี คื อ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา น่ า น
สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล ชันปี ที ปี การศึ กษา 2559 จํานวน 15 คน ซึ งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เนืองจากเป็ นกลุ่มทีลงทะเบียนเรี ยนวิชาการอ่านเพือความเข้าใจ
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ เป็ นแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ แบ่งเป็ น แบบทดสอบเพือวัดความสามารถในการอ่านด้านการบอกรายละเอียดจากเรื องที
อ่านและด้านการจับใจความสําคัญ อย่างละ ข้อ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีใช้เก็บข้อมูลเกียวกับปั ญหาและ
แนวทางการพัฒนาตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2. สร้างแบบทดสอบโดยรวบรวม ดัดแปลงจากข้อสอบมาตรฐาน เป็ นแบบทดสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30
ข้อ โดยแบ่ งเป็ น แบบทดสอบเพือวัดด้านการอ่านจับใจความสําคัญ 15 ข้อ และ ด้านการบอกรายละเอียดจากเรื องที อ่าน
15 ข้อ
. ร่ างแบบสัม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง เพื อใช้ในการสอบถามถึ งปั ญหาที พบในการอ่านเพื อความเข้าใจและ
แนวทางในการพัฒนาตนเอง
4. ให้ ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อ ง เหมาะสมและสมบู รณ์ ข องแบบทดสอบและแบบสัม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้าง
5. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับขันตอน ดังนี
1. นัดหมายเวลากับกลุ่มตัวอย่างเพือทําแบบทดสอบและสัมภาษณ์
2. ชีแจงกฎเกณฑ์ การทําแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่าง
. กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ
. สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
5. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล
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1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน แล้วแปรผลค่าร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี
80-100
หมายถึง มีความสามารถในระดับดีมาก
70-79
หมายถึง มีความสามารถในระดับดี
60-69
หมายถึง มีความสามารถในระดับค่อนข้างดี
50-59
หมายถึง มีความสามารถในระดับปานกลาง
น้อยกว่า
หมายถึง มีความสามารถในระดับน้อย
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและนําเสนอเชิงบรรยาย

ผลและวิจารณ์ ผล

การวิจัยครังนี มีจุดประสงค์เพือศึ กษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจและแนวทางพัฒนา
ตนเองของนักศึ กษา สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นการเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาชันปี ที 2 สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่ าน ปี การศึกษา
จํานวน คน ซึ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบียงเบน ดังนี
ตารางที 1 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
สากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ความสามารถในการอ่าน
คะแนนเฉลีย
ร้อยละ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ด้านการจับใจความสําคัญ
5.9
39.3
2.5
ด้านการบอกรายละเอียด
8.0
53.3
2.2
รวม

13.9
46.3
2.5
จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยรวมมีค่าเฉลีย
13.9 คิ ดเป็ น ร้อยละ . อยูใ่ นระดับน้อย และมีคะแนนเฉลียด้านการบอกรายละเอียดจากเรื องทีอ่าน . คิดเป็ นร้อยละ
53.5 สูงกว่าคะแนนด้านการจับใจความสําคัญ ทีมีค่าเฉลีย 5.9 คิดเป็ นร้อยละ 39.3
ผลการสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาตนเองของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างส่ วนมาก คิดว่าตนเองมีปัญหาทีสุดด้าน
ความรู ้คาํ ศัพท์ มีแนวทางพัฒนาตนเอง คือ ทําแบบฝึ กหัดด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และพัฒนาความรู้ดา้ นคําศัพท์ดว้ ยการ
อ่านบทอ่านภาษาอังกฤษหลายประเภท
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จากผลการศึ กษาความสามารถในการอ่านภาษาอัง กฤษเพือความเข้าใจของนักศึ กษาสาขาภาษาอังกฤษเพือการ
สื อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีประเด็นทีสามารถนํามาอภิปรายได้ ดังนี
กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจเฉลียร้อยละ . อยูใ่ นระดับน้อย
สะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ ว่า ในการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศนัน นักศึกษายังมีปัญหา
ในการอ่าน สอดคล้องกับ Naidu (2013) ทีกล่าวว่า ผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศมักพบความท้าทายในการอ่าน
เพือความเข้าใจสาระสําคัญจากเรื องที อ่าน สิ งที เกิดกับผูเ้ รี ยนคือ การพยายามอ่านข้อความในบทอ่านทังหมดและพยายาม
เข้าใจในเรื องทีอ่าน แต่เมืออ่านจบแล้วผูเ้ รี ยนบางคนกลับพบว่ายังมีอุปสรรคและความยากในการทําความเข้าใจและตอบ
คําถามเกียวกับความเข้าใจจากบทอ่าน
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลียในการอ่านจับใจความสําคัญ คิดเป็ นร้อยละ . อยู่
ในระดับน้อย และด้านการหารายละเอียดจากเรื องทีอ่านมีคะแนนเฉลียคิดเป็ นร้อยละ . อยูใ่ นระดับ ปานกลาง แสดงให้
เห็ นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านหารายละเอียดของเรื องที อ่านสู งกว่าความสามารถในการอ่านจับใจความ
สําคัญ ทังนีเนื องจาก ข้อสอบเพือวัดความสามารถในการอ่านหารายละเอียดมักมีคาํ ตอบทีเห็นได้ชดั อยูใ่ นบทอ่าน จึงทําให้
กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบข้อคําถามด้านการอ่านบอกรายละเอียดได้มากกว่าข้อคําถามด้านการอ่านจับใจความสําคัญทีต้อง
อ่านแล้วทําความเข้าใจเรื องราวทังหมด ต้องสามารถจําแนกส่ วนสําคัญ ส่วนรายละเอียดและสามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ ซึ ง
ในบางครังส่ วนใจความสําคัญไม่ได้ปรากฏเด่นชัดอยู่ส่วนใดส่ วนหนึ งของบทอ่าน แต่ตอ้ งสรุ ปประเด็นเองหลังจากอ่าน
เรื องทังหมด เมือกลุ่มตัวอย่างเข้าใจได้เพียงรายละเอียดบางส่ วน ซึ งเป็ นเพียงส่ วนน้อยของบทอ่านทังหมดจึ งไม่สามารถ
สรุ ป ใจความสําคัญของเรื องทังหมดได้ สอดคล้องกับ Baxendell (2003) ที ระบุ ถึงปั ญ หาในการอ่านเพือความเข้าใจว่า
ผูเ้ รี ยนมักพบปั ญหาการระบุใจความสําคัญของเรื องทีอ่าน และมักเพ่งความสนใจไปทีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่า
จากการสัมภาษณ์หลังทําแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างพบปัญหาและตระหนัก
ถึงระดับความสามารถในการอ่านของเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ บอกว่าอ่านไม่เข้าใจเพราะมีปัญหาด้านคําศัพท์ และ
โครงสร้างทางภาษา โดยระบุวา่ ขณะอ่าน มีคาํ ศัพท์ทีไม่รู้จกั ไม่รู้ความหมายหลายคํา และมีปัญหาในการทําความเข้าใจ
ความหมายจากโครงสร้างบางประโยคทีซับซ้อน กลุ่มตัวอย่างจึงรู ้รายละเอียดปลีกย่อยเพียงบางส่วนเท่านันทําให้อ่านเรื อง
ทังหมดไม่เข้าใจ นําไปสู่ปัญหาการไม่สามารถสรุ ปใจความสําคัญจากเรื องทีอ่านได้ ซึงตรงกันกับมนัสวี ดวงลอย ( ) ที
ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ พบว่า
ปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ ในด้านคําศัพท์เป็ นปั ญหาทีพบมากทีสุด
จากปั ญหาดังกล่าวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวทางพัฒนาตนเองเพือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ คือ ฝึ กฝน
เพือเพิมพูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ ฝึ กการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษหลายๆประเภท และทําแบบฝึ กหัดการอ่านภาษาอังกฤษให้
มากขึน
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จากการศึ กษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจและแนวทางพัฒ นาตนเองของนักศึ กษา
สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน ในครังนี สรุ ป ได้ว่านักศึ กษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจอยูใ่ นระดับน้อย โดยนักศึกษามีคะแนนด้านการอ่านหารายละเอียดสู ง
กว่าด้านการอ่านจับใจความสําคัญ และนักศึกษามีแนวทางพัฒนาตนเอง คือ ฝึ กฝนเพือเพิมพูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ อ่านบท
อ่านภาษาอังกฤษหลายๆประเภท และทําแบบฝึ กหัดการอ่านภาษาอังกฤษให้มากขึน ซึ งผลการวิจยั ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษา คือ ทําให้ได้แนวทางในการออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝน
ทักษะการอ่านจากบทอ่านทีหลากหลาย เรี ยนรู ้และฝึ กเดาความหมายคําศัพท์จากโครงสร้างคําศัพท์ และจากบริ บททีอ่าน
ฝึ กการอ่ านเพื อหาใจความสําคัญ และส่ วนขยาย รวมทังให้นักศึ กษาทํากิ จ กรรมเพือฝึ กจับ ใจความสําคัญด้วยวิธีการที
หลากหลาย เช่น ตอบคําถาม อภิปรายร่ วมกัน ทําแผนผังความคิดและสรุ ปเรื องทีอ่าน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ครังนีสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที
สนับสนุนงบประมาณการวิจยั ประจําปี 2560 ทําให้รายงานการวิจยั ฉบับนีสําเร็จเป็ นฉบับสมบูรณ์

เอกสารอ้ างอิง

กรรณิ ก า คณานั น ท์ . 2551. การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้ ยุ ท ธศาสตร์ เมตาคอกนิ ชัน เพื อเสริ ม สร้ า ง
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสภาพการคาดหวังและสภาพความเป็ นจริ งในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยของบุ คลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศึกษาความต้องการจําเป็ นในการ
พัฒ นาตนเองด้านการวิจยั ของบุ คลากรสายวิชาการ มหาวิท ยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน ด้าน
ประกอบด้วย ) ด้านการบริ ห ารจัด การ ) ด้านการพัฒ นาตนเองด้วยการศึ ก ษาต่อ ) ด้านการพัฒ นาตนเองด้วยการ
ฝึ กอบรม/สัมมนา ) ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาดูงาน ) ด้านสิ งอํานวยการความสะดวกในการสนับสนุนส่งเสริ ม
การพัฒนาศักยภาพด้านการทํางานวิจยั ) ด้านการให้ความช่วยเหลือและการบริ การข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจ ัย กลุ่ม ตัวอย่างที ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ บุ ค ลากรสายวิชาการ จาก คณะ จํานวน คน สถิ ติที ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดเรี ยงลําดับความสําคัญของความ
ต้องการจําเป็ น (modified priority needs index : PNI Modified) ผลกา รศึกษาสรุ ปได้ดงั นี
สภาพปั จจุบนั และสภาพทีคาดหวังเกียวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า สภาพ
ปั จจุบนั มีค่าเฉลียตํากว่าสภาพที คาดหวังเกื อบทุกด้าน ยกเว้นด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ โดยเมือพิจารณาการ
จัด เรี ยงสําคัญ ของความต้องการจําเป็ นในการการพัฒ นาศักยภาพด้านการวิจัยของบุ ค ลากรสายวิชาการ ภาพรวมมี ค่า
PNIModified อยูร่ ะหว่าง -0.22 - . ด้านทีพบว่ามีค่า PNIModified สูงสุด คือ การพัฒนาตนเองด้วยการฝึ กอบรม/สัมมนา ( . )
และลําดับสุ ดท้าย คือ การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ (-0.22)

คําสําคัญ : การประเมินความต้องการจําเป็ น , บุคลากรสายวิชาการ
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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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การวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษากล่าวได้วา่ เป็ นภารกิจสําคัญ เนืองด้วยเป็ นนโยบายของทุกสถาบันการศึกษาที ทําวิจยั
เพื อได้ ม าซึ งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ นํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการเรี ยนการสอนเพื อการพั ฒ นาประเทศในด้ า นต่ า ง ๆ
โดยสถาบันอุดมศึ กษาได้มี ระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษาตามภารกิ จทัง ด้าน คื อ สอน วิจยั บริ การวิชาการ และบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม (สุ วรรณ พรมเขต, 2558 : 68-80) สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็ นสถาบันอุดมศึ กษา
หนึ งใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีการดําเนิ นงานตามมาตรฐานภารกิ จของสถาบันอุดมศึ กษา ประกอบด้วย )
ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต ) ด้านการวิจัย ) ด้านการให้ บริ การวิ ชาการแก่ สังคม ) ด้านการทํานุ บ ํารุ งศิ ลปวัฒ นธรรมและ
สิ งแวดล้อม สําหรั บมาตรฐานด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบหมายสถาบันวิจยั และพัฒนา
เป็ นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานและบริ หารจัดการงานวิจยั
ทังนี ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะมีการส่ งเสริ มและให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสาย
วิชาการเพียงใด แต่การส่ งเสริ มและสนับสนุนนันไม่ได้มาจากความต้องการอย่างแท้จริ งของบุคลากร จึงทําให้ภารกิจด้าน
การวิจยั หลายอย่างไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ตามความต้องการ หรื อการส่ งเสริ มในด้านนัน ๆ ก็จะไม่เกิดผลสัมฤทธิตาม
ความต้องการ ดังนัน การพัฒ นาศัก ยภาพด้านการวิจัย ของบุ ค ลากรสายวิช าการจึ ง เป็ นสิ งที มี ค วามสําคัญ อย่างยิงต่ อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพราะความสําเร็ จในการดําเนินงานและการสร้างสรรค์องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ด้านการวิจยั ต้องอาศัยศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ที เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดีทีเหมาะสมต่อ
การปฏิ บ ัติงานในด้านนัน ผูว้ ิจัยจึ งสนใจเลื อกศึ กษาการประเมิ น ความต้องการจําเป็ นเพื อเป็ นประโยชน์ ในการจัด ทํา
แผนพัฒนาบุค ลากรด้านการวิจ ัย ดังที สุ วิมล ว่องวาณิ ช ( : 29-31) ได้กล่ าวไว้ว่า การประเมิน ความต้องการจําเป็ นมี
ความสําคัญสําหรับการวางแผนแบบครบวงจร เป็ นกระบวนการทีสําคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการทําให้การวางแผน
มีทิศทาง เป็ นไปได้ และมีโอกาสเกิดผลสัมฤทธิ ตามทีมุ่งหวัง นอกจากนี ยังเป็ นข้อมูลที ใช้เป็ นหลักเที ยบความสําเร็ จของ
การดําเนิ นงาน ทําให้นักประเมินสามารถวางแผนการปฏิบตั ิภายใต้ทางเลือกที เหมาะสม เป็ นเทคนิ คที ช่ วยให้เกิ ดการใช้
ทรัพยากรในการดําเนิ นงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า และสามารถตรวจสอบได้
จากทีกล่าวมา ทําให้ผวู ้ ิจยั เห็นความสําคัญและสนใจศึกษาการประเมินความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจ ัยของบุ ค ลากรสายวิช าการเพื อเพิ มขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรในการแข่ งขัน และสามารถรองรับ การ
เปลียนแปลงได้ในอนาคต และยังเป็ นประโยชน์ให้องค์กรสามารถกําหนดแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของ
บุคลากรสายวิชาการได้ตรงตามความต้องการอีกด้วย ผูว้ ิจยั จึงได้ดาํ เนินการศึกษา เรื อง การประเมินความต้องการจําเป็ นใน
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวตั ถุประสงค์
การวิจยั ดังนี
. เพื อศึ กษาสภาพการคาดหวังและสภาพความเป็ นจริ งในการพัฒ นาศักยภาพด้านการวิจัยของบุ คลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
. เพือศึกษาความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาตนเองด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน คน กําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ทีระดับความเชือมัน 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน
2. การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องจากเอกสารต่าง ๆ
2.2 กําหนดหัวข้อประเด็น และตัวบ่งชีทีต้องการถามตามวัตถุประสงค์
2.3 สร้างข้อคําถามให้ครอบคลุมสิ งทีต้องการวัดแต่ละด้าน โดยข้อมูลทังหมดทีรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์
. นําข้อคําถามหาความเทียงตรงเชิงเนื อหา โดยให้ผเู ้ ชียวชาญในเรื องนันตรวจสอบวข้อคําถามแต่ละข้อ วัดได้
ตรงกับประเด็น/ตัวบ่ งชีที เราต้องการศึ กษา และข้อคําถามทังหมดวัดได้ครอบคลุมสิ งที ต้องการศึกษาทังหมดหรื อไม่และ
ปรับข้อคําถามตามทีผูเ้ ชียวชาญแนะนํา จากนันจึ งนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เพือหาคุณภาพแบบสอบถามและวิเคราะห์ความเชือมันด้วยค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา
ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ .
2.5 ปรับ ปรุ งข้อความ และเลื อกเฉพาะข้อที เหมาะสม จัดพิ มพ์แบบสอบถามฉบับ สมบูรณ์ และสรุ ป
รายละเอียดรู ปแบบการสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ดังนี
ตอนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check list)
ตอนที สภาพความเป็ นจริ งและความคาดหวังของบุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจยั มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรฐานประมาณค่า ระดับ (Rating Scale) ทังสองส่วน แบ่งเป็ น ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการบริ หารจัดการ
จํานวน ข้อ
2. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ
จํานวน ข้อ
3. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการฝึ กอบรม/สัมมนา
จํานวน ข้อ
4. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาดูงาน
จํานวน ข้อ
5. ด้านสิ งอํานวยการความสะดวกในการสนับสนุน
จํานวน ข้อ
ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพด้านการทํางานวิจยั
6. ด้านการให้ความช่วยเหลือและการบริ การข้อมูล
จํานวน ข้อ
ข่าวสารในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั
แต่ละข้อคําถามผูต้ อบต้องตอบ 2 สภาพ คือ สภาพทีเป็ นจริ งและ สภาพทีคาดหวังโดยมีค่า ดังนี
สภาพทีเป็ นจริ ง
สภาพทีคาดหวังของท่าน
1 = ตามสภาพจริ งน้อยทีสุด
1 = คาดหวังน้อยทีสุด
2 = ตามสภาพจริ งน้อย
2 = คาดหวังน้อย
3 = ตามสภาพจริ งปานกลาง
3 = คาดหวังปานกลาง
4 = ตามสภาพจริ งมาก
4 = คาดหวังมาก
5 = ตามสภาพจริ งค่อนข้างมาก
5 = คาดหวังมากทีสุ ด
ตอนที เป็ นความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะเพิมเติมที ต้องการได้รับการสนับสนุ นจากมหาวิท ยาลัย
เกียวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั โดยเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก คณะ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิ งหาคม
และนําแบบสอบถาม
ทีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพือเตรี ยมวิเคราะห์ขอ้ มูล
. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใช้
ี ในการประเมิน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปหาค่าสถิติโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี
. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
. การประเมินความต้องการสภาพความเป็ นจริ งและสภาพที คาดหวังในการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากร
สายวิชาการ วิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
. การจัดเรี ยงลําดับ ความสําคัญของความต้องการจําเป็ นโดยใช้การวิเคราะห์ เพือจัดลําดับความต้องการจําเป็ น
ด้วยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุ ง (PNI) ด้วยการหาค่าผลต่างของ I-D แล้วหารด้วยค่า D (สุวมิ ล ว่องวาณิ ช, 2558
: 279) แล้วจึ งนํามาจัดลําดับความต้องการจําเป็ นตามค่า PNIModified โดยจัดเรี ยงลําดับ ความสําคัญจากมากไปหาน้อย โดย
สามารถแทนค่า ดังนี PNImodified = (I-D)
D

ผลและวิจารณ์ ผล

. ผลการศึกษา
. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิ ง จํานวน 138 คน (ร้อยละ . ) อายุระหว่าง - ปี (ร้ อยละ
. ) มีประสบการณ์การทํางาน – 10 ปี (ร้อยละ . ) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท (ร้อยละ . ) และสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มากทีสุ ด (ร้อยละ . )
. การเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี ยของสภาพที เป็ นจริ งกับ สภาพที คาดหวัง ในการพัฒ นาศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกรายด้าน พบว่า ค่าเฉลียของสภาพทีเป็ นจริ งกับ
สภาพทีคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที . โดยสภาพปั จจุบนั มีค่าเฉลียตํากว่าสภาพทีคาดหวังเกื อบทุกด้าน
ยกเว้นด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ ดังแสดงในตารางที
ตารางที ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
สภาพปั จจุบนั
สภาพทีคาดหวัง
t-test
รายด้าน
S.D
S.D.
̅
̅
. ด้านการบริ หารจัดการ
. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ
. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการฝึ กอบรม/สัมมนา
. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาดูงาน
. ด้านสิ งอํานวยการความสะดวกในการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
การพัฒนาศักยภาพด้านการทํางานวิจยั
. ด้านการให้ความช่วยเหลือและการบริ การข้อมูลข่าวสารใน
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั
**มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

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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. การจัดเรี ยงลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ นในการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในแต่ละด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจําเป็ น โดยมีค่า PNIModified
ในภาพรวมอยูร่ ะหว่าง - . - . ด้านทีพบว่ามีค่า PNIModified สูงสุ ด มีความสําคัญเป็ นลําดับที คือ การพัฒนาตนเองด้วย
การฝึ กอบรม/สัมมนา และรองลงมา คือ การให้ความช่วยเหลือและการบริ การข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจยั สําหรับลําดับสุดท้าย คือ การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ ดังตารางที
ตารางที การจัด เรี ยงสําคัญของความต้องการจําเป็ นในการพัฒ นาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุค ลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
I
D
PNI Modified ลําดับ
รายด้าน
. ด้านการบริ หารจัดการ
3.82
3.78
0.04
5
. ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ
3.47
3.69
-0.22
6
. การพัฒนาตนเอง : การฝึ กอบรม/สัมมนา
3.73
3.51
0.22
1
. การพัฒนาตนเอง : การศึกษาดูงาน
3.77
3.67
0.09
4
. สิ งอํานวยการความสะดวกในการสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนา
3.80
3.68
0.12
3
ศักยภาพด้านการทํางานวิจยั
. การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อและการบริ การข้อ มูล ข่ าวสารในการ
3.87
3.69
0.18
2
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั
2. อภิปรายผล
การวิจยั การประเมินความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี
ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มีความต้องการจําเป็ นเกื อบทุกด้าน ยกเว้นด้านการศึกษาต่อ สะท้อนให้เห็นว่าสภาพทีควรจะเป็ นมีความ
มุ่งหวังสู งแต่ สภาพปั จจุ บ ัน นันยัง ไม่ เป็ นไปตามที ต้องการ ซึ งปั จจุบ ันเราจะเห็ นได้ว่า สถาบัน อุดมศึ กษาหลายแห่ งใน
ประเทศไทยต่างให้ความสําคัญกับ การพัฒ นาบทบาททางด้านการวิจยั ของสถาบันโดยได้กาํ หนดนโยบาย วางแผน และ
กําหนดเป้ าหมายทีจะขับเคลือนไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั หลายหน่วยงานต่างพัฒนาศักยภาพด้านวิจยั โดยการจัดอบรม
ให้ความรู ้เกียวกับการทําวิจยั ในด้านต่าง ๆ เพือเสริ มสร้างศักยภาพด้านการวิจยั ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและนักวิจยั มีการ
จัดระบบสร้างแรงจูงใจ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเอืออํานวยต่อการศึ กษาค้นคว้าวิจยั ตลอดจนให้การสนับสนุ น
งบประมาณในการทําวิจยั แก่อาจารย์หรื อนักวิจยั ในสถาบันของตนเอง ร่ วมถึงการสนับสนุนส่งเสริ มให้บุคลากรได้มีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับทีสู งขึน ตรงตามสาขา และ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ประสบการณ์การทํางานวิจยั กับผูม้ ีประสบการณ์ หรื อ
นักวิจัยอาวุโส ซึ ง วิ จารณ์ พานิ ช (2540 : 7) ให้ แ นวคิ ด เกี ยวกับ การวิจ ัยในมหาวิท ยาลัยว่า การที จะทําให้ การวิจ ัยใน
มหาวิทยาลัยมี คุณภาพและเจริ ญก้าวหน้านัน ต้องขึนอยูก่ บั องค์กรในมหาวิทยาลัยทีทํางานวิจยั สามารถสะสมองค์ความรู้
ความสามารถและทํางานวิจัยได้อย่างจริ งจัง โดยเชื อมโยงกับ การผลิ ต บัณฑิ ตระดับ ปริ ญญาเอกได้ส่วนนักวิจัยใหม่ ๆ
จะต้องสร้างทีมงานวิจยั กับนักวิจยั ทีเก่ง นันคือ เข้าไปฝึ กกับนักวิจยั ทีมีประสบการณ์และมีความสามารถ
นอกจากนี สถาบันอุดมศึกษาเองจะต้องมองภาพรวมการวิจยั ในภาพทีสามารถผสมผสานไปกับการเรี ยนการสอน
การบริ การวิชาการ การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และภารกิจอืน ๆ ของสถาบันอีกด้วย และควรมีการมองการวิจยั ในอนาคต
เป็ นการบริ หารองค์รวมด้านการวิจยั เพือให้ครอบคลุมในประเด็น ดังต่อไปนี ) การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ทีเพียงพอ และ
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มีป ระสิ ท ธิ ภาพ ) ความเป็ นอิ สระของสถาบันอุด มศึ กษาและตัวบุ คลากร ) ความร่ วมมื อกับ หน่ วยงานภายนอก เช่ น
ท้องถิน ชุมชน หรื อ ภาคอุตสาหกรรม ) การเพิมพูนคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึ กษา และ ) การเพิมพูน พัฒนา
ศักยภาพของบุคลารกรในการทํางานวิจยั
ทังนี ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ แม้ผตู้ อบแบบสอบถามจะมีความคาดหวังตํา อาจเนืองมาจากสถาบัน
มีแผนการพัฒนาบุคลากรที ชัดเจนอยูแ่ ล้ว (แผนพัฒนาบุคลากร มทร.พระนคร) แต่สถาบันก็ยงั ไม่ควรมองข้ามประเด็นนี
เพราะนอกจากสถาบัน อุด มศึ กษาจะมองภาพรวมในการพัฒ นาแล้ว การมองภาพเพือการพัฒ นาในประเด็ น เล็ก ๆ ก็มี
ความสําคัญเช่นเดี ยวกัน อย่างเช่น การสนับสนุนส่งเสริ มให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อทีสูงขึน ตรงตามสาขาทีถนัด และ
การศึ กษาต่อในต่างประเทศ ทังนี เนื องจากการศึกษาต่อมีความจําเป็ นต่อบุคลากรสายวิชาการเป็ นอย่างยิงเพราะจะทําให้
บุคคลนันมีความเชียวชาญในศาสตร์ ของตนเอง และการศึกษาต่อต่างประเทศยังเป็ นการเรี ยนการเรี ยนการสอนทีแตกต่าง
จากในประเทศไทยอย่างสิ นเชิ ง การเรี ยนการสอนในต่ างประเทศพยายามส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสแสดงความเห็ น
ส่งเสริ มให้มีการพูดคุยกันในห้องเรี ยนเพือแก้ไขปั ญหาร่ วมกันเป็ นทีม ส่งเสริ มให้มีการถกเถียงและเสนออะไรใหม่ ๆ ใน
ห้องเรี ยน เพือให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้คิดนอกกรอบ อีกทัง การเรี ยนต่อต่างประเทศยังเปิ ดโอกาสให้ได้พบเจอผูเ้ ชียวชาญใน
การทํางานวิจยั จากหลากหลายสาขาวิชาอีกด้วย (expedia.co.th,2561)
นอกจากนี ผลการศึ กษายังสอดคล้องกับ รณิ ดา ถิรปาลวัฒน์ (2555) ได้ศึกษา เรื อง โมเดลเชิ งสาเหตุของความ
ต้องการจําเป็ นระดับบุ คลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตํารวจ ในการนําไปสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ : การวิจยั ประเมิน
ความต้องการแบบสมบูรณ์ พบว่า ผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรและกระตุน้ ให้มีส่วนร่ วมในการ
สร้ างวิสั ยทัศ น์ อ งค์ก ร ส่ งเสริ ม การจัด การความรู ้ในองค์กรอย่างเป็ นระบบ องค์กรต้องมี ก ารเน้น การวิจัยและพัฒ นา
สนับสนุ นการใช้ผลการวิจยั ในการปฏิบตั ิงาน และกระตุน้ ให้บุคลากรเพิมขีดสมรรถนะของตนเองโดยการวางแผนการ
พัฒ นาตนเองอย่างเหมาะสม และเป็ นระบบ ในขณะที อุดมลักษณ์ บํารุ งญาติ ( ) ได้ท าํ การศึ กษา เรื อง การพัฒ นา
ศักยภาพการวิจยั ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี ) การวิจยั และพัฒนาทีสร้างองค์ความรู ้ให้เพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
และ ) สร้างความร่ วมมือทางวิชาการด้านการวิจยั กับต่างประเทศโดยเน้นประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีรายละเอียดของ
ข้อเสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการวิจยั ด้าน ประกอบด้วย ) การพัฒนาศักยภาพด้านทิศทางการวิจยั ) การ
พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรการวิจยั ) การพัฒนาศักยภาพด้านระบบสนับสนุนและระบบแรงจูงใจ 4) การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการติดตามและประเมินผล

สรุ ปผลการวิจัย

. สรุปผลการศึกษา
. สภาพปั จ จุ บ ัน และสภาพที คาดหวัง เกี ยวกับ การพัฒ นาศัก ยภาพด้านการวิจ ัย ของบุ ค ลากรสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิเคราะห์จากความต้องการจําเป็ นซึ งได้จากค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของ
สภาพปั จจุบนั กับสภาพที คาดหวังจําเป็ นในแต่ละด้าน โดยพบว่าสภาพปั จจุบนั มีค่าเฉลียตํากว่าสภาพทีคาดหวัง จํานวน
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริ หารจัดการ, ด้านการพัฒนาตนเอง : การฝึ กอบรม/สัมมนาการพัฒนาตนเอง : การศึกษาดูงาน,
ด้านสิ งอํานวยการความสะดวกในการสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพด้านการทํางานวิจยั , ด้านการให้ความช่วยเหลือ
และการบริ การข้อมู ลข่ าวสารในการพัฒ นาศักยภาพด้านการวิจัย และ สภาพปั จจุบ ัน มีค่าเฉลียสู งกว่าสภาพที คาดหวัง
จํานวน ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ
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. การจัดเรี ยงสําคัญของความต้องการจําเป็ นในการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในภาพรวมและรายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจําเป็ น โดยมีค่า PNIModified
ภาพรวมอยู่ระหว่าง - . - . ด้านที พบว่ามีค่ า PNIModified สู งสุ ด คื อ ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการฝึ กอบรม/สัมมนา
( . ) สําหรับลําดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ (- . )
. ข้ อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
จากผลการศึ กษาเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของสภาพปั จจุบนั และสภาพที ควรจะเป็ น ทัง 6 ด้าน โดยส่ วนใหญ่สภาพที
เป็ นจริ งมีค่าเฉลียตํากว่าสภาพทีควรจะเป็ น ดังนันมหาวิทยาลัยควรนําข้อค้นพบจากการศึกษามากําหนดเป็ นนโยบายด้าน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยควรมีการสํารวจความต้อง (need assessment) ด้านการพัฒนาศักยภาพและจัดทํา Training
Road Map for Research หรื อเส้นทางการฝึ กอบรมหรื อพัฒ นาศักยภาพบุ คลากรด้านการวิจยั ที สามารถมีการกําหนดการ
ดําเนิ นงานได้อย่างเป็ นระบบและมีแบบแผนการดําเนินงานทีชัดเจน โดยระบุวา่ บุคลากรด้านการวิจยั เช่น อาจารย์ นักวิจยั
หรื อ เจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั จะต้องได้รับหรื อมีความจําเป็ นจะต้องพัฒนาและฝึ กอบรมในหลักสู ตร หัวข้อ หรื อ
เรื องใดบ้าง และควรได้รับการพัฒนาเมือไหร่ ซึ ง Training Road Map จะเป็ นเหมือนแผนทีหรื อทิศทางทีสามารถบอกได้วา่
ในแต่ละปี หรื อช่วงเวลาจะต้องเดินทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจยั ไปทางไหน เป็ นต้น
. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
การวิจยั นี เปรี ยบเสมือนเป็ นการประเมินการบริ หารจัดการในการดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
ในด้านการวิจยั ที ผ่านมา เพือให้การดําเนิ นการในช่ วงต่อ ๆ ไป ประสบความสําเร็ จมากขึน ควรมีการศึกษาวิเคราะห์หรื อ
วิจยั เพิมเติม เช่น
. ศึ กษาความพึง พอใจหรื อประสิ ท ธิ ภาพต่อ การจัด โครงการ/กิ จ กรรมฝึ กอบรม พัฒ นาศักยภาพที
เกียวข้องหรื อมีความสัมพันธ์กบั การวิจยั ในแต่ละปี
. ศึ กษาแนวทางหรื อการกําหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
. ศึ กษาแนวทางจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจยั ระบบการสร้างแรงจูง และ ระบบ
ติดตามและประเมินผล

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัย ครั งนี ผู ว้ ิจัยดําเนิ น การสําเร็ จ ลุ ล่ วงด้ว ยดี โดยได้รับ การสนับ สนุ น งบประมาณเงิ น รายได้ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความร่ วมมือในการตอบบแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี
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กองบริ หารงานบุ คคล มทร.พระนคร. . จํานวนบุ คลากรสายวิชาการประกอบการจัดทํา SAR ประจําปี การศึ กษา 2559.
มทร.พระนคร, กรุ งเทพฯ.
กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร. . แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - .
มทร.พระนคร, กรุ งเทพฯ.
วิจ ารณ์ พ านิ ช. 13 มิ ถุ น ายน
. มหาวิท ยาลัย การวิจ ัย : การปรั บ เปลียนภารกิจ สร้ างสรรค์ ปั ญ ญา. กรุ ง เทพธุ ร กิ จ ,
กรุ งเทพฯ.
รณิ ด า ถิ รปาลวัฒ น์ . 2555. โมเดลเชิ งสาเหตุ ข องความต้ องการจําเป็ นระดั บบุ คลของพยาบาลวิ ชาชี พ โรงพยาบาลตํารวจ
ในการนํ า ไปสู่ องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ : การวิ จั ย ประเมิ น ความต้ อ งการแบบสมบู ร ณ์ .วารสารเกื อการุ ณ ย์,
19(1), 5-20.
สุ วิม ล ว่อ งวาณิ ช. (2558). การวิจัย ประเมิน ความต้ องการจําเป็ น พิม พ์ ค รั งที ฉบั บปรั บ ปรุ ง. กรุ งเทพฯ, สํานักพิม พ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ วรรณ พรมเขต.
. แรงจู งใจในการพั ฒ นาตนเองด้ านการทําวิจัยของบุ คลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย.วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั , 7(2), 68-80.
อุดมลักษณ์ บํารุ งญาติ. . การพัฒ นาศักยภาพการวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
expedia.co.th. 2561. 5 ข้ อ แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง เรี ย น ต่ อ ม ห า ลั ย ต่ า ง ป ร ะ เท ศ กั บ ใน ไท ย . แ ห ล่ ง ที ม า :
https://travelblog.expedia.co.th/travel-tips-inspiration/18249/, 14 กุมภาพันธ์ .

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬ าวอลเลย์ บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
A Study of Physical Fitness of Volleyball Athletes inRajamangala
University of Technology Phra Nakhon

700

ฉัตรฤดี สุ บรรณ ณ อยุธยา1* และ พรพิไล เติมสิ นสวัสดิ 1
Chatreudee Suban Na Ayutthaya1* and Pornpilai Termsinsawadi1

บทคัดย่อ

การวิจ ัยครังนี มีค วามมุ่งหมายเพือศึ กษาระดับ สมรรถภาพทางกาย ดัชนี มวลกาย และสร้ างเกณฑ์ป กติ ระดับ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี การศึกษา
จํานวน คน
เป็ นที มชาย คน และที มหญิง คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึ กษา
ประกอบด้วย นังงอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก-นัง วินาที วิงเก็บของ วิง เมตร และฮาร์วาร์ ด สเตป เทสต์ สถิติ
ทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( ×) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ คะแนนที (T-Score) ผลการวิจยั
พบว่า
. อายุ นําหนัก ส่ วนสู ง และดัชนี มวลกาย (BMI) ของของนักกี ฬาวอลเลย์บอลหญิ ง โดยรวมมีอายุเฉลีย ปี
นําหนักเฉลีย . กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลีย . เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายเฉลีย . อยูใ่ นระดับพอเหมาะ และระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลียโดยรวมของนักกี ฬาวอลเลย์บ อลหญิ งอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทัง
6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับสูงมาก มี 1 รายการได้แก่ วิงเก็บของ รองลงมาระดับสูง มี 2 รายการได้แก่
ยืน กระโดดไกล กับ ฮาร์ วาร์ ด สเตป เทสต์ และระดับ ตํามี 3 รายการได้แ ก่ งอตัวข้างหน้า ลุก -นัง 30 วิน าที และวิง
50 เมตร
. อายุ นําหนัก ส่ วนสู ง และดัชนี ม วลกาย (BMI) ของของนักกี ฬาวอลเลย์บ อลชายโดยรวมมี อายุเฉลีย ปี
นําหนักเฉลีย . กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลีย . เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายเฉลีย . อยูใ่ นระดับพอเหมาะ และระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี ยโดยรวมของนักกี ฬ าวอลเลย์บ อลชายอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทัง
6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับ สู ง มี 1 รายการได้แก่ วิงเก็บของ รองลงมาระดับ ปานกลาง มี 5 รายการ
ได้แก่ งอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก-นัง 30 วินาที วิง 50 เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์
คําสําคัญ : สมรรถภาพทางกาย, วอลเลย์บอล, นักกีฬา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขาวิชาศึกษาทัวไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 86 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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This research was intended to study the physical fitness, body mass index and normal norms of the physical
fitness of volleyball athletes in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, academic year 2016. The
population was 15 male and 15 female RMUTP volleyball players. The instruments employed in the research were the
Physical Fitness Test of the Department of Physical Education which included front bending, standing and jumping,
sitting-up for 30 seconds, running and picking up objects, running for 50 meters, and Harvard Step Test. The Statistics
used for analyzing the data were percentage, mean (×), standard deviation (SD), and t-score. The research findings were
as follows:
1. Age, weight, height and body mass index (BMI) of female volleyball players: the average age is 20 years, the
average weight is 56.87 kg, the average height is 165.60 centimeters, the average body mass index is 20.67, and the
overall average physical fitness of female volleyball players was moderate. When considering each test type, the level of
their physical fitness in terms of running and picking up objects was very high. For standing and jumping, and Harvard
Step Test, the levels of the physical fitness were high. For front bending, sitting-up for 30 seconds and running for 50
meters, the levels of the physical fitness were low.
2. Age, weight, height and body mass index (BMI) of male volleyball players: the average age is 22 years, the
average weight is 79.87 kg, the average height is 180.53 centimeters, the average BMI is 24.31, and the overall average
physical fitness level of male volleyball players was moderate. When considering each test type, the level of their
physical fitness in terms of running and picking up objects was high. For the rest of five test types including front
bending, standing and jumping, sitting-up for 30 seconds, running for 50 meters, and Harvard Step Test, the levels of
their physical fitness were average.
Keyword: physical fitness, volleyball, athletes, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
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ความสําคัญ และทีมาของปั ญหาทีทําการวิจยั
สมรรถภาพทางกายเป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนาร่ างกายของมนุษย์ในปั จจุบนั ความเจริ ญทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ถู กนํามาใช้ในการทํางานมาก เป็ นเหตุใ ห้ม นุ ษ ย์มี ก ารเคลื อนไหวและการออกกําลังกายน้ อ ยลง ทําให้
กล้ามเนือของร่ างกายไม่แข็งแรงและเจริ ญเติบโตเท่าทีควร การออกกําลังกายอย่างสมําเสมอและถูกวิธีจะส่งผลให้ร่างกายมี
สุ ขภาพดี คือการที มีสมรรถภาพทางร่ างกายที ดี มีรูปร่ างสมส่ วน คือนําหนัก และส่ วนสู งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่อว้ น
หรื อไม่ผอมเกิ นไปเมื อเที ยบระหว่างนําหนักกับส่ วนสู ง) และเป็ นเครื องมือที จะพัฒนาให้ท รัพยากรมนุ ษย์มีคุณภาพทัง
ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา สังคม และจริ ยธรรม เพือการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศให้กา้ วไปสู่ ความเจริ ญในทุ กๆ
ด้านอย่างต่อเนื องและยังยืน ในปั จจุบนั รัฐบาลได้เห็ นความสําคัญของสมรรถภาพทางกายในการทีจะนํามาพัฒนาสุ ขภาพ
อนามัย โดยจัดการเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรี ยนตังแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา สมรรถภาพทางกายเป็ น
ปั จจัยพืนฐานในการดํารงชี วิตและช่วยให้การเล่นกีฬาและการทํางานประสบความสําเร็ จ และยังช่วยไม่ให้เกิดปั ญหาทาง
สังคม การลักขโมย การติดยาเสพติด และการก่ออาชญากรรม กีฬาเป็ นเครื องมือสําคัญในการสร้างมิตรภาพของประชาคม
โลก มนุ ษยชาติทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนี จึงได้ก่อเกิดกี ฬานานาชนิด ดังนันสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเป็ นสิ ง
สําคัญ จึงทําให้ผูว้ ิจัยมีความสนใจที จะศึ กษาถึงสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครในการกี ฬามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ งประเทศไทย ครังที ปี การศึกษา
ทังนี เพือเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ดียงขึ
ิ นต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
( ) เพือศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
( ) เพือสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการตามขันตอนดังนี
. การกําหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
. การเก็บรวบรวมข้อมูล
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
. สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอความคิดเห็นทีได้จากการศึกษาวิจยั ครังนี
.การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิ จัย ครั งนี เป็ นนัก กี ฬ าวอลเลย์บ อลที เป็ นตัว แทนของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ งประเทศไทย ครังที ปี การศึกษา
รวม คน เป็ นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิงทีมละ คน รวมสองทีมเป็ น คน
. เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมื อที ใช้ในการวิจยั ครั งนี ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาซึ งมี ความเชื อมันของ
แบบทดสอบอยูท่ ีระดับ . (กรมพลศึกษา. ) ซึงประกอบด้วย แบบทดสอบ รายการ ดังนี
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. งอตัวข้างหน้า
. ยืนกระโดดไกล
. ลุก-นัง วินาที
. วิงเก็บของ
. วิง เมตร
. ฮาร์ วาร์ด สเตป เทสต์
อุปกรณ์ ทใช้
ี ในการทดสอบ
. แผ่นยางสําหรับยืนกระโดดไกลหรื อพืนราบ
. เทปวัดระยะ
. นาฬิกาจับเวลา
. เครี องมือในการวัด ความอ่อนตัว (Flexibilimeter) และกล่องสี เหลียม
. เบาะสําหรับทําการทดสอบลุกนัง
. อุปกรณ์วงเก็
ิ บของ
. ทางวิงระยะ เมตร
. นกหวีดและธงให้สญ
ั ญาณ
. เครื องชังนําหนัก
. เครื องวัดส่วนสูง
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
. ติดต่อขอความร่ วมมือไปยังผูจ้ ดั การที มและผูฝ้ ึ กสอนของแต่ละที ม เพืออํานวยความสะดวกเกียวกับ
กลุ่มตัวอย่างทีจะทําการศึกษา
. จัดเตรี ยมสถานทีอุปกรณ์และแบบบันทึก เพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
. เตรี ยมกลุ่มตัวอย่างทําการศึกษา โดยวิธีการดําเนินการดังนี
. ปฐมนิเทศให้กลุ่มตัวอย่างทราบเกียวกับจุดมุง่ หมาย วิธีการทดสอบ และการ
บันทึกการทดสอบ
. นัดหมาย วัน เวลา และสถานทีของการทดสอบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลทีได้จากการทดสอบตามแบบทดสอบระดับสมรรถภาพทางกาย มาวิเคราะห์ขอ้ มูล ทางสถิติดงั ต่อไปนี
. หาค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
. เปลียนคะแนนดิบทีได้จากการทดสอบระดับสมรรถภาพทางกายให้เป็ นคะแนนที (T-Score)
3. สร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) ระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครทังทีมชายและทีมหญิง แบ่งเป็ น ระดับ คือ สูงมาก สู ง ปานกลาง ตํา และตํามาก
4. หาดัชนี มวลกายของนักกี ฬากลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาเปรี ยบเที ยบกับภาวะตามทีตารางกําหนด (เกณฑ์ค่าดัชนี
มวลกายและการแปลผลของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. )
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ผลและวิจารณ์ ผล

ตารางที ร้อยละของค่าอายุ นําหนัก ส่วนสูง และดัชนี มวลกาย ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559

รายการ

อายุ

ร้อยละ

นําหนัก(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

×
S.D.

19
18
20

13.33
20.00

52.25-56.85
ตํากว่า52.25
56.87

26.67
26.67

163.07-165.50
ตํากว่า163.07
165.60

13.33
40.00

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 อเท่ า กับ
30

แปลผล
ผอมบาง

พอเหมาะ
นํ า ห นั ก
ตัวเกิน
โรคอ้วน

20.74

1.36
7.24
4.85
2.36
จากตาราง 1 แสดงว่า นักกี ฬาวอลเลย์บ อลหญิ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึ กษา 2559
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 21 ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 53.34 นําหนักตัวตํากว่า 52.25 กิโลกรัม, ระหว่าง 52.25 – 56.85
กิ โลกรั ม และ 60.49-64.11 กิ โลกรั มมากทีสุ ด คิดเป็ น ร้อยละ 26.67 เท่ ากัน และมี ส่วนสู งตํากว่า 163.07 เซนติ เมตร มาก
ทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมามี ส่วนสู ง 165.6-168.02 เซนติ เมตร คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ตามลําดับ มีค่าดัชนี มวลกาย
(BMI) อยูใ่ นระดับพอเหมาะมากทีสุดคิดเป็ นร้อยละ 86.67 รองลงมาอยูใ่ นระดับผอมบางคิดเป็ นร้อย ละ 13.33 ตามลําดับ
ตารางที 2 ร้อยละของค่าอายุ นําหนัก ส่ วนสู ง และดัชนี มวลกาย ของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559

รายการ

อายุ

นั ก กี ฬ า 24
วอลเลย์ 23
บอลชาย
22
21
20

ร้ อ ย นําหนัก(ก.ก.)
ละ

ร้อยละ

13.33
20.00

สูงกว่า95.75
87.81-95.75

13.33
20.00

สูงกว่า187.93
184.23-187.93

20.00
13.33

20.00

79.86-87.80

0.00

180.52-184.22

33.33

20.00
26.67

71.93-79.85
ตํากว่า71.93

53.33
13.33

ส่วนสูง
(ซ.ม.)

176.82-180.51
ตํากว่า 176.82

ร้อยละ

20.00
13.33

ดั ช นี ม ว ล ร้อยละ
กาย(BMI)
น้อยกว่า19
19.0-24.9
25-29.9

13.33
53.33
20.00

ม า ก ก ว่ า
หรื อเท่ า กับ 13.33
30
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24.31

1.44
15.88
7.40
3.85
จากตาราง 2 แสดงว่า นัก กี ฬ าวอลเลย์บ อลชายมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึ กษา 2559
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 26.67 นําหนักตัวระหว่าง 71.93-79.85 กิโลกรัมมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อย
ละ 53.33 และมีส่วนสู งระหว่าง 180.52-184.22 เซนติเมตร มากที สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.33 มีค่าดัชนี มวลกาย (BMI) อยูใ่ น
ระดับพอเหมาะมากทีสุดคิดเป็ นร้อยละ 53.33 รองลงมาอยูใ่ นระดับนําหนักเกินคิดเป็ นร้อยละ 20.00 ตามลําดับ
ตารางที 3 ค่าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน คะแนนดิบ คะแนนที (T-Score) และระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
วอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559
รายการทดสอบ
S.D.
Raw
T-Score
ร ะ ดั บ
×
ส ม รรถ ภ าพ
ทางกาย
Max
Min
Max
Min
1. งอตัวข้างหน้า
10.87
5.89
4.98
16.76
60.01
40.01
ตํา
2. ยืนกระโดดไกล
1.04
0.18
1.22
0.86
60.03
40.07
สู ง
3. ลุก-นัง 30 วินาที
19.60
0.95
22.55
16.65
60.01
39.99
ตํา
4. วิงเก็บของ
11.96
0.69
11.27
12.65
59.96
39.95
สูงมาก
5. วิง 50 เมตร
11.76
1.07
5.34
6.42
60.07
39.95
ตํา
6. ฮาร์ วาร์ ด สเตป เทสต์
84.72
0.53
91.26
78.18
60.01
39.99
สู ง
สรุ ประดับสมรรถภาพ
ปานกลาง
ทางกายเฉลียของ
นักวอลเลย์บอลหญิง
จากตารางที 3 แสดงว่าของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี
การศึกษา 2559 มีค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนนังงอตัวข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 10.87 เซนติเมตร และ5.89
ยืนกระโดดไกล มีค่าเท่ากับ 1.04 เซนติเมตร และ 0.18 ลุก – นัง วินาที มีค่าเท่ากับ 19.60 เซนติเมตร และ 0.95 วิงเก็บของ
มีค่าเท่ากับ .96 วินาที และ .69 วิง เมตร มีค่าเท่ากับ . วินาที และ . ฮาร์ วาร์ ด สเตป เทสต์มีค่าดัชนีสมรรถภาพ
ทางกายเท่ากับ 4.72 และ .53 และสรุ ประดับสมรรถภาพทางกายเฉลียของนักวอลเลย์บอลหญิงอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตารางที 4 ค่ าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน คะแนนดิ บ คะแนนที (T-Score) และระดับ สมรรถภาพทางกายของนักกี ฬา
วอลเลย์บอลชายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559
รายการทดสอบ
S.D.
Raw
T-Score
ร ะ ดั บ
×
ส ม รรถ ภ 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-นัง 30 วินาที
24.93
1.91
26.84
23.02
60.00
39.97
ปานกลาง
4. วิงเก็บของ
10.58
0.27
10.31
10.85
60.05
39.74
สูง
5. วิง 50 เมตร
8.89
0.47
4.18
4.79
60.03
39.69
ปานกลาง
6. ฮาร์ วาร์ ด สเตป เทสต์
101.21 15.32
135
89
60.00
40.00
ปานกลาง
ระดับสมรรถภาพ
ปานกลาง
ทางกายเฉลีย
จากตารางที 4 แสดงว่าของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559
มีค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนนังงอตัวข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 8.93 เซนติเมตร และ 3.43 ยืนกระโดดไกล
มีค่าเท่ ากับ 1.24 เซนติเมตร และ 0.12 ลุก – นัง วินาที มี ค่าเท่ากับ 24.93 เซนติเมตร และ 1.91 วิงเก็บของ มี ค่าเท่ ากับ
10.58 วินาที และ .27 วิง เมตร มีค่าเท่ากับ .89 วินาที และ .47 ฮาร์ วาร์ ด สเตป เทสต์มีค่าดัชนี สมรรถภาพทางกาย
เท่ากับ 101.21 และ 15.32 และสรุ ประดับสมรรถภาพทางกายเฉลียของนักวอลเลย์บอลชายอยูใ่ นระดับปานกลาง

สรุ ปผลการวิจัย

สรุ ปผลการศึกษาวิจยั
การวิจ ัยครังนี มีค วามมุ่งหมายเพือศึ กษาระดับ สมรรถภาพทางกาย ดัชนี มวลกาย และสร้ างเกณฑ์ป กติ ระดับ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559 จํานวน 30 คน
เป็ นที มชาย 15 คน และทีมหญิง 15 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา
ประกอบด้วย นังงอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก-นัง 30 วินาที วิงเก็บของ วิง 50 เมตร และ ฮาร์ วาร์ด สเตป เทสต์
สถิ ติ ที ใช้ในการวิเคราะห์ ข อ้ มู ล ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี ย (×) ค่ าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ คะแนนที (T-Score)
ผลการวิจยั พบว่า
. อายุ นําหนัก ส่ วนสู ง และดัชนี มวลกาย (BMI) ของของนักกี ฬาวอลเลย์บอลหญิง โดยรวมมีอายุเฉลีย ปี
นําหนักเฉลีย . กิโลกรัมส่ วนสู งเฉลีย . เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายเฉลีย . อยูใ่ นระดับพอเหมาะ และระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลียโดยรวมของนักกี ฬาวอลเลย์บ อลหญิ งอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทัง
6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับสูงมาก มี 1 รายการได้แก่ วิงเก็บของ รองลงมาระดับสูง มี 2 รายการได้แก่
ยืนกระโดดไกล กับฮาร์ วาร์ด สเตป เทสต์ และระดับตํามี 3 รายการได้แก่ งอตัวข้างหน้า ลุก-นัง 30 วินาที และวิง 50 เมตร
. อายุ นําหนัก ส่ วนสู ง และดัชนี ม วลกาย (BMI) ของของนักกี ฬาวอลเลย์บ อลชายโดยรวมมี อายุเฉลีย ปี
นําหนักเฉลีย . กิโลกรัมส่ วนสู งเฉลีย . เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายเฉลีย . อยูใ่ นระดับพอเหมาะ และระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี ยโดยรวมของนักกี ฬ าวอลเลย์บ อลชายอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทัง
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6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับ สู ง มี 1 รายการได้แก่ วิงเก็บของ รองลงมาระดับ ปานกลาง มี 5 รายการ
ได้แก่ งอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก-นัง 30 วินาที วิง 50 เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์
3.. เกณฑ์ปกติ (Norm) ระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
3.1 นังงอตัวข้างหน้า สูงมากมีคะแนนทีที 61 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60 ปานกลางมีคะแนน
ทีที 45 – 54 ตํามีคะแนนทีที 40 – 44 และตํามากมีคะแนนทีที 39 ลงมา
3.2 ยืนกระโดดไกล สู งมากมีคะแนนทีที 61 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60 ปานกลางมีคะแนน
ทีที 50 – 54 ตํามีคะแนนทีที 45 – 49 และตํามากมีคะแนนทีที 44 ลงมา
3.3 ลุก – นัง 30 วินาที สู งมากมีคะแนนทีที 60 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 59 ปานกลางมี
คะแนนที ที 45 – 54 ตํามี คะแนนดิ บระหว่าง 16 – 17 ครัง หรื อตรงกับคะแนนที ที 40 – 44 และตํามากมี คะแนนดิ บที 15
ครังลงมา หรื อตรงกับคะแนนทีที 39 ลงมา
3.4 วิงเก็บของ สู งมากมีคะแนนทีที 61 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60 ปานกลางมีคะแนนทีที
45 – 54 ตํามีคะแนนที ที 40 – 44 และตํามากมีคะแนนทีที 39 คะแนนลงมา
3.5 วิง 50 เมตร สูงมากมีคะแนนทีที 60 คะแนนขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 59 ปานกลางมี
คะแนนทีที 45 – 54 ตํามีคะแนนทีที 40 – 44 และตํามากมีคะแนนทีที 39 คะแนนลงมา
3.6 ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ ระดับสมรรถภาพทางกายฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ของนักกีฬา
วอลเลย์บอลหญิ งคือ อยูใ่ นระดับดี ดัชนี สมรรถภาพทางกายสู งกว่า 80 จํานวน 12 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ
ระดับปานกลาง ดัชนีสมรรถภาพทางกายอยูร่ ะหว่าง 50 – 80 จํานวน 3 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20.00 ตามลําดับ
4. เกณฑ์ปกติ (Norm) ระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย
4.1 นังงอตัวข้างหน้า สูงมากมีคะแนนทีที 61 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60 ปานกลางมี
คะแนนทีที 45 – 54 ตํามีคะแนนทีที 40 – 44 และตํามากมีคะแนนทีที 39 ลงมา
4.2 ยืนกระโดดไกล สู งมากมีคะแนนทีที 61 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60 ปานกลางมี
คะแนนทีที 50 – 54 ตํามีคะแนนที ที 45 – 49 และตํามากมีคะแนนทีที 44 ลงมา
4.3 ลุก – นัง 30 วินาที สู งมากมีคะแนนทีที 60 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 59 ปานกลางมี
คะแนนทีที 45 – 54 ตํามีคะแนนที ที 40 – 44 และตํามากมีคะแนนทีที 39 ลงมา
4.4 วิงเก็บของ สู งมากมีคะแนนทีที 61 คะแนนขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60 ปานกลางมี
คะแนนทีที 45 – 54 ตํามีคะแนนทีที 40 – 44 และตํามากมีคะแนนทีที 39 คะแนนลงมา
4.5 วิง 50 เมตร สูงมากมีคะแนนทีที 60 คะแนนขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 59 ปานกลางมี
คะแนนทีที 45 – 54 ตํามีคะแนนทีที 40 – 44 และตํามากมีคะแนนทีที 39 คะแนนลงมา
4.6 ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ ระดับสมรรถภาพทางกายฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ของนักกีฬา
วอลเลย์บอลชายคือ อยูใ่ นระดับปานกลาง ดัชนี สมรรถภาพทางกาย 50 - 80 จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 รองลงมา
คือระดับตํามาก ดัชนีสมรรถภาพทางกายตํากว่า 50 จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ตามลําดับ
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การหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) หรื อดัชนีความหนาแน่นของร่ างกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึ กษา 2559 พบว่าส่ วนใหญ่มีภาวะพอเหมาะ จะมี เพียงส่ วนน้อยที มี ภาวะผอมบาง
ส่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลชายพบว่าส่ วนใหญ่มีภาวะพอเหมาะ จะมีเพียงส่ วนน้อยทีมีภาวะนําหนักเกิน ทังนี อาจเป็ นเพราะ
นักกีฬาวอลเลย์บอลทังหญิงและชายได้รับการฝึ กฝนทังด้านทักษะกีฬาอยูเ่ ป็ นประจํารวมทังการควบคุมนําหนักและการ
รับประทานอาหารทีเป็ นประโยชน์มีไขมันน้อย ดังนันค่าดัชนี มวลกายซึ งเป็ นค่าทีเป็ นสัดส่วนกันระหว่างไขมันในร่ างกาย
กับนําหนักของส่วนต่างๆ ทีเป็ นองค์ประกอบ เช่น กระดูกกล้ามเนื อ และอวัยวะต่างๆ (บุญยนุช เกษมสัน ดุลยจินดา. 2543)
จึงอยูใ่ นภาวะพอเหมาะเป็ นส่วนใหญ่ จะมีเพียงบางส่ วนที มีภาวะผอมบาง (นักวอลเลย์บอลหญิง) และมีภาวะนําหนักเกิ น
(นักกี ฬาวอลเลย์ชาย) ซึ งถ้าได้รับการฝึ กฝนและทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างสมําเสมอ เชือว่าจะสามารถพัฒนาภาวะ
ร่ างกายให้อยูใ่ นระดับพอเหมาะได้ การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) ของระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลทัง
ชายและหญิงโดยการเปลียนคะแนนดิบจากการทดสอบทุกรายการให้เป็ นคะแนนที (T-Score) แล้วรวมคะแนนที (T-Score)
ของการทดสอบทุกรายการโดยการแบ่งระดับความสามารถออกเป็ น 5 ระดับ คือ สู งมาก สู ง ปานกลาง ตํา และตํามาก ซึ ง
แสดงถึงระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลทังหญิงและชายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพือใช้เป็ นเกณฑ์เปรี ยบเที ยบและแปลผลต่อไป ซึ งผลที ได้รับ จากการศึ กษาวิจยั แสดงว่าระดับ สมรรถภาพทางกายของ
นักกี ฬ าวอลเลย์บ อลทังหญิ งและชายมี เกณฑ์การให้ค ะแนนที เป็ นมาตรฐาน เนื องจากได้มีกลุ่มตัวอย่างที สามารถเป็ น
ตัวแทนของประชากรทีต้องการศึกษาได้ และแบบทดสอบทีใช้ได้แก่ นังงอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุก– นัง 30 วินาที
วิงเก็บของ วิง 50 เมตร โดยเพิมฮาร์วาร์ ด สเต็ป เทสต์ เพือให้ครอบคลุมการทดสอบเรื องระบบการหายใจโดยแบบทดสอบ
ทุ กรายการเป็ นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที มีคุณ สมบัติในการวัด ในสิ งที ต้องการวัด ได้แก่ ความอ่อนตัว ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื อ ความอดทนของกล้ามเนื อ และระบบไหลเวียนเลือด ความคล่องตัว ความเร็ ว ระบบหายใจและการ
ไหลเวียนโลหิ ต ซึ งเป็ นองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายทัวไปทีกระทรวงศึกษาธิ การกําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ.
2544) รวมทังความเป็ นอัน หนึ งอัน เดี ยวกัน ในการให้ค ะแนน สามารถนําคะแนนไปแปลผลให้สัม พัน ธ์ใช้เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานกับ ระดับ สมรรถภาพของนัก กี ฬาวอลเลย์บ อลหญิ งและชายที ได้ จากผลการทดสอบในครั งนี พบว่า ดัช นี
สมรรถภาพทางกายของนักกี ฬาวอลเลย์บอลหญิงและชายส่ วนใหญ่โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งเป็ นสิ งบ่งบอกถึง
ระดับความสามารถโดยรวมของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลทังหญิงและชายได้เป็ นอย่างดี ดังนันผูท้ ีมีส่วน
เกียวข้องจึงควรให้ความสําคัญต่อการปรับปรุ งเพือยกระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้อยูใ่ นระดับสู งหรื อสู งมาก
ต่อไป เพราะความสามารถโดยรวมของนักกีฬาต้องตังอยูบ่ นพืนฐานระดับสมรรถภาพทางกายที ดี การแสดงศักยภาพทาง
กีฬาออกมาจึงจะมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด
ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
. ควรมีการศึ กษาวางแผนพัฒนาระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลทังทีมชายและทีมหญิ งเป็ น
ประจําทุกปี
. มหาวิทยาลัยควรมีห้องเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายทุกศูนย์และควรจัดให้มีอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายอย่างเพียงพอและได้มาตรฐานทุกศูนย์ เพือให้นกั กี ฬา นักศึกษาและบุคลากรทราบว่าสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับใด
ต้องปรับปรุ งด้านใดบ้างเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการกีฬา การเรี ยนและการทํางานให้ดียงขึ
ิ นไป

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

709

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ในครังต่อไป
. ควรมีการวิจยั สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาประเภทอืนๆ โดยใช้แบบทดสอบทีเหมาะสมให้ครอบคลุมระดับ
สมรรถภาพทางกายทุกด้านและการสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) สําหรับกีฬาชนิดนันๆ
. ควรทําวิจยั รู ปแบบการพัฒนาสมรรถภาพทางกายทีเหมาะสมสําหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั เรื องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
ได้รับเงิ นอุดหนุ นการวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ของคณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอขอบพระคุ ณท่ านผูช้ ่ วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ วงษ์สําราญ และท่ านผูช้ ่วยศาสตราจารย์จิรภัทร ตัน ติ ท วีกุ ล
ทีให้ความกรุ ณาเป็ นผูเ้ ชียวชาญในการตรวจแก้เครื องมือในการวิจยั ครังนี
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั ขอมอบบูชาแด่บิดามารดา ครู บาอาจารย์ ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุก
ท่านด้วยความรักและเทิดทูนเป็ นอย่างสูง
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี จึ งมี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาความพึ งพอใจของผูโ้ ดยสารที มีต่อการให้บ ริ การรถโดยสารขนส่ งสาย
ตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั ขนส่งจํากัด โดยดําเนิ นการตามระเบียบวิธีวิจยั ซึ งกลุ่มตัวอย่างทีเก็บคือ ผูโ้ ดยสารทีมาใช้
บริ การรถโดยสารขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย) จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใช้แบบสอบถามแล้วจึงนํามา
วิเคราะห์ ค่ าทางสถิ ติ ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมประชาชนมีค วามพึงพอใจต่อการให้บ ริ การรถโดยสารขนส่ งสาย
ตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั ขนส่งจํากัด อยูใ่ นระดับความปานกลาง และเมือพิจารณาเป็ นรายหมวดพบว่าหมวดที มี
ค่าเฉลี ย สู งสุ ดคื อ ช่ องทางการจัด จําหน่ าย รองลงมาคื อการให้บ ริ การการส่ งเสริ มการตลาด และ ราคา และหมวดที มี
ค่าเฉลียน้อยทีสุดคือ ด้านบุคลากร และ ด้านผลิตภัณฑ์
คําสําคัญ : 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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ก่อนปี พ.ศ. 2497 การขนส่ งด้วยรถโดยสารประจําทางยังไม่มีการควบคุมจัดระเบียบ เอกชนรายใดมีทุนทรัพย์
เพียงพอที จะซื อรถมาวิงรับ ส่ งผูโ้ ดยสาร ก็ จะดําเนิ น การได้โดยอิ สระไม่ตอ้ งขออนุ ญาตจากทางราชการ ทําให้เกิ ด การ
แข่งขันและแย่งกันเดินรถโดยไร้ขอบเขต ไม่มีจุดต้นทางปลายทางหรื อเส้นทางเดินรถทีแน่นอน ไม่มีตารางการเดินรถหรื อ
เทียววิงทีแน่ ชดั อัตราค่าโดยสารก็ไม่แน่นอนเก็บค่าโดยสารตามความต้องการ เจ้าของรถพอใจจะเดินรถระยะทางแค่ไหนก็
จะเดิ น รถเพี ยงแค่ นัน ทังที เก็บ ค่าโดยสารเกิ น กว่าระยะทางวิง ผูข้ บั รถแย่งกัน รั บ ผูโ้ ดยสาร ขับ รถเป็ นที น่ าหวาดเสี ยว
ก่ อให้เกิ ด อุบัติ เหตุรถชนหรื อรถควําบ่ อยครัง ผูโ้ ดยสารได้รับความเสี ยหายบางรายได้รับอัน ตรายสาหัส บางรายถึงกับ
เสี ยชีวติ อีกทังพนักงานประจํารถ เช่น ผูเ้ ก็บค่าโดยสารก็ไม่มีมารยาท ตะโกนเรี ยกผูโ้ ดยสารขึนรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
เรี ยบร้อย ทําร้ ายร่ างกายผูโ้ ดยสารก็มีปรากฏอยู่เสมอ ๆ แต่ประการสําคัญก็คือไม่มีสถานี ขนส่ ง ผูโ้ ดยสารสําหรับใช้เป็ น
สถานทีหยุดหรื อจอดรถโดยสารประจําทาง จะมีก็เพียงท่าจอดรถโดยสารแต่ละ เส้นทางอยูก่ ระจัดกระจายไม่เป็ นระเบียบ
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี ทางราชการโดยกระทรวงคมนาคมจึงได้ออกกฎหมายเรี ยกว่าพระราชบัญญัติการขนส่ ง พ.ศ. 2497
เพื อควบคุ ม จัด ระเบี ยบการขนส่ งทางถนนโดยเฉพาะ และได้จ ัด ตังกรมการขนส่ งทางบทเป็ นหน่ วยงานรองรั บ การ
ปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าทีของกฎหมายดังกล่าว ซึงในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนีได้ให้อาํ นาจกรมการขนส่ งทางบก ที
จะดําเนิ นการจัดให้มีสถานีขนส่ง ผูโ้ ดยสารขึน และได้จดั ตังสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพมหานครขึน 3 แห่ งแรก
ของประเทศไทยพร้อมกัน เมือวันที 1 มกราคม 2503 ดังนี 1. สถานีขนส่ งสายเหนื อและสายตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (หมอชิต) 2.
สถานีขนส่ งสายตะวันออกเลียบชายฝังทะเล (เอกมัย) 3. สถานีขนส่ งสายใต้ (ขนส่ งสายใต้ )
สถานีข นส่ งสายตะวันออกเลีย บชายฝังทะเล (เอกมัย ) เป็ นสถานีทีให้บริ การรถทีจะเดิ นทางไปจังหวัดทางภาค
ตะวันออก ซึงมีผใู ้ ช้บริ การจํานวนมากสถานีหนึง เนื องจากภาคตะวันออกมีหลายจังหวัดทีเป็ นแหล่งท่องเทียวพักผ่อนยอด
นิ ยม ไม่วา่ จะเป็ น พัทยา ระยอง เกาะเสม็ด หรื อ เกาะช้าง การให้บริ การของสถานี รถโดยสารประจําทางเป็ นส่วนทีสําคัญ
ในการสร้างความประทับใจในการเดินทาง
การศึ กษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที มีต่อการบริ การรถโดยสารขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย) เป็ นแนวทาง
หนึงในการสร้างความประทับใจในการเดินทางสู่ดินแดนแหล่งท่องเทียวของภาคตะวันออก
ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ปรัชญา เวสารัชช์ (2546) กล่าวว่า การให้บริ การจะต้องคํานึ งถึงสิ งต่อไปนี 1. การให้บริ การที เป็ นทีพึงพอใจแก่
สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็ นสิ งทีวัดได้ยาก หรื อให้ จํากัดความยาก แต่อาจกล่าได้อย่างกว้างๆ คือ องค์ประกอบทีทําให้
เกิดความพึงพอใจ คือ ให้บริ การ ทีเท่าเทียมกันแก่สมาชิ กในสังคม ให้บริ การในเวลาทีเหมาะสมให้บริ การไม่มากไม่นอ้ ย
จนเกิ นไป ให้บ ริ การโดยมี การปรับ ปรุ งให้ทัน กับ ความเปลี ยนแปลงอยู่เสมอ 2.การให้บ ริ การโดยมี ความรับผิด ชอบต่อ
ประชาชน ต้องสามารถให้บริ การที มีลกั ษณะ สนองตอบต่อมติ มหาชน ต้องมีความยืดหยุ่นทีจะปรับเปลียนลักษณะงาน
หรื อการให้บริ การที สามารถตอบสนองความต้องการทีเปลียนแปลงได้มากทีสุด การให้บริ การสาธารณะทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นประโยชน์ ต่อประชาชนมากที สุ ด คือการ ให้บ ริ การโดยไม่ ค าํ นึ งถึ งตัวบุค คล กล่าวคือ เป็ นการบริ การที ไม่ใ ช้
อารมณ์ และไม่มีความชอบพอ ใครเป็ นพิเศษ แต่ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ทีมีอยูใ่ น
สภาพที เหมือนกัน จากการพิจารณาแนวคิดเกียวกับหลักการของการให้บริ การสาธารณะสามารถสรุ ปได้วา่ การให้บริ การ
สาธารณะต่ อประชาชนนัน จะต้อ งได้รับ การบริ การอย่างทัวถึ ง รวดเร็ ว เสมอภาคเท่ า เที ยมกัน มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื อ
ตอบสนองต่ อความต้องการและทําให้เกิ ด ความพอใจ ซึ งระบบการ ให้บ ริ การประกอบไปด้วย 2 ฝ่ าย คื อผูใ้ ห้บ ริ การ
(Providers) และผูร้ ับบริ การ (Recipients) โดยฝ่ าย แรกมีหน้าทีต้องให้บริ การเพือให้ฝ่ายหลังเกิ ดความพึงพอใจ บริ การจึ ง
เป็ นบริ การทีมีประสิ ทธิภาพ สู งสุด
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การบริ การ หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อประโยชน์เชิ งนามธรรมซึ งฝ่ ายหนึ งได้เสนอขายให้ กับ อี กฝ่ ายหนึ ง โดย
ผูร้ ั บ บริ การไม่ได้ครอบครองบริ การนันๆ อย่างเป็ นรู ป ธรรมกระบวนการให้บริ การอาจจะให้ค วบคู่ไปกับการจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์หรื อไม่ก็ได้ กระบวนการจึงเปรี ยบเสมือนผลิตภัณฑ์ทีมีความเป็ นธรรม ซึ งไม่สามารถจับต้องได้เหมือนสิ นค้า
ทัวไป ดังนันการบริ การจะเกียวข้องกับการเสนอขายการปฏิบตั ิงาน หรื อการกระทําใดๆ ให้กบั อีกฝ่ ายหนึ งโดยทีผูบ้ ริ โภค
จะมิได้ครอบครองการบริ การนันๆ เหมือนการครอบครองสินค้า
ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติอย่างหนึงทีมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ การทีเราทราบ
ว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกทีค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็ นการยากทีจะวัดความพึง
พอใจโดยตรงแต่สามารถวัดความพึงพอใจโดยอ้อมโดยวัดความรู้สึกหรื อความคิดเห็นของบุคคลเหล่านันแทน และการ
แสดงความคิดเห็นนันจะต้องตรงกับความรู ้สึกทีแท้จริ งจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจนันได้
เดวิส (Davis, 1981,p.82) ได้แสดงทรรศนะว่าการมีความพึงพอใจในงานสู ง ไม่ได้นําไปสู่การทีพนักงานตังใจ
ปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจังตามทีผูบ้ ริ หารตังสมมติฐานไว้เสมอไป ผูท้ ีมีความพึงพอใจในงานอาจสามารถปฏิบตั ิงานได้ในระดับ
ดี ปานกลาง หรื อตําก็เป็ นได้ จึงยากทีจะกล่าวเพียงง่าย ๆ ว่า ความถึงพอใจนําไปสู่การปฏิบตั ิงาน เดวิส และนิวสตรอน ได้
วิเคราะห์ให้เห็นว่า ยังมีตวั แปรอืนทีส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงาน ทังนี เพราะเมือบุคคลปฏิบตั ิงานก็จะนําเขา
ไปสู่ การมีฐานะทางเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตในสังคม และการได้รับรางวัลทางด้านจิตใจทีดีกว่า ดังนัน เขาจึ งเสนอ วัฏจักร
ซึงแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิงานความพึงพอใจ และความพยายาม ดังภาพที 1

ภาพที 1 วงจรการปฏิบตั ิงาน – ความพึงพอใจ – ความพยายาม
จากวงจรดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าเมือมีการปฏิบตั ิงานเกิดขึน จะนําไปสู่ การได้รับรางวัล ซึ งรางวัลตอบแทนนีจะ
กระตุน้ ให้บุคคลรับรู ้ถึงรางวัลทีได้รับนัน มีความเหมาะสมกับงานทีปฏิบตั ิเพียงใด ผลจากการรับรู ้นีก่อให้เกิดความรู สึกใน
ด้านความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ ซึงกลายมาเป็ นความผูกพันทางใจมากหรื อน้อย ส่งผลให้บุคคลนันมีความพยายามทีจะ
ปฏิบตั ิงานต่อไปอีก
ดังนันสามารถสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นความรู ้สึกหรื อทัศนะคติที
บุคคลมีความพึงพอใจในงานทีปฏิ บตั ิ มีความพร้อม ความตังใจ และความเต็มใจ ปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมายจากองค์การ
โดยองค์การจะต้องจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนแก่ บุ ค คลผู ้นั นทางด้ า นวัต ถุ แ ละจิ ต ใจ เพือสนองความต้องการของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอันนําไปสู่ความรู ้สึกพึงพอใจและกระตุน้ ความผูกพันทางใจ ก่อให้เกิดเป็ นความพยายามพร้อมทีจะปฏิ บตั ิงาน
นันไปไม่มีทีสิ นสุด
เกียรติศกั ดิ ทองรอด (2544) ศึกษาวิจยั เรื องความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า “BTS” ต่อการให้บริ การรถไฟฟ้า
“BTS” พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ทีมีช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจในการบริ การของ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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รถไฟฟ้ า BTS ด้านระบบในเกือบ ทุกประเด็น มี เพียงประเด็นอัตราค่าบริ การ และเส้นทางการให้บริ การที ยังไม่พึงพอใจ
โดยกลุ่มตัวอย่างระบุวา่ อัตราค่าบริ การสูงเกินไป และเส้นทางการให้บริ การก็ยงั ทําได้ไม่ครอบคลุม ส่วนในด้านบุคลากรที
ให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าพนักงานทีให้บริ การในทุกจุดทีให้บริ การมีความสุ ภาพดี และพบว่าความสุภาพของ
พนักงานเหล่านี มีผลต่อปริ มาณของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า BTS สําหรับข้อเสนอแนะทีรถไฟฟ้า BTS ควรปรับปรุ ง คือ ควรมี
การขยายเพิมเติมเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า ไปยังแหล่งทีพักอาศัยของประชาชนให้ทวถึ
ั งยิงขึน และการจัดเก็บค่าบริ การควร
จะมีการพิจารณาวางแผนโครงสร้างราคาใหม่ เพือทีจะเป็ นแรงจูงใจให้ประชาชนมาใช้บริ การ รถไฟฟ้าบีทีเอส เพิมมากขึน
ชนิ ดา วันวงศ์ (2550) ทําการศึ กษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารการบินไทยต่อการ ให้บริ การแผนกสอบถามและ
รับรองที นัน:ศึ กษาเฉพาะกรณี ท่าอากาศยานกรุ งเทพ อาคารผูโ้ ดยสาร ภายในประเทศ มี วตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ เพือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร และ ศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคล ความถีในการมาใช้บริ การ และปั จจัยการเข้าถึงการ
บริ การ ทีมีผลต่อความ พึงพอใจของผูโ้ ดยสาร กลุ่มตัวอย่างคือ ผูโ้ ดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติทีมาใช้บริ การทีแผนก 30
สอบถามและรั บรองที นัง จํานวน 400คนผลการศึ กษาพบว่า 1)ผูโ้ ดยสารการบิ นไทยมี ความพึง พอใจต่อการให้บ ริ การ
โดยรวมในระดับสู ง เช่นเดียวกับการพึงพอใจการให้บริ การต่อมนุษย์- สัมพันธ์ ด้านความเสมอภาคและด้านความเต็มใจ
และเต็มใจ ส่วนความพึงพอใจด้านคุณภาพการ บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง2)ผูโ้ ดยสารทีมีปัจจัยส่วนบุคคล ความถีในการ
มาใช้บริ การ และ ปั จจัยในการข้าถึงการบริ การต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การทังในด้านรวมและราย ด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 3)ความเข้าใจในการติดต่อสื อสาร ระยะเวลาในการรอคอย และอายุของ
ผูโ้ ดยสาร สามารถอธิ บ ายความพึงพอใจต่อการให้บริ การได้ ร้อยละ26.60 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ 0.05 ส่ วน
ความถีในการมาใช้บริ การนัน ไม่สามารถ อธิบายการปรับตัวในการทํางานได้
ศรุ ดา ไพทูรย์สวัสดิ (2549) ได้ทาํ การศึ กษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อการให้บริ การ ของรถไฟฟ้ าบีทีเอส มี
วัตถุประสงค์เพือ1)ศึ กษาระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อการ ให้บริ การ2)ศึ กษาพฤติ กรรมของผูโ้ ดยสารในการใช้
บริ การ และ3)ศึกษาความคิดเห็นของ ผูโ้ ดยสารต่อคุณภาพการให้บริ การ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้าบีที
เอส จํานวน 400คน ตัว แปรอิ ส ระของการศึ ก ษาคื อ เพศ อายุ อาชี พ รายได้แ ละระดับ การศึ ก ษา ตัว แปรตามตาม
วัตถุประสงค์1)จํานวน8ตัวแปรตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2)จํานวน 3 ตัวแปร และตามวัตถุประสงค์ ข้อ3)จํานวน 15 ตัวแปรผล
การศึกษาสรุ ปได้วา่ ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1) ตัวแปรอิสระทีมี ผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ0.05คือ เพศ
อายุ อาชี พ และรายได้ตาม วัตถุประสงค์ขอ้ ที 2) ตัวแปรอิสระทีมีผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ0.05คือ
อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา สําหรับวัตถุประสงค์ขอ้ ที 3) ตัวแปรอิสระทุกตัวมี ผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างมี
นัยสําคัญที ระดับ 0.05 สําหรับข้อเสนอแนะที ได้จากการศึ กษานี สรุ ป ได้วา่ ควรมีการปรับปรุ งราคาค่าโดยสาร ควรเพิม
เส้น ทางการให้บ ริ การ ควรฝึ กอบรม พนักงานก่ อนการปฏิ บ ัติหน้า และมี การประชาสัมพัน ธ์ข ้อมูลที เป็ นประโยชน์ ต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ
ธนพล มณี รัตน์ (2550) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การ ของรถโดยสารปรับ
อากาศไมโครบัส มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความพึง พอใจในการให้บริ การของรถโดยสารไมโครบัส
เพือเป็ นแนวทางในการปรับ ปรุ งรถไมโครบัส รวมทังรถโดยสารสาธารณะในแบบอื น ๆ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มบุคคล เป้ าหมายได้ดีขึน โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผโู ้ ดยสารจํานวน 200 คน จากผลการศึกษาปั จจัยที
มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของรถไมโครบัส พบว่า ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 21 –40 ปี และเกือบ
ครึ งมีรายได้มากกว่า 10,000 บาท / เดือน มีพพัี กอาศัยอยูใ่ นเขตชาน เมืองและเดิ นทางเข้าสู่ ในกลางเมืองโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือมาทํางาน ร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่างมี ยานพาหนะส่วนตัว และร้อยละ 56 มีรถยนต์ส่วนตัวอย่างน้อย 1 คัน ขนาดของ
ครอบครัวของกลุ่ม ตัวอย่างโดยเฉลียเท่ากับ 4 คน ในแต่ละวันจะมีจาํ นวน 2.44 คนต้องเดิ นทาง 1 ใน 3จะเดินทางโดย รถ
ไมโครบัสเป็ นประจํา ขณะทีอีก 1 ใน 3 จะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว แสดงให้เห็นว่าสมาชิกใน ครอบครัวทีมีรถยนต์บาง
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คนใช้บ ริ การรถไมโครบัส ซึ งจะช่ วยลดปั ญหาการจราจรใน กรุ งเทพมหานครลงได้ จากการศึ กษาพบอี กว่า โดยเฉลี ย
ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจการให้บริ การ ของรถไมโครบัส แนวทางในการปรับปรุ งการให้บริ การจะรวมถึงการให้บริ การ
และมารยาทของ 28 พนักงานขับรถ การเชือมต่อกับระบบการเดินทางสาธารณะแบอืน ในการเดินทางนันผูโ้ ดยสาร 2 ใน 3
จําเป็ นต้องระบบขนส่ งมวลชนแบบอืนและการโดยสารรถจักรยานยนต์ร่วมด้วย ดังนัน การ ออกแบบการเชือมต่อระหว่าง
ระบบขนส่ งมวลชนอย่างระมัดระวังจึงเป็ นสิ งสําคัญทีจะทําให้การ บริ การขนส่ งมวลชนมีประสิทธิภาพทีดี

วิธีดําเนินการวิจัย

1.ประเภทของการวิจยั
การวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้การเก็บแบบสอบถามผูโ้ ดยสารทีใช้บริ การรถโดยสาร
ขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูโ้ ดยสารทีมาใช้บริ การรถโดยสารขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย)
2.2 กลุ่ มตัวอย่างที ใช้ในการศึ กษาครังนี ได้แก่ ผู โ้ ดยสารที มาใช้บ ริ การรถโดยสารขนส่ งสายตะวัน ออก
(เอกมัย) จํานวน 400 คน
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3.1 ลักษณะเครื องมือในการทําวิจยั
การทําวิ จัย ในครั งนี ได้จัด ทํา เครื องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื อนํ า ไปวิเ คราะห์ ซึ งได้ แ ก่
แบบสอบถาม โดยมี การศึ กษาแนวคิดและทฤษฎี ทีเกียวข้องนําไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและวิจยั เพือให้บรรลุ ยงั
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ โดยได้ทาํ การแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วนดังนี
ส่วนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที 2 ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารทีมีต่อการบริ การรถโดยสารขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) 6 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริ การ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการประเมินเป็ น 5 ระดับ ได้ดงั นี
5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากทีสุด
4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก
3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยทีสุด
ส่วนที 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆของผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารขนส่งตะวันออก (เอก
มัย) โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open-Ended)
4. การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ครังนี วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนําข้อมูลจากแบบสอบถามทีเก็บรวบรวม
ได้มาเปลียนเป็ นรหัสตัวเลข (code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรมเพือดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตามลําดับ ดังนี
4. การวิเคราะห์สถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้ อยละ (percentage) ค่ าเฉลี ย (Mean)
เพือทราบลักษณะพืนฐานทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
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4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที มี
ต่อการบริ การรถโดยสารขนส่ งสายตะวัน ออก (เอกมัย ) ของบริ ษัท ขนส่ ง จํา กัด ใน 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ คลากร และด้านกระบวนการให้บริ การ โดยใช้ค่ า
คะแนนเฉลีย ( x ) และความเบียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี
ค่าเฉลีย
4.51 – 5.00
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย
3.51 – 4.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย
2.51 – 3.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย
1.51 – 2.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย
1.00 – 1.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารทีมีต่อการให้บริ การขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั
ขนส่ งจํากัด พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างจากการสํารวจส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิด เป็ นร้ อยละ 64.7 มีอ ายุระหว่าง 31- 40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 59.8 จบการศึกษาระดับชันปริ ญญาตรี ร้อยละ 51.2 และมีรายได้ส่วนใหญ่ 10,000- 15, บาทต่อเดื อน
ร้อยละ 61.4
ตารางที 2 ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารทีมีต่อการให้บริ การขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั ขนส่ งจํากัดในแต่ละ
ด้าน
ตัวแปรอิสระ
ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ระดับความสําคัญ
1 ด้านผลิตภัณฑ์
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ คุ ณ ภ าพ ไ ด้
2.90
0.83
ปานกลาง
มาตรฐานสากล
มี ค วาม รวด เร็ ว ตรงตาม เวลาที
2.65
0.74
ปานกลาง
กําหนด
มีความปลอดภัยในการเดินทาง
1.52
.673
น้อย
ความสะอาดของรถโดยสาร
2.47
.782
น้อย
จํานวนรถโดยสารมีความเพียงพอ
2.32
0.83
น้อย
2 ด้านราคา
อัตราค่าบริ การเหมาะสม
อัต ราค่ า บริ การคุ ้ ม ค่ า กับ บริ การที
ได้รับ
อัต ราค่ าบริ ก ารไม่ สู ง เมื อเที ย บกั บ
การเดินทางประเภทอืนๆ
3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ระบบการจองตัวโดยสารมีความ
สะดวกในการใช้บริ การ
ระบบการชําระค่าตัวโดยสารมีความ
สะดวกในการใช้บริ การ

2.62

0.73

ปานกลาง

2.69

0.70

.848

ปานกลาง

3.76

.769

มาก

3.91

.782

มาก

3.36

ปานกลาง
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ตัวแปรอิสระ
4 ด้านส่งเสริ มการตลาด
มี ร ะบบสมาชิ กสําหรั บ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
อย่างต่อเนือง
มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ทีหลากหลาย
5 ด้านบุคคล
พนักงานบริ การมีความรู ้
ความสามารถในหน้าทีที รับผิดชอบ
พนักงานมีกริ ยาท่าทาง การพูดจา ที
ไพเราะ สุภาพ อ่อนน้อม และ
น่าเชือถือ
พนักงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ปัญหาหรื อให้คาํ แนะนําได้อย่าง
เหมาะสม
พนักงานมีความรวดเร็ วในการ
ปฏิบตั ิงาน
6 ด้านกระบวนการให้บริ การ
ขันตอนในการซือตัวมีความสะดวก
การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
การแก้ไขปั ญหาทีถูกต้อง

ค่าเฉลีย

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

ระดับความสําคัญ

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
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ช่ อ งทางการจํ า หน่ ายตั วโดยสาร
4.11
.624
มาก
เพียงพอต่อความต้องการ
ตารางที 3 ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารทีมีต่อการให้บริ การขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษทั ขนส่งจํากัดโดยรวม
ในแต่ละด้าน
ตัวแปรอิสระ
ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ระดับความสําคัญ
ด้านผลิตภัณฑ์
2.37
0.63
น้อย
ด้านราคา
2.89
0.46
ปานกลาง
ช่องทางการจัดจําหน่าย
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
จากตารางที 2 และ ตารางที 3 พบว่า ผูโ้ ดยสารให้ความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายอยูใ่ นระดับมาก
และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระบบการจองตัวโดยสารมีความสะดวกในการใช้บริ การ ระบบการชําระค่าตัวโดยสาร
มีความสะดวกในการใช้บริ การ และ ช่องทางการจําหน่ายตัวโดยสารเพียงพอต่อความต้องการ พบว่าทุ กข้อ ผูโ้ ดยสารมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านส่งเสริ มการตลาด ผูโ้ ดยสารให้ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง และ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีระบบสมาชิกสําหรับผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนืองและ มีช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที
หลากหลาย พบว่าทุ กข้อ ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนในด้านด้านผลิตภัณ ฑ์ และ ด้านบุคคล
ผูโ้ ดยสารให้ความพึงพอใจในระดับน้อย

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารทีมีต่อการให้บริ การขนส่ งสายตะวันออก (เอกมัย) ของบริ ษ ทั ขนส่ ง
จํากัด พบว่า ความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้าน
บุ คคล และปั จจัยด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจในแต่ละด้านที แตกต่ างกัน ทําให้ ขนส่ งจํากัด สามารถ นําไปเป็ น
แนวทางในการปรับ ปรุ ง พัฒ นา กลยุทธ์การให้บริ การของบริ ษ ทั ขนส่ งจํากัด หรื อ บริ ษทั อืนๆ ที อยู่ในอุตสาหกรรมรถ
โดยสารประจําทาง เพือตอบสนองความต้องการของ ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างแท้จริ ง ซึงจะส่งผลให้เกิดการใช้บริ การเพิมขึนและ
ทําให้อตุ สาหกรรมรถโดยสาร เติบโตต่อไปได้ในอนาคต
สําหรับข้อเสนอแนะของงานวิจยั นัน ควรมีการปรับปรุ งดังนี สภาพของรถโดยสารควรมีการทําความสะอาดล้าง

บริ เวณภายนอกรถอยู่เสมอ สภาพภายในรถโดยสารต้องมีการทําความสะอาด เก็บ ขยะ ทําความสะอาด ห้องนําให้น่าใช้
ความปลอดภัยในการขับรถ พนักงานขับรถ ควรได้รับการอบรมให้ขบั รถอย่างมีมารยาท มีความระมัดระวังและเคารพกฎ

จราจร บริ ษทั ควรมีกระบวนการสรรหาพนักงานทีมีจิตใจรักการบริ การและพนักงานขับรถที มีประสบการณ์ในการทํางาน
จัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างสมําเสมอ

กิตติกรรมประกาศ

ผูศ้ ึ กษาวิจยั ใคร่ ข อขอบพระคุ ณส่ วนงานต่อไปนี ที ได้ส นับ สนุ น ให้งานวิจยั ในครังนี ดําเนิ น การโดยแล้วเสร็ จ
ประกอบด้วย สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทีสนับสนุนงบประมาณ รวมทังผูต้ อบ
แบบสอบถาม และทีปรึ กษาทุกท่านทีให้คาํ แนะนําในการศึกษาวิจยั ในครังนี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื อวิเคราะห์ แ ละออกแบบ พัฒ นาและประเมิ น ระบบจัด การองค์ค วามรู ้ งานวิจัย
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี วิจยั นี อาศัยแนวคิดการวิจยั และพัฒนาตาม
หลักการวงจรการพัฒนาระบบ เครื องมือในการพัฒนาคือ Hozo-ontology Editor และแอปเซิ ร์ฟ ภาษาโปรแกรมได้แก่ พีเอช
พีและเอชที เอ็มแอล การจัดการฐานข้อมูลด้วยมายด์เอสคิวแอล ผลการวิจยั พบว่า องค์ความรู ้งานวิจยั ประกอบด้วย 16 โดน
เมน 46 โหนด ฐานความรู ้พฒั นาด้วย Hozo-ontology Editor และประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญ พบว่า ฐานความรู ้มีครอบคลุมองค์
ความรู ้ง านวิจัย ผูว้ ิจัยพัฒ นาระบบในลักษณะเว็บ แอปพลิเคชัน ด้วยสถาปั ต ยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิ ร์ฟ เวอร์ การ
ประเมินระบบด้วยผูเ้ ชียวชาญและผูใ้ ช้ พบว่า ความคิดเห็นต่อระบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูงมากและระดับสู งตามลําดับ
และการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ดังนันการพัฒนาระบบ
จัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยีครังนีตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้และส่งผลให้องค์ความรู้งานวิจยั มีการขยายตัวอย่างเป็ นรู ปธรรม
คําสําคัญ : ระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ ออนโทโลยี
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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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ปั จจุบนั การวิจยั และพัฒนามีความสําคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาการของศาสตร์ต่าง ๆ และกรอปกับ
การพัฒนาองค์ความรู ้มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ตลอดจนองค์กรสมัยใหม่กาํ ลังประสบกับปั ญหาความซับซ้อนและ
ส่ งผลต่ อ ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ขององค์กร(Mostafa and et.al, 2010)
ดังนัน องค์ความรู้ทีได้จากกระบวนการวิจยั จึ งเสมือนเป็ นเครื องมือทางยุทธศาสตร์ ทีส่ งผลให้องค์กรประสบความสําเร็ จ
ตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพยิงขึน การจัดการความรู ้เป็ นสิ งทีสําคัญในการกําหนดความสําเร็ จและความล้มเหลวของ
องค์กร (Broadbent and Weill, 1996) รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันระดับโลกมีการแข่งขันสู งทําให้องค์กรต้อง
อาศัยองค์ความรู ้เป็ นส่ วนสําคัญรวมถึงการจัดการความรู ้ขององค์กรจึงมีความจําเป็ นทีต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วยในกระบวนการจัดการ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็ นองค์กรมีการสะสมความรู ้ดา้ นการบริ หารธุรกิ จ
การบริ หารจัดการ การเงิ น การตลาด การบัญชี และระบบสารสนเทศ ตลอดจนผลงานวิจยั ทางด้านบริ หารธุรกิ จและการ
จัดการ และเป็ นองค์กรที มีบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และความเชี ยวชาญในด้านการบริ หารธุรกิ จ รวมถึงผลงาน
การวิจยั ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาซึงเป็ นผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษาทังระดับบัณฑิตศึ กษาและระดับปริ ญญาตรี
ซึ งถือว่าทุน ทางปั ญญาขององค์กร ทังนันการนําแนวคิด การจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนหลักการ
จัด การองค์ค วามรู ้ ส มัยใหม่ม าบู ร ณาการร่ วมกัน เพื อพัฒ นาระบบในการรวบรวม จัด เก็บ ประมวลผล เข้าถึงความรู ้
ตลอดจนเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ องค์ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจให้แพร่ กระจายในวงกว้างเพือการพัฒนาองค์กร
ทางธุรกิจอย่างยังยืน
ด้วยความสําคัญ ที กล่ าวมาจึ งเป็ นแรงจู งใจในการพัฒ นาระบบจัด การองค์ค วามรู้ง านวิจัย คณะบริ ห ารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยีเพือเป็ นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ดา้ นบริ หารธุรกิจทีได้มี
การจัดการอย่างเป็ นระบบด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยมีการบูรณาการหลักการออนโทโลยีเพือทําให้การจัดการ
ความรู ้มีความถูกต้องแม่นยํามากขึน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพือวิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาและประเมินระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดองค์ การแห่ งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู้ของการเป็ นผูน้ าํ องค์กร การ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน ของบุ คลากรในองค์กร เพือก่ อให้เกิ ดการแลกเปลี ยนและถ่ ายทอดองค์ค วามรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่ วมกัน โดยมุ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื องทันต่อสภาวะการเปลียนแปลงและการแข่งขันระหว่างองค์กร ซึงองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้นันมุ่งทําให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพและผลการดําเนิ นงานที มีประสิ ทธิ ผล โดย
การเชือมโยงด้วยการทํางานประสานกัน และสร้างกระบวนการในการเรี ยนรู ้ตลอดจนสร้างความเข้าใจเตรี ยมพร้อมต่อการ
แข่ งขัน และการเปลี ยนแปลง โดยให้ อ ํานาจในการตัด สิ น ใจ เพื อส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด บรรยายกาศการคิ ด ริ เริ มสร้ างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ส่ งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับสภาวะการณ์ทีมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง โดยองค์การแห่ง
การเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบดังนี เป็ นองค์กรที คิ ดอย่างเป็ นระบบ การเรี ยนรู ้ทุกระดับ ขององค์กร การคิดอย่างมี แบบแผน
เสริ มสร้างการมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน และ การเรี ยนรู ้แบบกล่ม (Senge, 1990)
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การจัดการความรู้
การจัดการความรู ้เป็ นแนวคิด และหลักการทีมีการพัฒนาและพิสูจน์อย่างต่อเนื อง ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้การ
จัดการความรู ้ ในองค์กรทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นองค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาครัฐ เนื องด้วยเป้ าหมายของการจัดการ
ความรู ้คือ องค์ความรู ้ทีองค์กรสามารถนําไปสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ทีส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้ขององค์กรในอนาคต การจัดการความรู้จึงเป็ นการยกระดับความรู ้ขององค์กรเพือสร้างผลประโยชน์ จากต้น ทุนทาง
ปัญญา (Marquardt, 2002) กระบวนการการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย การบ่งชีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู ้ การ
จัดการความรู ้ การประมวลผลและการกลันกรองความรู ้ การเข้าถึงความรู ้ การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู้ และการเรี ยนรู ้
แต่อย่างไรก็ตาม ความรู ้ตอ้ งมีการรวบรวม และจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงเพือสร้างองค์ความรู ้ทีองค์กรต้องการ
โดยมีเทคโนโลยีดา้ นข้อมูลหรื อสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เป็ นตัวเอือ กรอปกับการจัดการความรู ้ตอ้ งอาศัยผูร้ ู ้ในการ
ตีความและประยุกต์ใช้ความรู้ การจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการทีจัดการความรู ้ทีจับต้องไม่ได้และความรู ้ทีจับต้องได้ให้
เกิดการไหลเวียนในองค์กรอย่างเป็ นระบบ
ระบบการจัดการความรู้
ระบบการจัด การความรู ้เป็ นกระบวนการที ใช้เป็ นกระบวนทัศน์ หลักการองค์ความรู้ หรื อการจัด การความรู ้ที
เกิ ดขึ นภายในองค์กร ประกอบด้วย ขันตอนดังนี การบ่ งชี ความรู ้ การสร้ างและแสวงหาความรู ้ การจัด การความรู ้
การประมวลผลและการกลันกรองความรู ้ การเข้าถึ งความรู้ การแบ่ งปั น แลกเปลี ยนความรู้ และการเรี ยนรู้ โดยอาศัย
แนวคิดพืนฐานในการพัฒนาระบบด้วยการวิจยั และพัฒนา ใช้กรอบการวงจรการพัฒนาระบสารสนเทศ เป็ นกระบวนการ
ทางความคิ ด เพื อการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื อแก้ปั ญ หา ตลอดจนตอบสนองความต้อ งการของผู ้ใช้ง านอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล โดยกระบวนการ ดังต่อไปนี การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการ
นําไปใช้
การพัฒ นาระบบสารสนเทศเป็ นระเบี ยบวิธีการศึ กษาที มุ่งเน้นการศึ กษาด้วยการวิจ ัย และพัฒนาเพือได้ระบบ
สารสนเทศตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้ ผ่านการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบสามารถวัดผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
การวิ เ คราะห์ ป ระกอบด้ ว ยการวิ เคราะห์ ก ระบวนการ วิ เคราะห์ ก ารไหลเวี ย นของความรู ้ แบบจํา ลองความรู ้
และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู ้ การออกแบบมุ่งเน้นการออกแบบเชิงตรรกะและกายภาพของระบบบนพืนฐานของ
เทคโนโลยีทีเอื อต่ อการพัฒนา และรวมถึงแนวคิด อัน จําเป็ นต่อการจัดการความรู้ คือ ออนโทโลยี การพัฒ นาเป็ นการ
ดําเนินการเพือให้ได้ระบบสารสนเทศตามที วิเคราะห์และออกแบบโดยมีกลยุทธ์การพัฒนาต้นแบบเพือให้ได้ระบบที ตรง
ความต้องการของผูใ้ ช้ และสุดท้ายการนําไปใช้การนําระบบสารสนเทศไปติดตัง และการใช้งานตามเป้ าหมายของผูใ้ ช้โดย
ในขณะเดียวกันมีการศึกษาความพึงพอใจต่อการระบบจากผูใ้ ช้งานทุกระดับในองค์กรเพือนําข้อมูลมาประกอบการทบทวน
ระบบเพือการพัฒนาอย่างต่อเนื องต่อไป
แนวคิดออนโทโลยี
ออนโทโลยี เป็ นข้อกําหนดเกียวกับแนวคิ ด โดยออนโทโลยี มุ่งเน้นบรรยายแนวคิดของความจริ ง หรื อ โดเมน
หรื อ ขอบเขตความสนใจ การบรรยายถึงสิ งที ซ้อนอยู่ภายในสิ งที สนใจ หรื อ โดเมน และความสัมพันธ์ระหว่างกันของ
โดเมน ในรู ปสัญลักษณ์ ได้แก่ คลาส อินสแตนซ์ ความสัมพันธ์ คุณสมบัติ กฎ โดยอธิ บายด้วยระบบสัญลักษณ์ กรอป
กับปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ และเครื องมือช่วยให้ทาํ ความเข้าใจกับออนโทโลยี และการนําไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากขึน
(Guarino, 1999)
ออนโทโลยีเป็ นศาสตร์ การจัดหมวดหมู่ของสิ งของต่างๆ ในขอบเขตงานที สนใจ โดยการจัดหมวดหมู่อย่างมี
ระบบ มีกฎเกณฑ์ เงือนไขแสดงความเป็ นจริ งเท็จได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ความเห็นชอบยอมรับของบุคคลทีเกียวข้อง ทังนี
รวมถึงหมวดหมู่ตอ้ งสามารถตอบคําถามได้อย่างครอบคลุม นันหมายความว่า ความรู ้ หรื อ ความหมายของสิ งทีมีอยูไ่ ด้ถูก
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กล่าวอ้างไว้อย่างครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์หรื อเครื องจักร โดยกรอบของโครงสร้างของหมวดหมู่ คือ ออนโทโลยีทีมี
การบรรจุรายละเอียดในกรอบโครงสร้าง ดังนันการนําออนโทโลยีมาใช้เป็ นพืนฐานของการพัฒนาระบบเพือขยายขอบเขต
ความรู ้ให้ไปสู่ฐานความรู ้นนเอง
ั
กรอบแนวคิดการวิจยั
การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออน
โทโลยีนีอาศัยแนวคิดการวิจยั และพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ ดังกรอบแนวคิด

การพัฒ นาระบบ
เพือการพัฒ นาระบบจัดการ
องค์ ความรู้งานวิจยั คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดย
ใช้ ออนโทโลยี

ระบบจัดการองค์ ความรู้งานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้
ออนโทโลยี

ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออน
โทโลยีนีอาศัยแนวคิดรู ปแบบการวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดการวิจยั
ดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ ห าร บุ คลากรสายวิชาการ ผูใ้ ช้งาน คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
กลุ่ ม ตัวอย่ าง ได้แก่ ผูบ้ ริ ห าร บุ ค ลากรสายวิชาการ ผูใ้ ช้งาน จํานวน 30 คน โดยการสุ่ ม ตัวอย่างแบบเจาะจง
และกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 คน ซึงเป็ นผูเ้ ชียวชาญด้านการจัดการความรู้ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการวิจยั
เครื องมือการวิจยั
เครื องมือในการวิจยั นีได้แก่ แบบวิเคราะห์และสังเคราะห์เนือหา แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อระบบ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นีใช้แบบวิเคราะห์และสังเคราะห์เนือหา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั จากเอกสาร ได้แก่ รายงานการ
วิจยั วิทยานิ พนธ์ การค้นคว้าอิสระ และโครงการวิจยั ระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที
เกียวข้องการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร บุคลากรสายวิชาการ ผูใ้ ช้งาน และกลุ่มผูเ้ ชียวชาญซึ งเป็ นผูเ้ ชียวชาญด้าน
การจัดการความรู ้ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการวิจยั และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบโดยผูใ้ ช้
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การวิจยั ครังนี พบว่า
1. องค์ความรู ้ หรื อ ฐานความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยพัฒนาด้วย
แนวคิดออนโทโลยี โดยออนโทโลยีพฒั นาด้วยซอฟต์แวร์ Hozo-Ontology Editor ซึงโดยมหาวิทยาลัยโอซาก้า โดยออนโท
ยีได้ผา่ นการพิจารณาและประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน ออนโทโลยีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโดเมน จํานวน 16
โดเมน 64 โหนด

ภาพที 2 ภาพออนโทโลยีฐานความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทีผ่านการประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญ
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเพือจัดเก็บความรู ้เกียวกับการวิจยั ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบเปิ ด MySQL ที มี
ความสัมพันธ์กบั ฐานความรู้ทีได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และผ่านการประเมิน โดยผูเ้ ชี ยวชาญ โดยแสดงด้วยแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลประกอบด้วย 16 เอนติตี
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ภาพที 3 ภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลงานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการองค์ความรู ้ งานวิจัย คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีส านโดยใช้อ อนโทโลยี การวิเคราะห์ แ ละการออกแบบระบบด้วยแนวคิด สถาปั ต ยกรรมระบบแบบไคแอนเซิ ร์ฟเวอร์ ดังภาพที 4 เป็ นการออกแบบทีสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยมุ่งเน้นการให้บริ การเข้าถึงองค์ความรู ้
งานวิจยั ผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บและเข้าถึงองค์ความรู ้นนผ่
ั านออนโทโลยีซึง
เป็ นการจัดหมวดหมู่ความรู้อย่างถูกต้อง เพือให้เกิดการผูส้ ร้างความรู ้สามารถจัดเก็บ และผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้การ
วิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพผ่านระบบ ดังภาพที 5

Internet

ภาพที 4 สถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิร์ฟแวร์
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ภาพที 5 ยูสเคสไดอะแกรม
4. การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้
ออนโทโลยี พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ PHP, HTML, CSS และ JavaScript ภายใต้โดเมน โดยแบ่ งการทํางานเป็ น 3
ส่วน ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้งานวิจยั กระบวนการจัดการองค์ความรู้งานวิจยั และการจัดการระบบโดยผูด้ ูแลระบบ
การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้
ออนโทโลยีครังนี แบ่งมุมมองการทํางานเป็ น 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองผูใ้ ช้ และ มุมมองผูส้ ร้างความรู้ หรื อ ผูด้ ูแลระบบ
โดยการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการผูใ้ ช้ ดังภาพที 6-9

ภาพที 6 หน้าจอการเพิมองค์ความรู ้งานวิจยั โดยผูส้ ร้างข้อมูลหรื อผูด้ ูแลระบบ
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ภาพที 8 หน้าจอการเข้าถึงองค์ความรู้งานวิจยั

ภาพที 9 หน้าจอการเข้าความเชียวชาญงานวิจยั ของนักวิจยั
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5. การประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอี ส านโดยใช้อ อนโทโลยี โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื อประเมิ น ความพึ ง พอใจใน ด้า น ดัง นี ) ความคิ ด ริ เริ ม
) ความยืดหยุ่น และ ) การขยายตัว โดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักวิจยั และนักศึ กษา (ผูใ้ ช้)โดยกําหนดให้เป็ น
แบบ Scale Rating Scale อัน ดับ ดัง นี ( ) เนื อหามี วตั ถุ ป ระสงค์เกี ยวข้อ งกับ เนื อหาสอดคล้องกับ การทดสอบและ
ประเมินผลอย่างเป็ นระบบ ( ) การออกแบบระบบ กราฟิ กมีความน่าสนใจมากในภาพประกอบทีสวยงามและมีเครื องมือใน
การสื อสารเพือการแบ่งปั นความรู ้ ( ) กิจกรรมสนับสนุนความรู ้ของระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั ได้แก่ การรู้ความรู ้การ
ได้มาซึ งความรู ้ การสร้ างองค์ความรู ้การจัดเก็บ และการสื บค้นความรู้การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์อย่างเป็ น
ระบบ สนับสนุนการวิจยั อย่างเหมาะสม และ ( ) ความยืดหยุน่ ในการใช้งาน ระบบใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ วไม่ซบั ซ้อน
แบบสอบถามเกี ยวกับ ความต้ อ งการในการพัฒ นาระบบจัด การองค์ ค วามรู้ ง านวิจ ัย คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี สานโดยใช้ออนโทโลยี ที มุ่ งเน้น สนับ สนุ น การวิจ ัย ประเด็น ที เป็ นปั ญ หาคือ ( )
กระบวนการวิจยั เพือการเรี ยนรู้และแลกเปลียนความรู ้ ( ) การวิจยั ทีช่วยในการนําเสนอวิธีการวิจยั ( ) ความรู ้ทีเหมาะสม
ในการจัดการความรู ้ ( ) เครื องมือสื อสารทีเหมาะสม ( ) การนําเสนอและประเมินผลและ ( ) บุคคลทีเกียวข้องช่วยสร้าง
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั ของนักวิจยั
การประเมิ น การพัฒ นาระบบจัด การองค์ความรู้งานวิจัย คณะบริ ห ารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานโดยใช้ออนโทโลยี กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ จํานวน คนโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและ
นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน คนและนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา คนโดยใช้แบบเจาะจงการสุ่มตัวอย่างจาก
คณะบริ หารธุรกิจ ผลพบว่า ( ) ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 4.58, S.D. = . )
ความคิดเห็นผูใ้ ช้ อยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 4.32, SD = .16), ( ) การประเมินระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 3.58, S.D. = .50).

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั ครังนีได้วเิ คราะห์แนวทางการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี ซึงมุ่งพัฒนาออนโทโลยีทีเน้นการรองรับในการจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั
และการนําแนวคิดออนโทโลยีมาบูรณาการในการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั ระบบการจัดการองค์ความรู้ทีใช้
ออนโทโลยีจะให้ฟังก์ชนั การจัดการความรู ้ทีดีขึน โดยองค์ความรู ้จะต้องแสดงด้วยแนวคิดออนโทโลยี สามารถสรุ ปได้วา่
การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั ตรงความต้องการของผูใ้ ช้โดยการบูรณาการออนโทโลยี รวมถึงผลวิจยั นี
ได้นาํ เสนอการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สถาปัตยกรรมระบบ และวิธีการในการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้งานวิจยั
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี ซึงเป็ นอีกทางหนึงทีสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู ้เกียวกับงานวิจยั สามารถขยายขอบเขตความรู ้ได้ในวงกว้างและส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมต่อไป
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างผลการดําเนินงานกับการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสิ งแวดล้อม :กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ 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 รัญสาลี * และ ลักขณา ดําชู1
Patumporn Hiransalee1* and Lugkhana Dumchu1

บทคัดย่อ
การศึ กษาครังนี เป็ นการศึ กษาระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมในรายงานประจําปี และทดสอบความสัมพันธ์
ของผลการดําเนิ นงานกับระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิงแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภค ประชากร คือ บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค จํานวน บริ ษทั โดยการศึกษาใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์ ข อ้ มู ลเชิ งอนุ มาน ผลการศึ กษาพบว่าระดับ การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมของบริ ษ ัทที จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ป โภคในรายงานประจําปี อยู่ในระดับ สู ง ผลการ
ดําเนินงานในด้านอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) มีค่าเฉลียร้อยละ .
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
(ROE) มีค่าเฉลียร้ อยละ .
ทางด้านผลการดําเนิ นงานที วัดผลจากอัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั
ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือ
หุ น้ กับระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม ซึ งแสดงว่าระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อความสามารถ
ในการทํากําไรของสิ นทรัพย์โดยรวมของกิจการ
คําสําคัญ : ผลการดําเนินงาน, สิ งแวดล้อม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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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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ยุคอดีตความต้องการสู งสุ ดของธุรกิจคือการมุ่งเน้นผลกําไรสูงสุ ดแตกต่างจากยุคปั จจุบนั ทีเปลียนแปลงไป โดยความ
ต้องการสู งสุ ดของธุรกิจคือการสร้างความมังคังให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ งแวดล้อม เนื องจากการประสบความสําเร็ จอย่างยังยืนของธุ รกิ จ คื อ ความยังยืนทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ งแวดล้อม
แนวคิดการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมเป็ นเรื องทีทุกธุรกิ จต้องให้ความสําคัญเพราะผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้
ความสําคัญต่อสิ งแวดล้อมและผลกระทบจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จที มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและระบบนิ เวศน์ทงั
ทางตรงและทางอ้อมต่อหลายประเทศทัวโลกรวมทังประเทศไทย เช่น อากาศเป็ นพิษ ขยะมูลฝอย และการตัดไม้ทาํ ลายป่ า เป็ น
ต้น ทําให้ธุรกิ จไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะแค่ขอ้ มูลทีเป็ นตัวเงิ น (Financial Information) ได้แก่ ข้อมูลตัวเงินทีเกี ยวข้องกับงบ
การเงินต่าง ๆ เท่านัน แต่ธุรกิ จต้องเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นตัวเงิน (Financial Non-information) ได้แก่ ข้อมูลที เกี ยวข้องทางด้าน
สังคมและสิ งแวดล้อมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยด้วยซึ งทําให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทราบถึงการจัดการด้านสิ งแวดล้อมของธุรกิ จเพือแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมของธุ รกิ จ การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธุรกิจจะเปิ ดเผยผ่านสื อต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประจําปี แบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี และรายงานการพัฒนาอย่างยังยืน เป็ นต้น โดยสื อที ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด คื อ
รายงานประจําปี เนืองจากเป็ นรายงานทีกฎหมายกําหนดให้จดั ทําประจําปี (มัทนชัย สุทธิพนั ธ์, ) อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั
กลุ่ มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภคเติ บโตอย่างต่อเนื อง กระบวนการผลิ ตของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภคมีผลกระทบต่อทรัพยากรและสภาพแวดล้อมโดยตรง ประกอบด้วย กระบวนการผลิตนํามันปิ โตรเลียม การผลิต
ก๊าซธรรมชาติ การนําแร่ ถ่านหิ นลิกไนต์มาใช้และการก่อสร้างโรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์ (ขวัญทิ พย์ ฉอุ่มประโคน, ) ผูว้ ิจยั จึ ง
สนใจศึกษาการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมและผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
. เพือศึกษาการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
. เพือศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องกับการวิจยั
ทฤษฎีที นํามาใช้ในการอธิ บายการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมของธุ รกิ จมีจาํ นวนหลายทฤษฎีแต่สอง
ทฤษฎี ที นิ ยมสู งสุ ด คื อ ทฤษฎี Legitimacy Theory และ Stakeholder Theory แต่ การศึ กษาครั งนี ใช้เพี ยงทฤษฎี Stakeholder
Theory หรื อทฤษฎี ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในการศึกษาการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมและการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ดําเนิ น งานกับ การเปิ ดเผยข้อมู ลด้านสิ งแวดล้อมของกลุ่ มบริ ษ ัท จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ ม
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคในรายงานประจําปี เหตุผลทีไม่นาํ ทฤษฎี Legitimacy Theory มาใช้เพราะประเทศไทย
ไม่มีกฎหมายกําหนดให้ธุรกิจต้องเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม (มัทนชัย สุทธิ พนั ธ์, )
ทฤษฎี ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยใช้อธิ บายถึงสาเหตุทีธุรกิ จต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการดําเนิ นงานทีเกียวข้องกับ
สิ งแวดล้อมเพือเป็ นการรายงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยซึ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ เจ้าหนี คู่
แข่ งขัน สื อ องค์ ก รเอกชน หน่ วยงานรั ฐบาล ชุ ม ชน และสั งคม (Cormeier & Gordon,
) เพราะผู ้มี ส่ วนได้เสี ยเป็ น
ผูส้ นับสนุ นให้ธุรกิจสามารถดําเนิ นงานได้อย่างประสบความสําเร็ จอย่างยังยืน ดังนันการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมใน
รายงานประจําปี เป็ นเครื องมือในการสื อสารระหว่างธุรกิจและผูม้ ีส่วนได้เสีย (ปทุมพร หิรัญสาลี, 2557)
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. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจยั ที เกี ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนิ นงานกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมของ
กิจการในประเทศไทยทีเกียวข้องดังนี ภัทรภรณ์ เฟื องทอง (2556) ศึกษาผลกระทบของการเปิ ดเผยข้อมูลสิ งแวดล้อมต่อผลการ
ดําเนิ น งานของบริ 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 กลุ่มทรัพยากรมีจาํ นวนบริ ษทั เปิ ดเผยสู งทีสุดแต่
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดเผยข้อมูลสิ งแวดล้อมต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย กลุ่มทรัพยากร กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ทางด้านพิไลวรรณ พันธุ์เพ็ง (2558)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที มีผลกระทบกับคุ ณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ผลการศึ กษาพบว่าความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ จมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการเปิ ดเผย
ข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม ทางด้านความสามารถในการทํากําไร สภาพคล่องของกิจการ และอายุการดําเนินงาน ไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม นอกจากนี พบว่าขนาดของกิ จการมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับคุณภาพการเปิ ดเผย
ข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม สําหรับคุณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม บริ ษทั กลุ่มทรัพยากรเปิ ดเผยข้อมูลด้านกฎหมายและ
รายงานเกี ยวกับความยังยืนมากทีสุ ด บริ ษทั กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมมีคุณภาพการเปิ ดเผยรายการด้านนโยบายของบริ ษทั มาก
ที สุ ด ส่ วนกลุ่ มบริ การมี คุ ณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการบัญชี และการเงิ นที เกี ยวกับสิ งแวดล้อมมากที สุ ด ต่ อมารองเอก
วรรณพฤกษ์ ( ) ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนิ นงานกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ งแวดล้อม ของบริ ษทั
ในกลุ่ มอุตสาหกรรมอสั งหาริ มทรัพย์และก่ อสร้ างที จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการศึ กษาพบว่า
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม มูลค่าเพิมทางการตลาด และขนาดของบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูล
ด้านสังคม ทางด้านอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมและขนาดของบริ ษ ัทมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมู ลด้าน
สิ งแวดล้อม แต่มูลค่าเพิมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม อีกทังอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สิ นทรั พย์รวมและขนาดของบริ ษทั มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ งแวดล้อม แต่มูลค่าเพิมทาง
การตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ งแวดล้อม ทางด้านอลิษา สุกศรี และมัทนชัย สุ ทธิพนั ธ์ ( )
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดเผยข้อมูลสิ งแวดล้อมในรายงานประจําปี กับผลการดําเนิ นงานทางการเงิ นของบริ ษ ัทจด
ทะเบี ยนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาพบว่าบริ ษ ทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลสิ งแวดล้อมด้านนโยบายสิ งแวดล้อมสู งทีสุ ด
ในรายงานประจําปี โดยบริ ษทั กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีการเปิ ดเผยข้อมูลสิ งแวดล้อมมากที สุ ด และพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดเผยข้อมูลสิ งแวดล้อมกับผลการดําเนินงานทางการเงินไม่มีความสัมพันธ์
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในอดีตทีเกียวข้องนํามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั สําหรับการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ผลการดําเนิ นงาน ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets
หรื อ ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity หรื อ ROE) และตัวแปรตาม คือ ระดับการเปิ ดเผย
ข้อมูลด้านสิงแวดล้อม โดยกําหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรดังต่อไปนี
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ตัวปรอิสระ

(Independent Variable)

ผลการดําเนิ นงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA)

-อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(ROE)
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ตัวแปรตาม

(Dependent Variable)

ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมของ
บริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมพลัง งานและ
สาธารณูปโภค ประจําปี พ.ศ.2558

ภาพที กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรทีใช้ ในการศึกษา
ประชากรที ใช้ใ นการศึ ก ษา คื อ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค(โดยไม่รวมกองทุนรวม บริ ษทั ทีอยูใ่ นแผนฟื นฟู และบริ ษทั ทีเข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอน) จํานวน บริ ษทั ณ วันที ธันวาคม
เนื องจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคมักจะส่งผลกระทบทางตรงต่อสิ งแวดล้อม (ปทุมพร หิ รัญสาลี,
2557) อีกทังบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคอยูใ่ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรทีมีการเปิ ดเผยข้อมูลสิ งแวดล้อมมากทีสุด (อลิษา สุกศรี และคณะ, )
2.เครื องมือในการวิจยั
เครื องมื อที ใช้ในการศึ กษาครังนี คือ แบบเก็บ ข้อมู ลซึ งดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของบุ ษบา นุชิตภาพ
( ) และ มัท นชัย สุ ท ธิ พ นั ธ์ ( ) ซึ งหัวข้อการเปิ ดเผยสิ งแวดล้อมของกิ จการในรายงานประจําปี ประกอบด้วย
หัวข้อ ดังนี
1. นโยบายด้านสิ งแวดล้อม
. ระบบการจัดการสิ งแวดล้อม รวมถึง ISO 14001
3. การรับรองมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวกับสิ งแวดล้อม
. การจัดการความเสี ยง รวมทังการประเมินผลกระทบด้านสิ งแวดล้อม
. การตรวจสอบสิ งแวดล้อม
. เป้ าหมายสิงแวดล้อม
. การจัดการทรัพยากร
. กระบวนการผลิตรวมถึงเทคโนโลยีสีเขียว
. การบําบัดนําเสี ย
. การกําจัดขยะ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

735

. การลดมลภาวะทางอากาศ
. การจัดการทางด้านเสี ยง
. รางวัลด้านสิงแวดล้อม
. กิจกรรมทางด้านสิ งแวดล้อม
. การปรับปรุ งเพือความสวยงามด้านทัศนี ยภาพ
16. ต้นทุนด้านการฟื นฟูสิงแวดล้อม
17. ระบบบัญชีตน้ ทุนสิ งแวดล้อม
. การรายงานการพัฒนาอย่างยังยืน
. การศึกษาทางด้านสิ งแวดล้อม
. การฟ้องร้องและการดําเนินคดีเกียวกับสิ งแวดล้อม
โดยเกณฑ์การให้คะแนน คือ หากบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลในรายการใด รายการนันจะได้รับคะแนน
คะแนน หากบริ ษทั ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลในรายการใด รายการนันจะได้รับคะแนน คะแนน
3. ตัวแปรในการศึกษา
. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ อัตราส่ วนทางการเงิ นสําหรับการวัดความสามารถในการ
ทํากําไร หากธุ รกิจดําเนิ นงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมและเผยแพร่ ความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมต่อสาธารณะ
ชน จะส่ งผลดีต่อการดําเนิ นธุรกิจและเป็ นการเพิมผลกําไรให้แก่ธุรกิจ (บุษบา นุชิตภาพ, ) ดังนี
) อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วม (Return on Assets หรื อ ROA) เป็ นอัต ราส่ วนที ใช้
ประเมินความสามารถในการบริ หารสินทรัพย์ให้เกิดกําไรโดยคํานวณจาก กําไรก่อนภาษีเงินได้และดอกเบียจ่ายหารสิ นทรัพย์
รวมเฉลีย
) อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (Return on Equity หรื อ ROE) เป็ นอัตราส่ วนที ใช้
ประเมินความสามารถในการบริ หารผลตอบแทนแก่เงินลงทุนของผูถ้ ือหุ้น โดยคํานวณจาก กําไรสุ ทธิ หารส่ วนของเจ้าของ
เฉลีย
3. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม คํานวณจากดัชนีการ
เปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure Index) งานวิจยั ทีนําดัชนี การเปิ ดเผยข้อมูลมาใช้วดั ระดับการเปิ ดเผยข้อมูล ได้แก่ พิไลวรรณ พันธุ์
เพ็ง ( ) และวิภา จงรักษ์สตั ย์ ( )
หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนการเปิ ดเผยข้อมูลสิ งแวดล้อม คื อ หากบริ ษ ัท ใดมี การเปิ ดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมในรายงานประจําปี ตามรายการที กําหนดในแบบเก็บข้อมูล บริ ษทั จะได้รับคะแนน คะแนนต่อ
รายการ ในทางตรงข้ามหากไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมในรายงานประจําปี ตามรายการทีกําหนดใน
แบบเก็บข้อมูล บริ ษทั จะได้รับคะแนน คะแนนต่อรายการ
หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามลักษณะข้างต้นใช้ในการศึกษาทีเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูล การให้คะแนน
ในลักษณะนี เป็ นการให้คะแนนที มีความยุติธรรมและเป็ นกลางต่อการตัดสิ นใจ เนื องจากไม่มีการใช้ความรู ้ สึกตัดสิ นการ
เปิ ดเผยข้อมูล (โชติญาณ์ หิตะพงศ์ และคณะ, )
ดัชนี การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นอัตราส่ วนของคะแนนรวมทีแต่ละบริ ษทั ได้รับกับคะแนนรวมสู งสุดทีควรจะ
ได้รับในการศึ กษาครังนี คะแนนรวมสู งสุ ดเท่ากับ คะแนน ตามจํานวนรายการในแบบเก็บข้อมูล ดัชนี การเปิ ดเผยข้อมูล
สามารถคํานวณได้ตามสมการต่อไปนี
ดัชนีการเปิ ดเผยข้อมูล = คะแนนจริ งทีได้รับ/ คะแนนรวมสูงสุด
โดยที ≤ ดัชนีการเปิ ดเผยข้อมูล ≤ 1
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. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากงบการเงิ นและรายงาน
ประจําปี (Annual report) ประจําปี พ.ศ.
การเก็ บข้อมู ลจากรายงานประจําปี เนื องจากงานวิจัยของมัทนชัย สุ ทธิ พนั ธุ์
( ) พบว่าบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจํานวนร้อยละ เปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมใน
รายงานประจําปี
. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที ได้รับจากแบบเก็ บข้อมูลมาประมวลผลข้อมู ลโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS เพือคํานวณ
ค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic)ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลีย ทางด้านการใช้
สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistic)ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร คือ การวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสัมพันธ์

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ ผลการวิจยั เรื องความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนิ นงานกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม :
กรณี ศึกษาบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภค แบ่งการ
นําเสนอออกเป็ น
. ข้อมูลพืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึ กษาข้อมูลข้อมูลพืนฐานของกลุ่มตัวอย่างบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภค ตารางที พบว่า อายุของกิ จการส่ วนใหญ่จะอยูร่ ะหว่าง - ปี คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมา อายุของกิ จการจะอยูร่ ะหว่าง - ปี คิดเป็ นร้อยละ . ถัดมาอายุของกิ จการจะอยู่ระหว่าง - ปี
คิดเป็ นร้อยละ . และอายุของกิจการส่วนน้อยจะอยูท่ ี ปี ขึนไป คิดเป็ นร้อยละ .
ลักษณะของกิ จการส่ วนใหญ่จะเป็ นกิจการภาคเอกชนคิดเป็ นร้อยละ . และกิจการภาครัฐบาล / รัฐวิสาหกิ จ
คิดเป็ นร้อยละ . อีกทังทุกกิจการในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
และสาธารณูปโภคเป็ นกิจการทีก่อตังในประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 100
ตารางที จํานวนและค่ าร้ อ ยละของข้อมู ลพื นฐานของบริ ษัท จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
อายุของกิจการ

ข้อมูลพืนฐานของกิจการ

1-15 ปี

จํานวน

ร้อยละ

8

21.05

16-30 ปี

15

39.47

46 ปี ขึนไป

4

10.53

31-45 ปี

ลักษณะของกิจการ

กิจการภาครัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ

11
2

28.95
5.26

กิจการภาคเอกชน

36

94.74

กิจการในประเทศไทย

38

100

ประเทศผูก้ ่อตังกิจการ
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กิจการในต่างประเทศ
0
0
ระดับ การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานและสาธารณู ป โภค ตารางที พบว่าบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานและสาธารณูปโภคส่ วนใหญ่มีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับ - % คิดเป็ นร้อยละ . มี
เพียงร้อยละ . ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
ทีเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมอยู่ในระดับ - % อย่างไรก็ตามร้อยละ . มีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม
อยูใ่ นมากกว่า %
ตารางที ค่าร้อยละของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภค จําแนกตามระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม
ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม

บริ ษทั ทีเปิ ดเผยข้อมูล

น้อยกว่าเท่ากับ 60

0

61 - 70

ร้อยละ
7.90

71 - 80

39.47

91 - 100

23.68

81 - 90

28.95

100.00
ผลการดําเนิ น งานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณู ปโภคในด้านอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) มีค่าเฉลียร้อยละ .
ทางด้านอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) มีค่าเฉลียร้อยละ 7.9937
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภค โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พบว่าระดับการ
เปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสูงและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานทีวัดผลจาก
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) ส่วนทางด้านระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมไม่พบความสัมพันธ์กบั ผลการ
ดําเนิ นงานทีวัดผลจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ROE)
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ตารางที ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
ตัวแปร

Disclosure Index
ROA
ROE

* p < 0.05

Disclosure Index

ROA

0.347*

1

1

0.126

0.866**

ROE
1

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึ กษาพบว่าระดับ การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมของบริ ษ ทั ที จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคในรายงานประจําปี อยูใ่ นระดับสู ง เนื องจากร้อยละ . ของ
บริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมมากกว่า % ซึ งมีงานวิจยั ทีพบว่าบริ ษทั
ทีจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้าน
สิ งแวดล้อมระดับสู งได้แก่ งานวิจยั ของวิภา จงรักสัตย์( ) ที พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมทีมีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมสู งสุ ด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (ประกอบด้วยธุรกิจประเภทพลังงานและสาธารณู ปโภค และ
เหมืองแร่ ) ซึงมีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเฉลียร้อยละ .
ทางด้านผลการดําเนิ นงานทีวัดผลจากอัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั ระดับการเปิ ดเผยข้อมูล
ด้านสิ งแวดล้อมอย่างมี นัยสําคัญ ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของรองเอก วรรณพฤกษ์ ( ) พบว่าอัตราผลตอบแทน
สิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมอย่างมีนยั สําคัญ ส่วนทางด้านผลการดําเนิ นงานทีวัดผล
จากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอลิษา สุ กศรี และคณะ ( ) พบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นในเชิงลบ และงานวิจยั ของพิไลพรรณ พันธุ์เพ็ง ( ) พบว่าความสามารถในการทํากําไรทีวัดจากอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม
การศึกษาครังนีได้สนับสนุนตามทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย เนืองจากการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมในประเทศไทย
เป็ นการรายงานตามความสมัครใจ แต่พบว่าปริ มาณการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับร้อยละ . มีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมอยูใ่ นมากกว่า % ในรายงานประจําปี ทําให้เห็นว่าอิทธิ พล
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีแรงผลักดันให้กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามความสมัครใจ
อย่างไรก็ตามการศึ กษาครังนี มีขอ้ จํากัด เนื องจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี มีเพียงกลุ่มของบริ ษทั ที
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคเท่านัน
ดังนันการศึ กษาในอนาคต ผูศ้ ึ กษาควรจะเพิมกลุ่ มอุ ตสาหกรรมที มีกระบวนการดําเนิ น งานส่ งผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อม เพือศึกษาแนวโน้มว่าบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีการดําเนิ นงานส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
ระหว่างผลการดําเนิ น งานกับ ระดับ การเปิ ดเผยข้อมู ลด้านสิ งแวดล้อมเป็ นอย่างไร รวมถึงการศึ กษาความคิด เห็ น ของ
ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับสิ งแวดล้อมของธุรกิจ
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ขวัญทิพย์ ฉอุ่มประโคน.
. การเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชีเกียวกับสิ งแวดล้อมของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภคทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
2 (2): 107-119.
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ั ชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปทุมพร หิ รัญสาลี.
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หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย : กรณี ศึกษาบริ ษทั กลุ่มทรัพยากรกลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาบัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
มัทนชัย สุ ทธิ พนั ธุ์.
. การเปิ ดเผยข้อมูลสิ งแวดล้อมในรายงานประจําปี ของบริ ษทั : กรณี ศึกษาบริ ษทั ขนาดใหญ่
บริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารจุฬ าลงกรณ์ ธุรกิจปริทัศ น์ (132): 47-67.
พิไลพรรณ พันธุ์เพ็ง.
. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที มีผลกระทบกับคุ ณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราช
พฤกษ์. ( ): 79-90.
รองเอก วรรณพฤกษ์.
. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนิ นงานกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ งแวดล้อมของ
บริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้างที จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, น.
- . ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครังที . มหาวิทยาลัยศรี ปทุม, , กรุ งเทพฯ.
วิภา จงรักษ์สัตย์.
. การเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในประเทศไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ
วิจัยและพัฒ นา (สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ). ( ): 128-144.
อลิษา สุ กศรี และมัทนชัย สุ ทธิ พนั ธุ์.
. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดเผยข้อมูลสิ งแวดล้อมในรายงานประจําปี กับผล
การดําเนิ นงานทางการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ. น. - . ใน รายงานการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครังที . มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา.
Cormier, D., & Gordon, I.M. (2001). An examination of social and environment reporting strategies. Accounting,
Auditing & Accountability Journal, 14(5), 587-616.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ความต้องการพัฒ นาศักยภาพของชุ มชนบ้ านวังไทร
ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Demand for Community Development in Ban Wangsai
Tanbon Thamyai Amphoe Thungsong,Nakhon Si Thammarat

740

จารี พร เพชรชิต * สาธิต บัวขาว ศศิธร บุญชูดาํ
โสภิต รอดสุข1 และ นศพร ธรรมโชติ
Phetchit Jareporn1* Buakhao Sathit1 Boonsudom Sasithorn1
Rodsuk Sopit1 and Thammachot Nasaporn2

บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ุประสงค์เพือศึ กษาข้อมูลพืนฐานด้านเศรษฐกิ จและสังคมบางประการรวมทังความต้องการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน บ้านวังไทร ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช รวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม
ประชากรในหมู่บา้ นวังไทร จํานวน 33 ราย โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิ ต ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบ
ที และการทดสอบแบบเอฟ ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ . ส่ วนการเป็ นสมาชิ กกลุ่มหรื อสถาบันเกษตร
พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกกลุ่ม กลุ่ม ธกส. ร้อยละ . และอาศัยอยูใ่ นชุมชน เฉลีย . ปี มี ความต้องการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับมากทีสุด โดยความต้องการด้านการเมืองการบริ หาร มีค่าเฉลีย . ด้านสังคม
มีค่าเฉลีย . ด้านสิ งแวดล้อม มีค่าเฉลีย . และด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลีย . การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียมีความแตกต่าง
ทางสถิติใน 3 ประเด็น คื อ เพศต่างกัน มีค วามต้องการพัฒ นาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หารและด้านเศรษฐกิ จ
แตกต่างกัน (p ≤ 0.01) รายได้ของครัวเรื อนต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสังคมแตกต่างกัน (p ≤ 0.05)
และการเป็ นสมาชิ กในกลุ่มต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน (p ≤ 0.05) เกษตรกรมี
ข้อเสนอแนะ ต้องการให้มีก ารแปรรู ป สิ น ค้าเกษตรและอยากให้มี ตาํ รวจเข้ามาดู แลกลางคืน มากที สุ ด ร้ อยละ .
รองลงมาต้องการให้ ภาครั ฐเข้ามาช่วยเหลื อเรื องยาเสพติ ด ร้อ ยละ . และต้อ งการให้ห น่ วยงานเข้ามาชี แจงเมื อมี
โครงการช่วยเหลือให้ทวถึ
ั ง ร้อยละ .
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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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ป ระเท ศ ไท ยมี ก ารป กค รองท้ อ งถิ น ระดั บ จั ง ห วั ด ตํ า บ ล ห มู่ บ้ า น และ ชุ ม ช น ค น ใน ชุ ม ชน จะ
มีการรวมกัน เป็ นกลุ่มชุ มชนทําให้เกิ ดการพัฒ นาเพราะชุ มชนแต่ละพืนที มีวิถีชีวิตที แตกต่างกัน ขึ นอยู่กับลักษณะพืนที
ภูมิ ภาค แต่ ล ะพื นที ล้วนมี ปั ญ หาต่ างกัน ไป เราไม่สามารถรู้ ได้เลยว่าชุมชนแต่ละชุ ม ชนต้องการที จะพัฒ นาอะไร การ
ปกครองทัวทังประเทศอาจไม่ทวถึ
ั ง จึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นภาคส่วนตังแต่ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล
จนกระทังชุมชนเพือให้เกิ ดการพัฒนาที ทัวถึง ได้รู้ถึงปั ญหาความต้องการของกลุ่มคนในชุ มชนได้เพราะแต่ละคน แต่ละ
พืนทีย่อมมีความคิดความต้องการทีหลากหลายต่างกันไป และบางชุมชนก็ยอมรับการเปลียนแปลง บางชุมชนก็ไม่ยอมรับ
การเปลียนแปลง ดังนันต้องศึ กษาความต้องการการพัฒนาเพือทีจะนําไปพัฒนาให้ตรงตามความต้องการทีจะเปลียนแปลง
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชนและตรงตามความต้องการของชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาทีมีศกั ยภาพทีดี
การทีจะพัฒนาต้องเริ มต้นจากการพัฒนาตัวบุคคลในชุมชนก่อน ถึงจะมาพัฒนาชุมชนให้สามารถเข้มแข็งได้ เช่น
การสร้างกลุ่มอาชี พในชุมชน ใช้เวลาว่างจากการทําอาชีพหลักมาหารายได้เสริ ม เพือให้มีรายได้เพือขึ นในครัวเรื อนและ
ชุมชน เป็ นต้น ชุมชนบ้านวังไทร ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นชุมชนทีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เมือเสร็ จสิ นจากการทําเกษตรแล้ว คนในชุมชนจะมีการว่างงานและไปตังกลุ่มเล่นการพนันกันในชุมชน ซึ ง
คนในชุมชนเหล่านี ไม่ได้กิจกรรมหรื ออาชีพเสริ มใดๆ เพือสร้างรายได้เพิมเติม ทําให้ชุมชนขาดศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
เต็มตัว ดังนันการทีจะพัฒนาศักยภาพผูค้ นเหล่านี หน่วยงานทีเกียวข้องควรจะพัฒนาศักยภาพตัวบุคคลก่อน
จากปั ญหาดังกล่าว ชุ มชนบ้านวังไทร ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประสบปั ญหาขาด
ศักยภาพในการพัฒนาจึงทําให้เกิดแนวคิดทีจะทําวิจยั เรื อง ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน ชุมชน บ้านวังไทร ตําบล
ถําใหญ่ อําเภอทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพือได้ทราบถึงระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพของชุมชน บ้านวังไทร
ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช และทําให้รู้ถึงปัญหาในชุมชนทีส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
เพือจะได้รู้ปรับปรุ งและทําให้ชุมชนมีศกั ยภาพทีดีขึน

วิธีดําเนินการวิจัย

. ขอบเขตพืนทีการวิจัย
การศึ ก ษาครั งนี ผู ้ศึ ก ษาได้กํา หนดพื นที ในการศึ ก ษาคื อ บ้ านวัง ไทร ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่ ง สง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช เป็ นพืนทีศึกษาโดยพืนทีนีเป็ นพืนทีตังอยูไ่ ม่ห่างไกลจากสถานศึกษาของผูศ้ ึกษามากนัก ประกอบด้วยเป็ น
พืนที ทีผูศ้ ึกษามีโอกาสเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้มาก ในการศึกษาครังนี ใช้แนวคิดการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research)
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีศึกษา
ประชากรที ใช้ในการศึ กษาครั งนี เป็ นเกษตรกรที อยู่ในพืนที บ้านวัง ไทร ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่ ง สง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โดยใช้วธิ ีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เฉพาะเกษตรทีอยูใ่ นพืนทีเท่านัน มีประชากรทังสิ น 108 ราย
กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการศึกษาและคัดเลือก
เพือให้ได้ค่าสถิติทีได้จากการศึ กษามีความน่ าเชือถือมากยิงขึน จึงคัดเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง ทังหมด
จํานวน 33 ราย เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
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. เครื องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
. เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื องมือทีใช้ในการการศึกษาครังนี ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างทีสร้างขึนจากแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง ประกอบด้วยคําถามแบบปิ ด (closeended questionnaire) และคําถามแบบเปิ ด (Open ended
questionnaire) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที 1 คําถามเกียวกับปั จจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ด
ส่ วนที 2 เป็ นคําถามเกี ยวกับปั จ จัยความต้องการพัฒ นาศักยภาพชุมชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองการบริ ห าร
ด้านสังคม ด้านสิ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะคําถามจะเป็ นแบบให้เลือกตอบ ระดับ ตามความคิดเห็น (Rating Scale)
โดยให้ผเู ้ ลือกตอบเพียงคําตอบเดียว มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็ นดังนี (บุญสม ภู่เจริ ญ, 2555)
เห็นด้วยมากทีสุด
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยทีสุด
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลักเกณฑ์การแบ่งแบบใช้อนั ตรภาคชันโดยใช้คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตําสุ ด
ผลลัพธ์ ทีได้ห ารด้วยจํานวนชันที แบ่ ง ซึ งในการศึ กษาครั งนี คะแนนสู งสุ ด คื อ 5 และคะแนนตําสุ ด คือ 1 แบ่ งเป็ นชัน
ออกเป็ น 5 ระดับ ค่าอันตรภาคชันที ได้ คือ 0.8 [ (5 – 1) / 5 = 0.8 ] และนํามากําหนดขอบเขตมัธยฐานในการอ่านช่วง
ค่าเฉลียดังนี
4.24 – 5.04 หมายถึง ระดับความต้องการมากทีสุ ด
3.43 – 4.23 หมายถึง ระดับความต้องการมาก
2.62 – 3.42
หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง
1.81 – 2.61
หมายถึง ระดับความต้องการน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง ระดับความต้องการน้อยทีสุ ด
ส่ วนที 3 ข้อเสนอแนะเกี ยวกับความต้องการพัฒ นาศักยภาพชุม ชนใน บ้านวังไทร ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่ งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ลักษณะคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด ผูต้ อบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบคําถาม
. การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ
เพือให้เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีความถูกต้อง น่าเชื อถือ ดําเนิ นการโดยนําแบบสอบถามฉบับร่ างที
สร้ างขึ นนําเสนอต่ อ อาจารย์ที ปรึ ก ษาตรวจสอบความเที ยงตรงตามเนื อหา (Content validity) และได้ป รั บ ปรุ งแก้ไ ข
แบบสอบถามตามทีอาจารย์ทีปรึ กษาแนะนํา จากนันนําไปทดสอบใช้ก่อนนําไปใช้จริ ง (Try out) ในกลุ่มประชากรในพืนที
ๆ ไม่ ไ ด้ รั บ การสุ่ ม คัด เลื อ กเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่าง แล้ว นํ า มาหาความเชื อมันของตัว ชี วัด (Reliability) ในส่ ว นที 2 ของ
แบบสอบถามโดยวิธีการวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis) เพือตรวจสอบความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) และ
คํานวณค่ าสั ม ประสิ ท ธิ อัล ฟา ด้วยสู ต รของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) หากพบว่า แบบทดสอบมี ค วาม
น่าเชือถือตําเกินไป (โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิอัลฟา) ก็ปรับปรุ งข้อคําถามบางข้อทีใช้ภาษาไม่ชดั เจนหรื อเข้าใจยาก
ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึน
ตัวชี วัดที นํามาหาค่าความเชื อมัน ได้แก่ ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุ มชน ประกอบด้วย 1) ด้านการเมืองการ
บริ หาร 2) ด้านสังคม 3) ด้านสิ งแวดล้อม 4) ด้านเศรษฐกิ จ โดยการวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis) เพือตรวจสอบความ
สอดคล้องภายใน (Internal consistency) และคํานวณค่าสัมประสิ ทธิอัลฟาของตัวชีวัดในแต่ละด้าน หากพบว่าตัวชีวัดความ
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เชือมันตํา จะพิจารณาตัดบางข้อคําถามออกไป เพือทําให้ค่าความเชือมันในแต่ละด้านสู งขึน ส่ วนข้อคําถามอืน ๆ พยายาม
ปรับปรุ งแก้ไขข้อคําถามบางข้อทีสังเกตว่าผูต้ อบเข้าใจยากและอาจทําให้เกิดความคลาดเคลือนในข้อคําถามได้ ให้มีความ
กระชับและเป็ นภาษาทีเข้าใจง่ายขึน
ส่ วนที 2 ของแบบสอบถามความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนที จัดทําขึนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื องมือแล้ว ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี
1. ด้านการเมืองการบริ หาร มีค่าสัมประสิ ทธิ อัลฟา เท่ากับ 0.849 หมายความว่า ข้อคําถามความต้องการด้านนี มี
ความน่าเชือถือ ร้อยละ 84.90
2. ด้านสังคม มีค่าสัมประสิ ทธิ อัลฟา เท่ากับ 0.692 หมายความว่า ข้อคําถามความต้องการด้านนี มีความน่ าเชือถือ
ร้อยละ 69.20
3. ด้านสิ งแวดล้อม มี ค่าสัมประสิ ท ธิ อัลฟา เท่ ากับ 0.726 หมายความว่า ข้อคําถามความต้องการด้านนี มีค วาม
น่าเชือถือ ร้อยละ 72.60
4. ด้านเศรษฐกิ จ มี ค่าสั ม ประสิ ท ธิ อัลฟา เท่ ากับ 0.775 หมายความว่า ข้อคําถามความต้องการด้านนี มี ค วาม
น่าเชือถือ ร้อยละ 77.50
. การรวบรวมข้ อมูล
การนัดแบบสอบถามไปให้เกษตรกรกรอบแบบสอบถาม จากนันศึกษาดําเนิ นการเก็บข้อมูล ณ ทีตังครัวเรื อนแต่
ละราย โดยเริ มจากผูศ้ ึกษาชีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา และรายละเอียดเกียวกับการตอบแบบสอบถาม
. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ข ้อมู ล ส่ วนนี โดยใช้โปรแกรมสถิ ติ สําเร็ จรู ป ทางสังคมศาสตร์ (Statistics program in social science,
SPSS) โดยใช้ส ถิ ติ ดังต่ อไป คื อ ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี ยเลขคณิ ต (Average mean) และค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) การทดสอบแบบที (T - test) การทดสอบแบบเอฟ (F-test)
5. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครังนี ได้กาํ หนดขอบเขตของการศึกษาด้านต่าง ๆ ไว้ดงั นี
5.1 ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที ใช้ในการศึ กษาครังนี คือ เกษตรกรที อยู่ในพืนที บ้านวังไทร ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่ งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช เท่านัน
5.2 ขอบเขตด้ านเนือหา
การศึ กษาครั งนี มุ่ งศึ ก ษาข้อมู ลเกี ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุ ค คลของเกษตรกรนอกจากนี มุ่ งศึ กษาเกี ยวกับ ปั จจัย
คุ ณภาพชี วิต ด้านต่ าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมื องการบริ ห าร ด้านสังคม ด้านสิ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิ จ และข้อเสนอแนะ
เกียวกับคุณภาพชีวติ ทีดีของเกษตรกรบ้านวังไทร ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
5.3 ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ การเป็ นสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาทีอยู่
อาศัย
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชน
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. นิยามศัพ ท์เฉพาะ
6.1 ความต้องการ หมายถึง สิ งที ทุกคนในชุมชนอยากจะมีเพือนําไปตอบสนองวัตถุประสงค์ความต้องการของ
ชุมชน เนื องจากมี สิงเร้ามากระตุน้ มี แรงขับภายในชุมชนเกิ ดขึน ทําให้ชุมชนไม่สามารถอยู่นิงได้ จึงต้องพยายามดินรน
และแสวงหาความต้องการนัน ๆ และชุมชนจะเกิดความต้องการใหม่ ๆ เกิดขึนมาไม่มีทีสิ นสุด
6.2 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การนําเอาสามารถของชุมชน นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการเมือ
ต้องการทํางานบางอย่าง จําเป็ นต้องมีความรู ้ในสิ งนัน ๆ มีความพยายามและมุ่งมันในการทํางานกับบุคคลอืน มีการจัดการ
ลําดับความสําคัญของข้อมูลอย่างมีระบบ ผลสุดท้ายงานทีทําก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
6.3 การพัฒนาชุมชน หมายถึง การส่ งเสริ มความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ให้ดีขึน ด้วยคนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
ในการพัฒ นาร่ วมคิดร่ วมทําปรึ กษาหาลือกัน กําหนดความต้องการวางโครงการร่ วมกันปฏิบตั ิโครงการนัน ๆ จนเกิ ดผล
สําเร็ จ
6.4 ศักยภาพของชุมชน หมายถึง การทีชุมชนมีคน ความรู ้ ทรัพยากร ไม่ได้โง่ จน เจ็บ แต่ขาดโอกาสในการเรี ยนรู้
และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ไม่มีความรู้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยังยืน คน คือ การค้นพบ
ความรู ้ความสามารถของคน ของผูร้ ู้ คนทีสังสมความรู ้และประสบการณ์จากการทํางาน จากการสื บทอดภูมิปัญญาดังเดิม
ในด้านต่าง ๆ คนทีเป็ นครู เป็ นแรงงาน ความรู ้ คือ องค์ความรู้ และตัวความรู ้ต่าง ๆ ทีมีอยูใ่ นการดํารงชี วติ การทํามาหากิน
การอยูร่ ่ วมกัน การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทรัพยากร คือ ดิน นํา ป่ า ไร่ นา พืช สัตว์ ผลผลิต เป็ นต้น

สรุ ปผลการศึกษาและอภิปรายผล

สรุ ปผลการศึกษา
1. ข้ อมูลทัวไปด้ านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรส่ วนใหญ่ ร้อยละ . เป็ นเพศชาย และร้อยละ . เป็ นเพศหญิง มี อายุเฉลีย . ปี ประชากร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ . ) จบประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ . จบมัธยมศึกษา และร้อยละ . จบอนุ ปริ ญญา หรื อสูง
กว่า มี รายได้เฉลี ย , . บาท (ร้ อยละ . ) ไม่ เป็ นสมาชิ กกลุ่ม หรื อสถาบัน เกษตรกร มีเพียงส่ วนน้อยเท่านันที
เกษตรกรเป็ นสมาชิ กกลุ่มหรื อสถาบันเกษตรกร (ร้อยละ . ) เป็ นสมาชิ กกลุ่ม ธกส. (ร้อยละ . ) และร้อยละ .
เป็ นสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นและกลุ่มออมทรัพย์ในจํานวนเท่ากัน ระยะเวลาทีอยูอ่ าศัย ส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ เฉลีย . ปี
2. ความต้ องการพัฒ นาศักยภาพชุมชน บ้ านวังไทร ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านต่างๆ ของชาวบ้านในชุ มชน ที มีผลต่อชาวบ้านในชุมชนใน
ด้าน คื อ ด้านการเมืองการบริ ห าร ด้านสังคม ด้านสิ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิ จ ตามความคิดเห็ น ของชาวบ้านในชุมชน
โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เพือชีระดับความเหมาะสมและระดับความต้องการ ดังนี
2.1 ด้ านการเมืองการบริหาร
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านวังไทรทีมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนทางด้านการเมืองการบริ หาร
อยูใ่ นระดับมากทีสุด ค่าเฉลียเท่ากับ . เมือพิจารณาค่าเฉลียด้านการเมืองการบริ หารเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหา
น้อย พบว่า ประชากรให้ความสําคัญในประเด็นต้องการให้หน่ วยงานที เกียวข้องเข้ามาดูแลเรื องโครงสร้ างพืนฐาน เช่ น
ปรับปรุ งถนน ปรับปรุ งท่อระบายนํา ขุดลอกคลอง ฯลฯ ค่าเฉลียเท่ากับ . รองลงมาต้องการให้มีการส่งเสริ มสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่ วมทางการบริ หาร เช่น การร่ วมจําทําแผนชุมชน ติดตามผลการดําเนินงาน ฯลฯ ค่าเฉลียเท่ากับ .
ต้องการให้มีการส่ งเสริ มสนับสนุนการขับเคลือนขององค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทีดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ โดย
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ชุมชนและเพือชุมชน ค่าเฉลียเท่ากับ . ต้องการมีส่วนร่ วมเสนอปั ญหาและข้อมูลและแก่หน่วยงานทีเกียวข้อง ค่าเฉลีย
เท่ากับ . และต้องการมีส่วนร่ วมในการประชุมประชาคมตําบล ค่าเฉลียเท่ากับ .
2.2 ด้ านสั งคม
ผลการศึ กษาพบว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านวังไทรทีมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนทางด้านสังคมอยูใ่ นระดับ
มากที สุ ด ค่าเฉลียเท่ากับ . เมือพิจารณาค่าเฉลียด้านสังคมเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า ประชากรให้
ความสําคัญในประเด็นต้องการให้มีการสร้างชุมชนบ้านวังไทรให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ค่าเฉลียเท่ากับ . รองลงมา
ต้องการส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นเกี ยวกับกิ จกรรมของชุ มชน ค่าเฉลียเท่ ากับ
. ต้องการให้มีการส่ งเสริ มให้ป ระชาชนมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาชุม ชน โดยสร้างคนให้เป็ นศู นย์กลางการพัฒ นา
ค่าเฉลียเท่ากับ . ต้องการให้มีการส่ งเสริ มและให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที ในการป้ อนกันอาชญากรรมในชุมชน ค่าเฉลีย
เท่ากับ . และต้องการให้มีการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในชุมชน เช่น การจัดเวรยามดูแลชุมชน ค่าเฉลียเท่ากับ .
. ด้ านสิงแวดล้ อม
ผลการศึ กษาพบว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านวังไทรที มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสิ งแวดล้อมในระดับ
มากทีสุด ค่าเฉลียเท่ากับ 4.703 เมือพิจารณาค่าเฉลียด้านสิ งแวดล้อมเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า ประชากร
ให้ความสําคัญในประเด็นต้องการให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกียวกับการอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม ต้องการมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสถานทีสาธารณะ ค่าเฉลียเท่ากับ . ในจํานวนเท่ากัน รองลงมาต้องการ
ให้มีการสร้างชุมชนให้เป็ นแหล่งท่องเที ยว ค่าเฉลียเท่ากับ . ต้องการให้มีการส่ งเสริ ม รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุม้ ค่า เช่น การรี ไซเคิลขยะมูลฝอย ค่าเฉลียเท่ากับ . และต้องการให้มีการส่งเสริ มให้ความรู้เกียวกับ
เรื องมลภาวะและมลพิษต่าง ๆ ค่าเฉลียเท่ากับ .
. ด้ านเศรษฐกิจ
ผลการศึ กษาพบว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านวังไทรที มีความต้องการพัฒ นาศักยภาพชุมชนทางด้านเศรษฐกิ จอยู่ใน
ระดับ มากที สุ ด ค่าเฉลียเท่ ากับ . ส เมื อพิจ ารณาค่ าเฉลียด้านเศรษฐกิ จเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี ยมากไปหาน้อย พบว่า
ประชากรให้ความสําคัญในประเด็นต้องการให้มีเงิ น ออมในครัวเรื อน ค่าเฉลียเท่ ากับ . รองลงมาต้องการให้มีการ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นภูมิปัญญาท้องถิ น ค่าเฉลียเท่ ากับ . ต้องการให้มีอาชี พเสริ มที เหมาะสมกับ คนในชุมชน ค่าเฉลี ย
เท่ ากับ . ต้องการให้มีการพัฒนารายได้เพิมขึ น ค่าเฉลี ยเท่ ากับ 4.727 ต้องการให้มีอาชี พเสริ มในครัวเรื อน ค่ าเฉลี ย
เท่ากับ . การร่ วมกลุ่มเสริ มสร้ างทักษะทางด้านอาชี พ ค่าเฉลียเท่ากับ . ต้องการให้มีการลงทุนสําหรับประกอบ
อาชีพเพิมขึน ต้องการให้มีการลงทุนสําหรับประกอบอาชีพเพิมขึน ค่าเฉลียเท่ากับ . ในจํานวนทีเท่ากัน ต้องการให้มี
การว่างงานลดน้อยลด ค่าเฉลียเท่ากับ . ต้องการให้มีการแลกเปลียนสิ นค้าระหว่างสมาชิกในชุมชนมากขึน ค่าเฉลีย
เท่ากับ . และตลาดในชุมชนต้องการให้มีการเปิ ด ค่าเฉลียเท่ากับ .
. เปรียบเทีย บค่ าเฉลีย ด้ านการเมืองการบริหาร ด้ านสังคม ด้านสิ งแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่ างกลุ่มทีมี
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่างกัน
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย ด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม
ทีมีลกั ษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่างกันในครังนีทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบแบบที (T-test) และ
การทดสอบแบบเอฟ (F-test) ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี
3.1 เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลียความต้ องการพั ฒ นาศั กยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื องการบริ ห าร ด้ านสั ง คม ด้ าน
สิงแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่างเกษตรกรทีมีเพศต่ างกัน
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ผลการศึ กษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ งแวดล้อม
แ ล ะ ด้ า น เศ รษ ฐ กิ จ ร ะ ห ว่ า งป ระ ช าก รที มี เพ ศ ต่ างกั น มี ค วาม แ ต ก ต่ างอ ย่ า งมี นั ยสํ าคั ญ ยิ งท างงส ถิ ติ
(P ≤ 0.01) ประชากรกรทีมีเพศต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่างกัน โดยประชากรเพศชาย มีความต้องการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หารมากกว่าประชากรเพศหญิง และประชากรเพศชายยังมีความต้องการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจมากกว่าประชากรเพศหญิง
. เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลียความต้ องการพั ฒ นาศั กยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื องการบริ ห าร ด้ านสั ง คม ด้ าน
สิงแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่ างประชากรทีมีอายุต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิ จ ระหว่างประชากรที มีอายุต่างกัน ไม่ มี ค วามแตกต่างกัน (p ≤0.05) ประชากรที มีอายุต่ างกัน มี ค วาม
ต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนไม่แตกต่างกัน
. เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลียความต้ องการพั ฒ นาศั กยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื องการบริ ห าร ด้ านสั ง คม ด้ าน
สิงแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทีมีระดับการศึกษาต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทีมีอายุต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p ≤0.05) ประชากรทีมีระดับการศึ กษาต่างกันมี
ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนไม่แตกต่างกัน
. เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลียความต้ องการพั ฒ นาศั กยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื องการบริ ห าร ด้ านสั ง คม ด้ าน
สิงแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทีมีรายได้ ของครัวเรื อนต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม
ด้านสิ งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรที มีรายได้ต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางงสถิติ (P ≤
. ) กล่าวได้ว่า ประชากรที มีรายได้ต่างกัน มีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่างกัน โดยประชากรเพศชาย มี ความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสังคมมากกว่าประชากรเพศหญิง
. เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลียความต้ องการพั ฒ นาศั กยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื องการบริ ห าร ด้ านสั ง คม ด้ าน
สิงแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทีเป็ นสมาชิกกลุ่มต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทีเป็ นสมาชิกในกลุ่มต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p < . ) ประชากรทีเป็ นสมาชิก
ต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนไม่แตกต่างกัน
. เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี ยความต้ องการพั ฒ นาศั กยภาพชุ ม ชนด้ านการเมื องการบริ ห าร ด้ านสั ง คม ด้ าน
สิงแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ ทีมีระยะเวลาทีอยู่อาศัยต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสังคม ด้านสิ งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิ จ ระหว่างประชากรที มี ระยะเวลาที อยู่อาศัยต่ างกัน ไม่ มี ค วามแตกต่ างกัน (p < . ) ประชากรที มี
ระยะเวลาทีอยูอ่ าศัยต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนไม่แตกต่างกัน
. ข้ อเสนอแนะเกียวกับความต้ องการพัฒ นาศักยภาพชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะเกียวกับความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชน มากทีสุด ร้อยละ . คือ ต้องการ
ให้มีการแปรรู ป และ อยากให้มีตาํ รวจเข้ามาดูแลกลางคืน รองลงมา ร้อยละ . คือ อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื องยา
เสพติด และรองลงมา . คือ ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาชีแจงเวลามีโครงการช่วยเหลือให้ทวถึ
ั ง
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ผลการศึ ก ษาศึ ก ษาความต้อ งการพัฒ นาศัก ยภาพชุ ม ชน บ้า นวัง ไทร ตําบลถําใหญ่ อํา เภอทุ่ ง สง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี ความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริ หาร
ด้ า น สั ง คม ด้ า น สิ งแวดล้ อ ม และด้ า น เศรษฐกิ จอยู่ ใ น ระดั บ มากที สุ ด ซึ งได้ ส อดค ล้ อ งผลการศึ กษ าของ
นิ ภาพร รัตนปริ ยานุช (2556) ได้ทาํ การศึ กษา เรื อง ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เสม็ด อําเภอเมืองชลบุรีพบว่า ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที มีค่าเฉลียอยู่ในระดับสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวติ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตามลําดับ และด้าน
ทีมีค่าเฉลียตําสุ ด คือ ด้านการเมืองและการบริ หารผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความต้องการในการพัฒนาชุมชน
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี พบว่า ประชาชนที มีการศึ กษาต่างกัน มีความต้องการในการ
พัฒ นาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี ไม่แตกต่างกัน แต่ในขณะที ประชาชนที มี เพศ
รายได้ อายุ และระยะเวลาทีอาศัยอยูใ่ นพืนทีต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฏฐนันธ์
สุวรรณวงก์ (2556) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อการส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ :
กรณี ศึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯบ้านนาดี-สร้างบง ตําบลผาสุ ก อําเภอกุมภวาปปี จังหวัดอุดรธานี พบว่า 1.
การศึกษาบริ บทของชุมชนทีเอือให้ชุมชนเข้มแข็งและมีศกั ยภาพพบว่า ชุมชนบ้านนาดี-สร้างบงมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกันใน
ลัก ษณะเครื อ ญาติ มี ก ารช่ วยเหลื อ เกื อกู ล กัน ตลอดเวลา มี วฒั นธรรมประเพณี ที ดี งาม มี ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้าน มี ผูน้ ําที มี
ความสามารถและมีกลไกทางสังคมทีดี ในการช่วยแก้ไขปั ญหา มีทุนในชุมชนครบทุกด้านได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิ งแวดล้อม และการบริ หารจัดการทีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนและกลุ่มอาชีพนํามาสู่การมีส่วน
ร่ วมในการค้น หาปั ญ หาและศึ กษาแนวทางที เหมาะสม นําสู่ การสร้ างแผนปฏิ บ ัติการและแก้ไขปั ญหาให้เหมาะสม 2.
กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่ม อาชีพบ้านนาดี -สร้างบง ผ่านการดําเนิ นงาน 3
ขันตอนคือ 1) การมองเป้ าหมายร่ วมกันโดยการจัดประชุมชาวบ้านเพือสร้างความเข้าใจทีตรงกัน มีวสิ ยั ทัศน์และเป้ าหมายที
ตรงกัน พบว่าปั ญหาที สําคัญที สุ ดคื อ รายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย รองลงมาคือต้น ทุน การเกษตรมี ราคาแพงส่ วน
เป้ าหมายของชุมชนคือต้องการกิ นดีอยู่ดี มีศีลมีธรรม 2) การสร้างโครงสร้าง/กลไกพืนฐานเพือการพัฒนาชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ พบว่า จุ ดแข็งของชุ มชนคื อ การมีผูน้ ําที ดี มี ค วามเสี ยสละ มี ค วามเมตตามี คุ ณ ธรรม มี ค วามสามัค คีใ นหมู่ค ณะ
รองลงมาคื อมี กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที รวมตัวกันทังแบบเฉพาะกิ จและแบบที มีหน้าที ชัดเจนที เข้มแข็ง จุดอ่อนของชุมชนคือ
ผูใ้ หญ่ เป็ นตัวอย่างที ไม่ ดี ต่ อเด็ ก ในการดื มสุ รารองลงมาคื อวัยรุ่ น ขับ รถเสี ยงดัง 3) การทําโครงการร่ วมกัน โดยจัด ทํา
แผนปฏิบตั ิการเพือพัฒนาศักยภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั (ไสใหญ่) ทีให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการทําวิจยั ตลอดกระบวนการ และขอขอบคุณประชาชนใน
หมู่บา้ นวังไทร ต.ถําใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช ทีให้ความรู ้มือในการให้ขอ้ มูล นอกจากนียังขอขอบคุณเทศบาล
ตําบลถําใหญ่ทีให้ขอ้ มูลเป็ นอย่างดี
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ณัฏฐนันธ์ สุ วรรณวงก์.
. กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อการส่ งเสริ มเศรษฐกิ จชุ มชนและกลุ่มอาชี พ:
กรณี ศึกษา โครงการสายใยรักแห่ งครอบครัวฯ บ้านนาดี -สร้างบง ต าบลผาสุ ก อําเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม.
ปาริ ชาติ วลัยเสถียรและคณะ. . นวัตกรรมการเรี ยนรู ้: “คน” ชุมชน และการพัฒนา.กรุ งเทพฯ : นิสิทธิ ไทยออป
เซต.
ธนภพ อาสนทอง.
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บทคัดย่อ
การวิจ ัยเรื อง การสื อสารทางการตลาดเพื อส่ ง เสริ ม การตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ม ะไฟจี น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ดัง นี
1) เพือศึ ก ษารู ป แบบการสื อสารทางการตลาด ที ส่ งเสริ ม ตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ม ะไฟจี น 2) เพื อพัฒ นาการสื อสารทาง
การตลาดเพือส่ งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวและคน
ต่างถินทีพํานักอยูใ่ นจังหวัดน่ านทีสนใจซื อผลิตภัณฑ์มะไฟจี นเป็ นของฝาก จํานวน 224 คน ซึ งได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย
เครื องมื อที ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสํารวจความคิดเห็น เกี ยวกับ การพัฒนารู ปแบบการสื อสารทางการตลาดเพือส่ งเสริ ม
การตลาดผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการสื อสารทางการตลาด ทีส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน พบว่า สื อประชาสัมพันธ์ทีทําให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู ้จกั ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ส่วนใหญ่เป็ น ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้า OTOP คิดเป็ นร้อยละ 58.93
2. การสื อสารทางการตลาดเพือส่ งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน พบว่า ข้อความทีสื อว่า เป็ น สินค้า
ประจําถิน ทําให้ตดั สิ นใจซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน คือ “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” คิดเป็ นร้อยละ 39.73 ข้อความทีสื อว่า เป็ น
สิ นค้าแปลกใหม่ น่าสนใจ ทําให้ตดั สิ นใจซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน คือ “มาน่านทังทีตอ้ งได้ลองชิมมะไฟจีน” คิดเป็ นร้อยละ
33.93 และข้อความทีสื อว่า เป็ นสิ นค้าเพือสุขภาพ ทําให้ตดั สิ นใจซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน คือ “มะไฟจีน สมุนไพรตํารับยาจีน
โบราณ” คิดเป็ นร้อยละ 41.52
คําสําคัญ : การสื อสารทางการตลาด, การส่งเสริ มการตลาด, ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
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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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วิกฤติเศรษฐกิจในอดี ตทีผ่านมาได้สร้างความเสี ยหายให้กบั ภาคธุรกิจมากมายทังรายใหญ่ รายเล็กซึงก็มีหลาย
หน่ วยงานที ระดมความคิ ด เห็ น และแนวทางแก้ไข เช่ น ส่ งเสริ มการส่ งออก เพิ มประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต ส่ งเสริ ม ธุ รกิ จ
ท่องเทียวต่าง ๆ มาตรการอีกประการหนึ ง คือ การสนับสนุนและส่ งเสริ มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึงมีมากกว่า 85%
ของจํานวนธุรกิจในประเทศ ซึงประกอบด้วย กิจการการผลิต การค้าและธุรกิจบริ การ
การสื อสารการตลาด (marketing communication) เป็ นรู ปแบบของการสื อสารประเภทหนึ งที มีผูส้ ่ งสาร คือ
ผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อการบริ การผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้า ฝ่ ายโฆษณาของบริ ษทั บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่ งข่าวสาร
ในรู ปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลือนไหว ตัวอักษร คําพูดเสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื อสารประเภทต่าง ๆ
หรื อส่งตรงไปยังผูร้ ับข่าวสาร ซึงเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของผูส้ ่งข่าวสาร แต่เมือโลกก้าวเข้าสู่ยคุ โลกาภิวตั น์ และสังคมเครื อข่าย
ทีมี การสื อสารผ่านทางอินเตอร์ เน็ ตเป็ นตัวเชือมโยงสังคมโลกให้ใกล้กนั การปรากฏของธุรกิจผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
หรื อ อี-คอมเมิร์ซ ได้เปิ ดโอกาสอย่างทัดเทียมให้แก่หน่ วยงานธุรกิจน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุด ใดของโลก ให้สามารถ
ติ ด ต่ อ กับ ลู ก ค้าได้อ ย่างกว้า งขวาง นั นหมายความว่า แม้ธุ รกิ จ ระดับ ชุ ม ชน ก็ ส ามารถแข่ ง ขัน ในตลาดโลกได้ หาก
ผูป้ ระกอบการมีขีดความสามารถและความรู ้เท่าทัน โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี และการสื อสาร
การสื อสารการตลาด เป็ นกิจกรรมที มีความสําคัญ ซึ งทําให้มนุษย์มีความเจริ ญทางด้านความคิดอาจทําให้สิง
ต่ าง ๆ รอบตัวเปลี ยนไป และนําเอาไปปฏิ บัติ ได้ โดยอาศัยกระบวนการของการสื อสารความรู ้ข องมนุ ษ ย์ ทังทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านศิลปะ ด้านสังคมศาสตร์ หรื อพฤติกรรมศาสตร์ สามารถถ่ายทอดเก็บรักษาไว้ หรื อพัฒนาขึนโดยอาศัยการ
สื อสารทังสิ น ความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์เป็ นผลมาจากความรู ้ความสามารถ ทีจะถ่ายทอดความนึ กคิดออกมาในรู ปแบบ
ต่าง ๆ กัน โดยอาศัยศิลปะการสื อสาร และการพัฒนารู ปแบบของการสื อสาร ซึงไม่เพียงแต่จะทําให้มนุษย์ได้ประโยชน์จาก
ความรู ้ทีสังสมมาตังแต่บรรพบุรุษ ยังช่วยให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนืองแก่สังคมมนุษย์ในอนาคต ในสภาพสังคม
ทีมนุ ษย์จะต้องเกียวพันกันมากขึน ทําให้การสื อสารยิงทวีความสําคัญต่อสังคมมนุษย์มากขึน หากผูค้ นในสังคมขาดความรู้
ความเข้าใจในการสื อสาร ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้ความคิด หรื อทําให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ ย่อมจะทําให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ มากมาย ซึงอาจจะกล่าวได้วา่ ปั ญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความล้มเหลวของการสื อสาร
การสื อสารการตลาดประกอบไปด้วยการโฆษณา (Advertising) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)
การส่ งเสริ ม การขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ (Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct
Marketing) เป็ นการติดต่อโดยตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ในลักษณะทีเป็ นการติดต่อส่ วนบุคคลโดยผ่านสื อต่าง ๆ เพือ
เป็ นการสร้างให้เกิดการตอบสนองโดยตรง และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้า
ดังนัน การสื อสารการตลาดจึ งมี คุ ณลักษณะที สําคัญ คื อ ต้องเป็ นการสื อสารที ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน ต้อง
สื อสารไปในมุม มองที ลู กค้าต้องการ กลยุท ธ์การสื อสารการตลาดนัน ต้องเป็ นการผสมผสานทุ กสิ งในองค์กรให้ เป็ น
เอกภาพ สารทีใช้ตอ้ งมีความชัดเจนและสมําเสมอ เพือประสิ ทธิ ผลเหนื อคู่แข่ง ต้องใช้ขอ้ ความสื อสารทีสามารถครอบคลุม
ธุรกิจการค้าทีรวมตัวอยูไ่ ด้ ต้องเป็ นการสื อสารแบบสองทางระหว่างลูกค้ากับผูค้ า้
จังหวัดน่าน เป็ นจังหวัดทีมีการรวมตัวของกลุ่มองค์กรอย่างเหนี ยวแน่น ทังเป็ นการรวมตัวกันตามธรรมชาติ
และได้รับการสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวเป็ นกลุ่ม มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีประสานกัน ทังภายในชุมชน และระหว่าง
ชุมชน เพือพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงด้านการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริ มอาชีพสิ นค้าทีถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดน่าน และช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน คือ “มะไฟจีน”
มะไฟจีนเป็ นผลไม้ทีไม่มีถินกําเนิดในประเทศไทย แต่ยอมรับกันว่าชาวจีนเป็ นชาติแรกได้เป็ นผูน้ าํ เข้ามาปลูก
ในประเทศไทย ทีจังหวัดน่านเกือบ 100 ปี ทีผ่านมา จังหวัดน่านจึงเป็ นแหล่งปลูกมะไฟจีนแหล่งใหญ่แห่งเดียวของประเทศ
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มะไฟจี นมี พืนที เพาะปลูกบริ เวณติ ดกับ ริ มแม่นาน่
ํ าน ทังนี เนื องจากมะไฟจี นชอบดิ นร่ วนปนทราย จึงมีการปลูกตังแต่
อําเภอปั ว เรื อยมาจนถึงอําเภอเวียงสา มะไฟจีนไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดน่าน แต่เป็ นผลไม้ทีถือว่าเป็ นเอกลักษณ์
เนืองจากมะไฟจีนปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศจังหวัดน่านได้ดี ให้ผลผลิตสูง โดยมะไฟจีนหนึงต้นสามารถให้ผลผลิตได้ถึง 150
กิ โลกรั ม ซึ งถ้านําไปปลูกที จังหวัดอืน โดยเฉพาะภาคกลางจะให้ผลผลิตที ตํา (องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่ าน้าว, 2554:
ระบบออนไลน์)
มะไฟจี น มี ชื อเรี ยกว่ า “ฮวงพี ” ในภาษาจี น มี ชื อสามัญ ว่า “แวมปี ” (Wampee) และมี ชื อวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า
“Clausena lansium” เป็ นพืชที อยูใ่ นตระกูลเดี ยวกับส้ม มะไฟจีนเป็ นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลติดเป็ นพวงคล้ายกับมะไฟ มี
ทังชนิ ดกลมและรี เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.5 - 2 เซนติเมตร ผลเมือสุ กมีสีเหลืองอมนําตาล เนื อค่อนข้างใสคล้ายลางสาด
เปลื อกบางติ ด เนื อผล และมี กลิ นฉุ น ของนํามัน หอมระเหยเหมื อนเปลือ กส้ม มี รสขมซ่ าบ้าง ขณะรับ ประทานจึ งต้อง
รับประทานทังเปลื อก รสชาติ หวานอมเปรี ยว มะไฟจีนจึ งจัดเป็ นพืชสมุน ไพรชนิ ดหนึ ง ที มีคุณสมบัติในการรักษา โรค
กระเพาะอาหาร แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้ อ แก้หลอดลมอักเสบ ช่วยเจริ ญอาหาร ใบสามารถนํามาใช้กาํ จัดรังแคได้ ผลนอกจาก
รับประทานสดแล้ว ยังสามารถนํามาแปรรู ปได้อย่างน้อย 3 อย่าง แต่ทีนิ ยมนํามาแปรรู ปเป็ นเวลาช้านาน ก็คือ การทํามะไฟ
จีนเชือมแห้ง (องค์การบริ หารส่วนตําบลท่าน้าว, 2554: ระบบออนไลน์)
มะไฟจี นเชื อมแห้ง เป็ นการถนอมอาหารที มีมาตังแต่โบราณ ซึ งได้ความคิ ดมาจากประเทศจีน นิ ยมบริ โภค
โดยใช้มะไฟจีนเชือมแห้งต้ม หรื อแช่ในนําทีร้อนจัด เพือใช้บริ โภคแทนนําอุ่นธรรมดา มะไฟจีนเมือนํามาแปรรู ปเป็ นมะไฟ
จีนเชือมแห้ง สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 2 ปี มะไฟจีนสดมีราคาขายกิ โลกรัมละ 10 - 25 บาท ทังนีขึนอยูก่ บั ขนาดของมะไฟ
จี น แต่เมือนํามาแปรรู ปเป็ นมะไฟจีนเชือมแห้ง จะขายได้ราคากิ โลกรัมละ 180 - 250 บาท มะไฟจีนเชือมแห้งของจังหวัด
น่านได้รับความนิ ยมจากนักท่องเทียว และผูท้ ีมีโอกาสมาจังหวัดน่าน ซือกลับไปเป็ นของฝาก นอกจากนียังมีพอ่ ค้ามารับไป
ขายส่ งยัง ป ระเท ศจี น และป ระเท ศสิ งคโป ร์ (ศู น ย์วิ จั ย เพื อเพิ มผลผลิ ต ท างเกษ ตรและคณ ะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548)
ดังนัน มะไฟจี นจึงกลายเป็ นสิ นค้าที เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน เนื องจากมีการผลิตเพียงแห่ งเดียว จนถึง
กับมีคาํ กล่าวว่า "มะไฟจีน" อีกหนึ งของดี คู่เมืองน่าน (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2551: ระบบออนไลน์) ในปั จจุบนั มีการแปรรู ป
มะไฟจีนเป็ นสิ นค้าหลากหลายยิงขึน เช่น มะไฟจีนกวน นํามะไฟจีน แยมมะไฟจีน เป็ นต้น
จากนโยบายเร่ งด่วน ทีจะเริ มดําเนิ นการในปี แรกของรัฐบาล ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาว
ยิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทีแถลงต่อรัฐสภา เมือวันอังคารที 23 สิงหาคม 2554 เกียวกับการสนับสนุนการพัฒนางาน
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสิ นค้าในท้องถิน โดยให้บริ หารจัดการโครงการ
หนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ให้มีศกั ยภาพด้วยการสนับสนุ นให้ชุมชน วิสาหกิ จชุม ชนใช้ทรัพยากรและภูมิปั ญญาท้องถิ น
ผนวกกับองค์ความรู ้สมัยใหม่ เพือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและบริ การ สามารถการเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาด
เชิ งรุ ก ทังในประเทศและต่างประเทศ โดยส่ งเสริ มให้มีศูนย์กระจายและแสดงสิ นค้าถาวรในภูมิภาค และเมืองท่ องเที ยว
หลักที เชื อมโยงกับการท่ องเที ยวและการส่ งออก การดําเนิ นงานเพือส่ งเสริ มการตลาดนัน การสื อสารการตลาดและการ
เรี ยนรู้เทคนิคการสื อสารการตลาดจึงเป็ นสิ งจําเป็ น เป็ นเครื องมือหนึ งของการนําเสนอสิ นค้าและบริ การ ตามความต้องการ
ของลูกค้า คู่แข่งขันผูข้ าย ตลอดจนผูท้ ีมีบทบาทอืนทางการตลาดด้วย
ดังนันผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจะศึกษารูปแบบการสื อสารทางการตลาด และพัฒนาการสื อสารทางการตลาดเพือส่ งเสริ ม
ตลาดของผลิตภัณฑ์ และเป็ นข้อมูลในการส่งเสริ มและพัฒนา สําหรับหน่วยงานทีเกียวข้องต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ หลัก
เพือพัฒนารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด ช่วยส่งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
วัตถุประสงค์ รอง
1. เพือศึกษารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด ทีส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
2. เพือพัฒนาการสือสารทางการตลาดเพือส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
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ประชากรในการวิจยั
ในการคัดเลื อกประชากรที ใช้ในการดําเนิ นงานวิจยั ครัง ได้ป ระมาณการจํานวนประชากรที สนใจเลือกซื อ
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน จากการสัมภาษณ์ผจู ้ าํ หน่ ายสิ นค้า เฉพาะในช่วงเวลาทีมีผลิตภัณฑ์มะไฟจี นจัดจําหน่าย ทังนี ประชากร
ดังกล่าว สามารถจําแนกเป็ น
- นักท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทีซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นของฝาก
- คนต่างถินทีพํานักอยูใ่ นจังหวัดน่าน ทีนิยมซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นของฝาก
กลุ่มตัวอย่ าง
ได้ โ ดยวิ ธี สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ หรื อการเลื อ กตั ว อย่ า งตามความสะดวก (Accidental Sampling or
Convenience Sampling)
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
แบบสํารวจความคิดเห็นเกียวกับ การพัฒนารู ปแบบการสื อสารทางการตลาดเพือส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์
มะไฟจีน
ขันตอนการดําเนินการวิจยั
. วางแผนการวิจยั โดยศึ กษาปั ญหาการสื อสารการตลาด ในการส่ งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เพือหา
แนวทางในการศึกษารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด
. สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบืองต้นจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารอ้างอิง ข้อมูลเผยแพร่ โดยบูรณาการกับ
การเรี ยนการสอน ในการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลพืนฐาน เกียวกับ มะไฟจีน ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน แหล่งจัดจําหน่าย
ความต้องการของชุมชน
3. จัดทําแผนเพือหารู ปแบบการสื อสารการตลาดส่ งเสริ มการตลาด ของผลิตภัณฑ์มะไฟจีนโดย
3.1 บู รณาการเข้ากับ การเรี ยนการสอน โดยมอบหมายให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ รูป แบบการสื อสารทางการตลาด
พบว่า การสื อสารทางการตลาดทีสามารถเข้าถึงชุมชน และผูบ้ ริ โภคได้ง่าย และมีประสิทธิ ภาพมากทีสุด ได้แก่
สื อสิ งพิมพ์ประเภทใบปลิว แผ่นพับ และสือเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์)
3.2 จัด ทําสื อการสื อสารการตลาด โดยจัด ประชุ ม เชิ งปฏิ บ ัติ ก าร ศึ ก ษาเรี ยนรู ้เกี ยวกับ รู ป แบบการสื อสารทาง
การตลาดให้นักศึ กษาศึ กษาเรี ยนรู้เกียวกับรู ปแบบการสื อสารทางการตลาด ทดลองทําสื อการสื อสารการตลาด
ต้นแบบ
3.3 ระดมสมองร่ วมกับผูน้ าํ ชุมชน นักศึกษา และเยาวชนในพืนที เพือพัฒนารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด และ
ผลิตสื อต้นแบบ
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. พัฒนารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด และผลิตสื อ ให้เป็ นไปตามอัตลักษณ์ของชุมชน โดยพัฒนารู ปแบบแผ่นพับ
และเว็บไซต์ ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอัตลักษณ์น่าน
. ติดตามและประเมินผลการส่งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน โดยจัดทําแบบสอบถาม สอบถามเกียวกับความ
น่าสนใจของสื อทางการตลาดทีพัฒนาขึน จากผูท้ ีมีความสนใจในผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
1. นักท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว ทีซื อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นของฝาก จํานวน 174 ตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญหรื อการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูล
ด้านพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเทียว และผูซ้ ือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
2. คนต่างถิ นที พํานักอยู่ในจังหวัดน่ าน ที นิ ยมซื อผลิ ตภัณฑ์มะไฟจี นเป็ นของฝาก จํานวน 50 ตัวอย่าง โดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling)โดย
เก็บข้อมูลด้านพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูซ้ ือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมื อ ที ใช้ในการวิจัยครั งนี คื อ แบบสํารวจความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ การพัฒ นารู ป แบบการสื อสารทาง
การตลาดเพือส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตอนที 2 พฤติกรรมในการเลือกซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ตอนที 3 การตัดสิ นใจเลือกซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ตอนที 4 ความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ตอนที 5 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
5.1 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกียวกับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
5.2 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกียวกับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
5.3 ข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการแจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ นักท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว ทีสนใจซือผลิตภัณฑ์มะไฟ
จีนเป็ นของฝาก จํานวน 174 ตัวอย่าง คนต่างถินทีพํานักอยูใ่ นจังหวัดน่าน ทีนิยมซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นของฝาก จํานวน
50 ตัวอย่าง รวมทังสิ น คน เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามทีได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนําไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้เรี ยบร้อยแล้ว ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี
. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
. หา ค่าร้อยละ จากข้อมูลในแบบสอบถามตอนที 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือเก็บข้อมูลพืนฐานของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
. หา ค่าร้อยละ จากการถูกเลือก จากข้อมูลในแบบสอบถามตอนที 1 ข้อที สื อประชาสัมพันธ์ทีทําให้ท่าน
รู ้ จักผลิตภัณฑ์มะไฟจี น และแบบสอบถามตอนที 2 พฤติกรรมในการเลือกซื อผลิ ตภัณฑ์มะไฟจี น เพือเรี ยงลําดับ ความ
น่าสนใจ โดยเฉลียของผูต้ อบแบบสอบถาม
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3. หา ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน จากข้อมูลในแบบสอบถามตอนที 3 การตัดสิ นใจเลือกซื อผลิตภัณ ฑ์
มะไฟจี น และตอนที ความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เพือให้ทราบถึงการตัดสิ นใจ
ในการเลือกซือผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยเฉลียของผูต้ อบแบบสอบถาม
4. หาความถี จากข้อมูลในแบบสอบถามตอนที ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกียวกับแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เกียวกับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน และข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกับการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เพือทราบข้อเสนอแนะเพิมเติมของผูต้ อบแบบสอบถาม
. นําผลการวิเคราะห์ มาแปลความหมาย ตามเกณฑ์การแปรความหมายค่าเฉลียทีตังไว้
6. เสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรู ปแบบบรรยาย
. สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
. สถิ ติพืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี ย (Mean) ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation :
S.D.) และค่าความถี (Frequency)
. เกณฑ์การแปรความหมายของค่ าเฉลี ย เที ยบกับ เกณฑ์ที ใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี ย (บุ ญ ชม ศรี
สะอาด, 2543 : 100-103) ดังนี
ค่าเฉลีย .2 - . หมายถึง ระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย .41-4.2 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลีย .61-3.4 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย .81-2.6 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลีย . - .8 หมายถึง ระดับน้อยทีสุด

ผลการศึกษาและวิจ ารณ์ ผล

จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิจยั ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นจํานวนและร้อยละ
ของข้อมูลส่ วนบุ ค คลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทังนี การนําเสนอข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ห้ข อ้ มูล เป็ นเพียงการนําเสนอข้อมูลพืนฐานที
เกียวข้องกับ กลุ่ มตัวอย่างในการวิจ ัย มิ ได้มุ่งเน้น เปรี ยบเที ยบข้อมูลดังกล่าว กับ การเลือกซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ม ะไฟจี น ดังผล
การศึกษาทีนําเสนอต่อไปนี
ผลการศึกษา
ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เพศ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62.50
อายุ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนมากมีอายุระหว่าง – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.23 รองลงมา
มีอายุระหว่าง – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.43 มีอายุระหว่าง – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.75 มีอายุระหว่าง – 30 ปี คิ ด
เป็ นร้อยละ 14.73 มีอายุระหว่าง ปี ขึ นไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.50 และมีอายุระหว่าง ตํากว่า ปี คิ ด เป็ นร้อยละ 5.36
ตามลําดับ
วุฒิทางการศึกษา ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนมากมีวฒ
ุ ิ ทางการศึกษา ปริ ญญาตรี ขึนไป คิด
เป็ นร้อยละ 62.95 รองลงมามีวฒ
ุ ิทางการศึกษา ตํากว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 30.36 และมีวฒ
ุ ิทางการศึกษา ตํากว่า
ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 6.70 ตามลําดับ
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อาชี พ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 25.89 รองลงมา มี
อาชี พ ข้าราชการ / ข้าราชการบํานาญ คิดเป็ นร้อยละ 21.88 มีอาชีพ พนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 21.43 มีอาชี พ พนักงาน
ของรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 10.71 มีอาชีพ แม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 10.27 และมีอาชีพ อืน ๆ คิดเป็ นร้อยละ 9.82 ตามลําดับ
รายได้ต่อเดื อน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน , – 15,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 21.88 รองลงมา มี รายได้ต่อเดือน , บาทขึนไป คิดเป็ นร้อยละ 20.98 มีรายได้ต่อเดื อน , – 20,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.20 มีรายได้ต่อเดื อน , – 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 16.52 มีรายได้ต่อเดื อน , – 25,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.39 และมีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า , บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.04
ตอนที 2 พฤติกรรมในการเลือกซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ข้อความ “มะไฟจี นของดีเมืองน่ าน” เป็ น ข้อความทีสะกิ ดใจผูซ้ ือ ว่าเป็ นสิ นค้าประจํา
ถิน ทีช่วยให้ตดั สิ นใจซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีนได้ดีทีสุด
ข้อความ “มาน่านทังทีตอ้ งได้ลองชิมมะไฟจีน” เป็ น ข้อความทีสะกิดใจผูซ้ ือ ว่าเป็ นสิ นค้าแปลกใหม่ น่าสนใจ
ทีช่วยให้ตดั สิ นใจซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีนได้ดีทีสุด
และข้อความ “มะไฟจีน สมุนไพรตํารับยาจีนโบราณ” เป็ น ข้อความทีสะกิ ดใจผูซ้ ื อ ว่า เป็ นสิ นค้าเพือสุ ขภาพ
ทีช่วยให้ตดั สิ นใจซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีนได้ดีทีสุด
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ การได้รับรู ้ขอ้ มูลเกียวกับผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์มะไฟ
จีนแน่นอน
ผลการวิจัย สรุ ปได้ว่า วัตถุประสงค์ในการเลือกซื อผลิตภัณฑ์มะไฟจี น ส่ วนใหญ่จะซื อผลิตภัณฑ์มะไฟจี น
เพือเป็ นของฝาก/ของทีระลึก สําหรับญาติมิตรทีอยูต่ ่างจังหวัด และมีบางส่ วนนิยมซือเพือรับประทานเองเป็ นประจํา
และพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่ วนใหญ่ เคยซื อผลิ ตภัณฑ์มะไฟจี นมาแล้ว 1 – 5 ครัง ใกล้เคี ยงกับ ผูท้ ี ยังไม่ เคยซื อ
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเลย
ตอนที 3 การตัดสิ นใจเลือกซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านสิ นค้า พบว่า สิ นค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะถินน่าน และเป็ นของฝาก/ของทีระลึก
มีผลในการตัดสิ นใจเลือกซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ตามลําดับ
ปัจจัยด้านราคา พบว่า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสิ นค้ามีหลายระดับราคาให้เลือก มีผล ในการตัดสิ นใจ
เลือกซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ตามลําดับ
ปั จ จัย ด้านการจัด จําหน่ าย พบว่า การมี จ ําหน่ ายทัวไปในแหล่ง ท่ อ งเที ยว มี ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน มากทีสุ ด
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มีผลิตภัณฑ์ตวั อย่างให้ทดลองชิม และมีการจัดวางสิ นค้าน่าสนใจ พบ
เห็นได้ง่าย มีผล ในการตัดสิ นใจเลือกซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ตามลําดับ
ดังนันการตัดสิ นใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ สิ นค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะถินน่ าน และ
เป็ นของฝาก/ของที ระลึ ก เป็ นปั จจัยด้านสิ น ค้าที ดี ราคาเหมาะสมกับ คุ ณภาพ และสิ นค้ามีหลายระดับ ราคาให้เลือก เป็ น
ปัจจัยด้านราคาทีเหมาะสม การมีผลิตภัณฑ์มะไฟจีนจําหน่ายทัวไปในแหล่งท่องเทียว เป็ นปั จจัยด้านการจัดจําหน่ายทีดี การ
มีผลิ ตภัณฑ์ตวั อย่างให้ทดลองชิ ม และมีการจัดวางสิ นค้าน่ าสนใจ พบเห็ นได้ง่าย เป็ นปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที
น่าสนใจ
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ตอนที 4 ความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ผลการวิจัย สรุ ป ได้ว่า รู ป แบบแผ่นพับ ประชาสัมพัน ธ์ผลิ ตภัณ ฑ์มะไฟจี น ในการเผยแพร่ ป ระชาสัมพัน ธ์
ผลิตภัณฑ์มะไฟจี น ควรเป็ น ข้อมูลที นําเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ เท่ ากันกับการจัดลําดับเนื อหาเป็ น
ขันตอน 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 ธ์ผลิ ตภัณ ฑ์ม ะไฟจี น ควรเป็ น การจัดรู ป แบบในเว็บ ไซต์ง่ายต่อ การอ่าน และเข้าถึ งข้อมู ล และข้อ มูล ที
นําเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ ตามลําดับ
ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็ นว่า ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ เห็นว่า
ข้อมู ลที นําเสนอครบถ้วน สมบู รณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ และการจัดลําดับ เนื อหาเป็ นขันตอน อ่ านแล้วเข้าใจง่าย เป็ น
รู ปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนทีดี ทังการจัดรู ปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเข้าถึงข้อมูล และ
ข้อ มู ล ที นําเสนอครบถ้วน สมบู ร ณ์ มี ป ระโยชน์ น่ าสนใจ เป็ นรู ป แบบเว็บ ไซต์ป ระชาสัม พัน ธ์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม ะไฟจี น
(http://www.nan-wampee.com/) ทีเหมาะสม
ตอนที 5 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกียวกับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกียวกับรู ปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ว่าแผ่นพับควรมีสีสัน
สวยงาม น่ าสนใจ มีรูป ภาพจํานวนมาก และเป็ นภาพขนาดใหญ่ บรรจุเนื อหารายละเอี ยดให้กระชับ ควรมีข อ้ มูลอย่าง
ครบถ้วน และเป็ นเรื องราวอันมีประโยชน์ของมะไฟจีน
ข้อเสนอแนะและข้อคิ ดเห็น เกียวกับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เพือดึ งดูดให้นักท่องเที ยว
เลือกซื อผลิตภัณฑ์มะไฟจี น ว่า แผ่นพับที ใช้มีรูปแบบเหมาะสมดี แล้ว แต่ก็มีขอ้ เสนอแนะรองลงมา ว่า แผ่นพับก็ไม่ควรมี
เนื อหารายละเอียดมากเกิ นไป ซึ งทําให้นักท่องเทียวไม่ค่อยสนใจ ควรเพิมสี สันให้สวยงาม เพิมรู ปผลิ ตภัณฑ์มะไฟจีนให้
มาก และปรับขนาดรู ปภาพให้ใหญ่ขึน และเพิมข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกียวกับรู ปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มะไฟว่ามีความน่าสนใจอยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ ง
ปรับปรุ ง แต่ก็มีขอ้ เสนอแนะรองลงมา ว่ารู ปแบบเว็บไซต์ยงั ไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าทีควร ควรปรับปรุ งสี สัน
และข้อมูลให้ครบถ้วน รู ปภาพผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยชัดเจน มีนอ้ ย ไม่ค่อยสวย และ เนือหาน้อย ควรเพิมข้อมูลใหม่ ๆ
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกียวกับรู ปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มะไฟ เพือดึงดูดให้นกั ท่องเทียวเลือกซื อ
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ว่า รู ปแบบดีอยูแ่ ล้วไม่มีปรับปรุ ง สวยงาม น่าสนใจ แต่ก็มีขอ้ เสนอแนะรองลงมา ว่า ควรเพิมรู ปภาพให้
มากหน่อย ควรมีการปรับปรุ งสี สนั ในเว็บไซต์ให้สวยขึน และควรเพิมเติมเนือหา ข้อมูลให้มากขึน
ข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ว่า เพิมป้ ายโฆษณา นิทรรศการ หรื อทําสื อ
ประชาสัมพันธ์ตามสถานทีท่องเทียวในจังหวัดน่าน และ+มีขอ้ เสนอแนะรองลงมา ว่า ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ทางเฟสบุ๊ ค ทางไลน์ ทางยูทูบ ประชาสัม พัน ธ์ผลิต ภัณฑ์มะไฟจีน ผ่านสื อทางสิ งพิมพ์,หนังสื อพิมพ์,นิ ตยสาร แผ่น พับ
ประชาสัม พันธ์ ผลิ ตภัณฑ์มะไฟจีน ทางรายการโทรทัศ น์ การให้สัมภาษณ์ผูผ้ ลิต มะไฟจี น โฆษณา และประชาสัม พันธ์
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุทอ้ งถิน

วิจารณ์ ผลการวิจัย

จากการศึ กษา การสื อสารทางการตลาดเพือส่ งเสริ มการตลาดผลิ ตภัณฑ์ม ะไฟจีน มีป ระเด็นสําคัญที นํามา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด ช่วยส่งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์
มะไฟจีน ได้ดงั นี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

759

วัตถุประสงค์ การวิจยั ข้ อที 1 เพือศึกษารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด ทีส่ งเสริมตลาดของผลิตภัณฑ์ มะไฟจีน
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการสื อสารทางการตลาด ทีส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีนนัน ไม่วา่
จะเป็ นรู ปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน หรื อรู ปแบบ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน จะเห็นได้วา่ ข้อมูลทีนําเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ และการ
จัด ลําดับ เนื อหาเป็ นขันตอน อ่ านแล้ว เข้าใจง่ าย เป็ นรู ป แบบแผ่ น พับ ประชาสัม พัน ธ์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ม ะไฟจี น ที ดี ทังการ
จัดรู ปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลทีนําเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่ าสนใจ เป็ น
รู ปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจี นเหมาะสม ซึ งในการประชาสัมพันธ์ในเข้าถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
จําเป็ นต้องใช้ภาษาที จูงใจ สะกิ ดใจ การสื อสารการตลาด มองเห็ นถึง ว่า ข้อความที จูงใจผูบ้ ริ โภค ว่าผลิตภัณฑ์มะไฟจี น
เป็ นสิ นค้าประจําถิน “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” หรื อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เป็ นสิ นค้าแปลกใหม่ น่าสนใจ “มาน่านทังที ตอ้ ง
ได้ลองชิมมะไฟจีน” และผลิตภัณฑ์มะไฟจีนเป็ นสินค้าเพือสุขภาพ “มะไฟจีน สมุนไพรตํารับยาจีนโบราณ” เป็ น ข้อความที
กระตุน้ ความสนใจ ส่ งผลให้ตดั สินใจซื อผลิตภัณฑ์มะไฟจีนมากขึน
การได้รับรู ้ขอ้ มูลเกียวกับผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ต่อการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีนแน่นอน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง ผูซ้ ื อส่ วนใหญ่ประสงค์จะเลือกซื อผลิตภัณฑ์มะไฟจีน เพือเป็ นของฝาก/ของที ระลึก สําหรับญาติ มิตรที อยูต่ ่างจังหวัด
และซื อเพือรับประทานเอง ดังนันการพัฒนารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด จําเป็ นต้องให้รายละเอียดข้อมูลทีน่ าสนใจ
และชัดเจน เชือถือได้
ทังนี การตัดสิ นใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์มะไฟจี น มีปัจจัยด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยด้านสิ นค้า ว่าเป็ นสินค้ามี
เอกลักษณ์เฉพาะถินน่าน และเป็ นของฝาก/ของทีระลึก ปั จจัยด้านราคา สิ นค้ามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสิ นค้ามีหลาย
ระดับราคาให้เลือก ปั จจัยด้านการจัดจําหน่าย หากมีจาํ หน่ายทัวไปในแหล่งท่องเที ยว หาซื อได้ง่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มี ผลิ ต ภัณ ฑ์ ตวั อย่างให้ท ดลองชิ ม และมี การจัด วางสิ น ค้าน่ าสนใจ พบเห็ น ได้ง่าย ล้วนแล้วแต่มี ผล ในการ
ตัดสิ นใจเลือกซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ทังสิ น
วัตถุประสงค์ การวิจยั ข้ อที 2 เพือพัฒ นาการสื อสารทางการตลาดเพือส่ งเสริมตลาดของผลิตภัณฑ์ มะไฟจีน
ผลการวิจัย แสดงให้เห็ นว่า ช่ องทางการเผยแพร่ ป ระชาสัมพันธ์ผลิต ภัณฑ์มะไฟจี น ทังการพัฒ นา รู ปแบบ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ให้มีขอ้ มูลที นําเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่ าสนใจ เท่ ากันกับการ
จัดลําดับเนือหาเป็ นขันตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย และ รู ปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ควรจัดรู ปแบบใน
เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลทีนําเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ
รู ปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน ว่าแผ่นพับควรมีสีสันสวยงาม น่าสนใจ เพิมรู ปผลิตภัณฑ์
มะไฟจีนให้มาก และเป็ นภาพขนาดใหญ่ บรรจุเนื อหารายละเอียดให้กระชับ ไม่ควรมีเนื อหารายละเอียดมากเกิ นไป ซึงทํา
ให้นกั ท่องเทียวไม่ค่อยสนใจ ควรมีขอ้ มูลอย่างครบถ้วน และเป็ นเรื องราวอันมีประโยชน์ของมะไฟจีน
รู ปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มะไฟจีนว่า ควรปรับปรุ งสี สัน และข้อมูลให้ครบถ้วน เพิมรู ปภาพผลิตภัณฑ์
ให้สวยงาม ชัดเจน และควรเพิมเติมเนือหาใหม่ ๆ ทีน่าสนใจ
ข้ อเสนอแนะเกียวกับการประชาสั มพันธ์ ผลิตภัณฑ์ มะไฟจีน
ผลการวิจยั พบว่า ข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกับการประชาสัมพัน ธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจี น เช่น เพิมป้ ายโฆษณา
นิ ท รรศการ หรื อ ทําสื อประชาสัม พัน ธ์ต ามสถานที ท่ องเที ยวในจัง หวัด น่ าน ให้ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ม ะไฟจี น
ทางเฟสบุ๊ ค ทางไลน์ ทางยูทูบ ประชาสัม พัน ธ์ผลิต ภัณฑ์มะไฟจีน ผ่านสื อทางสิ งพิมพ์,หนังสื อพิมพ์,นิ ตยสาร แผ่น พับ
ประชาสัม พันธ์ ผลิ ตภัณฑ์มะไฟจีน ทางรายการโทรทัศ น์ การให้สัมภาษณ์ผูผ้ ลิตมะไฟจีน โฆษณา และประชาสัมพัน ธ์
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุทอ้ งถิน
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1. ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจ ัยครั งนี ทําให้ ท ราบถึ ง รู ป แบบพื นฐานในการประชาสั ม พัน ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม ะไฟจี น จึ ง มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี
1. ชุมชนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์มะไฟจีน พึงตระหนักว่า สื อประชาสัมพันธ์ และการสือสารทางการตลาด มีผล
ต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซือผลิตภัณฑ์มะไฟจีน อันมีผลต่อรายได้ระยะยาวของชุมชนเอง
2. ชุมชนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์มะไฟจีน พึงหาช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนให้มาก
ขึน
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
. การศึ กษาวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด ที ส่ งเสริ มตลาดของผลิ ตภัณ ฑ์
มะไฟจีนเท่านัน ในการวิจยั ครังต่อไปอาจมีการศึกษารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด ทีส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน
อืน ๆ เพือเพิมรายได้แก่ชุมชน
2. การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการพัฒนาการสื อสารทางการตลาดเพือส่ งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
เท่านัน ในการวิจยั ครังต่อไปอาจมีการพัฒนารู ปแบบการสื อสารทางการตลาด ทีส่งเสริ มตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนอืน ๆ

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู ้วิจ ัย ขอขอบพระคุ ณ เป็ นอย่างสู ง โดยเฉพาะอย่า งยิง ผู บ้ ริ ห ารมหาวิท ยาลัยที ได้ก รุ ณ าสนั บ สนุ น ให้
โครงการวิจยั นี สําเร็ จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านทีได้ให้ขอ้ เสนอแนะตรวจทาน แก้ไข ปรับปรุ ง เพือให้
รายงานวิจยั มี ค วามถูกต้องและสมบู รณ์ยิงขึนและขอขอบคุณ สมาชิ กกลุ่มมะไฟจี นท่ าน้าว กลุ่มมะไฟจี นบ้านกอก และ
ร้านค้าผูจ้ าํ หน่ายมะไฟจีน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้ช่วยประสานงาน อํานวยความสะดวกให้แก่คณะผูว้ ิจยั ตลอดจนผูท้ ี มีส่วน
ช่วยในการให้ขอ้ มูลและตอบแบบสอบถาม

เอกสารอ้ างอิง

กรมการปกครอง. . เศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง : แนวคิดและยุทธศาสตร์ .กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิน.
กาญจนา แก้ว เทพ.
. การพั ฒ นาแนวนวั ต กรรมชุ ม ชนโดยถื อ มนุ ษ ย์ เป็ นศู น ย์ กลาง. กรุ ง เทพมหานคร : สภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพือการพัฒนา.
. 2540. ในองค์ การชุ มชน กลไกเพือแก้ ปัญหาและพัฒ นาสังคม. สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : แปล
นพริ นท์ติง.
แก้วสรร อติโพธิ.
. การมีส่วนร่ วมของประชาชนกุญแจดอกสําคัญในการพัฒ นาระบบประชาธิปไตย. กรุ งเทพมหานคร
: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
โกวิทย์ พวงงาม.
. การจัดการตนเองของชุ มชนท้ องถิน. กรุ งเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์.
ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา.
. วัฒ นธรรมไทยกับขบวนการเปลียนแปลงทางสังคม. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ทวีศกั ดิ นพเกสร.
. วิกฤตสั งคมไทย
กับบทบาทวิทยากรกระบวนการ เล่ ม ที . กรุ งเทพมหานคร : สํานักงาน
กองทุนเพือสังคมธนาคารออมสิ น.
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ธี ระพงษ์ แก้วหาวงษ์.
. กระบวนการเสริม สร้ างชุ ม ชนเข้ มแข็ง : ประชาคม ประชาสั งคม. ขอนแก่ น : ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาการสาธารณสุ ขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. . แนวคิดแนวทางการพัฒ นาชุมชน.กรุ งเทพมหานคร : รําไทยเพรส.
บุญชม ศรี สะอาด. . การวิจยั เบืองต้ น, พิมพ์ครังที . กรุ งเทพมหานคร : สุวรี ิ ยาสาส์น.
ประดิ ษฐ์พงศ์ อภิรัชติ กุล.
. กระบวนการมีส่วนร่ วมในการเสริม สร้ างพลัง อํานาจของผู้สูง อายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้ านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประภาพร ศรี ตระกูล. . กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒ นาหลักสู ตรสถานศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : ศูนย์
พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา.
ประเวศ วะสี.
. ประชาคมตําบล ยุทธศาสตร์ เพือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุ ขภาพ. กรุ งเทพมหานคร : พิมพ์ครัง
ที .เอดิสันเพรสโปรดักส์.
.
. ยุทธศาสตร์ ชาติเพื อความเข้ ม แข็งทางเศรษฐกิจ สั งคมและศี ลธรรม. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มูลนิ ธิ
โกมลคีมทอง.
ปาริ ช าติ วลัยเสถียร.
. กระบวนการและเทคนิค การทํางานของนักพัฒ นา.กรุ ง เทพมหานคร : สํานักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจยั .
พรพนิ ดา มุจลินทโมลี.
. กระบวนการจัด การปั ญ หากับความเข้ ม แข็งของชุ ม ชน หมู่บ้านดง ตําบลนายาง อําเภอสบ
ปราบ จังหวัดลําปาง. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เพิมวิทยา กันทะทรง.
. ปัจ จัยทีมีอิทธิพ ลต่ อกระบวนการเสริมสร้ างความเข้ ม แข็งให้ กับชุม ชน กรณีศึกษาอําเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพบู ลย์ วัฒนศิ ริธรรม.
. ประชาคมตําบล : หมายเหตุจากนักคิด สถาบันชุม ชนท้ องถินพัฒ นา. กรุ งเทพมหานคร : โอ
เดียนสโตร์.
ไพรชล ตันอุด. . การมีส่วนร่ วมของผู้นําและประชาชนในการพัฒ นาชุมชนเข้ มแข็งเมืองน่ าอยู่ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
อําเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพรัตน์ เตชะริ นทร์. . การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒ นา. กรุ งเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์.
ภัณฑิกา สหายมิตร. . ทุนทางสั งคมทีเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนบ้ านกิวลม ตําบลบ่ อหลวง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ . การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
มิ งขวัญ แดงสุ วรรณ.
. กระบวนการสร้ างความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนบ้ านโปง อํ าเภอสั น ทราย จัง หวั ด เชี ย งใหม่ .
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ยุกติ มุกดาวิจิตร.
. การก่ อตัวกระแส “วัฒ นธรรมชุ ม ชน” ในสั งคมไทย พ.ศ.
– 2537. วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วารุ ณี บัวแก้ว.
. การเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็งของชุ ม ชนด้ วยระบบมาตรฐานงานชุ ม ชน กรณีศึ กษาบ้ านสวนกล้ วย
ตําบลบ้ านส้ อง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิ ริ ข วัญ อุ ท า.
. กระบวนการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนแบบมี ส่ วนร่ วมในจั ง หวั ด ลํ า พู น . วิท ยานิ พนธ์ ม หาบัณ ฑิ ต :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สัญญา สัญญาวิวฒั น์.
. การพัฒ นาชุ มชนแบบจัดการ.กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ. มปป. แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที
(พ.ศ. – 2559). [ออนไลน์]แหล่งทีมา http://www.nesdb.go.th ( ตุลาคม ).
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

762

. รายงานการศึ กษาวิเคราะห์ ปั จ จัย ทางเศรษฐกิจ สั ง คมและวั ฒ นธรรมที สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง .
กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี .
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอัน เนื องมาจากพระราชดําริ (กปร.). มปป. เกษตรทฤษฎีใหม่ .
[ออนไลน์]แหล่งทีมา http://rdpb.go.th ( ตุลาคม ).
สุ ม าลี สัน ติ พลวุฒิและคณะ.
. ตัวชีวัด ความเข้ ม แข็งของชุ ม ชนและปั จ จัย ทีมีอิทธิพ ลต่ อความเข้ ม แข็ง ของชุ ม ชน.
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุเมธ ตันติเวชกุล. . เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มติชน.
องค์การบริ หารส่วนตําบลนาปัง. มปป. ข้ อมูลทัวไป.[ออนไลน์]แหล่งทีมา http://www.thaitambon.com ( ตุลาคม ).
อภิ ชัย พัน ธเสน.
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บทคัดย่อ

การวิจยั เรื อง โครงการวิจยั เพือพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ มีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาข้อมูลพืนฐานของนักวิจยั สังเคราะห์ผลการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ การศึกษาครัง
นี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่
อาจารย์และนักวิจัยที ได้รับการสนับสนุ นทุ นวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2559 ภายใต้โครงการวิจ ัยเพื อการพัฒนานักวิจัย
(จํานวน โครงการ) ในประเภททุนนักวิจยั เพือชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา
ตามกรอบแนวความคิดในการพัฒนานักวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น ระยะ คือ ) ระยะต้นนํา เป็ นการพัฒนานักวิจยั ให้สามารถ
ค้นหาปั ญหาการวิจยั แล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์วิจยั พร้อมทังสามารถพัฒนาโจทย์วจิ ยั สู่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ) ระยะ
กลางนํา เป็ นการดูแลติดตามนักวิจยั ระหว่างดําเนินการวิจยั เพือทราบปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจยั และหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาร่ วมกัน ) ระยะปลายนํา คือ เป็ นระยะที สนับสนุ นให้นักวิจัยทําการเผยแพร่ ผลการวิจัยของตนเอง จากการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์พบว่า
. โครงการวิจยั ภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั ( โครงการ) มีโครงการวิจยั ที ได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จและ
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จํานวน โครงการ คิดเป็ นร้อยละ . ในประเภททุน ดังนี ประเภททุนนักวิจยั เพือสังคม จํานวน
โครงการ คิดเป็ นร้อยละ . ประเภททุนนักวิจัย จํานวน โครงการ คิดเป็ นร้อยละ . และประเภททุนนักวิจยั สหกิ จ
ศึกษา จํานวน 22 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ . ทังนีนักวิจยั ได้ดาํ เนิ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ไปแล้ว จํานวน โครงการ คิดเป็ น
ร้อยละ . และอยูร่ ะหว่างการเผยแพร่ ผลงานวิจยั จํานวน โครงการ คิดเป็ นร้อยละ . ซึ งสถาบันวิจยั และพัฒนา ในฐานะ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ ได้ดาํ เนินการเร่ งรัดติดตามเพือให้นกั วิจยั สามารถดําเนินการวิจยั ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
. นั ก วิ จ ัยมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในการดําเนิ น การวิ จัยในแต่ ล ะกระบวนการ ได้ ฝึ กฝนการพัฒ นาโจทย์วิ จัย
วัตถุประสงค์การวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั การปรับปรุ งข้อเสนอโครงการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การรายงานสรุ ปผลการวิจยั
และได้ฝึกฝนการนําเสนอผลงานวิจยั การตอบข้อซักถาม และการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างนักวิจยั วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ในแต่
ละกระบวนการ
. ปั ญหาและอุปสรรค ได้แก่ ด้านปั ญหาระยะ กิ จกรรม และภาระงานประจํา เนื องจากอาจารย์และนักวิจยั มี ภาระ
งานประจํามาก และมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมและโครงการในช่วงระยะเดี ยวกัน ซึ งอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
จะต้องร่ วมกิ จกรรมดังกล่าว นักวิจยั จึงไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ครบทุกครัง ทําให้การดําเนิ นงานตามแผนงานวิจยั เกิด
ความล่าช้าจากแผนงานทีได้กาํ หนดไว้
คําสํ าคัญ : นักวิจยั , การพัฒนานักวิจยั
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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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การวิจ ัยถื อเป็ นภารกิ จหลักอย่างหนึ งของสถาบัน อุ ดมศึ กษา ตามพระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจ ัย เพราะการวิจยั จะนําไปสู่ การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ปรับปรุ งและเปลียนแปลงให้เกิ ดองค์ความรู ้ใหม่ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการ การ
เรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการแก่ สังคม สอดคล้องตามพันธกิ จของมหาวิทยาลัย โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็ น
หน่ วยงานที มีภารกิ จหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการสร้างงานวิจัย สิ งประดิ ษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้ างสรรค์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ในด้านการทําวิจยั ทีมีคุณภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของชุ มชน และสังคมให้การสนับสนุ นบุ คลากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพและเสรอมสร้ างความรู ้
เกี ยวกับการวิจัยชุ มชน กระบวนการวิจยั และการเข้าถึงข้อมูลในชุมชน เพือให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาของชุมชนและการ
สนับสนุ นให้มี การนําองค์ความรู ้จากมหาวิทยาลัยมาร่ วมวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม เพื อให้ผูป้ ระกอบการ
พัฒนาความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรื อกระบวนการแก้ไขปั ญหาสิ งแวดล้อม
ทีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยการสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ จากกระบวนการวิจยั เป็ นสําคัญ
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้อาจารย์และนักวิจยั ทําการวิจัย โดยมีการจัดสรรทุนอุดหนุ นงานวิจยั ของ
มหาวิ ท ยาลัยทุ กปี และส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ อาจารย์และนั กวิ จัยเสนอขอทุ น อุ ดหนุ น งานวิจ ัยจากแหล่ งทุ น ต่ างๆ เช่ น
ทุนสํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ ทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
วิจยั (สกว.) โดยในแต่ละปี จะมีอาจารย์และนักวิจยั ส่ งข้อเสนอโครงการวิจยั เพือรับการพิจารณาสนับสนุ นวิจยั เป็ นจํานนมาก แต่
จากการติ ดตามและประเมิ นผล พบว่า มี ข ้อเสนอโครงการวิจ ัยที ไม่ผ่านการพิจารณาเป็ นจํานวนหนึ ง อาจด้วยข้อจํากัดหลาย
ประการ เช่ น ความสมบู รณ์ ของข้อเสนอโครงการวิ จัย ระยะเวลาที จํากัดของอาจารย์และนั กวิจ ัยในการพัฒ นาข้อเสนอ
โครงการวิจยั เป็ นต้น การได้มาซึ งโจทย์วิจยั การกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไม่ชดั เจน วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปล
ผลยังไม่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวจิ ยั
ดังนัน เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเริ มต้นการทําวิจยั ให้กบั นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านจึงได้จดั ให้มี
โครงการวิจัยเพื อการพัฒนานักวิจ ัย เพื อสร้ างและพัฒนานั กวิจัย ซึ งเป็ นบุ คลากรของมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ ให้มีความรู ้ ความเชี ยวชาญ ประสบการณ์ ในหัวข้อของการวิจัย จากเหตุผลดังกล่าว จึ งเห็ นควรให้มีการบริ หาร
จัดการและสนับสนุนการดําเนิ นงานวิจยั และการพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั ให้มีความรู ้และทักษะทางด้านการวิจยั นับตังแต่การ
พัฒนาโจทย์วิจยั การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพือให้
ได้ผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพ และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถินและประเทศชาติต่อไป
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานของนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1.2 เพือสังเคราะห์ผลการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจ ัย มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ น ทร์ เป็ นการวิจัยเชิ งคุณ ภาพ
(Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานของนักวิจยั และสังเคราะห์ผลการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี
1. เพือศึกษาข้ อมูลพืนฐานของนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1.1 กลุ่มผูใ้ ห้ข อ้ มูลหลัก คื อ อาจารย์แ ละนัก วิจ ยั ที ได้รับ การสนับ สนุ น ทุ น วิจ ยั งบประมาณเงิน รายได้ 2559
จํา นวน คน ในประเภททุ นนักวิจยั เพือชุ มชน ประเภททุ นนักวิจัยรุ่ น ใหม่ และประเภททุน นักวิจ ยั สหกิจศึ กษา เป็ น
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
1.2 ขันตอนการดําเนิ นการวิจยั
- การรวบรวมข้อมูลเอกสาร (documentary search) จากข้อเสนอโครงการวิจยั ของนักวิจยั ประเภททุ น
นักวิจยั เพือชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิ จศึกษา งบประมาณเงิ นรายได้ 2559
- นําข้อมูลทีเกียวข้องมาแบ่งหมวดหมู่ และแยกประเภทของข้อมูล
1.3 เครื องมือในการวิจยั แบบบันทึกข้อมูลพืนฐานของนักวิจยั
1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที ได้บนั ทึ กไว้
เพือสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านต่างๆ และทําการวิเคราะห์ตามประเด็นทีตังไว้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content
Analysis)
2. เพือสังเคราะห์ ผลการพัฒ นานักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2.1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ อาจารย์และนักวิจยั ทีได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั งบประมาณเงินรายได้ 2559 จํานวน
คน ในประเภททุ นนักวิจยั เพือชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิ จศึกษาเป็ นวิธี การเลือ กแบบ
เฉพาะเจาะจง
2.2 ทําการสังเคราะห์ ผลจากการจัดโครงการวิจัยเพือพัฒนานักวิจัย ประจําปี งบประมาณ
ซึ งมี ขนตอนการ
ั
ดําเนินการวิจยั แบ่งเป็ น ระยะ คือ ) ระยะต้นนํา เป็ นการพัฒนานักวิจยั ให้สามารถค้นหาปั ญหาการวิจยั แล้วพัฒนาไปสู่การ
สร้างโจทย์วิจยั พร้อมทังสามารถพัฒนาโจทย์วิจยั สู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Work Shop)
) ระยะที ระยะกลางนํา เป็ นการดูแลติดตามนักวิจยั ระหว่างดําเนิ นการวิจยั เพือทราบปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการวิจยั
และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยให้นกั วิจยั รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจยั พร้อมรายงานปั ญหาและอุปสรรคที
เกิ ดขึนระหว่างการดําเนิ นงานวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน พร้อมทังฝึ กปฏิ บตั ิการวิเคราะห์ขอ้ มูล ) ระยะที ระยะ
ปลายนํา เป็ นระยะทีสนับสนุ นให้นักวิจยั ทําการเผยแพร่ ผลการวิจยั ของตนเอง โดยให้นักวิจยั ฝึ กปฏิบตั ิการสรุ ปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและการเขียนรายงานสรุ ปผล พร้อมทังการรายงานความก้าวหน้าและนําเสนอผลการดําเนิ นงานวิจยั และส่ งเสริ มสนับสนุ น
ให้นักวิจยั ที ดําเนิ นการวิจยั เสร็ จสิ นทําการเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการต่างๆ ผลจากการศึกษานักวิจยั สามารถพัฒนาโจทย์
วิจัย เทคนิ คการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การพัฒนาวัตถุประสงค์การวิจยั การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย วิเคราะห์
ข้อมูล การสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานสรุ ปผลการวิจยั พร้อมนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจยั
2.3 เครื องมื อ ในการวิ จัย โดยการรวบรวมข้อ มู ล เอกสาร (documentary search) ได้ แ ก่ รายงานความก้าวหน้ า
รายงานวิจ ัยฉบั บ 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 โดยนําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีได้บนั ทึ ก
ไว้ เพือสะดวกในการวิเคราะห์ ข ้อมูลด้านต่างๆ และทําการวิเคราะห์ ตามประเด็น ที ตังไว้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื อหา
(Content Analysis)

ผลและวิจารณ์ ผล

การศึ กษาวิจัย เรื อง “โครงการวิจัยเพื อการพัฒนานักวิจ ัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ” ผู ว้ ิจัย
ทําการศึ กษาโดยการรวบรวมข้อมู 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 ดังนี
1. เพือศึกษาข้ อมูลพืนฐานของนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1.1 ข้ อมูลทัวไปของนักวิจัย
ผลจากการศึ กษาข้อมู ลพื นฐานของนักวิจัย ได้แก่ ข้อมูลโครงการวิจัย และหน่ วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พบว่า
หน่ วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยผูร้ ับทุ น ประกอบด้วย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่ องเที ยว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยเพาะช่าง
ประเภททุนวิจ ัย ที ดําเนิ นการเปิ ดรั บข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณเงิ นรายได้ ประจําปี งบประมาณ
ภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั (จํานวน โครงการ) มีขอ้ เสนอโครงการในประเภททุนต่างๆ ประกอบด้วย ประเภท
ทุนนักวิจยั เพือชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา
. ข้ อมูลข้ อเสนอโครงการวิจยั
- รายชือโครงการวิจยั ในแต่ละประเภททุนวิจยั สามารถแสดงรายชือโครงการวิจยั จําแนกตามหน่ วยงานต้นสังกัดของ
นักวิจยั ผูไ้ ด้รับทุนอุดหนุน ดังนี
ประเภททุนนักวิจยั เพือชุมชน ประกอบด้วยโครงการวิจยั จํานวน โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่างๆ ดังนี
หน่วยงาน
จํานวนโครงการ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
6
- คณะบริ หารธุรกิจ
9
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
- คณะศิลปศาสตร์
6
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว
4
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6
- วิทยาลัยเพาะช่าง
5
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ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ ประกอบด้วยโครงการวิจยั จํานวน โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่างๆ ดังนี
หน่วยงาน
จํานวนโครงการ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
2
- คณะบริ หารธุรกิจ
2
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
- คณะศิลปศาสตร์
1
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว
2
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1
- วิทยาลัยเพาะช่าง
3

ดังนี

ประเภททุ น นักวิจยั สหกิ จ ศึ กษา ประกอบด้วยโครงการวิจยั จํานวน
หน่วยงาน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- คณะบริ หารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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โครงการ จากหน่ วยงานและคณะต่างๆ

จํานวนโครงการ
2
5
8
3
2
4

2. การจําแนกกลุ่มเรื องของโครงการวิจยั ตามความสอดสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เป็ นการ
ดําเนิ น การตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ในการประกาศเปิ ดรั บข้อเสนอ
โครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได้ ซึ งมีการแบ่งกลุ่มเรื องการวิจยั ออกเป็ น กลุ่มเรื อง ได้แก่ ) กลุ่มเรื องเทคโนโลยี สิ งประดิษฐ์
และนวัตกรรม ) กลุ่มเรื องการสร้างองค์ความรู้ ) กลุ่มเรื องการพัฒนาชุมชนท้องถิน และ ) กลุ่มเรื องงานสร้างสรรค์ สามารถ
นํามาจําแนกโครงการภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
3. ด้านงบประมาณ มีการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ
ภายใต้
โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั จํานวน โครงการ ให้กบั คณะและหน่ วยงานต่างๆ เพือการบริ หารจัดการการพัฒนา
นักวิจัย ในประเภททุ น นักวิจยั เพือชุ มชน ประเภททุ น นักวิจัยรุ่ น ใหม่ และประเภททุ น นักวิจ ัยสหกิ จ ศึ กษา และให้การ
สนับสนุนโครงกาวิจยั ละ , บาท เป็ นเงินงบประมาณทังสิ น 1,900, บาท
ผลจากการศึ กษาข้อมูลพืนฐานของนักวิจยั สรุ ปได้ว่า นักวิจยั ที ได้รับการสนับสนุ นทุนวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ
ภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั (จํานวน
โครงการ) มีกระบวนการในการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั ผ่านคณะอนุ กรรมกรรมการวิจยั เป็ นผูพ้ ิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ งมี
หน่ วยงานต้นสังกัด ของนักวิจยั ผูร้ ั บทุน ประกอบด้วย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ คณะอุ ตสาหกรรมการโรงแรมและการท่ องเที ยว คณะอุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยเพาะช่าง ในประเภททุ นนักวิจยั เพือชุมชน จํานวน โครงการ ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ จํานวน 12 โครงการ ประเภท
ทุ นนักวิจัยสหกิ จศึ กษา จํานวน 24 โครงการ ทังนี ให้การสนับสนุ นโครงการวิจ ัยละ , บาท เป็ นเงิ นงบประมาณทังสิ น
1,900, บาท
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2. เพือสังเคราะห์ ผลการพัฒ นานักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2.1 กระบวนการในการพัฒ นานักวิจัย
กระบวนการในการพัฒนานักวิจยั เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั และสามารถดําเนิ นการวิจยั ได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ดาํ เนิ นการโดยจัดการอบรมพัฒ นาศักยภาพนักวิจยั จํานวน ครัง และมี เงื อนไขให้หัวหน้า
โครงการวิจยั หรื อผูร้ ่ วมโครงการวิจยั ต้องเข้าร่ วมการอบรมทุกครัง บนพืนฐานของกรอบแนวคิดการวิจยั ใน ระยะ ดังนี
2.1.1 ระยะต้นนํา เป็ นการพัฒนานักวิจยั ให้สามารถค้นหาปั ญหาการวิจยั แล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์
วิจัย พร้ อมทังสามารถพัฒ นาโจทย์วิจัย สู่ ก ารพัฒ นาข้อ เสนอโครงการวิจัย เพื อให้ได้ข ้อเสนอโครงการวิจัยที สมบู รณ์
ดําเนิ นการดังนี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครังที ดําเนิ นการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ประเภททุ นนักวิจัย
เพือชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุน นักวิจยั สหกิ จ โดยมี วตั ถุประสงค์ เพือเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ
เกี ยวกับการเลื อกหัวข้อวิจยั โจทย์วิจยั และเทคนิ คการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอเชิ งหลักการ (Concept
Paper)
ผลจากการเข้าร่ วมโครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพนักวิจยั นักวิจยั ได้ปรับแก้ไขชือเรื องโครงการวิจยั
ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
2.1.2 ระยะกลางนํา เป็ นการดูแลติ ดตามนักวิจยั ระหว่างดําเนินการวิจยั เพือทราบปั ญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนิ นการวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยให้นกั วิจยั รายงานความก้าวหน้าการดําเนิ นงานวิจยั พร้อมรายงานปั ญหา
และอุปสรรคทีเกิดขึนระหว่างการดําเนิ นงานวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครังที ดําเนิ นการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ประเภททุ นนักวิจัย
เพือชุมชน ประเภททุนนักวิจยั เพือสังคม ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ ติดตามความก้าวหน้าระหว่างดําเนินการวิจยั เพือทราบปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจยั และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่ วมกัน
ผลจากการเข้าร่ วมการอบรมเพื อพัฒ นาศัก ยภาพนัก วิจ ัย ครั ง พบว่า นั กวิจัย ส่ วนใหญ่ ที เข้าร่ วม
โครงการอบรมเพือนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนิ นการวิจยั นัน อยูใ่ นขันตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล และส่ วนนักวิจยั ทีไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ เนื องจากติดภาระงานสอนและอยู่ระหว่างการจัดทําเครื องมือใน
การเก็บข้อมูลเพือการวิจยั
2.1.3 ระยะปลายนํา คื อ เป็ นระยะที สนับสนุ นให้ นั กวิ จัยทําการเผยแพร่ ผลการวิจัยของตนเอง โดยให้
นักวิจยั ฝึ กปฏิ บตั ิการสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานสรุ ปผล พร้อมทังการรายงานความก้าวหน้าและนําเสนอผล
การดําเนิ นงานวิจยั และส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั วิจยั ทีดําเนินการวิจยั เสร็ จสิ นทําการเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการต่างๆ
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครังที 3 ดําเนิ นการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ประเภททุนนักวิจัย
เพือสังคม ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนิ นงานวิจยั และรายงานสรุ ปผลการวิจยั รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานวิจยั เพือให้นกั วิจยั มีโอกาสได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะจากท่ านวิท ยากรผูท้ รงคุณ วุฒิ และมีเวที ในการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน และเพือพัฒ นา
ศักยภาพนักวิจยั ส่ งเสริ ม สนับสนุนและกระตุน้ ให้เกิดงานวิจยั ที ดี สู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติมาก
ยิงขึน
ผลจากเข้าร่ วมโครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพนักวิจยั พบว่า นักวิจยั ทีเข้าร่ วมโครงการครังที เพือนําเสนอ
ความก้าวหน้า นักวิจยั ดําเนิ นโครงการวิจยั แล้วเสร็ จและปิ ดโครงการ จํานวน โครงการ ซึ งคิดเป็ นร้อยละ . จากจํานวน
โครงการวิจยั ทังหมดภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั ( โครงการ) ในแต่ละประเภททุนวิจยั ดังนี ประเภททุนนักวิจยั
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เพือสังคม จํานวน โครงการ คิดเป็ นร้อยละ . จากโครงการวิจยั จํานวน โครงการ ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ จํานวน
โครงการ คิดเป็ นร้อยละ . จากโครงการวิจยั จํานวน โครงการ ประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึ กษา จํานวน โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ . จากโครงการวิจยั จํานวน โครงการ
2.2 ผลทีเกิดจากกระบวนการพัฒ นานักวิจยั
จากการดําเนิ นการตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการพัฒนานักวิจยั ใน ระยะ ได้แก่ ระยะต้นนํา ระยะกลางนํา
ระยะปลายนํา ดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ผลทีเกิดขึนจากกระบวนการได้ดงั นี
2.2.1 นักวิจยั ดําเนิ นการวิจยั แล้วเสร็ จและส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จํานวน โครงการ คิดเป็ นร้อยละ .
จากจํานวนโครงการวิจัยทังหมดภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั ( โครงการ) จําแนกเป็ นแต่ ละประเภททุนดังนี
ประเภททุ นนักวิจัยเพือสังคม จํานวน โครงการ คิ ดเป็ นร้อยละ . จากโครงการวิจ ัย จํานวน โครงการ ประเภททุ น
นักวิจัย จํานวน โครงการ คิดเป็ นร้อยละ . จากโครงการวิจยั จํานวน โครงการ และประเภททุนนักวิจัยสหกิ จศึ กษา
จํานวน 22 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 91.67 จากโครงการวิจยั จํานวน 2 โครงการ
2.2.2 มี นั กวิจัยที ดําเนิ นการขออนุ ม ัติ ขยายเวลาการวิจัย จํานวน โครงการ ซึ งคิ ดเป็ นร้ อย . จากจํานวน
โครงการวิจยั ทังหมดภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั ( โครงการ) ซึ งสถาบันวิจยั และพัฒนา ในฐานะหน่วยงานที
รับผิดชอบ ได้ดาํ เนินการเร่ งรัดติดตามเพือให้นกั วิจยั สามารถดําเนินการวิจยั ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
2.2.3 มีโครงการวิจยั ทีได้ดาํ เนิ นการเผยแพร่ แล้ว จํานวน โครงการ ซึ งได้รับการอนุมตั ิปิดโครงการวิจยั สมบูรณ์
ทังนี ยังมีโครงการวิจยั ทีอยูร่ ะหว่างการเผยแพร่ ผลงานวิจยั จํานวน โครงการ
2.2.4 นักวิจัยได้ฝึกฝนการนําเสนอผลงานวิจยั การตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างนักวิจ ัย
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ในแต่ละกระบวนการ
2.2.5 มีการบูรณาการงานวิจยั ร่ วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2.2.6 นักวิจัยรุ่ นใหม่ มี ความรู ้ ความเข้าใจในการดําเนิ นการวิจัย และมี ศ ักยภาพในการเสนอของบประมาณ
แผ่นดิน หรื องบประมาณภายนอกอืนๆ ได้
2.2.7 นักวิจยั เข้าใจและทราบเทคนิ คในการเรี ยนรู ้ชุมชน เข้าใจพืนฐานและความเป็ นมาตลอดจนวิธีการขันตอน
ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างลึกซึงมากยิงขึน
2.3 ปัญหาและอุปสรรค
การจัดโครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ประจําปี งบประมาณ
2559 มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจยั ดังนี
2.3.1 ระยะเวลา เนื องจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที เป็ นผูไ้ ด้รับการสนับสนุนทุนวิจยั มาจากหลากหลายหน่วยงานและ
ต่างพืนทีทําให้นกั วิจยั ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ครบทุกครัง
2.3.2 ด้านกิจกรรม ด้วยมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนทีอาจารย์และนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยจะต้องร่ วม
กิจกรรมดังกล่าว และมีการจัดกิจกรรมและโครงการในช่วงระยะเดียวกัน ทําให้นกั วิจยั ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ครบทุกครัง
2.3.3 ด้านภาระงานประจํา ด้วยอาจารย์นกั วิจยั มีภาระงานประจํามาก จึงทําให้การดําเนินงานตามแผนงานวิจยั เกิด
ความล่าช้าจากแผนงานทีได้กาํ หนดไว้ จึงทําให้การรายงานความก้าวหน้าการดําเนิ นงานวิจยั มายังผูร้ ับผิดชอบแผนงานเกิดความ
ล่าช้าตามไปด้วย
2.3.4 ด้านการนําผลงานวิจยั ไปเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ ด้วยสถาบันวิจยั และพัฒนามีการกําหนดระยะเวลา
ของการนําผลงานวิจยั ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ภายในระยะเวลา ปี และใช้การนําไปประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที ระบุ
ในสัญญา ซึ งเมือใกล้ครบกําหนด นักวิจยั มักจะละเลยการนําผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ การนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ให้ทนั
ต่อระยะเวลาทีกําหนด
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การศึ กษาวิจ ัย เรื อง “โครงการวิจัยเพือการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ” โดยนํา
ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ครังนี มาประมวลความรู ้ผ่านการนําเสนอในบทนี โดยมีวตั ถุประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้ดงั นี
1. เพือศึกษาข้ อมูลพืนฐานของนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1.1 ข้ อมูลทัวไปของนักวิจยั
ผลจากการศึ กษาข้อมู ลพื นฐานของนักวิจัย ได้แก่ ข้อมูลโครงการวิจัย และหน่ วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พบว่า
หน่ วยงานต้นสั งกัดของนักวิ จัยผู้รั บทุ น ประกอบด้วย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ คณะบริ ห ารธุ รกิ จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที ยว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยเพาะช่าง
1.2 ข้ อมูลข้ อเสนอโครงการวิจยั
ผลจากการศึ กษาประเภททุ นวิจยั ที ได้ดาํ เนิ นการเปิ ดรั บข้อเสนอโครงการวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ
ภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั (จํานวน โครงการ) มีขอ้ เสนอโครงการในประเภททุนต่างๆ ดังนี
ประเภททุนนักวิจยั เพือชุมชน มีจาํ นวนข้อเสนอโครงการวิจยั ทีได้รับทุนอุดหนุ น จํานวน โครงการ ประเภททุนนักวิจยั
รุ่ น ใหม่ มี จาํ นวนข้อเสนอโครงการวิจยั ที ได้รับ ทุ น อุด หนุ น จํานวน 12 โครงการ และประเภททุ น นักวิจยั สหกิ จศึ กษา
มีจาํ นวนข้อเสนอโครงการวิจยั ที ได้รับทุ นอุดหนุ น จํานวน 24 โครงการ ทังนี มีการจําแนกกลุ่มเรื องของโครงการวิจยั ตาม
ความสอดสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการประกาศเปิ ดรับข้อเสนอ
โครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได้ ซึ งมีการแบ่งกลุ่มเรื องการวิจยั ออกเป็ น กลุ่มเรื อง ได้แก่ ) กลุ่มเรื องเทคโนโลยี สิ งประดิษฐ์
และนวัตกรรม ) กลุ่มเรื องการสร้างองค์ความรู ้ ) กลุ่มเรื องการพัฒนาชุมชนท้องถิน และ ) กลุ่มเรื องงานสร้างสรรค์
1.3 ด้ านงบประมาณ
ผลจากการศึ กษาการจัด สรรทุ น อุ ด หนุ น วิจัย จากงบประมาณเงิ น รายได้ ประจําปี งบประมาณ
ภายใต้
โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั (จํานวน โครงการ) พบว่ามีการจัดสรรทุนอุดหนุนให้กบั คณะและหน่ วยงานต่างๆ
เพือการบริ หารจัดการการพัฒนานักวิจยั ในประเภททุนนักวิจยั เพือชุมชน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ ประเภททุนนักวิจยั
สหกิจศึกษา และให้การสนับสนุนโครงกาวิจยั ละ , บาท เป็ นเงินงบประมาณทังสิ น 1,900,000
2. เพือสังเคราะห์ ผลการพัฒ นานักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2.1 กระบวนการในการพัฒ นานักวิจัย
กระบวนการในการพัฒนานักวิจยั เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั และสามารถดําเนิ นการวิจยั ได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ดาํ เนิ นการโดยจัดการอบรมพัฒ นาศักยภาพนักวิจยั จํานวน ครัง และมี เงื อนไขให้หัวหน้า
โครงการวิจยั หรื อผูร้ ่ วมโครงการวิจยั ต้องเข้าร่ วมการอบรมทุกครัง บนพืนฐานของกรอบแนวคิดการวิจยั ใน ระยะ ดังนี
2.1.1 ระยะต้นนํา เป็ นการพัฒนานักวิจยั ให้สามารถค้นหาปั ญหาการวิจยั แล้วพัฒนาไปสู่ การสร้างโจทย์วิจยั
พร้อมทังสามารถพัฒนาโจทย์วิจยั สู่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั เพือให้ได้ขอ้ เสนอโครงการวิจยั ทีสมบูรณ์ ดําเนิ นการ
ดังนี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครังที แบ่งการดําเนินการเป็ น ช่วง ดังนี
ช่วงที มีวตั ถุประสงค์เพือเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการเลือกหัวข้อวิจยั โจทย์วิจยั เทคนิคการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจยั และพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โดยมีนกั วิจยั เข้าร่ วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ใน
ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ จํานวน คน และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา จํานวน คน และมีการจัดกิจกรรมในการอบรม
ประกอบด้วยการชี แจงวัตถุ ประสงค์ของการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพือให้นักวิจ ัยได้รับทราบถึงเป้ าหมายและ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ขันตอนการพิจารณาและการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั ของทุนวิจยั ประเภทต่างๆ ภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั (จํานวน
โครงการ) การบรรยายการอภิปราย เพือให้นักวิจยั เกิดแนวความคิดของการพัฒนางานวิจยั ทีสามารถนําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม เพือให้นกั วิจยั เข้าใจหลักการของการพัฒนาโจทย์วิจยั การกําหนดวัตถุประสงค์ทีสามารถวัดได้ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ ได้จริ ง การแบ่ งกลุ่ มฝึ กปฏิ บ ัติ เพื อฝึ กปฏิ บ ัติ การพัฒนาวัตถุ ประสงค์การวิจ ัย โดยให้นักวิจัยทบทวน
วัตถุประสงค์โครงการวิจยั ของตนเอง และนําเสนอเพือให้ผทู ้ รงคุณวุฒิเสนอแนะและแลกเปลียนกับนักวิจยั ท่านอืน ทังนีผลจาก
การเข้าร่ วมโครงการอบรมเพื อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นั กวิ จ ัยได้ ปรั บ แก้ไขชื อเรื องโครงการวิ จ ัยตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ในประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ จํานวน โครงการ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา จํานวน โครงการ
ช่วงที มีวตั ถุประสงค์ เพือเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการเลือกหัวข้อวิจยั โจทย์วิจยั และเทคนิ ค
การพัฒ นาข้อเสนอโครงการวิจ ัย และพัฒ นาข้อเสนอเชิ งหลักการ (Concept Paper) โดยมี นักวิจัยเข้าร่ วมการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจยั ประเภททุนนักวิจยั เพือสังคม จํานวน คน และมีการจัดกิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย
เพือให้นักวิจยั เข้าใจและทราบเทคนิ คในการเรี ยนรู ้ชุมชน เข้าใจพืนฐานและความเป็ นมาตลอดจนวิธีการขันตอนในการ
พัฒนาชุมชน และการแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิ บตั ิ เพือให้นักวิจยั ฝึ กการพัฒนาโจทย์วิจยั ปรับปรุ งข้อเสนอโครงการวิจยั วัตถุประสงค์
การวิจยั และกรอบแนวคิดการวิจยั ทบทวนวัตถุประสงค์โครงการวิจยั ของตนเอง และนําเสนอเพือให้ผทู ้ รงคุณวุฒิเสนอแนะและ
แลกเปลียนกับนักวิจยั ท่านอืน ทังนีผลจากการเข้าร่ วมโครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพนักวิจยั นักวิจยั ได้ปรับแก้ไขชื อ
เรื องโครงการวิจยั ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 โครงการ
2.1.2 ระยะกลางนํา เป็ นการดูแลติดตามนักวิจยั ระหว่างดําเนินการวิจยั เพือทราบปั ญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนิ นการวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยให้นกั วิจยั รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจยั พร้อมรายงาน
ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนระหว่างการดําเนิ นงานวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั งที มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื อติ ดตามความก้าวหน้ าระหว่างดําเนิ นการวิจัย
เพือทราบปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการวิจยั และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยมีนักวิจยั เข้าร่ วมการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ในประเภททุ นนักวิจัยเพือสังคม จํานวน คน ประเภททุ นนักวิจัยรุ่ นใหม่ จํานวน คน และประเภททุ น
นักวิจยั สหกิจศึกษา จํานวน คน และมีการจัดกิจกรรมในการอบรมโดยการแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ เพือให้นกั วิจยั เข้าใจในหลักการ
และกะบวนการในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทังนี ผลจากการเข้าร่ วมการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครัง พบว่า นักวิจยั ส่ วน
ใหญ่ ทีเข้าร่ วมโครงการอบรมเพือนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนิ นการวิจยั นันอยู่ในขันตอนของการเก็ บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และส่ วนนักวิจยั ทีไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ เนื องจากติดภาระงานสอนและอยูร่ ะหว่างการจัดทําเครื องมือใน
การเก็บข้อมูลเพือการวิจยั
2.1.3 ระยะปลายนํา คือ เป็ นระยะทีสนับสนุ นให้นกั วิจยั ทําการเผยแพร่ ผลการวิจยั ของตนเอง โดยให้นกั วิจยั ฝึ ก
ปฏิบตั ิการสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานสรุ ปผล พร้อมทังการรายงานความก้าวหน้าและนําเสนอผลการดําเนิน
งานวิจยั และส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั วิจยั ทีดําเนินการวิจยั เสร็ จสิ นทําการเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการต่างๆ
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครังที 3 มีวตั ถุประสงค์เพือติ ดตามความก้าวหน้าการดําเนิ นงานวิจยั และ
รายงานสรุ ปผลการวิจยั รับฟังปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานวิจยั เพือให้นกั วิจยั มีโอกาสได้รับฟังข้อเสนอแนะจาก
ท่ านวิท ยากรผู ้ทรงคุ ณ วุฒิ และมี เวที ใ นการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างนัก วิจ ัยด้วยกัน และเพือพัฒ นาศักยภาพนักวิจัย
ส่งเสริ ม สนับสนุนและกระตุน้ ให้เกิดงานวิจยั ทีดี สู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติมากยิงขึน โดยมีนกั วิจยั
เข้าร่ วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในประเภททุนนักวิจยั เพือสังคม จํานวน คน ประเภททุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ จํานวน
คน และประเภททุ นนักวิจัยสหกิ จศึ กษา จํานวน คน และมี การจัดกิ จกรรมในการอบรมโดยการแบ่ งกลุ่มฝึ กปฏิ บ ัติ เพือ
นําเสนอผลการศึ กษาและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผูท้ รงวุฒิ และนําปรับปรุ งแก้ไขรายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ สามารถนําไปเขียนบทความวิจยั เพือการเผยแพร่
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โดยก่อนการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ครังที พบว่า นักวิจยั ดําเนิ นการวิจยั แล้วเสร็ จตามระยะเวลา
ที ระบุ ในสั ญ ญา จํานวน โครงการ และอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการดําเนิ น การวิจ ยั จํานวน โครงการ และ
โครงการวิจยั ทีนําไปเผยแพร่ จํานวน โครงการ ภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั (จํานวน โครงการ) และนักวิจยั
ยกเลิกโครงการวิจยั เนืองจากลาออกจากราชการ จํานวน โครงการ
ทังนีผลจากเข้าร่ วมโครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ พบว่า นักวิจยั ทีเข้าร่ วมโครงการครังที เพือนําเสนอ
ความก้าวหน้า นักวิจยั ดําเนินโครงการวิจยั แล้วเสร็ จและปิ ดโครงการ จํานวน โครงการ ภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนา
นักวิจยั (จํานวน โครงการ) และเมือจําแนกในแต่ละประเภททุนวิจยั สามรถอธิบายได้ดงั นี ประเภททุนนักวิจยั เพือสังคม
จํา นวน โครงการจากโครงการวิจัย จํานวน โครงการ ประเภททุ น นั ก วิ จ ัย รุ่ น ใหม่ จํา นวน โครงการจาก
โครงการวิจ ัยจํานวน โครงการ ประเภททุ น นักวิจัยสหกิ จ ศึ กษา จํานวน โครงการจากโครงการวิจัยจํานวน
โครงการ
2.2 ผลทีเกิดจากกระบวนการพัฒ นานักวิจยั
จากการดําเนินการตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการพัฒนานักวิจยั ใน ระยะ ได้แก่ ระยะต้นนํา ระยะกลาง
นํา ระยะปลายนํา ดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ผลทีเกิดขึนจากกระบวนการได้ดงั นี
2.2.1 นักวิจัยดําเนิ น การวิจ ัยแล้วเสร็ จและส่ งรายงานวิจัยฉบับ สมบู รณ์ จํานวน โครงการจากจํานวน
โครงการวิจยั ทังหมดภายใต้โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจยั ( โครงการ) จําแนกเป็ นแต่ละประเภททุนดังนี ประเภท
ทุนนักวิจยั เพือสังคม จํานวน โครงการจากโครงการวิจยั จํานวน โครงการ ประเภททุนนักวิจยั จํานวน โครงการ
จากโครงการวิจยั จํานวน โครงการ และประเภททุนนักวิจยั สหกิจศึกษา จํานวน 22 โครงการจากโครงการวิจยั จํานวน
2 โครงการ
2.2.2 มีนกั วิจยั ทีดําเนิ นการขออนุมตั ิขยายเวลาการวิจยั จํานวน โครงการจากจํานวนโครงการวิจยั ทังหมด
ภายใต้โครงการวิจ ัยเพื อการพัฒ นานัก วิจ ัย ( โครงการ) ซึ งสถาบัน วิจัยและพัฒ นาในฐานะหน่ วยงานที รั บ ผิด ชอบ
ได้ดาํ เนิ นการเร่ งรัดติดตามเพือให้นกั วิจยั สามารถดําเนินการวิจยั ได้แล้วเสร็ จตามระยะเวลา
2.2.3 มีโครงการวิจยั ทีได้ดาํ เนิ นการเผยแพร่ แล้ว จํานวน โครงการ ซึ งได้รับการอนุ มตั ิปิดโครงการวิจยั
สมบูรณ์ ทังนี ยังมีโครงการวิจยั ทีอยูร่ ะหว่างการเผยแพร่ ผลงานวิจยั จํานวน โครงการ
2.2.4 นักวิจยั ได้ฝึกฝนการนําเสนอผลงานวิจยั การตอบข้อซักถาม และการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างนักวิจยั
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ในแต่ละกระบวนการ
2.2.5 มีการบูรณาการงานวิจยั ร่ วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2.2.6 นักวิจยั รุ่ นใหม่ มีความรู ้ความเข้าใจในการดําเนิ นการวิจยั และมีศกั ยภาพในการเสนอของบประมาณ
แผ่นดิน หรื องบประมาณภายนอกอืนๆ ได้
2.2.7 นักวิจัยเข้าใจและทราบเทคนิ ค ในการเรี ยนรู ้ชุม ชน เข้าใจพืนฐานและความเป็ นมาตลอดจนวิธี การ
ขันตอนในการพัฒนาชุมชนได้อย่างลึกซึงมากยิงขึน
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนานักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็ นการดําเนิ นการเกียวกับการ
ส่งเสริ มให้อาจารย์และนักวิจยั มีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะในการดําเนินการวิจยั เป็ นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของ
ชาติ ฉบับที (พ.ศ. - ) ในยุทธศาสตร์การวิจยั ที 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร
ทางการวิจยั ได้กาํ หนดกลยุทธ์การวิจยั ทีให้ความสําคัญในเรื องต่างๆ รวม 2 กลยุทธ์ ดังนี กลยุทธ์การวิจยั ที 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิ ชย์ รวมทัง องค์ความรู ้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ใน
วิทยาการต่าง ๆ กลยุทธ์การวิจยั ที 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจยั ใน วิทยาการต่าง ๆ การสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจยั ผูว้ ิจยั มีกระบวนการในการพัฒนานักวิจยั เพือให้มี
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ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั และสามารถดําเนิ นการวิจยั ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ด าํ เนิ นการโดยจัดการอบรม
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั จํานวน ครัง บนพืนฐานของกรอบแนวคิดการวิจยั ใน ระยะ คือ ระยะต้นนํา ระยะกลางนํา และระยะ
ปลายนํา ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของปรารถนา เอนกปัญญากุล (2558) การพัฒนาประเทศให้พงพาตนเองและสารมารถแข็
ึ
งขันได้
ในระดับนานาชาติ เพือสร้างความยังยืนให้กบั ประเทศมีองค์ประกอบในการพัฒนาหลายอย่าง องค์ประกอบทีเป็ นหัวใจหลักอย่าง
หนึ ง คื อ “การวิจัย” เพราะ “การวิจยั ” เป็ นการสร้างและพัฒนาความรู้ ทีทําให้มีแนวทางและวิธีการพัฒนาประเทศได้เร็ ว อีกทัง
ประหยัดงบประมาณ เวลาและทรัพยากร ซึ งองค์ประกอบหลักที สําคัญของการวิจยั คือ “นักวิจยั ” ทีต้องพัฒนานักวิจยั มืออาชี พ
(Professional Researcher) ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และได้เสนอแนวทางในการพัฒนานักวิจยั ให้เห็นเป็ นทีประจักษ์
อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีประเด็นเกียวกับแนวทางการพัฒนาการวิจยั และนักวิจยั ไทย ตลอดจนวิธีการพัฒนานักวิจยั เพือเป็ นแนว
ทางการพัฒนานักวิจยั ทีเป็ นไปได้ 4 แนวทาง คือ แนวทางแรก ควรมีการส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพนักวิจยั อย่างเป็ นระบบชัดเจนในทุก
ภาคส่วนของสังคม แนวทางทีสอง ควรมีระบบการสนับสนุนทุนการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง เพียงพอและเหมาะสม แนวทางที
สาม ควรมีการกําหนดภาระงานด้านการวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม เพือกระตุน้ ให้อาจารย์และบุคลากรสายปฏิบตั ิการทํางานวิจยั มากขึน
แนวทางสุ ดท้าย ควรมีการสร้างบรรยากาศความตืนตัวด้านการวิจัยขึนภายในองค์กร ร่ วมทังการส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวก
ให้แก่นกั วิจยั ในรู ปแบบต่างๆ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการชืนชมผลงานนักวิจยั ให้เกิดขึนในองค์กร และจัดทําฐานข้อมูลผลงานวิจยั
ที มีคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนาวรรณ สุ ขเกษม และคณะ ( ) ดําเนิ นการวิจยั การบริ หารจัดการงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีจุดประสงค์เพือพัฒนาระบบการบริ หารจัดการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ
เพือหาแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพของงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ น วิธีการศึ กษาวิจยั ใช้วิธีการจัดประชุมเชิ งปฏิ บตั ิการ
เพือระดมความคิ ดเห็ นจากผูท้ รงคุณวุฒิและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แล้วสังเคราะห์รูปแบบของระบบการ
บริ หารจัดการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระบบการบริ หารจัดการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ประกอบไป
ด้วยระบบงานย่อย ระบบ คื อ ระบบการพัฒนาโจทย์วิจ ัย ระบบการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย ระบบการประเมินและติ ดตาม
ผลงานวิจยั และระบบการเผยแพร่ งานวิจยั ซึงรู ปแบบของระบบบริ หารการจัดการงานวิจยั จะเป็ นแนวทางหนึงในการพัฒนาคุณภาพ
ด้านงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.3 ข้ อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
2.3.1 ควรมีการสนับสนุ นส่ งเสริ มการตีพิมพ์เผยแพร่ และการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และติดตามการนํา
ผลงานวิจยั ไปตี พิมพ์เผยแพร่ และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื อง เป็ นสิ งสําคัญที จะช่วยให้ระบบการบริ หารงานวิจยั เสร็ จสิ น
ครบถ้วนและสมบูรณ์
2.3.2 ควรมีการส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนานักวิจยั ทังสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างต่อเนือง
2.3.3 ควรส่ งเสริ มระบบพีเลียงนักวิจยั โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิซึงเป็ นวิทยากรประจํากลุ่ม เพือให้คาํ แนะนําและ
ข้อเสนอ และแนวทางการดําเนินการวิจยั เพือทําให้งานวิจยั สมบูรณ์
2.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
2.4.1ควรมีการศึ กษา การพัฒนานักวิจยั ที เน้นความเชียวชาญเฉพาะ เพือให้สามารถผลิตผลลัพธ์งานวิจยั ที
สามารถนําไปประโยชน์ทางวิชาการ เชิงพาณิชย์ และแนวปฏิบตั ิทีดีดา้ นการพัฒนานักวิจยั รุ่ นใหม่จากหน่วยงานต่างๆ
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โครงการวิจยั เพือการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ สําเร็ จลงได้ดว้ ย ความเสี ยสละ
ความอนุเคราะห์และนําใจจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่ าย คณะผูว้ จิ ยั ขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี
ขอขอบคุณ คณะผูว้ จิ ยั ทุกท่านภายใต้แผนงานโครงการวิจยั ทีดําเนินการวิจยั จนสําเร็ จลุล่วงลงด้วยดี
ขอขอบคุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ที ให้การสนับสนุ นงบประมาณการวิจัย เพือการพัฒนา
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นนักวิจยั มืออาชีพในโอกาสต่อๆไป
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บทคัดย่อ

การศึ กษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่ วมกับการจัดการความรู้ของกลุ่มผูส้ ู งอายุใน
จัง หวัด ตรั ง ซึ งได้ร่ วมมื อ และประสานงานข้อ มู ล กับ สํานัก งานพัฒ นาสัง คมและความมันคงของมนุ ษ ย์จ ัง หวัด ตรั ง
ทําการศึกษาและลงพืนทีชมรมผูส้ ูงอายุ โดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ ี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการจัดประชุมกลุ่ม (Meeting) รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู ้
ต่างๆ และศูนย์เรี ยนรู ้ผสู ้ ู งอายุจงั หวัดตรัง ผลจากการศึกษา พบว่าการดําเนินการจัดการความรู้ โดยผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของผูส้ ู งอายุ มี รูปแบบกิจกรรมและองค์ความรู ้ทีหลากหลาย และสามารถดําเนิ นการจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลในระบบ
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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

บทนํา

ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีประชากรรวมประมาณ 65 ล้านคน โดยมีกลุ่มประชากรผูส้ ูงอายุอยูท่ ี 9.9 ล้านคน
คิดเป็ นร้ อยละ15.23 ของประชากรทังประเทศ และในปี พ.ศ. 2568 คาดการณ์ ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่าง
สมบูรณ์ เพราะมีผสู ้ ู งอายุมากกว่าร้อยละ 20 (ดวงฤดี ลาศุขะ, 2539) หรื อคิดเป็ นจํานวนผูส้ ูงอายุประมาณ 14 ล้านคน ดังนัน
“สังคมผูส้ ูงอายุ” จึงเป็ นอีกหนึงประเด็นทีท้าทายทีทุกภาคส่วนควรเข้ามามีบทบาทเพือให้ความสําคัญ อีกทังในแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน สู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู้
ตลอดชี วิตอย่างยังยืน รวมถึ ง การพัฒ นาผูส้ ู ง อายุใ ห้มี ค วามมันคงทางเศรษฐกิ จและสังคม มีคุณ ภาพ มี คุ ณค่ า สามารถ
ปรั บ ตัวเท่ าทัน การเปลี ยนแปลง และเป็ นพลังในการพัฒ นาสังคม สนับ สนุ น ให้มีการนําความรู ้และประสบการณ์ข อง
ผูส้ ู งอายุทีเป็ นคลังสมอง ผูม้ ี ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน พร้อมทังส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุ
สามารถพึงตนเอง โดยการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม และความจําเป็ นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยในรู ปแบบทีหลากหลาย
โดยที ผ่านมาผูส้ ู งอายุในชุ มชนจะใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมกลุ่มและขาดการดูแลคุณภาพชี วิตให้
เหมาะสม บ้างขาดการเหลียวแลจากสังคม ผูส้ ูงอายุยงั เข้าร่ วมกิจกรรมไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมกับกลุ่มผูส้ ู งอายุที
อยูช่ ุมชนเมืองหรื อชานเมืองเป็ นหลัก ซึงย่อมมีความแตกต่างกันในแง่บริ บททางชุมชน สภาพความเป็ นอยู่ และพืนฐานของ
ความรู ้และโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับจํานวนผูส้ ูงอายุมีจาํ นวนเพิมขึนเรื อยๆ ซึ งอาจนําไปสู่ การเป็ นภาระของสังคม
ในระยะยาว โดยแท้จริ งแล้วผูส้ ูงอายุเป็ นผูท้ ีได้เรี ยนรู้และมีประสบการณ์สังสมจนมีความรอบรู ้ มีทกั ษะ ความเชียวชาญใน
ด้านต่าง ๆ ทีมีคุณค่า และเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ของตนเองและสังคม จนเป็ นทียอมรับของสังคมว่าเป็ นภูมิปัญญา
หรื อปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาที ผูส้ ู งอายุได้เรี ยนรู ้ สังสมและสื บทอดต่อกันมาจากอดีตถึงปั จจุบนั มีอยู่หลากหลายทังใน
ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ด้านกองทุน
และธุ รกิ จชุ มชน ด้านศิ ลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี และด้านโภชนาการ ภูมิปัญญา
ด้านต่ าง ๆ (นิ รมล อิ น ทฤทธิ , 2547) ที กล่ าวข้างต้น เกิ ด จากการสะสมความรู ้ และประสบการณ์ อ ัน ยาวนานโดยผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้ลกั ษณะต่าง ๆ แล้วเลือกสรรนํามาประพฤติปฏิบตั ิ ปรับปรุ ง พัฒนาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง
และคนในสังคม แล้วถ่ายทอดสื บต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั (สุมาลี สังข์ศรี และคณะ, 2550)
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ดังนันคณะนักผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความสําคัญของผูส้ ูงอายุในจังหวัดตรัง (จากข้อมูลทําเนี ยบองค์กรชมรมผูส้ ูงอายุ พ.ศ.
2555 จังหวัดตรัง มี ชมรมผูส้ ู งอายุ จํานวน ชมรม) ชมรมผูส้ ู งอายุจะเป็ นกลไกสําคัญในการประสาน ดําเนินกิจกรรม
ร่ วมกันอย่างมีส่วนร่ วม และเป็ นผูท้ รงวัยวุฒิทีมีภมู ิปัญญา มีความสามารถ มีศกั ยภาพในด้านต่างๆ ซึ งมีบริ บททีแตกต่างกัน
ในแต่ละพืนที ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้รับใช้สังคมด้านการให้การศึกษาและบริ การวิชาการ
แก่สังคมทีดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง รวมถึงภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่างๆ ทีดําเนิ นกิ จกรรมการร่ วมกัน คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ
หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) ร่ วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคง
ของมนุ ษ ย์จงั หวัด ตรั ง ชมรมคลังปั ญ ญาผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรัง ซึ งจะไม่ กาํ หนดกรอบหรื อรู ป แบบการทํากิ จกรรมที เป็ น
ลักษณะสําเร็ จรู ป แต่จะผ่อนสันผ่อนยาว เพือให้เกิดผลทีตอบโจทย์ตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ ง และเพือให้เข้า
กับบริ บทหรื อข้อจํากัดทีชุมชนมีให้ได้มากทีสุด จากกระบวนทัศน์ของคนในชุมชนทีเข้ามามีส่วนร่ วมกับคณะผูว้ จิ ยั โดยจะ
ดําเนิ นการจัดการความรู ้ (Knowledge Management; KM) อย่างมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ูงอายุได้แสดงศักยภาพด้าน
การส่งเสริ มสุ ขภาพ อาชีพ และวัฒนธรรมพืนบ้าน โดยรวบรวมองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาดังเดิ มจากที ผูส้ ู งอายุได้เรี ยนรู ้สังสม
และสื บทอดต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบนั ทีมีอยูห่ ลากหลาย แล้วดําเนิ นการพัฒนาศูนย์คลังสมองและเครื อข่ายการเรี ยนรู้จาก
ผูส้ ู งอายุในแต่ละท้องถิน เพือให้เกิ ดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างกันอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน อีกทังพัฒนาฐานข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการเก็บรวบรวมองค์ความรู ้ให้เป็ นระบบแบบแผน สามารถสื บค้นองค์ความรู ้ภูมิปัญญาจาก
ผูส้ ู งอายุในรู ป แบบต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เพือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู ้ภูมิปัญญาผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรังสู่ การ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน และได้สืบทอดไปอย่างกว้างขวาง และยังยืนต่อไป
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ในการวิจัยครั งนี ได้ใ ช้แนวคิ ดที เกี ยวข้องหลายแนวคิ ด ดังนี ได้แ ก่ ) กระบวนการเรี ยนรู ้ ) การมี ส่ วนร่ วม
) บทบาทของผูส้ ู งอายุ ) ระบบฐานข้อมูล ดังนี
แนวคิดกระบวนการเรียนรู้
การเรี ยนรู้ หมายถึง การปรับเปลียนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมอันเนื องมาจากการได้รับประสบการณ์ และ
เป็ นการปรั บ เปลี ยนไปในทางที ดี ขึ น ซึ งการเรี ยนรู้ นันมี ข นตอนตั
ั
งแต่ การรับ รู้ การคิ ด การประเมิ น การเรี ยนรู้ และมี
องค์ป ระกอบที สําคัญ คื อ การสั งเกต การสงสัย การอยากรู้ ค าํ ตอบ การแสวงหา การคาดคะเน การหาข้อมูล และการ
ตรวจสอบหาคําตอบ
นิยามศัพ ท์
ภูม ิปัญ ญาท้ องถิน หรื อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หมายถึ ง ความรู ้ของชาวบ้านในท้องถินซึ งได้มา
จากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทังความรู้ทีสังสมมาตังแต่บรรพบุ รุษ สื บทอดจากคนรุ่ นหนึ ง
ไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึง ระหว่างการถ่ายทอดมีการปรับประยุกต์และเปลียนแปลงจนอาจเกิดเป็ นความรู ้ใหม่ตามสภาพการณ์ทาง
สังคมวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อม
องค์ ความรู้ (นฤมล พฤกษศิลป์ และ พัชรา หาญเจริ ญกิ จ, 2543) คือ ความรู ้ในการทําบางสิ งบางอย่างให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิทธิผลซึ งกิจกรรมอืนๆ ไม่สามารถกระทําได้
การจัดการองค์ ความรู้ ( วิจารณ์ พานิ ช, 2548) คือ การรวบรวมองค์ความรู ้ทีมีอยูใ่ นองค์กร ซึงกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้เป็ นระบบเพือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้
รวมทังปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
การเรีย นรู้ (สมชาย นําประเสริ ฐชัย.,2546) หมายถึง กระบวนการเปลียนถ่ายประสบการณ์ไปเป็ นความรู ้ ทักษะ
และเจตคติโดยอาศัยกระบวนการทีหลากหลาย
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แนวคิด การมีส่วนร่ วม
1) การมีส่ ว นร่ ว มในการค้น หาปั ญ หา และสาเหตุข องปั ญ หา และร่ ว มตัด สิ น ใจ (Participation in decision
making) ถื อ ได้ว ่าเป็ นขันตอนที สําคัญ โดยต้องทําให้ป ระชาชนเกิ ด การเรี ยนรู ้ในปั ญ หาและผลกระทบจากกิจ กรรม
ต่างๆ
2) การมี ส่ ว นร่ ว มในการลงมือ ปฏิบ ตั ิ (Participation in implementation) ชุ ม ชนอาจให้ก ารสนับ สนุ น การ
ดําเนิ นกิ จกรรมตามระดับความสามารถ
3) การมีส่วนร่ วมในการร่ ว มรับ ผลประโยชน์ (Participation in benefits) ซึ งถื อได้ว่าเป็ นแรงกระตุ น้ ให้เ กิด
การมีส่ วนร่ วม โดยผลประโยชน์อ าจเกิ ด ขึ นใน 3 รู ป แบบ คือ ผลประโยชน์ท างด้านวัต ถุ (Material benefits) สัง คม
(Social benefits) และผลประโยชน์ส่วนบุ คคล (Personal benefits)
4) การมีส่ ว นร่ วมในการประเมิน ผล (Participation in evaluation) เป็ นการร่ วมควบคุม ติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมิ นผลการดําเนิ นกิจกรรมหรื อโครงการนันๆ
บทบาทของผู้สูงอายุ
องค์การอนามัยโลกได้ให้ ความหมายของผูส้ ู งอายุไว้กว้างๆ สรุ ปได้ว่า หมายถึง ผูท้ ี มีอายุ หรื อมากกว่าเมือ
นับ ตามวัย หรื อหมายถึ ง ผู ท้ ี เกษีย ณอายุจ ากการทํา งานเมื อนับ ตามสภาพเศรษฐกิ จ หรื อ หมายถึง ผู ท้ ี สังคมยอบรั บ ว่า
สู งอายุจากการกําหนดของสังคมวัฒนธรรม
ก. ความหมายของการพึงตนเอง
การพึงตนเองเป็ นแนวคิดทีได้รับการกล่าวถึงกันมาก โดยเฉพาะในภาวะทีชุมชนและคนส่ วนใหญ่มีความยากจน
อันเป็ นผลมาจากการตามกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจทีเน้นการผลิตทีใช้เทคโนโลยี กล่าวโดยสรุ ป การพึงตนเอง คือ การที
บุคคลอมรับและเชือมันในความสามารถของตนเองในการกระทําใดๆ และได้แสดงออกตามสามารถของตนเอง สามารถ
ริ เริ มและตัดสิ นใจตลอดจนการกําหนดความต้องการทีจะเป็ นประโยชน์กบั ชี วติ ได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ของตนเองทีมีอยูแ่ ก้ไขปั ญหา แก้ไขอุปสรรคหรื อการกระทําใดๆ ให้สาํ เร็ จด้วยตนเองอย่างมันใจ ทังในร่ างกาย จิตใจ สังคม
และการเงิน เพือการมีชีวติ อยูอ่ ย่างมีคุณภาพ
ข. แนวคิดเกียวกับการพึงตนเองของผู้สูงอายุ
วงจรชีวติ เริ มตังแต่เกิดไปจนตาย มนุษย์ยอ่ มหลีกหนีความตายไปไม่พน้ เมือความตายยืนยาวออกไป เพราะมนุษย์
อายุยาวขึน ดังนัน จึงทําให้เกิดการเปลียนแปลงทางโครงสร้างสังคม นันคือ การก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ
ระบบฐานข้ อมู ล
ความหมายของระบบฐานข้อมูล (กิตติ ภัคดีวฒั นะกุล และจําลอง ครู อาหะ, 2547)
ฐานข้อมูล หมายถึ ง การรวบรวมข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน อย่างเป็ นระบบและมีแบบแผน ณ ที ใดที หนึ งในองค์กร
เพือให้ผูใ้ ช้สามารถนําข้อมูลมาประมวลผลและประยุกต์ใช้งานตามที ต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ฐานข้อมูลโดยทัวไป เกี ยวข้องกับ ส่ วนหลักๆ ดังนี
1.) ข้อมูล (Data) หมายถึ ง ข้อมูลที จัดเก็ บในระบบฐานข้อมูล ส่ วนมากหมายถึงข้อมูลดิบ ซึ งเป็ นข้อเท็จจริ งที
ได้จากแหล่งปฐมภูมิ หรื อที ได้จ ากการรวบรวมจากแหล่งอืนๆ ก็ต าม จากนันจะมีการนําข้อมูลไปเปลี ยนแปลงสภาพ
ของข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ คือ การประมวลผลให้ตรงกับ ความต้องการของผูใ้ ช้ ง่ายต่อการเข้าใจและสะดวกต่อผูใ้ ช้
รู ปแบบของข้อมูล มีหลายลักษณะ
2.) ฮาร์ ด แวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทีนํามาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ งประกอบด้วย
ส่ วนต่า งๆ เช่ น เครื องคอมพิวเตอร์ เครื องมือ สํา หรับ เก็บ รั กษาข้อ มูล เครื องมื อ สําหรับ ป้ อนข้อ มูล เครื องมือ แสดง
ผลลัพธ์ เป็ นต้น
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3.) ซอฟแวร์ (Software) ในการติด ต่อกับ ฐานข้อมูลของผูใ้ ช้จะต้องทําการผ่านโปรแกรมที ใช้ในการจัด การ
ฐานข้อมูล หน้าที ของซอฟแวร์ เหล่านี จะเรี ยกใช้ขอ้ มูล จัดการข้อมูล ควบคุม การทํา งาน ความถูกต้อง ความซับ ซ้อน
และความสัมพันธ์กนั ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล
4.) ผูใ้ ช้ฐานข้อมูล (User) สามารถแบ่ งออกได้เป็ น กลุ่ม ดังนี
- ผูท้ าํ หน้าที ในการพัฒนาโปรแกรม จะเรี ยกใช้ขอ้ มูลเพือทําการประมวลผล
- ผูบ้ ริ หาร หมายถึ ง ผูท้ ี ทําหน้าที ในการควบคุ ม ตัดสิ นใจ กําหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล
- กลุ่มผูใ้ ช้งาน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารองค์กร พนักงาน เจ้าหน้าที และผูท้ ีเกี ยวข้องกับข้อมูล
ประโยชน์ของการประมวลผลแบบฐานข้อมูล
การจัด ทําฐานข้อมูลที ดี แ ละมี ป ระสิ ทธิ ภาพช่ว ยให้ผูท้ ี จัด ทํา ฐานข้อมูล และผูใ้ ช้ฐานข้อมูลสามารถ
ค้นหาข้อมูลที ต้องการได้ ดังนี
- ช่ วยลดความซําซ้อนของข้อมูล ในกรณี ที การประมวลผลข้อมูลบางครั งข้อมูลของผูใ้ ช้แต่ละคน
ถูกเก็บไว้หลายแห่ ง
- ทําให้สามารถใช้ข อ้ มูลร่ วมกัน ได้ การจัด เก็บ ฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิท ลั สามารถที จะใช้ขอ้ มูล
ร่ วมกันได้เลยโดยไม่ตอ้ งค้นหาข้อมูลใหม่
- สามารถควบคุม มาตรฐานได้ ในการจัด ทําฐานข้อมูล ผูท้ ี มีห น้าที ในการจัดทําและบริ ห ารข้อมูล
สามารถกําหนดมาตรฐานข้อมูลให้เหมือนกันได้ เช่น หน่ วยวัด รู ปแบบการเขียน
2.4.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (database life cycle)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เป็ นขันตอนทีกําหนดขึนเพือใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพือนํามาใช้งาน ซึ งประกอบด้วย ขันตอนด้วยกัน ดังนี
. การกํา หนดความต้อ งการของระบบ (database initial study) เป็ นขันตอนที ผู พ้ ฒั นาระบบ
ฐานข้อ มูลจะต้อ งวิเคราะห์ค วามต้องการต่า งๆ ของผูใ้ ช้ง าน เพื อกําหนดจุ ด มุ่ง หมาย ปั ญ หาขอบเขต และ
กฎระเบี ยบต่า งๆ ของระบบฐานข้อ มูล ที จะพัฒ นาขึ น เพื อใช้เ ป็ นแนวทางในการออกแบบฐานข้อ มูล ใน
ขันตอนต่อไป
. การพัฒนาและการติด ตังระบบ(implementation and loading) เป็ นขันตอนในการนําเอาโครงร่ าง
ต่างๆ ของระบบฐานข้อมูลที ได้จากการออกแบบในขันตอน database design มาสร้ างเป็ นฐานข้อมูลที ใช้เก็บ
ข้อมูลจริ ง
. การทดสอบความถู กต้องและประเมิน ระบบ (testing and evaluation) เป็ นขันตอนการทดสอบ
ระบบฐานข้อมูลที พัฒนาขึน เพือหาข้อผิดพลาดต่างๆ พร้อมทังประเมิ นความสามารถของระบบฐานข้อมูลนัน
. การนําไปใช้งาน (operation) เป็ นขันตอนที นํา เอาระบบฐานข้อมูลที พัฒนาขึนเสร็ จเรี ยบร้อยไป
ใช้งานจริ ง
. การซ่ อมบํารุ งและปรั บ ปรุ งระบบ (maintenance and evolution) เป็ นขันตอนที เกิ ดขึน ระหว่าง
การใช้งานระบบฐานข้อมูลจริ ง เพือบํารุ งรักษาให้ระบบฐานข้อมูลทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมทังแก้ไข
และปรั บปรุ งระบบฐานข้อมูล
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กรอบแนวความคิด ของโครงการวิจ ัย

 ศึ กษาข้ อมู ล ทบทวน บทบาทชม รม
ผู้ สูง อายุ สํ านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมฯ ผู้ นํ า
ท้ องถิ น เครื อข่ ายประชาคมท้ องถิ นตรั ง
ในประเด็ น ถอดองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้ องถิน ของผู้สูงอายุจงั หวัดตรัง
- บริ บทของชมรมผูส้ ูงอายุ ณ ปัจจุบนั
- SWOT/ ยุทธศาสตร์/แผนงาน
- ปั ญ ห า ปั จจั ย ข้ อ เสน อแน ะที มี ผ ลต่ อ
กิจกรรม โครงการต่างๆ ของผูส้ ูงอายุ
 นําไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ /การนําไปใช้จ ริ ง / พัฒ นา
วิทยากรผูส้ ูงอายุ (องค์ความรู ้ในแต่ละด้าน)
 พัฒนาระบบสารสนเทศ- ฐานข้อมูลองค์ความรู้
ในลักษณะสื อ ภาพ วีดีโอ เป็ นต้น
 สร้างศู นย์คลังสมองผูส้ ู งอายุ อย่างน้อย ครอบคุ
ลมทั งจั ง หวัด ในการถ่ า ยท อดองค์ ค วามรู ้
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ สาธิต โดยมีส่วนร่ วมเครื อข่าย
ประชาคมท้อ งถิ น ร่ ว มกับ สํ านั ก งานพัฒ นา
สังคมฯ จังหวัดตรัง
 นําเสนอ/รายงาน เสนอแนวความคิด ร่ วมกันทุก
ภาคส่วน ในรู ปแบบเวทีประชาชน
 ประชาสัม พัน ธ์ กระบวนการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้
ของศูนย์คลังสมองผูส้ ู งอายุ จังหวัดตรัง โดยการ
มี ส่ วนร่ ว มเครื อข่ า ยภาคประชาชน ร่ วมกั บ
สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดตรัง
 ในช่ อ งทางรู ป แบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ใน
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกันทุกภาคส่ วน

-
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แบ่ งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ การมีส่วน
ร่ วมในชุ มชน PAR โดยชมรมผู้สูงอายุ และหน่ วยงาน
ทีเกียวข้ อง ประชุมกลุ่มย่อย; focus group
Tacit
Knowledge

+

Explicit
Knowledge

การให้ ความรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ ในการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิน
ในตัวผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานศูนย์ ฯ ทีประสบ
ความสําเร็จ (Success Case)
 ถอด บทเรี ย น (จั ด กลุ่ ม ศู นย์ คลั ง สม อง
ผู้สูงอายุ ตามพืนที/ตามกลุ่มองค์ ความรู้ ฯ )/
 ออกแบบและสร้ างเนื อหา โดยศู นย์ ค ลั ง
สมองฯ
 สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อระหว่ างศู น ย์ ฯ
และหน่ วยงานทีเกียวข้ อง

สํ านักงานพัฒ นาสังคมฯ
จังหวัดตรัง
ให้การสนับสนุน และ มีส่วน
ร่ วม เป็ นทีปรึ กษาในการพัฒนา
กิจกรรมร่ วมกัน

ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ขันตอนการดําเนินการวิจยั
การดําเนินงานเพือพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลจากองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถินในแต่ละผูส้ ู งอายุของในชมรม
ผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรัง เป็ นการวิจัยเชิ งปริ ม าณและคุณภาพที เน้นรู ป แบบวิจัยเชิ งปฏิ บ ัติการแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory
Action Research, PAR) ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี
ระยะที 1 การค้ นหา ทบทวนองค์ ความรู้ ภูมปิ ัญญา ทีฝังลึกในตัวผู้สูงอายุ ของกระบวนการสร้ างองค์ความรู้ ต่างๆ
ของผู้สูงอายุอย่ างมีส่วนร่ วม
1). สร้างคณะทํางานเพือร่ วมกันพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถินในผูส้ ู งอายุในแต่ละ
ชมรมในจังหวัดตรังและเตรี ยมปัจจัยนําเข้า
2). การค้นหา ทบทวนองค์ค วามรู้ ภูมิปั ญญา ประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ในแต่ละบุ คคลตังแต่อดี ตจนถึ ง
ปัจจุบนั โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูส้ ูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน หรื อ ผูน้ าํ ชุมชน ตัวแทนชมรมผูส้ ูงอายุ โดยเน้นข้อมูลทีมีความรู ้
ความเชียวชาญ ประสบการณ์ต่างๆ เพือนําข้อมูลทีได้สาํ หรับการวิเคราะห์เพือประกอบการจัดทําฐานข้อมูล โดยให้ตวั แทน
ผูส้ ูงอายุในพืนที มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการข้อมูลและรู ปแบบด้วยชุมชนของตนเอง ขันตอนนีจะได้องค์ความรู ้ทีฝังลึกใน
ตัวคน
3). จัด เวที ร่ว มสรุ ป องค์ ค วามรู้ ภูมิ ปั ญ ญา ประสบการณ์ ปราชญ์ช าวบ้าน เป็ นต้น ซึ งมี ก ารจัด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั ิการระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงานทังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึงนักวิชาการ เพือหาแนวทางการ
พัฒ นาระบบการจัด การข้อมูลฯ พร้อมทังรองรั บ ในการจัด อบรมให้ค วามรู ้และพัฒ นาศักยภาพของผูส้ ู งอายุที สามารถ
ถ่ายทอดให้ความรู ้ในสิ งทีมีความเชียวชาญ หรื อมีประสบการณ์
ระยะที การแบ่ งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ การมีส่วนร่ วมในชุ มชน PAR ในเวทีประชาชน
) จัดเวที วิเคราะห์ จะเป็ นการจัดเวที ประชาคม สร้างความรู ้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผลที
ชุมชนผูส้ ู งอายุจะได้รับ เพือกําหนดแนวทางการจัดการวิจยั /พัฒนา /ปรับปรุ ง องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ของผูส้ ูงอายุในแต่ละ
ชุมชนอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล
2) จัดอบรมให้ความรู ้และทําความเข้าใจ เผยแพร่ ต่อภาคประชาคม โดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัดการความรู ้
3) ศึกษาดูงาน / แลกเปลียนเรี ยนรู ้ กับหน่ วยงานที ประสบความสําเร็ จด้านการจัดการองค์ความรู ้ในหน่วยงาน
หรื อชุมชนผูส้ ูงอายุ (Success Case)
4) ร่ วมสรุ ปองค์ ค วามรู ้ แนวคิ ด และกระบวนการวิ ธี ก ารพั ฒ น าฐานข้ อ มู ล องค์ ค วามรู ้ ด ้ ว ยเท คโน
โลยีสารสนเทศโดยการจัดการอย่างมีส่วนร่ วม
ระยะที ถอดบทเรี ย น / (จัด กลุ่ ม ศู น ย์ ค ลัง สมองผู้ สูง อายุ ตามพื นที/ตามกลุ่ ม องค์ ค วามรู้ ฯ)/ ออกแบบและ
สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือระหว่างศูนย์ฯ และหน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1). สร้างเนื อหา หรื อบทเรี ยน เสริ มสร้างองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถินโดยเครื อข่ายฯ และ ออกแบบกิ จกรรมฯ
ในบริ บทของเครื อข่ายประชาคมผูส้ ูงอายุ โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จงั หวัดตรัง เป็ นผูส้ นับสนุน
โดยตรงและภายใต้คณะกรรมการผูส้ ู งอายุ สนับสนุนและผูป้ ฏิบตั ิงาน ,ประชาสังคมเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน และ
นักวิชาการ ด้วยกรอบเวลาแน่นอนและมอบหมายผูร้ ับผิดชอบดําเนินการต่อไป
2). นําบทเรี ยนเสริ มสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน โดยเครื อข่ายฯ ไปใช้ ซึ งเป็ นการนํารู ปแบบบทเรี ยนที
พัฒนาแล้วในขันที 1 มาทดลองใช้ เพือหาประสิ ทธิ ผลขององค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถินในกิจกรรมต่างๆ
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ระยะที 4 นําไปสู่ การปฏิบัต/ิ การนําไปใช้ จริง/ในการพัฒ นาฐานข้ อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถินโดยเครื อข่ าย

1) จัดประชุ มร่ วมกับ ผูท้ ี เกียวข้องเพือร่ วมกัน ทําความเข้าใจและทําแผนปฏิบ ัติการในกระบวนการเสริ มสร้าง
เสริ มสร้างองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถินโดยเครื อข่ายผูส้ ู งอายุอย่างมีส่วนร่ วมในและความต้องการของชุมชนในการร่ วมกัน
ถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่เยาวชนและประชาชนทีสนใจ
2) พัฒ นาระบบฐานข้อมูลองค์ค วามรู้ ภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ นในผูส้ ู งอายุ เป็ นการพัฒ นาให้มีฐานข้อมูลในระดับ
ปฏิบตั ิการ ซึงระดับปฏิบตั ิการมีลกั ษณะเป็ นฐานข้อมูลรายองค์ความรู ้ ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม
ด้านแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ซึ งฐานข้อมูลดังกล่าว ได้รับ
การออกแบบให้มีโครงสร้างเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
3) สรุ ปรู ปแบบการจัดการ และเชือมโยงข้อมูลที ได้จากการระดมสมองทังสองครัง วิเคราะห์ความพร้อมด้าน
ต่างๆ ในการปฏิบตั ิตามรู ปแบบทีได้ เช่น ทักษะทีจําเป็ นต้องใช้ แต่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานในระบบยังไม่มีช่องทางการเชือมโยง และ
ใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน เป็ นต้น
4) จัดทําข้อเสนอแผนการจัด ตังศู น ย์คลังสมองผูส้ ู งอายุ/ศู น ย์ประสานงานข้อมูล ซึ งประกอบด้วยสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์จงั หวัดตรัง เป็ นผูส้ นับสนุนโดยตรงและภายใต้คณะกรรมการผูส้ ู งอายุ สนับสนุน
และผูป้ ฏิบตั ิ งาน ,ประชาสังคมเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน และนักวิชาการ ด้วยกรอบเวลาแน่ นอนและได้รับความ
เห็นชอบจากผูบ้ ริ หารทีมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจแล้ว ให้กบั ผูร้ ับผิดชอบดําเนินการต่อไป
5) จัดทําการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คลังสมองผูส้ ูงอายุ และ เวบฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ในช่ อ งทางรู ป แบบ KM Blog. ในการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ทุ ก ภาคส่ วน ในรู ป แบบระบบฐานข้อ มูล องค์ค วามรู้
ภูมิปัญญาท้องถินในจังหวัดตรัง

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ข้อมู ลพืนฐานของสถานการณ์ ผูส้ ู งอายุ จากสํานัก งานพัฒ นาสั ง คมและความมันคงของมนุ ษ ย์จัง หวัด ตรั ง
ซึงโครงสร้างประชากรผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรัง มีประชากรทังหมด 641,684 คน แยกเป็ นเพศชาย จํานวน 314,211 คน และ
เพศหญิง จํานวน 327,473 คน
ประชากรผูส้ ู งอายุ 60 ปี ขึนไป มี จาํ นวน 89,890 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.99 ของประชากรทังหมด (641,684)
แยกเป็ น เพศชาย จํานวน 38,973 คน เพศหญิง จํานวน 50,950 คน โดยแยกเป็ น 2 ช่วงอายุ คือ
- อายุ 60-100 ปี มีจาํ นวน 89,785 คน แยกเป็ นเพศชาย จํานวน 38,902 คน เพศหญิง จํานวน 50,883 คน
- อายุ 100 ปี ขึนไป มีจาํ นวน 105 คน แยกเป็ นเพศชาย จํานวน 35 คน เพศหญิง จํานวน 70 คน
ทังนี เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุ จํานวน , คน คิดเป็ นร้อยละ . มี ชมรมผูส้ ู งอายุท ังจังหวัดตรัง
ทังหมด แห่ ง ครอบคลุมทุกอําเภอ ชมผูส้ ูงอายุ จดทะเบียนเป็ นสมาชิกสาขาสภาผูส้ ู งอายุแห่งประเทศไทย จํานวน 28
ชมรม ( ทีมา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559)
จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ปี 2559 ซึ งเก็บข้อมูล
จากผูส้ ู งอายุ จํานวน 59,959 คน มีอาชีพและรายได้ จํานวน 55,057 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.28 ส่วนอีก ,902 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.72 เป็ นคนทีไม่มีอาชีพและรายได้
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ภาพที 2 แสดงอาชีพและรายได้ของผูส้ ูงอายุ / สถานการณ์จาํ นวนผูส้ ู งอายุในแต่ละอําเภอในจังหวัดตรัง
ทีมา : ข้อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน
เข้าสู่ กระบวนการแบ่งปั นความรู ้ และการมีส่วนร่ วมในชุมชนผูส้ ู งอายุ โดยการประชุมคณะกรรมการผูส้ ู งอายุ
หน่วยงานทีเกียวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการบริ หารชมรมคลังปัญญาผูส้ ูงอายุจงั หวัดตรัง นําโดย นายจรัส ชูเมือง ประธาน
กรรมการ (คณะกรรมการชมรมจํานวน 22 ท่าน) , สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์จงั หวัดตรั ง สมัชชา
สุขภาพประชาคมตรัง เป็ นต้น โดยท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็ นประธานในกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยวางแผนไว้
อย่างเป็ นระบบเพือการสร้างความร่ วมมืออย่างเต็มที และข้อมูลมีความถูกต้อง มีขนตอนที
ั
เกียวกับชุมชนผูส้ ูงอายุ คือ
- สํารวจทัศนคติชุมชนผูส้ ู งอายุ ในแต่ละพืนที ด้านองค์ความรู ้ หรื อ ปราชญ์ชาวบ้านต่างๆ ในการได้มาซึ งการ
ถ่ายทอดความรู ้ทีได้ออกมาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด
- จับกลุ่มผูน้ าํ ความคิด เช่น ปราชญ์ชุมชน ประสบการณ์ทางอาชีพต่างๆ ในวัยทํางานของกลุ่มผูส้ ูงอายุทีผ่านมา
- ให้ชุมชน/ ชมรม ผูส้ ูงอายุมีส่วนร่ วม ในการดําเนินโครงการ จะต้องในการวางแผน วิเคราะห์ วิจารณ์ เพือทําให้
เกิดความเป็ นเจ้าขององค์ความรู้ในมิติ/ด้านต่างๆ และก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดของการดําเนินโครงการ
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ภาพที 3 ระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่ วม ของคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ ร่ วมกับภาคส่วนราชการทีเกียวข้อง
4.3. นําไปสู่ การปฏิ บ ัติ/การนําไปใช้จริ ง / พัฒ นาวิทยากรผูส้ ู งอายุ โดยดําเนิ น การรวบรวมข้อมูล/องค์ค วามรู ้ของชมรม
ผูส้ ู งอายุในแต่ละพืนที และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ ซึ งได้ศูนย์คลังสมองผูส้ ู งอายุ 3 พืนที
ด้วยกัน ได้แก่ ชมรมผูส้ ู งอายุ กลุ่มหมู่บา้ นตะเสะ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง (ปราชญ์ชาวบ้าน-เครื องมือการทําประมง), ชมรม
ผูส้ ู งอายุ กลุ่มหมู่บา้ นนําผุด อ.เมือง จ.ตรัง (เตาประหยัดพลังงาน-เครื องจักรสาน), ชมรมผูส้ ู งอายุ กลุ่มหมู่บา้ นควนธานี
อ.เมือง จ.ตรัง (เสริ มสร้างสุขภาพ-ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทร์)

ภาพที 4 รวบรวมข้อมูล/องค์ความรู ้ของชมรมผูส้ ูงอายุในแต่ละพืนที และสร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ
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ภาพที 5 ลงพืนทีชมรมผูส้ ู งอายุ กลุ่มหมู่บา้ นตะเสะ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง (ปราชญ์ชาวบ้าน-เครื องมือการทําประมง)

ภาพที 6 ลงพืนทีชมรมผูส้ ู งอายุ กลุ่มหมู่บา้ นนําผุด อ.เมือง จ.ตรัง (เตาประหยัดพลังงาน-เครื องจักรสาน)
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ภาพที 7 ลงพืนทีชมรมผูส้ ู งอายุ กลุ่มหมู่บา้ นควนธานี อ.เมือง จ.ตรัง (เสริ มสร้างสุขภาพ-ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทร์)

ภาพที 8 ระบบฐานข้อมูลคลังสมองผูส้ ูงอายุจงั หวัดตรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

787

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

788

ภาพที 9 แสดงพิกดั ตําแหน่งของศูนย์คลังสมอง กิจกรรมและองค์ความรู้ต่างๆ ของผูส้ ูงอายุแต่ละพืนทีจังหวัดตรัง
เป้าหมายโครงการ
- ได้องค์ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถินในแต่ละพืนทีแต่ละชุมชนทีผสานความรู ้ทีฝังลึกในตัวคนและความรู ้ชดั แจ้ง
ของภูมิปัญญาท้องถิน
- เกิดศู น ย์การเรี ยนรู ้จากองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถินผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรัง (ศูนย์คลังสมองผูส้ ู งอายุ) อย่างน้อย
1 ศูนย์ เพือเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ จนให้เป็ นจังหวัดต้นแบบ TRANG MODEL
- เว็บ ไซต์และรู ป แบบการจัด การระบบฐานข้อมูลด้านองค์ค วามรู้ ภูมิ ปัญญาท้องถิ นจากผูส้ ู งอายุจงั หวัด ตรั ง
ทีมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูล การเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง
- เกิดระบบและกลไกทีจะทํางานอย่างต่อเนื อง ในการจัดการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านองค์ความรู ้ ภูมิปัญญา
ท้องถินจากผูส้ ู งอายุในระดับจังหวัด

สรุ ปผลการวิจัย

โครงการวิจยั นีเป็ นโครงการทีมีความสําคัญต่อการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาผูส้ ูงอายุไทย ซึ งตรงกับนโยบายของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ทีจะเล็งเห็ นความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ
ผูส้ ู งอายุ ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งที สําคัญในสังคม และเพื อเปิ ดโอกาสให้ผูส้ ู งอายุได้แ สดงศักยภาพด้านการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
อาชีพ และวัฒนธรรมพืนบ้าน ซึงเป็ นองค์ความรู้ทีผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในวัยทํางานหรื อในอดีตทีผ่านมา จึงได้รวบรวม
องค์ความรู ้จากภูมิปัญญาผูส้ ูงอายุในจังหวัดตรัง และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดเก็บและเผยแพร่ ระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาจากผูส้ ูงอายุจงั หวัดตรัง เป็ นการให้บริ การวิชาการแก่หน่ วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพือเพิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจยั ประจําปี งบประมาณ
2560 นางทิวาพร ทวีทรัพย์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จงั หวัด
ตรัง และ นายจรัส ชู เมื อง ประธานชมรมคลังปั ญญาผูส้ ู งอายุจงั หวัดตรัง คอยให้คาํ ปรึ กษา สนับสนุ น ข้อมูลต่างๆ ในการ
ดําเนิ นการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการวิจยั จนประสบความสําเร็ จ.
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กิ ตติ ภัคดี วฒั นะกุล และจําลอง ครู อาหะ. 2547. คัมภีร์ ระบบฐานข้อมูล. พิมพ์ครังที 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 (เอกสารอัดสําเนา)
ทรงธรรม สวนยะ.
. สวัส ดิ ก ารผู ้สู ง อายุ : การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในสั ง คมไทยภายใต้ภ ายใต้ภ าวะวิก ฤติ .
กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
นฤมล พฤกษศิ ล ป์ และ พัชรา หาญเจริ ญ กิ จ . 2543. การจัดการความรู ้ = Knowledge management. ปทุ ม ธานี : รังสิ ต
สารสนเทศ
นิรมล อินทฤทธิ . 2547. พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุ ในชมรมผูส้ ูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
จัง หวัด ปราจี น บุ รี . วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาววิช าสุ ข ภาพจิ ต ภาค วิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วิจารณ์ พานิ ช. 2548. การจัดการความรู ้. มิถุนายน.
สมชาย นําประเสริ ฐชัย. 2546. เทคโนโลยีกบั การจัดการความรู ้ . กรุ งเทพฯ : ไมโครคอมพิวเตอร์.
สุ มาลี สังข์ศ รี และคณะ. 2550. โครงการวิจยั เพือพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุด้านการนําความรู้และ ประสบการณ์ ของ
ผูส้ ูงอายุมาทําประโยชน์ต่อสังคม
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คณะกรรมการจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
และ การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครังที
ด้ว ยมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย กํา หนดจัด การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ครังที และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครังที ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ณ โรงแรมเรื อรัษฎา อําเภอเมื อง จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุ ประสงค์
เพื อเป็ นเวทีเผยแพร่ ผลงานในระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ ด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและด้าน
สังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิจยั นักศึ กษา และผูส้ นใจทัวไป อีกทังเพือเป็ นการแลกเปลี ยนความรู ้ และ
ประสบการณ์ ก ารพัฒ นางานวิจยั ในสาขาวิช าต่ างๆ รวมถึ งการสร้ างเครื อข่ ายความร่ ว มมื อทางวิช าการ
ระหว่างคณาจารย์ นักวิจยั ของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุ ค ลากรของหน่ วยงาน จึ งแต่ งตัง
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที และการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ดังต่อไปนี
. คณะกรรมการฝ่ ายอํานวยการ ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ประธานกรรมการ
2. รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
5. รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ
8. รองอธิ การบดีประจําวิทยาเขตตรัง
กรรมการ
9. รองอธิ การบดีประจําวิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาํ ราญ ขวัญยืน)
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
กรรมการ
13. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์)
กรรมการ
14. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี )
กรรมการ
15. ผูช้ ่วยอธิการบดี (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
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทียว
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานนิ ติการ
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ผูอ้ าํ นวยการกองนโยบายและแผน
ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการกองประชาสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผูอ้ าํ นวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานทัวไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา

กกกก
. คณะกรรมการฝ่ ายดําเนินงาน ประกอบด้วย
1. รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
2. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
3. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
4. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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5. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ 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 ดิ เกลียงตะพงศ์
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
15. นางสาวภรณี ย ยีถิน
16. นางดาริ ณี รักษ์ทอง
17. นางสาวรัตน์วิภา 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 ขําแจ้ง
25. นายอภิชาติ คัญทะชา
26. นางสาวปุญญิศา สมจริ ง
27. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานทัวไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
28. นายสุ วรรณ พรมเขต
29. นางสาวจริ ญาภรณ์ เพชรสามสี
. 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
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
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 ใจเปี ยม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชยั รัตน์ จุสปาโล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสาวนี ย์ ชัยเพชร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์ รอด
นายกีรติ อินทรวิเศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
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. คณะกรรมการฝ่ ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒ ิพ จิ ารณาบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ มะเห
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องั คณา ใสเกือ
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 ดําสุ ด
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วนั ดี นวนสร้อย
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เลิศทิวสั ยอดลํา
กรรมการ
13. ว่าทีร้อยตรี หญิงสุ พชั ชา ชูเสี ยงแจ้ว
กรรมการ
14. สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย
กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ทรรศนีย ์ คีรีศรี
กรรมการ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
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 ดํารงเลาหพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรี อ่อนนวล
นางสาวณัฐนี ภรณ์ น้อยเสงียม
นางสาววรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
นางสาวปิ ยะนารถ อรรคไกรสี ห์
นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
นางสาวขวัญตา ตันติกาํ ธน
นางสาวบุษราคัม ทองเพชร
นายพิชิต เพ็งสุ วรรณ
นางกัลยาณี ทองเลียมนาค
นายอาคม ลักษณะสกุล
นางเพ็ญพร เกิดสุ ข
นางพัชริ นทร์ บุญนุ่น
นางสาวสุ ดคนึง ณ ระนอง
นางสาวพิมล เทียงธรรม
นางอาริ ษา โสภาจารย์
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
Mr.Daniel Edward Guiney
Mr.Steven Embree
นางสาวสมพร มณี โชติ
นางสาวฐิตินารถ คํายอด
Mr.Ryan R.Dominguez
Ms.Mitchelle R.Juaban
Mr.Lauro Sadaran Dequina Jr.
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวภรณี ย ยีถิน
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
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. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทํารวมเล่ มบทคัดย่ อ (Books of Abstract) และรายงานสื บเนื องการประชุ ม วิชาการ
(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. นายอนุ ชิต 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 ่วยเลขานุ การ
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