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ชือหนังสือ  รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี  ( th RMUTNC)   กลุ่มสาขา  มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา   เจ้าของลิขสิทธ ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์   จํานวนหน้า 79  หน้า    เผยแพร่ สิงหาคม    ออกแบบโดย  สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย    หมู่  ตาํบลไม้ฝาด อาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง        
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ครังท ี   ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 1 มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา  . ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  1. รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศทิวศั  ยอดลาํ 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิรักษ ์ สงรักษ ์4. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระภาศรี  ศรีชยั 5. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติกร  ขนัแกลว้ 6. ดร.อาคม  ลกัษณะสกุล 7. ดร.ดุสิตพร  ฮกทา 8. ดร.กิตติมา  ตนัติหาชยั  . ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวธิิดา  จรุงเกียรติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2. ดร.ภูเกริก  บวัสอน มหาวทิยาลยักรุงเทพ 3. ดร.อุดมกฤษณ์  ศรีนนัท ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพเกา้ ณ พทัลุง มหาวทิยาลยัทกัษิณ 5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิงหา ประสิทธิพงศ ์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธิพร บุญมาก มหาวทิยาลยัทกัษิณ 7. ดร.ขวญัจิตร สุวรรณนพรัตน์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 8. ดร.จินตนา กสินนัท ์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 9. ดร.ชชัวาล ชุมรักษา มหาวทิยาลยัทกัษิณ 10. ดร.อรพินท ์บุญสิน มหาวทิยาลยัทกัษิณ 11. ดร.ณัฐนนัท ์ทองมาก มหาวทิยาลยัทกัษิณ 12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรวลัภ ์ อุปถมัภานนท ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 13. รองศาสตราจารยจ์อมขวญั  สุวรรณรักษ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 14. ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศธ์ระ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศัเทพ วุฒิกนกกาญจน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
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16. ดร.ศิริรักษ ์ ธิจิตตงั ฟอสเตอร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 17. ดร.ธีระวฒัน์  อาจปรุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 18. รองศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน  แสงพิกุล มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์19. รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช  สิทธิ มหาวทิยาลยันเรศวร 20. ดร.ไชยณรงค ์ เศรษฐเชือ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 21. ดร.เฉลิมพล  ศรีทอง มหาวทิยาลยัมหิดล 22. ดร.สุนิสา ละวรรณวงษ ์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจบุรี 23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรรมกิตติ  ธรรมโม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่24. รองศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว ์ อุทุมพร มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 25. ดร.ปัญญา เลิศไกร มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 26. รองศาสตราจารย ์ดร.พนอเนือง สุทศัน์ ณ อยธุยา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นครชยั  ชาญอุไร มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 28. รองศาสตราจารย ์ดร.คณิตา  นิจจรัลกุล มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  29. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรพงศ ์ แก่นอินทร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  30. รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  มณีมยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  31. รองศาสตราจารย ์ดร.นิสากร  จารุมณี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  32. ดร.พนิดา สุขศรีเมือง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  33. รองศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 34. รองศาสตราจารย ์ดร.สมโภช รติโอฬาร มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริวรรต  สมนึก มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธญัธชั  วภิติัภูมิประเทศ สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 37. ดร.ศกัดิณสันต ์ จินตสกุล สถาบนัพลศึกษา ตรัง 38. ดร.บญัชา  พร้อมดิษฐ ์ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี 39. ดร.สมศรี  ศิริขวญัชยั นกัวิชาการอิสระ       
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คาํนํา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ระหว่างวนัที -  สิงหาคม  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง เพือเป็นเวทีสําหรับนักวิจยัในการแลกเปลียนความคิดเห็นและมุมมองในดา้นวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค ์รวมถึงการคน้พบนวตักรรมทางการศึกษาและการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี ซึงเป็นองคค์วามรู้ทีมีความสําคญัในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอยา่งยิงในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจทัวภูมิภาคของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล สู่ความมันคง มงัคัง และยงัยืน  ทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งสูงทีไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมในปีนี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัขอขอบคุณทุกท่านทีมีส่วนร่วมเสียสละทงัแรงกายและแรงใจและเวลาอนัมีค่า เพือผลกัดนัให้เกิดการประชุมวิชาการครังนีขึน และหวงัเป็นอย่างยิงว่าพลงัความร่วมมืออย่างต่อเนืองจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทงั  แห่ง จะพฒันาเติบโตต่อเนืองไปทุกปี จนกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัชนันาํของประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ประกอบไปด้วยปาฐกถาพิเศษ การนําเสนอผลงานวิจยัจากนักวิจยัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทงั  แห่ง และนกัวิจยันกัวิชาการสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนาํเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติจาํนวน  ผลงาน  ผลงานวิจยัระดับนานาชาติ  ผลงาน และสิงประดิษฐ์และนวตักรรมจาํนวน   ผลงาน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทงั  แห่ง  รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการ  (Proceeding) ฉบับนีเป็นของกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจาํนวน 74 บทความ หวงัเป็นอยา่งยิงวา่จะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจ เพอืการนาํไปแลกเปลียนความรู้ทางวชิาการในอนาคต  

           สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
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สารจากอธิการบด ี ตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ระหว่างวนัที -  สิงหาคม  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง นัน ด้วยการวิจัยเป็นเครืองมือสําคญัในการศึกษาเรืองใดเรืองหนึงอย่างละเอียดลึกซึง เพือให้ไดข้อ้มูลองคค์วามรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม หรือผลงาน ซึงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทงั  แห่ง ไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาการวิจยั และระบบส่งเสริมและสนบัสนุนการแสวงหาองค์ความรู้จากการวิจยัในแต่ละศาสตร์เพือพฒันาวิชาการ ให้สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะทีเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีเน้นทกัษะความเชียวชาญด้านเทคโนโลยี และสร้างนวตักรรมเพือชุมชนสังคม ได้มุ่งพฒันางานวิจยัทีตอบโจทย์ความต้องการในการพฒันาชุมชนทุกระดบัอยา่งต่อเนือง   ดงันนัการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ประจาํปี  ภายใตห้ัวขอ้ : ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซึงเป็นจุดสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง  แห่ง และภาคีหน่วยงานทีสนับสนุนการวิจัยระดบัประเทศ ประกอบดว้ย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) สํานกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (สวก.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบนัอุดมศึกษาทวัประเทศ ทีจะนําเสนอผลงานวิจยัอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมไทยใหเ้กิดความเขม้แขง็และยงัยนื  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบคุณหน่วยงานทีให้เกียรติเป็นเจา้ภาพร่วม และขอขอบคุณท่านวิทยากรปาฐกถาพิ เศษ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  นักวิจัย ผู ้ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย คณะกรรมการดาํเนินการจดัประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทงับุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทงั  แห่ง ทีมีส่วนร่วมใหก้ารจดัประชุมวชิาการในครังนี สัมฤทธิผลตามความมุ่งหมายทุกประการ                          ผูช่้วยศาสตราจารยย์งยุทธ  หนูเนียม                                                                                                 รักษาราชการแทน                           อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
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การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเทยีว ในพืนทอีาํเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฏร์ธานี Tour ism Safety Management in Samui Island, Suratthani Province   สุญาพร สอ้ตระกลู1* และ กนกวรรณ ศรีขวญั2  Suyaporn Sortrakul1* and Kanokwan Srikwan2  บทคัดย่อ  บทความวิจัยเรืองการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเทียว ในพืนทีอําเภอเสมุย จังหวดัสุราษฏร์ธานี                          มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเทียวใน พืนทีอาํเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี และเพือกาํหนดแนวทางการจดัการดา้นความปลอดภยัทางการท่องเทียวในพืนทีอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นงานวิจยัแบบผสมผสาน ระหวา่งงานวิจยัเชิงปริมาณ และงานวิจยัเชิงคุณภาพ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือการสงัเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และจดัประชุมกลุ่ม ผลงานวิจยัพบวา่ ปัญหาดา้นความปลอดภยัของ คือนกัท่องเทียวตระหนักถึงปัญหาสัตว์มีพิษในทะเลมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ  และปัญหาดา้นอุทกภยัรองลงมาเป็นร้อยละ  กิจกรรมกรรมการท่องเทียวทีไม่มีความปลอดภยั คือการขบัรถโกคาร์ท การปีนเขา และการปันจกัรยาน แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเทียวมีการรับรู้ถึงความปลอดภยัของเกาะสมุย คิดเป็นร้อยละ .  แนวทางการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียวอยา่งมีส่วนร่วมในพืนทีเกาะสมุย มี  ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู้คุณค่าและความเสียงด้านการท่องเทียว ด้านการพฒันาความปลอดภัยเพือการท่องเทียวในการเกิดเหตุอนัตรายต่อนกัท่องเทียวจากภยัธรรมชาติ ดา้นลกัษณะคลืนและกระแสนาํ และวสัดุแหลมคมบริเวณชายหาด ส่วนดา้นสุดท้ายคือการบริหารดา้นการจดัการ ได้แก่การควบคุมกิจกรรมการท่องเทียว และมาตรการดา้นความปลอดภยั และระบบเตือนภยั  คาํสําคญั: การจดัการ, ความปลอดภยัทางการท่องเทียว,  สมุย,  สุราษฎร์ธานี       สาขาการโรงแรมและการท่องเทียว วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตรัง ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอ   สิเกา จงัหวดัตรัง  1 Department of Hotel and Tourism, Collage of Hotel and Tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang Campus, Mai Phad Suc-district, Sikao District, Trang Province 92150 สาขาวิชาการท่องเทียว,วิทยาลยันานาชาติการท่องเทียว มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฏร์ธานี ตําบลบ่อผุด อาํเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 2 Department of  Tourism, Collage of  International Tourism, Suratthani Rajabhat University, Bo Phut Sub-district, Koh Samui District, Surattani Province 84320 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : nuchsingto@gmail.com 
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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  อุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็นแหล่งรายไดที้สําคญั คือสร้างรายไดถึ้ง 5.8 แสนลา้นบาท หรือร้อยละ 5 ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) และมีแนวโนม้เพิมสูงขึน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,2559) อีกทงัยงัมีบทบาทสําคญัในการเป็นแหล่งจา้งงานขนาดใหญ่ดว้ยสัดส่วนแรงงานในภาคบริการ (โรงแรมและภตัตาคาร การขนส่ง การขายส่ง การขายปลีก เป็นตน้) ทีเพิมขึน ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทงัภายใน และภายนอกในช่วงเวลาทีผา่นมา ไม่วา่จะเป็นวกิฤติเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2551 หรือปัญหาความมนัคงทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศ แต่ดว้ยศกัยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเทียวของไทย ทาํใหส้ามารถฟืนตวักลบัมาสู่สภาวะปกติไดอ้ยา่งรวดเร็วเมือสินเหตุการณ์วิกฤติเหล่านัน แนวโน้มนักท่องเทียวทีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยมีเพิมสูงขึนในทุก ๆ ปี ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการบนัทึกสถิติของสาํนักงานตรวจคนเขา้เมือง และกรมการท่องเทียว ชีแจงว่าในปี 2556 ประเทศไทยมีจาํนวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ,149,  คน และเพมิสูงขึนเป็น ,735,  คน คิดเป็นร้อยละ 47 ในปี 2559 หรือภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี อยา่งไรก็ตามการแข่งขนัดา้นการท่องเทียวภายในภูมิภาค และในระดบันานาชาติทาํให้ประเทศไทยไม่ควรนิงเฉย ในการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยงิเรืองของความปลอดภยัในการท่องเทียว เพราะอตัราการตายของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติในประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ทางดา้นลบในสายตานกัท่องเทียว สิงเหล่านีจึงเป็นจุดอ่อนทีทงัภาครัฐ เอกชน ตลอดจนชุมชนควรจะมีส่วนในการแกไ้ขปัญหา พร้อมทงัยกระดบัความปลอดภยัในการท่องเทียวทงัของชาวต่างชาติ และชาวไทย ให้ไดต้ามมาตรฐานสากลร่วมกนั ฟจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่การจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียวตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์นของนักท่องเทียว ยิงไปกว่านันหน่วยงานทีเกียวขอ้งทางการท่องเทียวก็ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางมาตรการในการขจดัปัญหาหรือความไม่ปลอดภัยนันให้หมดไป (พจัน์พิตตา 2552)  เกาะสมุย เป็นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียง ซึงเป็นทีรู้จักกันทัวโลกและนกัท่องเทียวต่างหลงใหลในเสน่ห์ของเกาะสมุยดินแดนเกาะมะพร้าว ปัจจุบนันีการเดินทางท่องเทียวไปยงั        เกาะสมุยมีความสะดวก มีเส้นทางเชือมโยงเมืองท่องเทียวหลกั และจงัหวดัใกลเ้คียงให้เขา้ถึงเกาะสมุยไดง่้ายมากขึน อยา่งไรก็ตามผลกระทบดา้นความปลอดภยัสาํหรับนกัท่องเทียวถือวา่มีต่อการตดัสินใจทาํให้นกัท่องเทียวขาดความ
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เชือมนัในการทีจะเขา้มาท่องเทียวทีเกาะสมุย เพราะฉะนันจึงจาํเป็นอย่างยิงที ทุก ๆ ฝ่ายทีเกียวขอ้งตอ้งดาํเนินการเร่งแก้ปัญหาต่าง ๆ เพือทีจะให้เกาะสมุยนันมีการพฒันาดา้นการท่องเทียวได้อย่างยงัยืน สร้างภาพลกัษณ์ และความเชือมนัทางการท่องเทียวกลบัคืนมา   ดังนัน คณะผู ้วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญต่อปัญหาในพืนทีทางการท่องเทียวทีสําคัญของประเทศไทย จึงทาํการศึกษาศึกษาปัญหาทางดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเทียว และหาแนวทางร่วมกนัในการจดัการดา้นความปลอดภยัทางการท่องเทียวทางทะเลชายฝังอ่าวไทย ในพนืทีอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  วธิีการศึกษา  การวิจยันีเป็นการศึกษาการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียว ในพืนทีอาํเภอเสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ซึงเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mix Methodological Research) ทีเนน้การวิจยัเชิง คุณภาพ (Qualitative research) และจะเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative research)  1. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั  .  เพอืศึกษาปัญหาความปลอดภยัทางการท่องเทียวของนกัท่องเทียวในพนืทีอาํเภอสมุย จงัหวดั สุราษฎร์ธานี   .  เพอืกาํหนดแนวทางการจดัการดา้นความปลอดภยัทางการท่องเทียวในพนืทีอาํเภอสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  . การสังเคราะห์เพือทบทวนวรรณกรรม เรืองความปลอดภัยทางการท่องเทยีว 
ชือผูแ้ต่ง ชือเรืองวจิยั วธีิการดาํเนินการ วจิยั เครืองมือทีใช ้สาํหรับการวจิยั ผลการศึกษาทีได ้
รุ่งรัตน์ อารีรัตน์ และราเมศร์  ปี พ.ศ.  

การจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียวในอีสานใต ้
งานวิจยัเผสมผสาน  แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้างและการสัมภาษณ์ 

มีจดักลุ่มปัญหาและแบ่งปัญหาออกเป็น  กลุ่มปัญหา คือ ปัญหาดา้นทีพกั ดา้นแหล่งท่องเทียว ภยัธรรมชาติ ยาเสพติด ปัญหาจากนกัท่องเทียวและปัญหาทีเกิดจากบริษทันาํเทียว  มีแนวทางป้องกนัและแกไ้ขความไม่ปลอดภยัทางการท่องเทียวในอีสานใต ้ดงันี  .กาํหนดนโยบายทีชดัเจน .จดัใหมี้หน่วยงานดูแลรับผิดชอบหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  .ตงัหน่วยงานประชาสมัพนัธ์  .ใหมี้มาตรฐานและการบงัคบัใชก้ฎหมายเกียวกบัสถาน             .ประสานความร่วมมือกบัประเทศเพอืนบา้น พจัน์พิตตา ศรีสมพงษ ์ การจดัการความปลอดภยัทางการ งานวิจยัเชิงคุณภาพ  แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง และใช้ จดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียว
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ปี พ.ศ. 2552 ท่องเทียวในอทุยานแห่งชาติ วธีิการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในร่างกาย ชีวติ และทรัพยสิ์นของนกัท่องเทียว ยงิไปกวา่นนัหน่วยงานทีเกียวขอ้งทางการท่องเทียวก็ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางมาตรการในการขจดัปัญหาความไม่ปลอดภยันนัให้หมด กวนิ วงศลี์ดี  ปี พ.ศ. 2555 ปัจจยัดา้นการตลาดและปัจจยัดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีตลาดนดัสวนจตุจกัร 

งานวิจยัเชิงปริมาณ การวจิยัแบบสาํรวจ 
แบบสอบถามนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศ 

นกัท่องเทียวส่วนใหญเ่ดินทางเขา้มาท่องเทียวในประเทศไทยเป็นครังแรก ถึงร้อยละ 44 โดยส่วนใหญ่รู้จกัตลาดนดัจตุจกัร จากเพือนและญาติมิตร ร้อยละ 62 นกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีอยูใ่นกลุ่มอายทีุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยัใน ตลาดนดัสวนจตจุกัรไมแ่ตกต่าง 
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       การจดัการความปลอดภัยทางการท่องเทยีว ในพืนทีอําเภอเกาะสมุย  จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

. กรอบแนวคดิงานวจิยั                                         ภาพท ี   กรอบแนวคิดงานวจิยั  3. วธิีการดําเนินการวจิยั   การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเริมจากส่วนทีเกียวกับบริบทของการท่องเทียว ปัญหาด้านความปลอดภัยของนกัท่องเทียว ความปลอดภยัของกิจกรรมการท่องเทียว และการพาํนกัอาศยัในพืนทีอาํเภอเกาะสมุย เพือทาํให้ขอ้มูลมีความแม่นตรงและความน่าเชือถือจึงใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในประเด็นการวิจัย โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร วธีิการใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (สุภางค ์จนัทวานิช, 2547) โดยมีรายละเอียดของแหล่งของการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงันี  กลุ่มตวัแทนนักท่องเทียวชาวไทย และนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ทีเดินทางเขา้มาท่องเทียวในอาํเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี ใช้วิธีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ยามาเน่ (Yamane, 1973)                โดยกาํหนดสัดส่วนของจาํนวนนกัท่องเทียวทีเดินทางเขา้มาในพืนทีเกาะสมุยทงัหมด เป็นจาํนวนทงัหมด 400 คน กลุ่มตวัแทนทีมีส่วนไดส่้วนเสียทางการท่องเทียวของอาํเภอเกาะสมุย ไดแ้ก่บุคลากรภาครัฐ ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทียว และผูน้าํทอ้งถิน รวม  คน  . เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  ในการเครืองมือในการวิจัยครังนีมี 4 แบบ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ดงัต่อไปนี  1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการเก็บขอ้มูลทงันักท่องเทียวชาวไทย และนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ใช้วธีิการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ยามาเน่ (Yamane, 1973) จากนนักาํหนดสดัส่วนของ

เสวนาทิศทางการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียวในพนืทีอาํเภอเกาะสมุย ของทุกภาคส่วน 

ศึกษาปัญหาความปลอดภยัทางการท่องเทียว 
- การขนส่งทางบก นาํ อากาศ 
- กิจกรรมการท่องเทียวทางทะเลและเกาะ 
- แหล่งท่องเทียว 

แนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภยัในการท่องเทียวของอาํเภอเกาะสมุย 
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จาํนวนนักท่องเทียวทีเดินทางเขา้มาในพืนทีเกาะสมุยทงัหมด สําหรับนกัท่องเทียวชาวไทย และนักท่องเทียวชาวต่างชาติ เกียวกบัปัญหาดา้นความปลอดภยัในการท่องเทียว และกิจกรรมการท่องเทียว ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบมาตรวดัความคิดเห็นตามแบบลิเคอร์ท (Likert’s Scale) และคําถามแบบปลายเปิด (Open - ended question)   2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ลกัษณะคาํถามแบบกึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) ใชก้ับกลุ่มตวัแทนนักท่องเทียว ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทียว และบุคลากรภาครัฐ เกียวกบัประเด็นเรือง การแก้ไขปัญหา หรือการสร้างมาตรการในการจดัการความปลอดภยัดา้นการท่องเทียวของพืนทีอาํเภอเกาะสมุย อยา่งมีส่วนร่วมเพือให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความเชือมนัในการท่องเทียวได ้  3. การสนทนากลุ่ม (Focused group) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ (Interview schedule) ในการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม (Group think) โดยใช้เทคนิค Appreciation-Influence-Control (AIC) การระดมความคิดเห็น (Brainstorming) แผนทีความรู้ (Mind Mapping) เพือเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียว  4. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Group Analysis: TGA) โดยใช้รายการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์นกัท่องเทียวชาวต่างชาติ รวมทงัตาํรวจท่องเทียวในประเด็น การรับรู้ และการแกไ้ขปัญหา หรือสร้างมาตรการในการจดัการความปลอดภยัแบบเฉพาะรายทีเกียวกบัสถานการณ์ของความไม่เป็นธรรมทีเกิดขึนจากการท่องเทียวในอาํเภอเกาะสมุย  
 ผลและวจิารณ์ผล  การวจิยัครังนีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลทงัเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขนัตอนดงันี   1. แบบสอบถาม นาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปและใชส้ถิติการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทาํการแจกแจงความถี (Frequency Distribution) หาค่าร้อยละของตวัแปร จากนนันาํผลมาวเิคราะห์เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  2. แบบสัมภาษณ์ ขอ้มูลทีไดจ้ากการแบบสอบถามเพือสร้างแบบสัมภาษณ์ ทาํการจาํแนกและจดัขอ้มูลตามกรอบแนวคิด (Typology and Taxonomy) ให้ทีอยู่ในแนวทางเดียวกนัเพือทาํการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํเสนอดว้ยการพรรณนา (Descriptive)  3. การสนทนากลุ่ม หลงัจากไดเ้ก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกแลว้ นาํขอ้มูลทีไดม้ารวบรวม เรียบเรียงตามประเด็นคาํถามเพือสร้างการจดัการความปลอดภยัในการท่องเทียวร่วมกนักบัผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้งกับการท่องเทียวในอาํเภอเกาะสมุย ทาํการวเิคราะห์เนือหา และนาํเสนอดว้ยการพรรณนา (Descriptive)  ตอนท ี1 วิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุภูมิลาํเนา วตัถุประสงค ์จาํนวนวนัทีพาํนกั สถานทีพกั และเคยเดินทางมาเกาะสมุย  ตารางท ี1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 1. เพศ            ชาย 207 51.75         หญิง 193 48.25 
รวม 400 100.00 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  7  

                                                                                                                                           การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10       “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี1 (ต่อ) 
 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 2. อาย ุ            ตาํกวา่  ปี 25 6.25 -  ปี 140 35.00 -  ปี -  ปี -  ปี 

74 70 35 
18.50 17.50 8.75 60 ปีขึนไป 56 14.00 3. ภูมิลาํเนา   กลุ่มประเทศยโุรป 282 70.50 กลุ่มประเทศอเมริกา 24 6.00 กลุ่มประเทศเอเชีย 75 18.75 กลุ่มประเทศอืน ๆ  19 4.75 . วตัถุประสงค ์    พกัผอ่น เรียน เยยีมญาติ อืน ๆ 

366 12 11 11 
91.00 3.50 2.75 2.75 . จาํนวนวนัทีพาํนกั    -  วนั 16 4 4-6 วนั 28 7 -  วนั มากกวา่  วนั 54 52 13.50 13.00 6. สถานทีพกั    Backpacker โรงแรม/รีสอร์ท อืน ๆ เช่น เกสเฮาส์ บงักะโล 

21 290 89 
5.25 72.50 22.25 . นกัท่องเทียวทีเดินทางมาเป็นครังแรก เดินทางครงัแรก เดินทางมามากกวา่  ครัง 

 238 162 
 59.50 40.50 รวม 400 100.00 
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 ผลจากตาราง 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 400 คน พบวา่นักท่องเทียวชาวต่างชาติ จาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 207 คน คิดเป็นร้อยละ .  และเป็นหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาอายมุีอายอุยูใ่นช่วง -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั นกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูที่กลุ่มประเทศยโุรป จาํนวน  คน คิดเป็น .  รองลงมากลุ่มประเทศเอเชีย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อนัดบัสามประเทศอเมริกา จาํนวน คน คิดเป็นร้อยละ .  และอนัดบัสี กลุ่มประเทศอืน ๆ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั โดยเดินทางเพอืพกัผอ่น จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเรียน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อนัดับสาม เดินทางเพือมาเยยีมญาติ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเดินทางวตัถุประสงคอื์น เช่นทาํงาน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  เท่ากนั นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เขา้มาพกัทีเกาะสมุย มากกวา่  วนั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา พาํนกัจาํนวน -  วนั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  พาํนักจาํนวน -  วนัและพาํนกัจาํนวน -  วนั มีจาํนวนเท่ากนั คือ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และพาํนกัจาํนวน -  วนั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ โดยส่วนใหญ่เลือกสถานทีพกัเป็นโรงแรม/รีสอร์ท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ บงักะโลหรือเกสเฮาส์, จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  Backpacker   คนคิดเป็นร้อยละ .   ตามลาํดบั นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครังแรก จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ตอนท ี  การรับรู้ความเสียงระหว่างการพาํนักทีเกาะสมุย  ตารางท ี2 ร้อยละการรับรู้ความเสียงระหว่างการพาํนักทีเกาะสมุย ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ไม่ปลอดภยั บางครัง เกือบตลอดเวลา กระชากกระเป๋า  72.00  26.70  1.30 ขโมย  70.70)  27.30  2.00 การลกัพาตวั  82.00  16.70  1.30 มีดแทงนกัท่องเทียว  64.70  32.70  2.70 โจรกรรม  70.00  28.70  1.30 ข่มขืน  82.00  16.00 2.00 ปลน้รถยนต ์ 62.00   33.30   4.70   โรคระบาด  86.00  10.00  4.00 สัตวท์ะเลทีเป็นพษิ 94.70  4.00  1.30 อุทกภยั  68.70  28.70 2.00 เอดส์  89.30  9.30  1.30 สิงอาํนวยความสะดวกทางการแพทยที์จาํกดั  74.00  22.00  4.00    จากตารางที  พบว่า ความเสียงทีอาจจะเกิดขึนในระหว่างการพาํนักทีเกาะสมุยนัน มีความเสียงทีจะโดนกระชากกระเป๋าไม่มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ .  การขโมย ไม่มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ .  การลกัพาตวั ไม่มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ .  การแทงนกัท่องเทียว ไม่มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ .  การโจรกรรม
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ไม่มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ .  ความเสียงในการโดนข่มขืน คิดเป็นร้อยละ .  ความเสียงในการถูกปลน้รถยนต ์คิดเป็นร้อยละ .  ความเสียงเรือโดนฆาตกรรม คิดเป็นร้อยละ .  การก่อการร้าย ไม่เคยมีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ .  ความมนัคงทางการเมือง คิดเป็นร้อยละ .  ความเสียงดา้นโรคระบาดคิดเป็นร้อยละ .  สตัวท์ะเลทีเป็นพษิทีถูกทาํร้ายคิดเป็นร้อยละ .  ครบนาํมนัรัวไหล ไม่เคยมีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ .  อุทกภยั ไม่เคยมีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ .  เอดส์ ไม่เคยมีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ .  สิงอาํนวยความสะดวกทางการแพทยที์จาํกัด คิดเป็นร้อยละ .   ตอนท ี  กิจกรรมการท่องเทียวทีอาํเภอเกาะสมุย  ตารางท ี3 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบักิจกรรมการท่องเทียว กิจกรรมการท่องเทียว x S.D. ระดบั ลาํดบั . ดาํนาํตืน 3.20 0.69 ปลอดภยัอยา่งมาก 1 . เจ็ทสกี 2.55 1.20 ปลอดภยั 5 . ตกปลา 2.83 1.29 ปลอดภยั 3 . ดาํนาํ 2.61 1.28 ปลอดภยั 4 . พายเรือคายคั . นงัชา้ง . รถโกคาร์ท . ปันจกัรยาน . ปีนภูเขา . ซาฟารีโดยรถขบัเคลือน  ลอ้ . กิจกรรมผจญภยั 

3.04 2.53 2.43 2.46 2.43 2.51 2.55 

1.04 1.28 1.31 1.34 1.37 1.30 1.31 

ปลอดภยัอยา่งมาก ปลอดภยั ไม่ปลอดภยั ไม่ปลอดภยั ไม่ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

2 6 9 8 9 7 5 ค่าเฉลียโดยรวม 2.65 1.22 ปลอดภยั  
   จากตารางที  พบวา่ กิจกรรมการท่องเทียวในภาพรวมอยูใ่นระดบัปลอดภยั และเมือพิจารณาในแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการท่องเทียวทีปลอดภยัอย่างมาก ได้แก่ กิจกรรมดาํนําตืน (x = 3.20, S.D. = . ) และกิจกรรมพายเรือคายัค (x = 3.04, S.D. = . ) ส่วนกิจกรรมทีปลอดภัย ได้แก่ กิจกรรมตกปลา (x = 2.83, S.D. = . ) กิจกรรมดํานํา                      (x = 2.61, S.D. = 1.28) กิจกรรมเจ็ทสกี กิจกรรมผจญภัย (x = 2.55, S.D. = 1.31) กิจกรรมนังช้าง (x = 2.53, S.D. = 1.28) และกิจกรรมซาฟารีโดยรถขบัเคลือน  ลอ้ (x = 2.51, S.D. = 1.30) ส่วนกิจกรรมทีไม่ปลอดภยั ไดแ้ก่ กิจกรรมปันจกัรยาน  (x = 2.46, S.D. = 1.34) กิจกรรมรถโกคาร์ท (x = 2.43, S.D. = 1.31) และกิจกรรมปีนภูเขา (x = 2.43, S.D. = 1.37) ตามลาํดบั ตอนที  ผลการวิจยัจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกียวกบัการท่องเทียว ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาความปลอดภยัของนกัท่องเทียวในอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มี  ประเด็นดงันี   
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4.1 ปัญหาดา้นการสือสาร  พนกังานและผูน้าํเทียว ไม่สามารถทีจะสือสารภาษาองักฤษใหน้กัท่องเทียวใหเ้ขา้ใจไดข้าดความต่อเนืองในการนาํความรู้ทีได้รับจากการฝึกอบรมน้อย ปัญหาด้านการสือสารระหว่างเจ้าหน้าทีไลฟ์การ์ดและผูน้ําเทียวกับนักท่องเทียวกิจกรรมบริเวณชาดหาดและบนเรือนาํเทียว   .  ปัญหาดา้นการใชป้้ายและธงสญัลกัษณ์ในการแจง้เตือน ปัญหาดา้นการใชป้้ายและธงสญัลกัษณ์ในการแจง้เตือน ทางผูป้ระกอบการไม่มีป้ายสือความหมาย บริเวณชายหาดและบนเรือไวเ้ตือนให้กบันกัท่องเทียวไดป้ฏิบติัตาม และไม่คาํนึงถึงปัญหาทีจะเกิดขึน พืนทีแหล่งท่องเทียวไม่มีป้ายบอกสถานที และเส้นทางทีชดัเจนหรือมีไม่เพียงพอ ทาํให้นักท่องเทียวไปไม่ถูกหรือเสียเวลาในการเดินทาง บางพืนทีไม่มีหน่วยงานภาครัฐ เขา้ไปดุแลพฒันาพนืทีอยา่งชดัเจน หรืออาจมีหน่วยงานเจา้ของพนืที แต่ขาดงบประมาณสนบัสนุนในการพฒันา อยา่งจริงจงั แหล่งท่องเทียวบางพืนทีผูน้าํ หรือองคก์รทอ้งถินยงัไม่ให้ความสําคญัต่อการพฒันาและสนบัสนุนการพฒันาแหล่งท่องเทียวอยา่งจริงจงั ไม่มีป้ายสือความหมาย บริเวณชายหาดและบนเรือไวเ้ตือนให้กบันกัท่องเทียวไดป้ฏิบติัตาม ธงสัญลกัษณ์ในการสือความหมายขอ้ปฏิบติัและกฎต่างๆ กับผูที้เขา้มาทาํกิจกรรมในพืนทีโดยสือสัญลกัษณ์ต่างๆมีสญัลกัษณ์ทีเหมือนและแตกต่างกนัออกไป มีการใชธ้งสีต่างๆ เพือสือความหมายให้กบันกัท่องเทียวทีเขา้มาทาํกิจกรรมในพืนที เช่น ปักธงสีแดง บริเวณทีห้ามเล่นนํา แต่นักท่องเทียวก็มีพฤติกรรมเบียงเบนละเลยและไม่ปฏิบัติตามป้ายสือความหมายหลายครัง เนืองจากความเขา้ใจผิดในการสือสาร 4.3 ปัญหาสตัวมี์พิษในทะเลจะพบเจอสตัวม์ีพิษ  ในช่วงหนา้มรสุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม ผูน้าํเทียวจะทาํการเตรียมนาํสม้สายชูเพอืรักษาอาการเจ็บปวดของนกัท่องเทียวในเบืองตน้ เพือลดอาการปวด หรือทาํการยา้ยจุดดาํนาํ สัตวที์พบส่วนใหญ่ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัสตัวมี์พิษในทะเล สัตวที์พบส่วนใหญ่คือ แมงกะพรุนเป็นสัตวน์าํไม่มีกระดูกสันหลงั ใสคล้ายวุน้ ดา้นบนเป็นวงโคง้คลา้ยร่มดา้นล่างตอนกลางเป็นอวยัวะทาํหนา้ทีกินและยอ่ยอาหาร มีหลายชนิด เช่นแมงกะพรุนจาน หรือแมงกะพรุนหนงั ซึงกินได ้ส่วนแมงกะพรุนถว้ย แมงกะพรุนไฟ และแมงกะพรุนลาย มีพิษ พบในช่วงมรสุม เดือนพฤศจิกายนถึงปลายธันวาคม แมงกะพรุนหอย เป็นแมงกะพรุนจะพบได้บ่อย เมือโดนจะทําให้รู้สึกแสบมากแต่พิษของมันไม่ทําให้พรากชีวิตได ้แมงกะพรุน ไฟ  (Portuguese man-of-war) โดยทัวไปมี รูป ร่างคล้ายร่มห รือกระดิงควาํ (Medusa) ลําตัวโปร่งแสง ประกอบดว้ยวุน้เป็นส่วนใหญ่และจะมีเข็มพิษ พิษร้ายแรงถึงชีวิตได ้จะทาํใหเ้ราปวดแสบ ปวดร้อน ทนัที แมอ้ยูใ่นนาํ เกิดอาการคนั เป็นผืน บวมแดง เป็นรอยไหม ้บางรายทาํให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก กระสับกระส่าย นอนไม่หลบั อ่อนเพลีย เป็นไข ้และแมงกะพรุนไฟบางประเภทมี  อนัตรายทีทาํให้ถึงแก่ชีวติได ้(ยงัไม่พบแมงกะพรุนชนิดนีในประเทศไทย) แผลทีเกิดจากแมงกะพรุนไฟนี มกัจะเป็นรอยไหม ้และเป็นแผลเรือรัง จนอาจจะเป็นแผลเป็นได ้4.4 ปัญหาดา้นพฤติกรรมเบียงเบนของนกัท่องเทียว ปัญหาดา้นนีเกิดจากการทีนกัท่องเทียวส่วนใหญ่ประมาทและไม่ปฏิบติัตามคาํอธิบายของนกัท่องเทียวทาํใหเ้กิดปัญหาตามมามากมาย   4.5 ปัญหาด้านการนาํเทียว ผูน้าํเทียวส่วนใหญ่ไม่มีบตัรมคัคุเทศก์ ทาํให้ไม่สามารถอธิบายแหล่งท่องเทียวทางทะเลให้นกัท่องเทียวเขา้ใจและคาํนึงถึงความปลอดภยั มคัคุเทศก์ในฐานะการเป็นตวัแทนบริษทันาํเทียวและประเทศไทย ไม่อาจปฏิเสธหรือหลีกหนีปัญหาระหวา่งการนาํเทียวได ้ปัญหายงิมากยงิซบัซอ้น มคัคุเทศก์ทีมีประสบการณ์นอ้ย ก็อาจไม่สามารถแกปั้ญหาทียุง่ยากได ้โดยเฉพาะปัญหาเรืองความปลอดภยัถือเป็นวา่เป็นเรืองสาํคญัมากในการท่องเทียว  
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4.6 ปัญหาด้านมาตรฐานของอุปกรณ์และเรือทีใช้ในการโดยสาร พบวา่ ธุรกิจนาํเทียวมีเรือและอุปกรณ์ทีไม่ได้มาตรฐานและการดูแลอยา่งเหมาะสม ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนนาํนกัท่องเทียวออกไปทาํกิจกรรมท่องเทียวทางทะเล และมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอตอ่จาํนวนนกัท่องเทียว ซึงอาจส่งผลให้นกัท่องเทียวเกิดอนัตรายจากกิจกรรมดาํนาํ  สรุปผลการวจิัย . ปัจจยัความปลอดภัยด้านการท่องเทยีวในเกาะสมุย  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัความปลอดภยัดา้นการท่องเทียวในเกาะสมุย ความปลอดภยัมีผลต่อการเลือกเดินทาง เพราะนกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเสียงระหว่างการพาํนักทีเกาะสมุย พบว่า การรับรู้ความเสียงระหว่างการพาํนักทีเกาะสมุย ไดแ้ก่ ) การกระชากกระเป๋า ) การขโมย ) การลกัพาตวั ) การแทงนักท่องเทียว ) การโจรกรรม 6) การข่มขืน ) การปล้นรถยนต์ ) การฆาตกรรม ) การก่อการร้าย ) ความมันคงทางการเมือง ) โรคระบาด ) สัตว์ทะเลทีเป็นพิษ ) ครบนาํมันรัวไหล ) อุทกภยั 15) เอดส์ และ ) สิงอาํนวยความสะดวกทางการแพทยที์จาํกดั ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพจัน์พิตตา ศรีสมพงษ ์(2552) ไดศึ้กษาเรืองการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียวในอุทยานแห่งชาติ มีผลการศึกษาพบวา่การจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียวรวมถึงแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่งชาติตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์นของนกัท่องเทียว ยงิไปกวา่นนัหน่วยงานทีเกียวขอ้งทางการท่องเทียวก็ตอ้งให้ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางมาตรการในการขจดัปัญหาหรือความไม่ปลอดภยันนัให้หมดไป โดยมีวิธีการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียวในอุทยานแห่งชาติวา่ควรยดึหลกัดงัต่อไปนี รัฐบาลหรือองคก์รภาครัฐและภาคเอกชนทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่นักท่องเทียวควรมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเกียวกบัการป้องกนัความไม่ปลอดภยัผ่านทางสือประเภทต่าง ๆให้นกัท่องเทียวให้ทราบ และให้การสนับสนุนหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการปราบปรามการกระทําความผิดทีทําลายอุตสาหกรรมท่องเทียวและภาพลกัษณ์ของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานทีเป็นเจา้ของพืนทีในแหล่งท่องเทียวทงัภาครัฐบาลและเอกชนเกิดการรวมกลุ่มดาํเนินงานป้องกนัอุบติัภยัหรือเหตุการณ์ต่าง ๆทีจะเกิดขึนภายในแหล่งท่องเทียว  อีกทงัความปลอดภยัยงัถือเป็นปัจจยัทีสําคญัสําหรับนักท่องเทียวในการเลือกสถานทีท่องเทียว หรือกิจกรรมทางการท่องเทียวในรูปแบบต่าง ๆ (Hall, Timothy & Duval, 2004) แต่ประเทศไทย มีภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัในการเดินทางท่องเทียวทีค่อนขา้งไม่ดีนัก ทงัความปลอดภยัส่วนบุคคล และความปลอดภยัทีเกิดจากการจลาจล (โครงการศึกษาภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเทียวของประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ) ดงันนัปัญหาเรืองความปลอดภยัและเสถียรภาพของชีวติ และทรัพยสิ์น ตลอดจนการสูญเสียผลประโยชน์ทีนกัท่องเทียวพึงไดรั้บ เป็นปัญหาทีส่งผลกระทบดา้นการท่องเทียวของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก และยงักระทบถึงความเชือมนัของนกัท่องเทียวทีเดินทางเขา้มาในประเทศ ซึงอาจส่งผลให้จาํนวนนักท่องเทียวลดลงได้ โครงการศึกษาภาพลกัษณ์ด้านการท่องเทียวของประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ ซึงจดัทาํโดยบริษทัยเูรกา้ คอนซลัติง เพือการท่องเทียวแห่งประเทศไทย ระบุถึงปัจจยั  ดา้น ทีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเทียวก่อนเดินทางมาประเทศไทย คือ ประสบการณ์ทีคาดหวงัจากการเดินทาง คุณค่า และความปลอดภยั ซึงในระดบัมหาภาค ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัเป็นปัจจยัทีบนัทอนภาพลกัษณ์โดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก ดงันนัการป้องกนัปัญหาความไม่ปลอดภยั การหลอกหลวง หรือเอารัดเอาเปรียบนักท่องเทียวทงัชาวไทย และชาวต่างชาติ เช่นการโก่งราคา การหลอกลวงซือขายสินคา้และบริการทีไม่ไดคุ้ณภาพ การปล่อยลอยแพนักท่องเทียว และการรักษาความปลอดภยัต่างๆ ทางการท่องเทียวเป็นเรืองสําคญัทีทงัภาครัฐ และภาคเอกชน ควรจะร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอยา่งจริงจงั เพือให้เกิดเป็นรูปธรรม และปรับปรุงภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัในการท่องเทียวให้ดีขึนในสายตาของนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างชาติ  
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. กจิกรรมการท่องเทยีว  กิจกรรมการท่องเทียวในภาพรวมอยู่ในระดบัปลอดภยั และเมือพิจารณาในแต่ละกิจกรรม พบวา่ กิจกรรมการท่องเทียวทีปลอดภยัอยา่งมาก ไดแ้ก่ กิจกรรมดาํนาํตืน และกิจกรรมพายเรือคายคั ส่วนกิจกรรมทีปลอดภยั ไดแ้ก่ กิจกรรมตกปลา กิจกรรมดาํนาํ กิจกรรมเจ็ทสกี กิจกรรมผจญภยั  กิจกรรมนงัชา้ง และกิจกรรมซาฟารีโดยรถขบัเคลือน  ลอ้ ส่วนกิจกรรมทีไม่ปลอดภยั ไดแ้ก่ กิจกรรมปันจกัรยาน กิจกรรมรถโกคาร์ท และกิจกรรมปีนภูเขา ซึงสอดคลอ้งกบัราณี อิสิชยักุล  (2547) ไดก้ล่าวถึงการจดัการบริการท่องเทียว ตอ้งมีการกาํหนดประเภทและมาตรฐานของบริการทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และควรตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเทียวไดทุ้กประเภท และทุกระดบั บริการดา้นต่างๆทีสําคญัแก่นักท่องเทียว ไดแ้ก่  1) บริการดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบั คือ เป็นการบริการดว้ยกฎระเบียบ ขอ้บงัคบักติกา เพือการดาํเนินการท่องเทียวของนักท่องเทียว เกิดความพึงพอใจสูงสุดตลอดจนการดาํเนินการท่องเทียวมีความปลอดภยั ไม่เกิดผลกระทบกบัสภาวะแวดลอ้มกบัแหล่งท่องเทียวทีไปเยือน เช่น การออกกฎระเบียบ ป้ายห้ามป้ายเตือน การจดัระเบียบร้านคา้ เป็นตน้ 2) การบริการดา้นความปลอดภยัการประกอบกิจกรรมนนัทนาการ ทีเกิดขึนในแหล่งท่องเทียว มกัมีแนวโนม้ทีจะเกิดอนัตรายและอุบติัเหตุไดง่้าย เช่น การตกนาํ การถูกงูกัด อุบติัเหตุต่างๆ จากการท่องเทียว ผูรั้บผิดชอบแหล่งท่องเทียว จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมการดา้นความปลอดภยัต่างๆ เตรียมอปุกรณ์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใหเ้หมาะสม รวมทงัมีการฝึกบุคลากรให ้สามารถป้องกันความปลอดภยั รักษาและปฐมพยาบาลเบืองตน้ได ้3) บริการดา้นนันทนาการ คือ การให้การบริการเพือความเพลิดเพลินสนุกสนานและความบนัเทิงสําหรับนกัท่องเทียว โดยการมีกิจกรรมต่าง ๆ เพือรองรับนกัท่องเทียว และมีความสอดคลอ้งกบัแหล่งท่องเทียว โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกบัแหล่งท่องเทียว 4) บริการขอ้มูลข่าวสาร คือ การบริการให้ทราบรายละเอียดเกียวกบัแหล่งท่องเทียวซึงแหล่งท่องเทียวควรมีศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัแหล่งท่องเทียว เช่น แผ่นพบั แผนที เอกสารต่างๆ เกียวกับบริการทีมีในแหล่งท่องเทียว รวมทังทําหน้าทีประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอืนๆ ทงัภาครัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่องเทียว 5) บริการทีพกั คือ การบริการทีพกัสาํหรับนกัท่องเทียว ซึงทีพกัควรมีหลายขนาดเพอืตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียว ซึงมีหลายกลุ่มหลายประเภททีตอ้งการประเภทและระดบัการบริการทีแตกต่างกนั เช่น โรงแรมระดบัสีดาว ห้าดาว จะใหบ้ริการหลากหลายแก่ผูม้าพกั เช่นอาหาร และเครืองดืม อีกทงั ทีพกัควรมีการควบคุมราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐาน 6) บริการนาํเทียวและ/หรือมคัคุเทศก ์คือ การบริการหรืออาํนวยความสะดวกเกียวกบัการเดินทางของนกัท่องเทียว ซึงควรมีมาตรฐานการบริการนาํเทียวทีมีการจดักิจกรรมนาํเทียว ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเทียว โดยคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม เช่น นาํเทียวทางประวตัิศาสตร์ มคัคุเทศก์ควรมีความรู้และรายละเอียดอยา่งถูกตอ้ง หรือการนาํเทียวทางนาํโดยมีมคัคุเทศก์ให้ความรู้เกียวกบัความสาํคญัของแหล่งนาํเพือสร้างจิตสํานึกทีดีต่อสภาพแวดลอ้ม 7) บริการคมนาคมขนส่งและการจดัการดา้นจราจร คือ การบริการเคลือนยา้ยผูโ้ดยสารและสิงของจากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึงดว้ยพาหนะขนส่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพือการท่องเทียว ซึงธุรกิจคมนาคมขนส่งควรมีหลายรูปแบบและหลายระดับ เช่น รถเช่า รถโดยสาร เป็นต้น เพือให้นักท่องเทียวสามารถเลือกช่องทางและรูปแบบการคมนาคมขนส่งทีพอใจได ้และการจัดการดา้นจราจรแก่นักท่องเทียว นอกจากนี ควรช่วยอาํนวยความสะดวกในการจดัหาสถานทีสาํหรับจอดรถอยา่งเพียงพอ และมีป้ายจราจรแสดงอยา่งชดัเจน 8)บริการอาหาร และเครืองดืม คือ การบริการดา้นอาหาร และเครืองดืมแก่นักท่องเทียว อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและเพียงพอ สมบัติ กาญจนกิจ (2544)  และมีการบริการทีดีต่อนักท่องเทียว รวมทังดา้นความเหมาะสมของราคาทีจาํหน่าย ซึงควรมีอาหารหลายประเภทและหลายระดบั เพือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียวแต่ละระดบั ตอ้งมีองค์ประกอบดงันี มีการตกแต่งสถานทีให้กลมกลืนกบัสภาพทอ้งถิน มีการเสนออาหารประจาํทอ้งถินและมีรายการอาหารทวัไปทีนกัท่องเทียวคุน้เคยบา้งอาหารมีมาตรฐานพนืฐานตามสุขลกัษณะของกระทรวงสาธารณสุข 9) บริการดา้นสินคา้และของทีระลึก คือ การบริการขายสินคา้และของทีระลึกแก่นกัท่องเทียวทีมาเทียวเพือซือและนาํกลบัไป
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ยงัภูมิลาํเนาของตน เพือเป็นทีระลึก หรือ ของฝาก อีกทังยงัเป็นการเพิมรายไดใ้ห้กบัผูใ้ห้บริการและยงัเป็นการเผยแพร่ชือเสียงของสถานทีท่องเทียวอีกดว้ย 10) บริการดา้นอืนๆ หรือบริการอืนๆทีเกียวกบันกัท่องเทียว เช่น ตูเ้อทีเอ็ม ธนาคาร ร้านคา้สะดวกซือ สุขาสาํหรับรองรับนกัท่องเทียวอยา่งเพียงพอ . การรับรู้ด้านความปลอดภัยในการพํานัก ณ เกาะสมุย  ประเมินการรับรู้ความปลอดภยัในเกาะสมุย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่ ปลอดภยั  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดัของอตุสาหกรรมการท่องเทียวไทยเพอืสร้างองคก์รระหว่างนกัวจิยัดา้นการท่องเทียวของไทย และภาคธุรกิจ จากการศึกษา ระบุว่าการทําประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเทียวของไทยเพือกระตุ ้นจาํนวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติถูกมองว่าเป็นการสินเปลืองในแง่ของการลงทุน ทงัภาตรัฐและเอกชนควรมีการวางแผนการรณรงค์ดา้นการท่องเทียวให้เป็นรูปธรรมทีชดัเจน จากรายงานอา้งถึงการใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสารทีไม่มีประสิทธิภาพ ซึงผูใ้ห้บริการไม่มีความรู้ ความเขา้ใจดา้นการให้บริการทีเพียงพอ อีกทังยงัไม่มีทักษะดา้นภาษาด้วย ทังภาครัฐและองค์กรต่างๆ ของรัฐ รวมถึงชุมชนในหลายๆ จงัหวดัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผน การจดัการ การอนุรักษ ์และพฒันาแหล่งท่องเทียวอยา่งถูกวธีิ และจุดอ่อนของการท่องเทียวไทยทีสาํคญัอยา่งหนึงคือ Zero–Dollar-Tour ซึงหมายถึงกลุ่มนกัท่องเทียวทีจ่ายเงินให้กบับริษทันาํเทียวเพียงเลก็นอ้ย แต่กลบัตอ้งจ่ายค่าทีพกั ค่าเดินทาง ค่าท่องเทียวตลอดจนค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีมีมูลค่าสูงกวา่ความเป็นจริง (Chen, Mak&Guo, 2011)  ซึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเทียวของไทยดา้นความปลอดภยัดว้ย จุดอ่อนอีกดา้นคือราคาค่าบริการและสินคา้ทางการท่องเทียวไม่มีมาตรฐานทีแน่นอน ซึงมีการเพิมราคาสินคา้และบริการให้สูงขึน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวนัหยุดยาว แต่โอกาสสําหรับการตลาดทางการท่องเทียวทีสาํคญั คือ การพฒันาการท่องเทียวทางทะเล ให้มีระบบความปลอดภยัทีไดม้าตรฐาน  ข้อเสนอแนะ 1. ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา  ดา้นยทุธศาสตร์ มีแนวทางยทุธศาสตร์  ยทุธศาสตร์   .ส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เสน้ทางการท่องเทียว   .พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเทียวทีมีคุณภาพ   .พฒันาระบบคมนาคมเพอืการท่องเทียว  ดา้นสังคม  1. ควรมีการพฒันาสิงอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียวดา้นความปลอดภยั เพือสร้างภาพลกัษณ์และดึงดูดนักท่องเทียวให้คลายความกังวลด้านความปลอดภยัในการท่องเทียวได้เป็นอย่างดี  2. ควรมีการศึกษาการจดัความปลอดภยัทางการท่องเทียวพืนทีอืน ทีมีปัจจยัต่าง ๆ ใกลเ้คียงกนั เพือนาํแนวทางการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียวไปใชใ้นพนืทีนนั ๆ   . ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาครังต่อไป .  ควรมีการศึกษาเรืองเกียวกบัการจดัการความเสียงของปัญหาทีมีผลต่อเรือง การจดัการความปลอดภยัทางการท่องเทียว ซึงสามารถนาํมาใชใ้นการลดปัญหาความไม่ปลอดภยัทีอาจเกิดจากความเสียงนนั ๆ ได ้    
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กิตติกรรมประกาศ   งานวิจัยฉบับนีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผูว้ิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อการสนับสนุนงานวิจยั วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว วิทยาลยันานาชาติการท่องเทียว มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานีและขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ทีปรึกษาและให้คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการวจิยั   เอกสารอ้างองิ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  ( ).  การเมือง – ความปลอดภัย ฉุดภาพลักษณ์ท่องเทียวไทย. ( ). [Online]. Available : http://www.bangkokbiznews.com/ 31 กรกฎาคม 4. กวิน วงศ์ลีดี และศิริเพ็ญ เยียมจรรยา. ( ). ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเทียวชาวต่างชาติทตีลาดนัดสวนจตุจกัร. กรุงเทพฯ : รายงานการวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. พจัน์พิตตา ศรีสมพงษ์. (2552). การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเทียวในอุทยานแห่งชาติ. พะเยาะ : มหาวทิยาลยันเรศวร. ราณี อิสิชยักลุ. (2554). ความรู้เบืองตน้เกียวกบัทรัพยากรการท่องเทียว. สาขาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรม ธิราช.  รุ่งรัตน์ หัตถกรรม อารีรัตน์ สมานดุษณี และราเมศร์ พรหมชาติ. ( ). การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเทียวในอสีานใต้. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ Department of Economic Affairs and Tourism. (2002). Business Promotion and Tour ism. Tourism Safety: Emergency Communications and Crisis Management Plan. [Online]. Available : http://www. westerncape. gov.za/ Text/2003/12/emergency_Communications_crisis_management_plan2.pdf Hall C. M., Timothy J. D. & Duval D. T. (2004). Safety and Secur ity in Tour ism Relationships, Management and Marketing.               
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ศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเทยีวตามวถิีประมงของบ่อหิน อาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง Potential of Resources for  Fishery way of Bohin Sub-distr ict, Sikao Distr ict, Trang Province  ฟ้าพิไล ทวสิีนโสภา *  และ กิตติศกัดิ ทวสิีนโสภา   Fapilai Thaweesinsopha1* and Kittisak Thaweesinsopha2   บทคัดย่อ  การวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพครังนีมีวตัถุประสงค ์(1) เพือประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเทียวโดยใชแ้บบประเมิน 5 A กับ R (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในการพฒันาแหล่งท่องเทียวโดยใช้วิธีวิเคราะห์SWOT และ (3) เพือกาํหนดแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเทียวของ ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ประชากรทีใชใ้นการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัท่องเทียว จาํนวน 720 คนไดม้าวธีิดว้ยการสุ่มแบบบงัเอิญ (Convenience Samplings)  กลุ่มทีสองคือผูที้เกียวขอ้งกบัการดูแลแหล่งท่องเทียวของพืนทีจาํนวน 30 คนไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจดักลุ่มและหาค่าร้อยละ   ผลการวิจัยพบว่าบ่อหิน (1) มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทียวสูง เนืองจากจุดเด่นทางด้านพืนทีและสิงสนับสนุนการท่องเทียว ส่วนทางดา้นมีศกัยภาพดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง  (2) มีปัญหาและอุปสรรคดงันี ทรัพยากรการท่องเทียวประวติัศาสตร์ไม่โดดเด่น บุคลากรไม่มีความพร้อมในการจดัการดา้นการท่องเทียว ประชาชนมีส่วนร่วมในการท่องเทียวน้อย  มีนโยบายในการพฒันาแต่ไม่มีการนําไปใช้ (3) การกาํหนดแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเทียวประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เชิงรุกซึงจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนโดยพัฒนาให้สอดคลอ้งกบัทรัพยากรทางธรรมชาติทีมีอยู ่กลยทุธ์เชิงรับคือสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่คนในองคก์รส่วนทอ้งถิน ชาวบา้น และนกัเรียน นกัศึกษา เพือให้กลุ่มคนเหล่านีกลายเป็นคนทีจะขบัเคลือนการพฒันาแหล่งท่องเทียวของชุมชน และ กลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนโดยการจดัการดา้นสิงอาํนวยความสะดวกในพืนทีให้มีเพียงพอกบัความตอ้งการและเหมาะสมควรเพมิเติมกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพอืเพมิความหลากหลายในการท่องเทียว  คาํสําคญั : การพฒันาศกัยภาพ  แหล่งท่องเทียว ศกัยภาพแหล่งท่องเทียว บ่อหิน           
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ABSTRACT   Quantitative and qualitative research objectives  this study were: (1) to evaluate tourist attraction by using 5A and 1R, (2) to find problems and obstacles (for developing this attraction) by using SWOT analyze , and (3) to establish guidelines for developing for developing this attraction at the Bohin sub district Sikao district Trang province. The sample included 2 groups: 720 tourists and 30 related persons. The former was selected by convenience sampling, and the latter was selected by purposive sampling. Research tools for collecting data were and an evaluation form, a list of SWOT questions. Analyze the data with the group and the percent value.  Research results were as follows: (1) Tourists rated at the high level that Borhin Sub District was the high potential tourist attraction term because of location and tourist support. They rated staff and management at the meddle level. (2) Problems and obstacles of this tourist attraction were the following. (a) Resources of historical tourist were not prominent.(b) Staff were incompetent, (c) Local villagers less participated in community activities.(d) Though goals for tourist attraction was established, responsible people have not implanted yet. (3) Guidelines for developing tourist attraction included 3 strategies: dissemination strategy that will be developed with a sense of urgency by development in line with the natural resource, get strategies is to the understanding of the local organizations of the Home and Student so that a group of these people become people that will drive the development of the tourist area of the community and strategies for strengthen communities by the management of the Facilities in the area with enough space to the needs and appropriate should be more activities new forms to add a variety of sightseeing.  Keyword: Development potential, Tourist Attraction, Potential of Tourist Attraction, Borhin Sub District            1 วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง 1 College of hospitality and tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sikao, Trang 92150, Thailand 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง 2 Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sikao, Trang 92150, Thailand 
* ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิคส์ (Corresponding author, e-mail) tsky888@hotmail.com) 
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บทนํา ทรัพยากรการท่องเทียวเป็นสิงทีสําคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทียวและยงัเป็นส่วนสําคญัในการส่งเสริมให้พืนทีทีมีทรัพยากรเหล่านีอยูมี่รายไดเ้พิมขึน ทงัยงัเป็นสิงทีมีจาํกดั แต่มีความสาํคญัอยา่งยงิต่ออุตสาหกรรมการท่องเทียว และเป็นสิงทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การพกัผ่อนหยอ่นใจ การออกกาํลงักาย การศึกษาหาความรู้ การอนุรักษแ์ละฟืนฟขูนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวฒันธรรม จึงมีการนาํมาใชป้ระโยชน์เพมิขึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการพฒันามาใชป้ระโยชน์เพือการท่องเทียวในรูปแบบต่าง ๆ การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบหนึงของการท่องเทียวทีไดรั้บความนิยมเพิมขึนอย่างแพร่หลายมากในหลายพืนที ซึงในแต่ละพืนทีมีทรัพยากรการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ทีแตกต่างกนัไปตามศกัยภาพ ทังในด้านปริมาณ คุณภาพ และการนํามาใช้ประโยชน์ อนึงพืนทีในชุมชนบ่อหิน เป็นพืนทีท่องเทียวทีสําคญับริเวณหนึงของจงัหวดัตรังและยงัไม่มีใครรู้จักมากนัก ดังนันการศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณดงักล่าวจะทาํให้ไดแ้นวทางการพฒันา และการวางแผนการพฒันาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณชุมชนบ่อหินใหมี้ศกัยภาพทีจะรองรับการท่องเทียวเชิงอนุรักษไ์ดม้ากขึน  ทรัพยากรการท่องเทียว (Tourism resources)  หมายถึง  สิงแวดลอ้มต่างๆ ทงัทีเป็นสิงแวดลอ้มทีกาํเนิดขึนมาเองตามธรรมชาติ และสิงทีมนุษยส์ร้างขึนแล้วสืบทอดต่อกันมา เช่น ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ประวติัศาสตร์ซึงทรัพยากรการท่องเทียวเป็นส่วนหนึงของแหล่งท่องเทียว โดย Morrison and Mill (1992) กล่าวว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเทียวประกอบด้วย ปัจจยัพืนฐาน (Infrastructure) ในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการการขนส่งการสือสารการตอ้นรับ อยา่งเป็นมิตร ตอ้นรับดว้ยใจ มีสิงดึงดูดใจ(attractions) มีสิงอาํนวยความสะดวก(facilities) มารองรับทงั ในดา้นร้านอาหาร ทีพกั ของทีระลึกและสิงทีขาดไม่ได ้คือ มีบริการทีประทบัใจ ซึงสอดคลอ้งกบั McIntosh and Goeldner (1995) กล่าววา่ องคป์ระกอบของแหล่งท่องเทียวจะประกอบดว้ย สิงอาํนวยความสะดวกทีดี (facilities) ระบบการขนส่งทีเขา้ถึงไดส้ะดวก (transportation) ปัจจยัพืนฐานทีดีและพร้อม (infrastructure) ทรัพยากรทางธรรมชาติทีดึงดูดใจ และมีการตอ้นรับทีดีดว้ย ไมตรีจิต  นอกจากนีทรัพยากรการท่องเทียวจัดเป็นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียวทีมีความสําคญัในอุตสาหกรรมท่องเทียว หมายรวมถึง พืนที สิงของ กิจกรรม และ/หรือมิติอืนใดทีสามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเทียว เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติ คุณค่าเชิงประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ แก่นักท่องเทียว ทงันีทรัพยากรการท่องเทียวสามารถปรากฏไดท้งัในลกัษณะของรูปธรรมทีสามารถสัมผสัไดด้ว้ยการจบัตอ้ง เช่น สิงก่อสร้าง ถาํ นาํตก และของทีระลึก เป็นตน้ และในลกัษณะของนามธรรมทีไม่สามารถสัมผสัไดด้ว้ยการจบัตอ้งแต่สามารถสัมผสัไดด้ว้ยทางอืน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิน ภาษา ความเป็นชนเผ่า และการเล่นการแสดงพืนบ้าน ในปัจจุบันองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเทียวโดยเฉพาะการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์นบัวา่มีความสาํคญัต่อประเทศไทย เป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเทียว เนืองจากประเทศไทยมีชือเสียงโดดเด่นในเรืองของ ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรทางการท่องเทียว ทาํให้นกัท่องเทียวทงัชาวไทย และชาวตา่งประเทศจาํนวนมากพากนัเดินทางเขา้มาท่องเทียวเพอืชืนชมสมัผสัความงดงามเหล่านี (ณฐันรี, 2554) เมือพิจารณ าศักยภาพข องแห ล่งท่ องเที ยวแต่ละแห่ ง ถือได้ว่าเป็ นส่วน หนึ งของการวางแผนพัฒ นา                       โดยสุภาภรณ์ ( ) ไดนิ้ยามคาํวา่ ศกัยภาพ วา่เป็นความสามารถหรือความพร้อมในสิงหนึงสิงใดทีเอืออาํนวยต่อการจดักาไม่วา่จะเป็นการเปลียนแปลงการพฒันาและการปรับปรุงสิงใดๆ ฉะนนัแหล่งท่องเทียวแต่ละแหล่งจะมีศกัยภาพแตกต่างกนัออกไป และยงัสอดคลอ้งกบั ระพีพรรณ ทองห่อ และคณะ (2549) กล่าวว่า การจะประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเทียวจะต้อง ดาํเนินการวิเคราะห์แหล่งท่องเทียว โดยทําการสํารวจข้อมูลเกียวกับทรัพยากรการท่องเทียวใน พืนที เพือใช้ประกอบการตดัสินในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานเกียวกบัการท่องเทียว โดยการ สาํรวจแหล่งท่องเทียวในพืนทีวา่มี
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ทรัพยากรการท่องเทียวอะไรบา้ง เป็นทรัพยากรประเภทไหน เพือประโยชน์ของผูว้ิจยัในการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเทียวต่อไปในการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเทียว วิวฒัน์ชัย บุญยภักดิ (2550) ได้กล่าวถึงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาและ การกาํหนดศักยภาพหรือความสําคญัของแหล่ง ท่องเทียว ดังนี 1)คุณค่าของแหล่งท่องเทียวได้แก่ความ สวยงาม ลกัษณะเด่นในตวัเอง ความเก่าแก่ทาง ประวตัิศาสตร์ความสาํคญัทางลทัธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและ วถีิชีวิต 2)ความสะดวกในการเขา้ถึง ไดแ้ก่สภาพ ของเส้นทางท่องเทียว ลกัษณะการเดินทาง ระยะ เวลาจากตวัเมืองไปยงัแหล่งท่องเทียว 3)สิงอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ ทีพกัแรม ร้านอาหาร เครืองดืม สถานบริการต่างๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์และการรักษาความ ปลอดภยั 4)สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพทาง กายภาพ สภาพอากาศระบบนิเวศและสภาพอืนๆ ของแหล่งท่องเทียว 5)ขอ้จาํกดัในการรองรับนกัท่องเทียว ไดแ้ก่ขอ้จาํกดัดา้นพืนทีขอ้จาํกดัทางดา้นบริการ สาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภัยของนักท่อง เทียว 6)ความมีชือเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ความ เป็นทีรู้จกัของแหล่งท่องเทียวและจาํนวนนกัท่อง เทียวในแหล่งท่องเทียว ทรัพยากรการท่องเทียวของ ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จังหวดัตรังนัน พบว่า ลกัษณะภูมิประเทศโดยทวัไปมีลกัษณะทงัทีราบและทีดอนค่อนขา้งสูง และเป็นชายทะเล  พืนทีทางตอนเหนือจะเป็นทีราบค่อนขา้งสูง  ส่วนพืนทีทางทิศตะวนัออกเป็นทีราบมีภูเขาทิศตะวนัตกเป็นเทือกเขาบางส่วนและติดกบัชายทะเล ส่วนทิศใตเ้ป็นพืนทีราบ  ส่วนลกัษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี  ฤดู คือ ฤดูร้อน เริมตงัแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายนฤดูฝน เริมตงัแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ธนัวาคม มีพืนทีปกครองทงัหมด    หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้นบ่อหิน  บา้นพรุจูด  บา้นดุหุน  บา้นไสตน้วา  บา้นไร่ออก  บา้นหวัหิน  บา้นใหม่  บา้นโตะ๊บนั  และบา้นปากคลอง แต่มีถึง   หมู่บา้น (องคก์ารบริหารส่วนบ่อหิน, ) ทีมีทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั ไดแ้ก่ 1. บา้นบ่อหิน ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  ทะเลบา้นบ่อหิน และบ่อนาํจืดศกัดิสิทธิ  โฮมสเตย ์ 2. บา้นพรุจูด    ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  หตัถกรรมจกัสานจากเตยปาหนนั         3. บา้นดุหุน     ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  หตัถกรรมจกัสานจากเตยปาหนนั             4. บา้นไสตน้วา  ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  การผลิตเครืองแกงทาํมือ             5. บา้นหวัหิน    ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  พนืทีชายหาดทีสวยงาม              6. บา้นโตะ๊บนั   ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  การทาํกลว้ยฉาบ             . บา้นปากคลอง   ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  การทาํปลาเคม็กางมุง้  

 ภาพท ี  แสดงแผนทีของหมูบ่า้นทงัหมดในบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ทมีา: เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bohin.org/plantee.pdf 
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 ศกัยภาพแหล่งท่องเทียว (Potential attraction) หมายถึง ความพร้อมของแหล่งทรัพยากรการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์แต่ละแห่ง ทีสามารถรองรับการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความสะดวกในการเขา้ถึง สิงอาํนวยความสะดวก สภาพแวดลอ้มคุณค่าและความสาํคญั การตอบรับของประชาชนในทอ้งถิน และการจดัการของแหล่งท่องเทียว  ̀คุณภาพของแหล่งท่องเทียว (Quality Tourist Attraction) แนวคิดของคาํวา่คุณภาพของการท่องเทียวนนั องคก์ารการท่องเทียวโลก (WTO) ไดมี้การกาํหนดไวเ้ป็นแนวทางดงันี คุณภาพก็คือผลลพัธ์ทีเกิดจากกระบวนการในการตอบสนองความตอ้งการ ความพงึพอใจความจาํเป็นและความคาดหวงัของนกัท่องเทียวในการนาํเสนอขายสินคา้และบริการ ดา้นการท่องเทียว ในราคาทียอมรับได ้ มาตรฐานดา้นคุณภาพ (Quality Standard) ดา้นการท่องเทียวนันจะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัสวสัดิการทีมีให ้การสร้างแรงจูงใจ ความสามารถในการเขา้ถึงความตอ้งการทีแทจ้ริงของนกัท่องเทียวไดแ้ละสิงทีสาํคญั คือ การตระหนกัถึงผลกระทบทีมีต่อสิงแวดลอ้ม  ดงันนัจะเห็นไดว้า่พืนทีของชุมชนบ่อหิน มีลกัษณะเด่นของทรัพยากร คือ  มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพนัธุ์ไม ้พนัธ์ุสัตวที์หาดูไดย้าก เช่น นกเหงือก มีแหล่งปะการังนาํตืน  และยงัมีโฮมสเตย ์   หลงั รองรับผูเ้ขา้พกัได ้ -  คน สามารถกาํหนดกิจกรรมการท่องเทียวไดห้ลากหลาย  อาทิเช่น  พานกัท่องเทียวดาํนาํตืน  ศึกษาวิถีชุมชนชายฝัง  กิจกรรม CSR เช่น ธนาคารปู กิจกรรมตน้กลา้หญา้ทะเล จากการทีได้ศึกษาพืนทีการท่องเทียวในแถบกลุ่มจังหวดัภาคใต้ จะเห็นได้ว่าพืนทีเหล่านีมีความงดงามทางธรรมชาติ วฒันธรรมและประเพณี ทีมีลกัษณะเฉพาะพนืทีเป็นอยา่งมาก และยงัมีประวติัความเป็นมาทีน่าสนใจ  โดยเฉพาะพืนทีของ ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรังนนั ผูว้ิจยัเห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชน เพราะมีทงัความงดงามของธรรมชาติ เช่น เขาเจ็ดยอด หมู่เกาะต่างๆ และยงัมีวถีิชีวติประมงทียงัคงรักษารูปแบบการทาํประมงแบบดงัเดิม รวมทงักลุ่มชาวบา้นยงัประกอบอาชีพเสริมในการจดัทาํจกัสานจากธรรมชาติทีมีอยูอ่นัไดแ้ก่ เตยปาหนนั  นอกจากนี ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ยงัมีเรืองราวในตาํนานทียงัเป็นเรืองเล่าสืบต่อกนัมาเช่น ตาํนานเรืองบ่อนําจืดในพืนทีนําเค็ม สิงเหล่านีสามารถนํามาพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวทีผสมผสานระหว่างธรรมชาติ วิถีชาวบา้นและตาํนานเรืองเล่าไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัการดูแลพืนทีของคนในชุมชนก็มีความพร้อมในการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียว แต่ยงัขาดการศึกษาความเป็นไปไดใ้นเชิงงานวิจยัเพือรองรับศกัยภาพของการท่องเทียวของชุมชน ดงันนัผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความสาํคญัในเรืองการพฒันาการท่องเทียวในชุมชนเป็นอยา่งมาก นอกจากนีแลว้คาดวา่ในอนาคตมีความเป็นไปไดสู้งที พืนทีการท่องเทียวของ ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จะเป็นการเชือมธุรกิจทางดา้นการท่องเทียวสู่ AEC และนานาชาติอยา่งแทจ้ริงของจงัหวดัตรังโดยมีกรอบงานวจิยัดงันี         



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  20  

                                                                                                                                           การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10       “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

                ภาพท ี  แสดงกรอบงานวจิยั  วธิีดําเนินการวิจัย ในการศึกษาการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยใชแ้บบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเทียวในเขต ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  และระดมความคิดเห็นจากผูที้มีส่วนเกียวขอ้งเพือให้ทราบขอ้มูลในเชิงลึก และสามารถนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียด โดยมีแนวทาง ขนัตอน และวธีิการศึกษาขอ้มูลดงัต่อไปนี 2.1 กลุ่มตัวอย่างทีใช้สําหรับข้อมูลงานวิจัยมีจาํนวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกใช้สําหรับศึกษาด้านศักยภาพการท่องเทียว คือ นกัท่องเทียว จาํนวน 720 คน ซึงเป็นกลุ่มทีใชส้าํหรับเชิงปริมาณใชว้ธีิการคดัเลือกแบบบงัเอิญ (Convenience Sampling)โดยการใชแ้บบประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเทียวโดยการใชก้ารประเมินแบบ 5 A กบั 1 R `ประกอบด้วย ความสะดวกในการเขา้ถึง(Accessibility)  สิงอาํนวยความสะดวก (Amenities)  สิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว  (Attraction)  การบริหารจัดการแหล่งท่องเทียว (Ancillary services) กิจกรรมการท่องเทียว (Activities)  การตอบรับของประชาชนในทอ้งถิน  (Responding)  โดยแบบประเมินนีใชม้าตรวดัระดบัคะแนน (Rating Scale) ของลิเคิร์ท ทงัระดบัคุณภาพและระดบัศกัยภาพ แบบประเมินฉบบันีผ่านการพิจารณาความตรงจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ จากนันวิเคราะห์ระดบัคุณภาพของแหล่งท่องเทียว  กลุ่มทีสอง ใชส้าํหรับขอ้มูลดา้นปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในการพฒันาแหล่งท่องเทียว คือ กลุ่มทีเกียวขอ้งกบัการดูแลแหล่งท่องเทียวของพืนที จํานวน 30 คน ซึงเป็นกลุ่มทีใช้สําหรับตอบเชิงคุณภาพใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพือตอบในเชิงนโยบายและ ผูวิ้จยัไดท้าํการกาํหนดพืนทีเพือทาํการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลทางการท่องเทียวในพืนที ตาํบลบ่อหิน เพือหาจุดเด่นของพืนทีและการเชือมโยงเสน้ทางของพนืทีท่องเทียว และสิงสนบัสนุนการท่องเทียว 

สาํรวจพืนทีและตรวจสอบทรัพยากร 
กาํหนดกลุ่มประชากร 

วิเคราะห์ศกัยภาพของแหล่งท่องเทียว  

ผูที้เกียวขอ้งกบัการดูแลแหล่งท่องเทียวของพืนทีจาํนวน 30 คน กลุ่มนกัท่องเทียว จาํนวน 720 คน 

ศักยภาพในการรองรับนักท่องเทยีว 

แบบประเมนิ  A 1R -ความสะดวกในการเขา้ถึง(Accessibility)   -สิงอาํนวยความสะดวก (Amenities)   -สิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว  (Attraction)   -การบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว (Ancillary services) --กิจกรรมการท่องเทียว (Activities)   -การตอบรับของประชาชนในทอ้งถิน  (Responding)   

วเิคราะห์SWOT   
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ในการศึกษาปัญหาและอปุสรรคทีเกิดขึนในการพฒันาแหล่งท่องเทียวในพนืทียงัใชว้ธีิวเิคราะห์ SWOT Analysis เพือใชส้าํหรับวเิคราะห์จุดอ่อนจดุแขง็และโอกาสในการพฒันาแหล่งท่องเทียว 
 ผลและวจิารณ์ผล จากผลการวิจยัดา้นศกัยภาพแหล่งท่องเทียวของ ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรังโดยพิจารณาองค์ประกอบของการท่องเทียวทีสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษไ์ดน้นั สรุปผลไดด้งัตารางที   ตารางท ี1  แสดงผลการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเทียวทีกาํหนดใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ประเภททรัพยากรท่องเทียว แหล่งท่องเทียวทีสาํคญัภายในบ่อหิน บ่อหินฟาร์ม สเตย ์ หาดหวัหินและ ทุ่งคลองสน เขาเจ็ดยอด แหลมมะขาม แหลมไทร ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง ระดบัคุณภาพ ดี ดี พอใช ้ พอใช ้ระดบัศกัยภาพ มาก ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ระดบัคุณภาพ ดี พอใช ้ พอใช ้ ไม่มีคุณภาพ ระดบัศกัยภาพ มาก นอ้ย นอ้ย นอ้ย ดา้นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว ระดบัคุณภาพ พอใช ้ ดี ดี ดี ระดบัศกัยภาพ ปานกลาง มาก มาก มาก ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว ระดบัคุณภาพ ดี ดี ดี ดี ระดบัศกัยภาพ มาก มาก มาก มาก ดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว ระดบัคุณภาพ ดี พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้ระดบัศกัยภาพ มาก นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง ดา้นการตอบรับของประชาชนในทอ้งถิน ระดบัคุณภาพ ดีมาก พอใช ้ พอใช ้ ดี ระดบัศกัยภาพ มากทีสุด ปานกลาง ปานกลาง มาก  จากการกาํหนดแหล่งท่องเทียวเพอืนาํไปสู่การกาํหนดเส้นทางการท่องเทียวเพือส่งเสริมแนวทางการท่องเทียวในพืนทีบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง พบวา่  แหล่งท่องเทียวทงั  แหล่งนนั มีศกัยภาพแตกต่างกนั โดยบ่อหินฟาร์มสเตย ์มีการประเมินศกัยภาพ ทีมีคุณภาพในระดบัดีมากและมีศกัยภาพมากทีสุดในดา้นดา้นการตอบรับของประชาชนในทอ้งถิน ส่วนระดบัคุณภาพดีและมีศกัยภาพมาก มีอยู่  ดา้น คือ  ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว และดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว 
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 การประเมินแหล่งท่องเทียวทีสอง คือ หาดหัวหินและทุ่งคลองสน มีระดบัคุณภาพดี และมีศกัยภาพมาก อยู ่  ดา้น คือดา้นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียวและดา้นคุณค่าและความสาํคญั ส่วนระดบัคุณภาพดีและมีศกัยภาพปานกลางนนัมีดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงนนัอยูใ่นระดบัคุณภาพดี และมีศกัยภาพปานกลาง ดา้นการตอบรับของประชาชนในทอ้งถินอยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช้ และมีศกัยภาพปานกลาง ส่วนคุณภาพพอใช้และมีศักยภาพน้อยมีอยู่  ดา้น คือ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว  การประเมินแหล่งท่องเทียวทีสาม คือ เขาเจ็ดยอด โดยผลการประเมินดา้นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียวและดา้นกิจกรรมการท่องเทียว อยูใ่นระดบัคุณภาพดี และมีศกัยภาพมาก ส่วนการประเมินในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก มีคุณภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้และมีศกัยภาพน้อย การประเมินในดา้นการตอบรับของประชาชนในทอ้งถินและดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว มีระดบัคุณภาพพอใชแ้ละมีศกัยภาพปานกลาง  การประเมินแหล่งท่องเทียวทีสี คือ  แหลมมะขามแหลมไทร โดยผลการประเมินทีมีคุณภาพในระดับดี และมีศกัยภาพมาก มีทงัหมด  ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นคุณค่าและความสาํคญั  และดา้นการตอบรับของประชาชนในทอ้งถิน ส่วนอยู่ในระดบัคุณภาพพอใช ้และมีศกัยภาพปานกลาง มีอยูด่ว้ยกนั  ดา้น คือดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงและดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว ส่วนการประเมินทีมีระดบัไม่มีคุณภาพ และมีศกัยภาพนอ้ย คือ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก  ส่วนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในการพฒันาแหล่งท่องเทียวพืนที ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา   จงัหวดัตรัง เพือกาํหนดแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเทียวของพืนที ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูที้เกียวขอ้งกบัแหล่งท่องเทียวผลเป็นไปตามตามรางที 2 ตารางท ี2  แสดงผลการวเิคราะห์ SWOT Analysis ของแหล่งท่องเทียวทีกาํหนดใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ รายการ ผลการวเิคราะห ์ ระดบัศกัยภาพ องคป์ระกอบ ความคิดเห็นของผูเ้กียวขอ้ง ผลการวเิคราะห ์S W O T ความสะดวกในการเขา้ถึง 
 -ป้ายบอกทางไม่ชดัเจน -ถนนทีเขา้ถึงแหล่งท่องเทียวไม่ปลอดภยั 

ปานกลาง .นโยบายและแนวทางการ พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

สนบัสนุน    ไม่สนบัสนุน 
    

 
สิงอาํนวยความสะดวก 

  -พนืทีสาํหรับจอดรถมีนอ้ย นอ้ย .อุปสงคด์า้นการท่องเทียวมุ่งเนน้การท่องเทียวทีเป็นของเดิมและมีคุณภาพมากขึน 

กาํหนดแผนการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม ไม่กาํหนดแผนการพฒันา เขา้ร่วมกิจกรรมบา้ง ไม่สนใจ เพิกเฉย ตวัใครตวัมนั 

    
 

      
 สิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว 

-เป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติที
 -ทรัพยากรกาท่องเทียวประวตัิศาสตร์ไม่โดดเด่น 

มาก .การไดรั้บการส่งเสริมให้มีการท่องเทียวโดยชุมชนและ
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณเพมิขึน  ไม่ไดรั้บงบประมาณ
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รายการ ผลการวเิคราะห์ ระดบัศกัยภาพ องคป์ระกอบ ความคิดเห็นของผูเ้กียวขอ้ง ผลการวเิคราะห ์S W O T มีความสวยงาม - เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีความสงบ และอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

 การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ของภาคจงัหวดัมากขึน 
แต่ดาํเนินการของบประมาณอยูเ่รือยๆ  ไม่ของบประมาณ งบประมาณทีขอไม่เกียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเทียว 

      

     
 

การบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว 
 -บุคลากรไม่มีความพร้อมในการจดัการดา้นการท่องเทียว -ยงัไม่มีทิศทางในการพฒันาการท่องเทียวทีชดัเจนของชุมชน  

นอ้ย .การเปิดตวัแหล่งท่องเทียวใหม่ๆ มากขึนของแต่ละจงัหวดัภายในประเทศ 

ส่งเสริมและสนบัสนุนในการพฒันาบุคลากรใหเ้ขา้ใจดา้นการท่องเทียว กลุ่มผูน้าํไม่กระตือรือลน้แต่หากมีการเชิญอบรมก็ไป  ไม่สนใจไม่เขา้ร่วมและไม่เขา้ใจดา้นการท่องเทียว 

       
   

         
 

กิจกรรมการท่องเทียว  
-มีกิจกรรมการท่องเทียวหลากหลาย เช่น พายเรือ ดูนก ตกปลา ปันจกัรยาน ชมวถีิชีวติในชุมชน 

 ปานกลาง .การแข่งขนัดา้นการท่องเทียวภายหลงัจากทีประเทศไทยเขา้สู่อาเซียน 

เตรียมความพร้อมดา้นการท่องเทียว  ไม่เตรียมความพร้อม 
    

   
  

การตอบรับของประชาชนในทอ้งถิน 
   -ประชาชนมีส่วนร่วมในการท่องเทียวนอ้ย 

ปานกลาง 
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 จากตารางจะเห็นไดว้า่ การพฒันาแหล่งท่องเทียวของ ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง นนั ยงัมีโอกาสพฒันาไดอี้ก แมว้า่จะมีอุปสรรคในการทีแต่ละจงัหวดัเปิดตวัแหล่งท่องเทียวใหม่ แต่อยา่งไรก็ตามแหล่งท่องเทียวของ ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ยงัคงมีความสวยงามตามธรรมชาติ และยงัมีความอดุมสมบูรณ์ของทรัพยากรอยา่งมากมาย ดงัตารางที 3 ตารางท ี3  แสดงระดบัคุณภาพและศกัยภาพของการพฒันาแหล่งท่องเทียวโดยพจิารณาจากองคป์ระกอบการท่องเทียวเชิง อนุรักษใ์นภาพรวมของ ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง องคป์ระกอบการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ ระดบัคุณภาพ ระดบัศกัยภาพ ความสะดวกในการเขา้ถึง ดี ปานกลาง สิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว ดี มาก กิจกรรมการท่องเทียว พอใช ้ ปานกลาง การตอบรับของประชาชนในทอ้งถิน พอใช ้ ปานกลาง สิงอาํนวยความสะดวก ไม่มีคุณภาพ นอ้ย การบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว ไม่มีคุณภาพ นอ้ย ทรัพยากรการท่องเทียวของ ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จังหวดัตรังนัน พบว่า ลกัษณะภูมิประเทศโดยทวัไป มีลกัษณะทงัทีราบและทีดอนค่อนขา้งสูง และเป็นชายทะเล  พืนทีทางตอนเหนือจะเป็นทีราบค่อนขา้งสูง  ส่วนพืนทีทางทิศตะวนัออกเป็นทีราบมีภูเขาทิศตะวนัตกเป็นเทือกเขาบางส่วนและติดกบัชายทะเล ส่วนทิศใตเ้ป็นพืนทีราบ  ส่วนลกัษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี  ฤดู คือ ฤดูร้อน เริมตงัแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน  และฤดูฝน เริมตงัแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม  มีพืนทีปกครองทงัหมด    หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้นบ่อหิน  บา้นพรุจูด  บา้นดุหุน  บา้นไสตน้วา  บา้นไร่ออก  บา้นหัวหิน  บา้นใหม่  บา้นโต๊ะบัน  และบา้นปากคลอง แต่มีถึง   หมู่บา้นทีมีทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั ไดแ้ก่ บา้นบ่อหิน  ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  นาํพทุะเลร้อน และบ่อนาํจืดศกัดิสิทธิ  บ่อหินฟาร์มสเตย ์ บา้นพรุจูด   ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  หตัถกรรมจกัสานจากเตยปาหนนั         บา้นดุหุน    ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  หตัถกรรมจกัสานจากเตยปาหนนั             บา้นไสตน้วา ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  การผลิตเครืองแกงทาํมือ             บา้นหวัหิน   ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  พนืทีชายหาดทีสวยงาม              บา้นโตะ๊บนั  ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  การทาํกลว้ยฉาบ             บา้นปากคลอง   ทรัพยากรการท่องเทียวทีสาํคญั คือ  การทาํปลาเคม็กางมุง้  จากผลการประเมินคุณภาพและศักยภาพ ทัง  ด้าน พบว่า ด้านความสะดวกในการเข้าถึง มีคุณภาพดี และมีศกัยภาพปานกลาง ส่วนดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ไม่มีคุณภาพและมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัน้อย ดา้นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว  มีคุณภาพดี และมีศกัยภาพมาก ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว มีคุณภาพพอใชแ้ละมีศกัยภาพปานกลาง ส่วนดา้นการตอบรับของประชาชนในทอ้งถิน มีคุณภาพพอใช ้และมีศกัยภาพปานกลาง สรุปผลการวจิัย  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ในภาพรวมของแหล่งท่องเทียวใน ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรังนัน มีศกัยภาพมาก ในดา้นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว มีศกัยภาพปานกลาง ในดา้น ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว การตอบรับของประชาชนใน มีศักยภาพอยู่ในระดบัน้อย ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและดา้นการบริหารจดัการแหล่ง
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ท่องเทียว ดังนันองค์การบริหารส่วนบ่อหินจะต้องกําหนดแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเทียวให้ได้รับความนิยมจากนกัท่องเทียวและพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์พอืใหส้อดคลอ้งกบัทรัพยากรการท่องเทียวทีมีอยู ่โดยยดึแนวปฏิบตัิดงันี  .  การกาํหนดกลยุทธ์ในเชิงรุกของการพฒันาแหล่งท่องเทียว โดยกาํหนดให้แหล่งท่องเทียวทงั  แหล่งนนัเป็นแหล่งท่องเทียวทีจะตอ้งได้รับการพฒันาอยา่งเร่งด่วนโดยพฒันาให้สอดคลอ้งกบัทรัพยากรทางธรรมชาติทีมีอยู ่กล่าวคือ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ฯลฯ และจะต้องพฒันาควบคู่กับการสนับสนุนการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ซึงสอดคลอ้งกบั พิสมยั  จารุจิตติพนัธ์. ( ) ทีกล่าวถึงการประกาศให้การท่องเทียวเชิงนิเวศเป็นวาระสาํคญัของการพฒันาการท่องเทียวในเกาะสมุยควบคู่กบัการพฒันาดา้นเกษตรกรรม  .  การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นการเสริมสร้างความเขม้แข็งของการจดัการในพืนที โดยประเด็นแรกคือการสร้างความเขา้ใจให้แก่คนในองคก์รส่วนทอ้งถิน ชาวบา้น และนกัเรียน นกัศึกษา เพอืใหก้ลุ่มคนเหล่านีกลายเป็นคนทีจะขบัเคลือนการพฒันาแหล่งท่องเทียวของชุมชน ประเด็นทีสอง คือ การทาํประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอกเขา้มาท่องเทียวมากยงิขึน ทงันีจากการวจิยัพบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเทียวในพืนทีของชุมชน เพราะตอ้งมาพบญาติ มากทีสุด รองลงมาคือ มาทาํกิจธุระ ดว้ยเหตุนีจึงจาํเป็นจะตอ้งทาํการประชาสมัพนัธ์ใหม้ากขึน ซึงสอดคลอ้งกบัธีรพฒัน์ ตือตนั (2546) กล่าววา่ การท่องเทียวควรคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การปฏิบติัตามแผน และการไดรั้บ ผลตอบแทนเพือกลบัมาบาํรุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเทียวดว้ย และในทีสุดทอ้งถินก็จะมีส่วนร่วมในการควบคุมการพฒันาการท่องเทียวอยา่งมีคุณภาพ ซึงท้องถินคือ ชาวบ้าน ชุมชน จนถึงการ ปกครองส่วนท้องถิน และภาคเอกชนด้วย โดยทีการวางแผนเพือพฒันาการส่งเสริมการท่องเทียว นนัเป็นสิงทีจาํเป็นอยา่งยงิคือความช่วยเหลือจากภาครัฐ  .  การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นการบริหารและการจดัการ โดยประเด็นแรก คือ การจดัการดา้นสิงอาํนวยความสะดวกในพืนทีให้มีเพียงพอกับความตอ้งการและเหมาะสม ประเด็นทีสอง การเพิมเติมกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพือเพิมความหลากหลายในการท่องเทียว เช่น การตกปลาบริเวณแหลมมะขามแหลมไทร หรือกาํหนดเทศกาลดา้นงานวฒันธรรมใหญ่ๆ ของพืนที เช่น แข่งขนัการตกปลา หรือจดัวนัอนุรักษห์ญา้ทะเลบริเวณของพืนทีบ่อหินฟาร์มสเตย ์ให้เป็นเทศกาลใหญ่ๆ ทีทุกคนรู้จกั ซึงสอดคลอ้งกบัที กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย( : ออนไลน์) ทีกล่าววา่ การท่องเทียวควรอาศยักลยทุธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเทียวเชือมโยงกบัธุรกิจชุมชน ตลอดจนพฒันาคุณภาพการบริการการท่องเทียว รวมทงัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์การท่องเทียวของทอ้งถินในรูปแบบทีหลากหลาย  โดยสรุป การกาํหนดแนวทางทังสามประเด็น จึงเป็นแนวทางและขอ้เสนอแนะในการพฒันาศกัยภาพในการท่องเทียวของพืนที ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทงัหากชุมชน ภาครัฐ และภาควิชาการร่วมกนัจดัทาํประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการท่องเทียว นาํนักศึกษาฝึกปฏิบติัภาคสนาม ส่งเสริมการตลาดท่องเทียวให้มากขึน และจดัทาํสือออนไลน์ ซึงนอกจากจะเป็นแนวทางในการพฒันาทีคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มและแหล่งท่องเทียวของ ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ก็จะไดรั้บการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ทียงัยืนภายในชุมชนได ้และยงัสามารถส่งเสริมให้ชุมชนมีรายไดเ้พิมขึนอีกดว้ย นอกจากนีในระดบันโยบาย องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน และจงัหวดั ควรมีการผลกัดนัและกาํหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาชุมชนเพือรองรับนกัท่องเทียวในอนาคต โดยการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาพืนทีทงัทางดา้นโครงสร้างพืนฐาน และสิงอาํนวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคในชุมชนพร้อมทงักาํหนดแนวทางในการจดัการบริหารทรัพยากรท่องเทียวของชุมชน โดยมีภาคีทงัภาครัฐและเอกชนเป็นแกนนาํในการกาํหนดการจดัการให้เป็นรูปธรรม และกระตุน้ใหผู้น้าํเกิดความกระตือรือลน้ในการพฒันาพืนและเขา้ร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ควรมีการประสานงานภาครัฐให้เขา้มาดูแลทรัพยากรให้มีศกัยภาพมากขึน ควรมีการจดัอบรมในกิจกรรมดา้นการท่องเทียว
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เพือสร้างความเขา้ใจของคนในชุมชนเพิมมากขึน ทงันีเพือนาํไปสู่การจดัการบริหารทรัพยากรการท่องเทียวให้มีศกัยภาพสูงสุด 
 กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณองคก์ารบริหารส่วนบ่อหินทีอนุเคราะห์ขอ้มูล และขอขอบคุณ วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ในการสนบัสนุนงบประมาณในการทาํวจิยัครังนี  เอกสารอ้างองิ กรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. . มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเทยีว. เขา้ถึงไดจ้าก   http//www.thailocaladmin.go.th:15030/e_book/eb1 ณฐันรี สมิตร, 2554.  ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเทยีวชาวไทยต่อการท่องเทยีวเชิงอนุรักษ์  อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน.  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์  มหาวทิยาลยั สุภาภรณ์ หาญทอง. . ศักยภาพการจดัการท่องเทยีวจงัหวดัพทัลุง. กรุงเทพฯ: ภาคนิพนธ์. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร ศาสตร์ ระพีพรรณ ทองห่อ และคณะ. 2549. แนวทางการพฒันาการท่องเทยีวภายใต้ศักยภาพ และข้อจาํกัดของกลุ่ม  จงัหวดัภาคกลางตอนบน. สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. ววิฒัน์ชยั บุญภกัดิ. . ศักยภาพในการท่องเทยีวเชิงวฒันธรรม . จุลสารการท่องเทียว ธีรพฒัน์ ตือตนั. . ความรู้ ทศันคต ิและการมส่ีวนร่วมของประชาชนต่อการจดัการการท่องเทยีวเชิงนิเวศ ใน  พืนทวีนอทุยานม่อนพระยาแช่ ตาํบลพชัิย อาํเภอเมือง จงัหวดัลําปาง.วทิยานิพนธ์ วท.ม. (การบริหาร  ทรัพยากรป่าไม)้. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  พิสมยั  จารุจิตติพนัธ์. .  ศักยภาพของการพฒันาการท่องเทยีวเชิงนิเวศในเกาะสมุย. วารสารสงัคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปีที   ฉบบัเดือนมกราคม-ธนัวาคม .  หนา้ -  องคก์ารบริหารส่วนบ่อหิน.  .  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนบ่อหิน พ.ศ. - ) :   วเิคราะห์นโยบายและแผนองคก์ารบริหารส่วนบ่อหิน.  (อดัสาํเนา) แผนทีหมู่บา้นของบ่อหิน.  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bohin.org/plantee.pdf Mill, R. & Morrison, A. M. 1992. The Tour ism System: and Introductory Text. New Jersey: Prince - Hall   Intentional Inc McIntosh, Robert W; Goeldner, Charles R; & Ritchie, J.R. Brent. 1995. Tour ism Pr inciples, Practices,   Philosophies. USA      
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทยีวชุมชนเขาเต่า  อาํเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ Public Par ticipation in Tour ism Potential Development of Khao-Tao Community  Hua Hin Distr ict, Prachuap Khir i Khan Province  สุภาพร บาํรุงวงศ1์* ธนิชชา ชยัชชัวาลประทีป 1 และ บุปผา วงษพ์นัธ์ุทา  Supaporn Bamrungwongsa 1* , Tanichar Chaichatchawalprateep 1 and Buppha Wongpanta 1  บทคัดย่อ   งานวิจยันี มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า เพือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า และเพือกาํหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม(Mixed Method) คือ วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ประชาชนในชุมชนเขาเต่าจาํนวน  คน และตวัแทนองคก์รภาครัฐ-เอกชน ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจท่องเทียวและบริการ มคัคุเทศก ์นกัวชิาการในทอ้งถิน และปราชญชุ์มชน รวม  คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ชนิดปลายเปิด การสนทนาและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การประชุมกลุ่มยอ่ย เครืองมือเส้นเวลาประวติัศาสตร์ และการจัดประชุมสัมมนา การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลกัฐานการสํารวจ เก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  เอกสารต่าง ๆ และการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ ใชว้ิธีการบรรยายเชิงพรรณา (Descriptive Research)   ผลการวิจัย พบวา่ ) ศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า มีคะแนนเฉลีย .  ในระดบัปานกลาง ซึงมีความเห็นวา่ประโยชน์จากการท่องเทียวทีมีตอ่ชุมชนในระดบัมาก ศกัยภาพแหล่งท่องเทียวในชุมชนในระดบัปานกลาง และผลกระทบทีเกิดจาการพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเทียวในระดบัปานกลาง )การมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า ในระยะเวลาทีผา่นมามีประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ยกวา่ประชาชนทีไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม (  คน ต่อ  คน) ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลางคะแนนเฉลีย .  และประชาชนมีความยนิดีทีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมเพือพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเทียวในระยะต่อไปมากกว่าประชาชนทีไม่ยินดีเขา้ไปมีส่วนร่วม (  คน ต่อ  คน) และไม่แน่ใจ จาํนวน  คน ) แนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยแบ่งออกเป็น  ด้าน คือ ด้านความสําคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเทียว ด้านสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ของแหล่งท่องเทียว ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการคมนาคและโครงสร้างพืนฐาน ดา้นความปลอดภยัของการท่องเทียว และดา้นความพร้อมของชุมชน      คาํสําคญั : การมีส่วนร่วมของชุมชน,  การพฒันาศกัยภาพการท่องเทียว,  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         1 สาขาการท่องเทียว คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาํบลหวัหิน อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 1 Program in Tourism Faculty of Hospitality and Tourism Industry, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Hua-Hin Sub-district, Hua-Hin District, Prachuab Kiri Khun Province 77110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : supaporn.ban@rmutr.ac.th
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บทนํา การท่องเทียว ปัจจุบนัถือเป็นอุตสาหกรรมทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก ทีสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศอยา่งมาก ซึงการท่องเทียวส่งผลทีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและชุมชนทอ้งถินในหลายดา้น ทงัทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสิงแวดลอ้ม (ศูนยเ์พอืการวางแผนการท่องเทียวและการแกไ้ขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย, )  ผลประโยชน์ไดรั้บจากการท่องเทียวดงักล่าวนี ควรคาํนึงถึงการพฒันาเพือใหเ้กิดศกัยภาพดา้นการท่องเทียว และนาํไปสู่การท่องเทียวทียงัยนืต่อไป การพฒันาการท่องเทียวให้เกิดความอย่างยงัยืนได้นนั บุญเลิศ ( ) กล่าวว่าตอ้งมีมิติ  มิติ คือ การสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้มให้แก่ผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย การสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเทียว และการสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิน ซึงมิติขอ้สุดท้ายนีเป็นการให้ความสําคญัต่อการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิน ด้วยการให้ท้องถินซึงเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นเจ้าของพืนทีตงัแหล่งทรัพยากรท่องเทียวไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและดาํเนินการเพือพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวดว้ยตนเอง ในการพฒันาการท่องเทียวชุมชนจึงตอ้งมีการส่งเสริมและรณรงค์ให้ชุมชนท้องถินตระหนักถึงความสําคญัของอุตสาหกรรมท่องเทียว เพือผลประโยชน์ของชุมชนในท้องถินและนักท่องเทียว ซึงส่งผลต่อชุมชนทงัทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของชุมชนเพือพฒันาดา้นการท่องเทียว จึงถือว่ามีความสําคญัเป็นการพฒันาศักยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนอย่างแทจ้ริง  ดงันันในการพฒันาการท่องเทียวของเมืองหัวหิน ซึงเป็นเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงในระดบัโลก จาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งขบัเคลือนการพฒันาศกัยภาพการท่องเทียวโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม ชุมชนเขาเต่ า ห รือบ้านเขาเต่าตังอยู่ใน เขตเทศบาลเมืองหัวหิ น  ต ําบลหนองแก อําเภอหัวหิน  จังห วัดประจวบคีรีขนัธ์  ปรากฏชือบา้นเขาเต่ามาตงัแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว       (หจช.(ร. ) ม. . / )  เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นขนาดเล็กประกอบอาชีพทาํไร่และอาชีพประมง ถดัเขา้มาเป็นพืนทีทุ่งนาํทะเลท่วมขงั เรียกว่า “ทุ่งตะกาด” ราษฎรทีอยูอ่าศยั ประสบปัญหาเรืองการขาดแคลนนาํจืดสําหรับอุปโภค จนกระทงัปีพ.ศ.  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชไดท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ ให้กรมชลประทานขุดลอกพืนทีทุ่งตะกาดสร้างอ่างเก็บนาํเขาเต่าขึน เป็นโครงการชลประทานตามพระราชดาํริแห่งแรกในประเทศไทย (กรมชลประทาน, ) ต่อมาได้เกิดโครงการส่งเสริมดา้นศิลปาชีพ โดยจดัตงัศูนยท์อผา้บา้นเขาเต่าขึนในปี พ.ศ.  เพือสร้างรายไดแ้ก่กลุ่มแม่บา้นของชุมชน (อมลวรรณ, มปป.) จากสถานทีตงัซึงอยูไ่ม่ไกลจากหวัหิน และมีทศันียภาพชายหาดและบริเวณรอบอ่างเก็บนาํเขาเต่าทีสวยงาม ความมีชือเสียงของหมู่บา้นประมงเขาเต่า ทาํให้ปัจจุบนัชุมชนเขาเต่ามีชือเสียงของเมืองหัวหินอีกแห่งหนึง มีนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาเทียวชมภายในชุมชนอยา่งมาก มีผูเ้ขา้มาอยูอ่าศยัในพืนทีมากขึน การสร้างอาคารพกัอาศยัและหมู่บา้นสาํหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งมาก และจากการมีชือเสียงในดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพพืนที ประชาชนในชุมชนเขาเต่า ไดส้ะทอ้นปัญหาเรืองความตอ้งการอยากเห็นชุมชนเขาเต่ามีแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเทียว ไม่ต้องการให้ชุมชนเขาเต่า เติบโตภายใต้บริบทของอุตสาหกรรมการท่องเทียวอย่างไร้ทิศทาง ยงัคงดาํรงวิถีชีวิตทีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเขาเต่าไว ้เพือเป็นสิงดึงดูดใจนกัท่องเทียว และเป็นความภาคภมิูใจของทอ้งถิน ดงันนั ผูว้จิยัจึงไดด้าํเนินโครงการวจิยันีขึน  วตัถุประสงค์ของโครงการวิจยั   1. เพอืศึกษาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า  2. เพอืศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า  3. เพอืกาํหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่วมของชุมชนแนวคดิ   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  30  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ทฤษฎแีละเอกสารทเีกยีวข้อง  1. แนวคดิทฤษฎเีกียวกับการมส่ีวนร่วมของชุมชน       1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม การดาํเนินการเพอืให้เกิดการพฒันาของชุมชนในเรืองใด ๆ นนัไม่อาจสาํเร็จไดโ้ดยขาดความร่วมมือกนัของสมาชิกในชุมชนนัน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นเรืองสําคญัอย่างมาก ในความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนนนัมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว ้เช่น อคิน  ( ) วา่หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผูคิ้ดคน้ปัญหา เป็นผูซึ้งทาํทุกอยา่งไม่ใช่การกาํหนดจากภายนอก แลว้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในเรืองใดเรืองหนึง หากแต่ทุกอย่างตอ้งเป็นเรืองทีประชาชนคิดเอง อนุรักษ์ นิยมเวช ( ) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่วา่จะเป็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ในสิงทีมีผลกระทบต่อตวัเองหรือชุมชน จึงสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การทีบุคคลผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน ซึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของชุมชนนนั ๆ ไดมี้ความเห็นร่วมกนัถึงปัญหาหรือสิงทีตอ้งการพฒันาแกไ้ขปรับปรุง ไดเ้ขา้มามีบทบาทร่วมกนั เพือกาํหนดแนวทางพฒันาชุมชนของตนในดา้นใดดา้นหนึง เป็นผูมี้ส่วนร่วมดาํเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตนเอง ในฐานะทีเป็นสมาชิกของชุมชนนนั และเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการดําเนินการดังกล่าว การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสําคัญคือ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาทีเกิดขึนในชุมชน โดยประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของชุมชนนนั ซึงเป็นผูรู้้ปัญหา ไดม้าร่วมกนัคิด  ตดัสินใจ ดาํเนินการ แกไ้ขปัญหานนั เป็นการเพิมขีดความสามารถของชุมชน มีผลดีต่อชุมชนและทาํใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ขึน      1.2 แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกับการมส่ีวนร่วมของชุมชน มีผูเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้หลายท่าน เช่น แนวคิดและทฤษฎีของ Cohen และ Uphoff:  (ถวลิวดี, ) ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดบั คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อคิน ( ) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น  ขนัตอน คือ ) การมีส่วนร่วมในการค้นหาและจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา ) ร่วมในการวเิคราะห์ถึงสาเหตุและทีมาของปัญหา ) ร่วมในการเลือกวธีิการและวางแผนในการแกปั้ญหา ) ร่วมในการดาํเนินการตามแผน ) ร่วมในการประเมินผล วเิคราะห์ปัญหาและปัจจยัทีมีส่วนทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จ จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมดงักล่าวนี จึงเสนอขนัตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าได้เป็น  ประเด็น คือ ) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดและร่วมประชุม เพือนําเสนอความเห็นเรืองการพฒันาชุมชนด้านการท่องเทียวร่วมกัน ) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนพฒันา เสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาการท่องเทียวชุมชนร่วมกัน ) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัด สินใจในกระบวนการพฒันาต่าง ๆ ร่วมกัน ) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินการต่าง ๆ ตามทีได้วางแผนและตดัสินใจร่วมกนั 5) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับประโยชน์และติดตามผล ภายหลงัจากทีไดด้าํเนินการร่วมกันแลว้ ) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การสนบัสนุนการดาํเนินงานต่าง ๆ เพือให้การดาํเนินงานของชุมชนเป็นไปดว้ยความสาํเร็จร่วมกนั ทงัในการลงทุน หรือสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดผลความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการทีมีส่วนร่วมของชุมชน   . แนวคดิเกยีวกับการท่องเทยีวและการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทยีว         .  แนวคิดและความหมายของการท่องเทยีว การท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทีมีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ องค์การการท่องเทียวโลก (World Tourism Organization: WTO) ให้ความหมายว่า คือ การเดินทางตามเงือนไข  ประการ คือ ) เป็นการเดินทางจากทีอยูอ่าศยัปกติไปยงัทีอืนเป็นการชวัคราวแต่ไม่ใช่ไปตงัหลกัแหล่งเป็นการถาวร ) เป็นการเดินทางทีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจหรือความพึงพอใจของผูเ้ดินทางเอง โดยไม่ใช่ถูกบงัคบัหรือไม่ใช่เพือทาํสงคราม ) เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามทีไม่ใช่ประกอบอาชีพหรือหารายได ้(บุญเลิศ, ) อาจสรุปไดว้า่ การท่องเทียวมีความสําคญัต่อประเทศอยา่งมากในดา้นเศรษฐกิจและสังคมทีช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบั
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ประเทศ และยงัสามารถกระจายรายไดไ้ปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศทีมีการท่องเทียวเขา้ไป ผลกัดนัให้เกิดการพฒันาประเทศในหลายดา้นทงัระบบสาธารณูปโภค การให้บริการ และสิงก่อสร้างต่าง ๆ เพือรองรับการขยายตวัของการท่องเทียว นาํมาซึงความเจริญของประเทศ ความหมายของการท่องเทียว คือ การเดินทางจากถินทีอยู ่ไปยงัสถานทีต่าง ๆ ทีมิใช่การเดินทางไปประกอบอาชีพ การยา้ยถินฐานทีพาํนกั และการอพยพโยกยา้ยถิน แต่เป็นการเดินทางโดยมีวตัถุประสงคเ์พอืการพกัผ่อน การศึกษาหาความรู้ เยียมเยือนญาติ กิจกรรมทางศาสนาตลอดจนเพือสุขภาพอนามยัและการกีฬา อาจเป็นการเดินทางท่องเทียวในช่วงระยะเวลาสนัๆหรือเวลานานก็ได ้         .  แนวคิดการพัฒ นาศักยภาพด้านการท่องเทียว บุญเลิศ ( ) กล่าวว่า หมายถึงความพร้อมในด้านคุณลักษณะของแหล่งท่องเทียว ในการให้บริการด้านการท่องเทียวแก่ผูม้าเยือน ซึงแหล่งท่องเทียวแต่ละแห่งควรมีคุณลกัษณะทีสาํคญั  ประการ คือ 1)ความน่าดึงดูดใจของสถานที ) ความสะดวกในการเขา้ถึง ) ความประทบัใจ และ ) องคป์ระกอบของการบริการ วิวฒัน์ชยั ( ) กล่าวถึงหลกัเกณฑพิ์จารณาศกัยภาพการท่องเทียว  องคป์ระกอบ คือ 1) คุณค่าของแหล่งท่องเทียว 2) สภาพการเขา้ถึง 3) สิงอาํนวยความสะดวก 4) สภาพแวดลอ้ม 5) ขอ้จาํกัดในการรับนักท่องเทียว 6) ความมีชือเสียงในปัจจุบัน ดงันนัในการวิจยัจึงไดแ้บ่งเกณฑ์พิจารณาศกัยภาพของแหล่งท่องเทียวออกเป็น   ดา้นดงันี ) ดา้นความสาํคญัและคุณค่าของแหล่งท่องเทียว เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง มีประวติัศาสตร์ชุมชน มีความหลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมท่องเทียว 2) ด้านสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเทียว มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดลอ้มสวยงาม สภาพอากาศดี ไม่มีมลพิษ มีระบบการจัดการด้านสิงแวดลอ้ม และการตกแต่งบริเวณอย่างกลมกลืนกับแหล่งท่องเทียว 3) ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก มีบริการโรงแรมและทีพกัทีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเทียว บริการร้านอาหารและเครืองดืมทีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเทียว ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ทีระลึกและของฝากป้ายบอกทิศทางและสถานทีต่าง ๆ อยา่งชดัเจน ) ศกัยภาพดา้นการคมนาคมและโครงสร้างพืนฐาน โดยพิจารณาจากการมีเส้นทางคมนาคมเขา้สู่แหล่งท่องเทียวอยา่งสะดวกสบาย มีถนนและเสน้ทางคมนาคมต่าง ๆ อยูใ่นสภาพดีไดม้าตรฐาน ) ดา้นความปลอดภัยของการท่องเทียว มีความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทียวในชุมชน ในการเดินทางเข้าสู่ชุมชนและแหล่งท่องเทียว ปลอดภยัดา้นภยัธรรมชาติ ดา้นโจรกรรมต่อนกัท่องเทียวและผูอ้าศยัในชุมชน 6) ดา้นความพร้อมของชุมชน จากความมีอธัยาศยัไมตรีของคนในชุมชนต่อนักท่องเทียว มีความร่วมมือของภาครัฐองค์กรท้องถินและภาคเอกชนในการพฒันาการท่องเทียว ความสามารถในการรองรับการท่องเทียว  วธิีดําเนินการวิจัย การดาํเนินการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้นาํวิธีวิทยาการวิจยัแบบผสม (Mixed Methods Research) มาใชป้ระกอบดว้ย การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพือดาํเนินการสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย เกียวกบัการศึกษาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า และการมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) กาํหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับตวัแทนประชาชนในชุมชนเขาเต่า 2) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบปลายเปิด  ใช้สําหรับถามผูน้ําชุมชน หน่วยงานองค์กรท้องถิน ผู ้รู้ ปราชญ์ท้องถิน มคัคุเทศก์ และนกัวิชาการ ในการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยจะใชแ้นวคาํถามสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ตามทีไดจ้ดัทาํไวล้่วงหน้า 3)  การสนทนาและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เครืองมือนีผูว้ิจยัดาํเนินการใน 2 วิธีการ คือ การสนทนาทวัไปกบักลุ่มเป้าหมาย ผ่านการสนทนาในเรืองต่าง ๆ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 4) เครืองมือเส้นเวลาประวตัิศาสตร์ (Timeline history) ผูว้ิจยัดําเนินการผ่านการสนทนา สัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ และการสืบคน้ขอ้มูลผ่านแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ และนาํมาจดัเรียงเส้นเวลาทางประวติัศาสตร์
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ชุมชน ทาํให้เห็นภาพบริบทชุมชนอย่างชัดเจนขึน 5) การจัดประชุมสัมมนาเพือรับฟังความคิดเห็น เพือนําเสนอขอ้มูลสะทอ้นกลบัเบืองตน้ จากนนัจึงรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเทียวและขอ้มูลเพมิเติมจากกลุ่มเป้าหมาย  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ตวัแทนประชาชนในเขตชุมชนเขาเต่า จาํนวน  150 คน จากจาํนวนประชากรในพนืทีประมาณ 1,242 (ขอ้มูลประชากรจากสถานีอนามยัเขาเต่า พ.ศ. 2557) วธีิการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้กณฑร้์อยละ คือขนาดประชากรหลกัพนั กาํหนดตวัอยา่งร้อยละ 10-15 (บุญชม, 2553) ในทีนี ผูว้ิจยักาํหนด 150 คน เท่ากบั ร้อยละ 12.077 ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก(Convenience  Sampling) 2) ตวัแทนองคก์รภาครัฐและองค์กรท้องถิน จํานวน 5 คน ผูป้ระกอบการด้านธุรกิจท่องเทียวและบริการ มัคคุเทศก์ จ ํานวน 5 คน 3) ผูท้รงคุณวุฒิ นกัวิชาการ นกัวจิยั และปราชญชุ์มชน จาํนวน 10  คน กลุ่มตวัอยา่งในในการสัมภาษณ์เชิงลึก การเลือกผูใ้หข้อ้มูลใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposeful Selection)    ผลและวจิารณ์ผล การศึกษาวิจัยครังนีมุ่ งศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวชุมชน เขาเต่า อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวเิคราะห์ดงันี 1. ความคดิเห็นของประชาชนในชุมชนเขาเต่าประเด็นศักยภาพการท่องเทยีวของชุมชนเขาเต่า  1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนในชุมชนเขาเต่า จาํนวน 150 คน (ร้อยละ 100) เป็นเพศหญิง (83 คน/ร้อยละ 55) มากกวา่เพศชาย (67 คน/ร้อยละ 45) เป็นผูมี้อายมุากกวา่ 60 ปี (42 คน/ร้อยละ 28) มากทีสุด มีอาชีพรับจา้งทวัไป/ลูกจา้ง(37 คน/ร้อยละ 25)มากทีสุด มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา (59 คน/ร้อยละ 39) มากทีสุด รายไดต้่อเดือนเป็นผูมี้รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท (42 คน/ร้อยละ 28) มากทีสุด การอยูอ่าศยัในชุมชนเขาเต่าเป็นชาวชุมชนเขาเต่าโดยกาํเนิด (57 คน/ร้อยละ 39) มากทีสุด   1.2 ความคิดเห็นดา้นศกัยภาพการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า        1.2.1 ศักยภาพแหล่งท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความคิดเห็นเกียวกบัศักยภาพแหล่งท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า ในภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 3.34 ในระดับปานกลาง  แบ่งเป็น 6 ด้านได้แก่ 1) ด้านความสําคญัและคุณค่าของแหล่งท่องเทียว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 3.67 ในระดบัมาก 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเทียว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 3.60 อยูใ่นระดบัมาก 3) ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 2.94 อยูใ่นระดบัปานกลาง 4) ดา้นการคมนาคมและโครงสร้างพืนฐานโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 2.14 อยูใ่นระดบัปานกลาง 5) ดา้นความปลอดภยัของการท่องเทียว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 3.28 อยูใ่นระดบัปานกลาง 6) ดา้นความพร้อมของชุมชน โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 3.52 อยูใ่นระดบัมาก            1.2.2 ประโยชน์จากการท่องเทียวทีมีต่อชุมชนเขาเต่าโดยรวม ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความคิดเห็นเกียวกับ ประโยชน์จากการท่องเทียวทีมีต่อชุมชนเขาเต่าโดยรวมมีคะแนนเฉลีย 3.67 ในระดับมาก โดยเห็นว่าได้รับประโยชน์จากมูลค่าทีดินและราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พมิขึนมากทีสุด มีคะแนนเฉลีย 3.99 ในระดบัมาก           1.2.3 ผลกระทบทีเกิดจากพฒันาชุมชุนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเทียว ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความคิดเห็นเรือง ผลกระทบทีเกิดจากการพฒันาชุมชนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเทียว โดยรวมมีคะแนนเฉลีย 3.23 ในระดบัปานกลาง ซึงมีผลกระทบทงัผลในดา้นดีและดา้นลบ พบวา่ผลกระทบในดา้นดี โดยรวมคะแนนเฉลีย 3.43 อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลกระทบในดา้นลบโดยรวมคะแนนเฉลีย 3.03 อยูใ่นระดบัปานกลาง     
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การมส่ีวนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทยีวของชุมชนเขาเต่า    2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าในดา้นการท่องเทียวในระยะเวลาทีผ่านมา พบวา่ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าในดา้นการท่องเทียวในระยะเวลาทีผ่านมา จาํนวน 64 คน (ร้อยละ 42.66) และไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม จาํนวน 86 คน (ร้อยละ 57.33)แสดงวา่ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าในดา้นการท่องเทียวในระยะเวลาทีผา่นมานอ้ยกวา่คนทีไม่เขา้ร่วม    2.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าในดา้นการท่องเทียวในระยะเวลาทีผา่นมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยพบวา่ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาศกัยภาพของชุมชนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเทียวในระยะเวลาทีผา่นมา มีคะแนนเฉลีย 3.07 ในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจากค่าคะแนนมากไปค่าคะแนนน้อยดงันี การร่วมคิดร่วมประชุม การร่วมดาํเนินการ ร่วมใหก้ารสนบัสนุน การร่วมตดัสินใจ การร่วมติดตามประเมินผล และการร่วมวางแผน   2.3 การยินดีมีส่วนร่วมเพอืพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่า ให้เป็นแหล่งท่องเทียวในระยะต่อไป พบวา่ประชาชนในชุมชนเขาเต่ายนิดีมีส่วนร่วมจาํนวน 80 คน (ร้อยละ 53.33) ไม่แน่ใจจาํนวน 31 คน (ร้อยละ20.66)ไม่ยนิดีมีส่วนร่วมจาํนวน 39 คน (ร้อยละ 26) กล่าวไดว้า่ประชาชนมีความยินดีทีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม มากกวา่จาํนวนคนทีไม่แน่ใจ และไม่ยินดี หรือทงัไม่แน่ใจและไม่ยนิดีรวมกนั  2.4ระดบัรูปแบบความร่วมมือทียินดีมีส่วนร่วมเพือพฒันาศักยภาพชุมชนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเทียว พบว่า ระดบัความยนิดีมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลีย 3.27 ในระดบัปานกลาง ความคิดเห็นรายดา้นในรูปแบบความร่วมมือ เรียงตามลาํดบั ดงันี ยินดีร่วมคิดร่วมประชุม ยินดีร่วมดาํเนินการ ยนิดีร่วมให้การสนับสนุน ยินดีร่วมติดตาม ยินดีร่วมวางแผน ยินดีร่วมตดัสินใจ 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางในการพฒันาศักยภาพด้านการท่องเทยีวของชุมชนเขาเต่าจากการมส่ีวนร่วมของ ชุมชน  3.1 มุมมองสถานการณ์ท่องเทียวชุมชนเขาเต่า ชุมชนเขาเต่ามีมุมมองต่อสถานการณ์ดา้นการท่องเทียวของชุมชน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 3 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถิน มองวา่การท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า เป็นส่วนหนึงของการท่องเทียวเมืองหวัหิน ในภาพรวมการท่องเทียวหัวหินเติบโตขึน มีนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและต่างชาติเพมิมากขึน ส่งผลใหธุ้รกิจดา้นอสังหาริมทรัพยเ์ติบโตขึน 2) ผูท้รงคุณวฒิุในทอ้งถิน มองวา่ชุมชนเขาเต่าเติบโตขึนมาก มีสิงดึงดูดใจดา้นการท่องเทียวเช่น ศูนยท์อผา้บา้นเขาเต่า ชายหาดทีสวยงามและสะอาด อ่างเก็บนาํเขาเต่า โดยเฉพาะอยา่งยงิเมือมีการสร้างอุทยานราชภกัดิ มีผลทาํใหน้กัท่องเทียวเดินทางมาเทียวมากขึน ทาํใหชุ้มชนเขาเต่าเป็นแหล่งท่องเทียวทีไดป้ระโยชน์จากการท่องเทียวร่วมไปด้วย 3) ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มองว่าการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าเติบโตขึนมากกว่าเดิม ถึงแม้มีนักท่องเทียวชาวต่างชาติเขา้มาพกัในชุมชนเขาเต่ามากขึน ราคาทีดินทีสูงมากขึน มีผลดีคือชาวบา้นมีฐานะดีขึนจากการขายทีดิน แต่ก็เป็นปัญหาวา่ทีดินส่วนใหญ่เป็นหมู่บา้นจดัสรรของชาวต่างชาติไปมาก และมีคนต่างถินเคลือนยา้ยเขา้มาอยูอ่าศยัมากขึน    3.2 ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเขาเต่า เกียวกบัสิงทีควรไดรั้บการพฒันาในชุมชนเขาเต่าเพอืใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวทีมีศกัยภาพ พบวา่โดยรวมมีคะแนนเฉลีย 3.55 อยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมินรายขอ้ดงันี การจดัสถานทีจอดรถใหเ้พียงพอ มีคะแนนเฉลียในระดบัมาก เป็นคะแนนสูงสุด และการจดัเสน้ทางการคมนาคมใหม่ในชุมชน เพือให้การสัญจรสะดวก เหมาะสม มีคะแนนเฉลียในระดบัปานกลาง เป็นคะแนนตาํสุด   3.3 การเสนอแนวทางพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า ดงันี 1) ดา้นความสาํคญัและคุณค่าของแหล่งท่องเทียว ไดแ้ก่ อนุรักษอ์าคารเก่า และสถานทีสําคญัทางประวตัิศาสตร์ของชุมชนไว ้ส่งเสริมการท่องเทียววิถีชีวิตชุมชนประมงพืนบา้น จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวทีให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์จากการท่องเทียว 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ของแหล่งท่องเทียว ไดแ้ก่ดูแลความสะอาดของพืนทีในชุมชนโดยเฉพาะสถานทีสําคญั ซ่อมแซมถนนให้การเดินทางสะดวกจดัการขยะมูลฝอยบริเวณ แกปั้ญหานาํทิงทีไหลลงสู่อ่างเก็บนาํเขาเต่า
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พฒันาปรับปรุงทศันียภาพบริเวณรอบอ่างเก็บนาํเขาเต่า 3) ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ จดัทาํทีพกัแบบโฮมสเตย ์สร้างหอ้งนาํสาธารณะบริการแก่นักท่องเทียว จดับริการทีจอดรถใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ จดัรถรางหรือรถจกัรยานให้บริการแก่นักท่องเทียวในชุมชน พฒันาระบบเสียงตามสาย และประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทียวให้เป็นรู้จกัมากขึน 4) ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพืนฐาน ไดแ้ก่ จดับริการรถยนต์สาธารณะให้บริการเขา้สู่ภายในชุมชน และดูแลความปลอดภยับริเวณจุดตดัของถนนเขา้สู่ชุมชนเขาเต่า 5) ดา้นความปลอดภยัของการท่องเทียว ไดแ้ก่ ตงัศูนยใ์หบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละการรักษาพยาบาลเบืองตน้แก่นกัท่องเทียว (สถานีอนามยัเขาเต่า) ดูแลความปลอดภยัของนกัท่องเทียวในการลงเล่นนาํทะเลและบริเวณจุดทีเป็นพนืทีอนัตราย 6) ดา้นความพร้อมของชุมชน ไดแ้ก่ จดัตงัศูนยก์ารเรียนรู้โครงการพระราชดาํริโครงการอ่างเก็บนาํเขาเต่าและศูนยท์อผา้บา้นเขาเต่า ศูนยบ์ริการขอ้มูลการท่องเทียวในชุมชน พฒันาสินคา้ของชุมชนให้เป็นทีรู้จกั ส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวขมุชนเขาเต่า อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งันี 1. ศักยภาพด้านการท่องเทยีวในชุมชนเขาเต่า  ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความคิดเห็นดา้นศกัยภาพการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่า ใน 3 ประเด็น คือ ความคิดเห็นต่อศกัยภาพแหล่งท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าทีเห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีความเห็นวา่ชุมชนไดรั้บประโยชน์จากการท่องเทียวในระดบัมาก และมีผลกระทบต่อชุมชนทงัทางบวกและทางลบในระดบัปานกลาง    ทงันีจะเห็นไดว้า่ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มีความคิดเห็นร่วมกนัว่าแหล่งท่องเทียวในชุมชนมีคุณค่าความสาํคญัและเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน ในดา้นประวติัศาสตร์ทีไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อให้เกิดการพฒันาทาํให้ชุมชนเป็นทีรู้จกัของทงัประเทศ เช่น โครงการพระราชดาํริสร้างอ่างเก็บนาํเขาเต่า การฟืนฟสูภาพความเป็นอยูข่องชาวชุมชนให้อยูดี่กินดี มีอาชีพ และสร้างรายได ้การมีสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเทียวทีสวยงามเหมาะแก่การท่องเทียวและพกัผอ่นของนักท่องเทียวทงัชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทงัประชาชนทวัไปในทอ้งถิน  นอกจากนีชุมชนเขาเต่าซึงอยูใ่นเขตอาํเภอหวัหิน ทีจดัเป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงของประเทศ นกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาท่องเทียวอย่างมาก อุตสาหกรรมการท่องเทียวจัดได้ว่าเป็นแหล่งรายได้ทีสําคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเทียวชุมชนทีจะช่วยสร้างความยงัยืนให้แก่ชุมชนต่าง ๆ มีแนวคิดการเชือมโยงผลประโยชน์การท่องเทียวสู่ชุมชน โดยมองว่าช่วยก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ทาํให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และทาํให้คนในทอ้งถินมีคุณภาพชีวติทีดีขึน ในขณะเดียวกนัยงักระตุน้ใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละสืบทอดทรัพยากรทงัทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมท้องถินให้ยงัยืน และยงัเป็นประโยชน์เชือมโยงไปถึงชุมชนบริเวณใกลเ้คียงดว้ย (องคก์ารบริหารการพฒันาพนืทีพิเศษเพอืการท่องเทียวอยา่งยงัยนื, 2558)   การทีผลกระทบทีเกิดจากพฒันาชุมชนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเทียว ของชุมชนเขาเต่ามีในระดบัปานกลางนัน สอดคลอ้งกบับุญเลิศ จิตตงัวฒันา (2548) ทีกล่าวา่มีสาเหตุจากปัจจุบนัชุมชนทอ้งถินในแหล่งท่องเทียวขยายตวัอยา่งรวดเร็วและก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนท้องถินทงัด้านบวกและด้านลบ และงานวิจัยของวรรณวิมล (2558) ทีศึกษาศกัยภาพชุมชนในการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนตลาดนําอมัพวา ก็พบว่ามีผลกระทบทังเชิงบวกและเชิงลบในด้านสิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคมเช่นกนั  2. การมส่ีวนร่วมในการพฒันาศักยภาพด้านการท่องเทยีวของชุมชนเขาเต่า   จากการทีในระยะเวลาทีผ่านมานัน ประชาชนในชุมชนเขาเต่ าเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพด้าน การท่องเทียวน้อยกว่าคนทีไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม และอยู่ในระดับค่าคะแนนปานกลาง แต่ประชาชนในชุมชน 
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เขาเต่าก็มีความคิดเห็นวา่ มีความยนิดีทีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการท่องเทียวของชุมชนเขาเต่าต่อไป ทงันีจะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถามนีส่วนมากเป็นบุคคลในวยัผูใ้หญ่ เป็นชาวชุมชนเขาเต่าโดยกาํเนิดหรืออยูอ่าศยัในชุมชนเขาเต่ามากกวา่ 10 ปี จึงเห็นความสาํคญัของการมีส่วนร่วมเพอืพฒันาชุมชนของตน และมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนในทุกระดบั  แต่อยา่งไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนเขาเต่า ต่างแสดงความคิดเห็นวา่การพฒันาชุมชนเขาเต่านนั อยูใ่นพนืทีความรับผิดชอบของหน่วยราชการส่วนทอ้งถิน จึงไม่เห็นความจาํเป็นทีประชาชนจะตอ้งเขา้ไปเป็นตวัตงัตวัตีดาํเนินการพฒันาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ประกอบกบัภาระความจาํเป็นดา้นการประกอบอาชีพ จึงทาํให้มีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมดาํเนินการขนัตอนต่าง ๆไม่มากนกั โดยเฉพาะในระดบัการร่วมวางแผนนนัมีนอ้ยทีสุด สอดคลอ้งกบั มาลินี (2551) ทีพบวา่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการการท่องเทียวของตาํบลนาไร่หลวง อาํเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ก็มีไม่มากเท่าทีควร   ดงันนัหน่วยงานทีจะเขา้ไปดาํเนินพฒันาศกัยภาพการท่องเทียวชุมชนเขาเต่าจะตอ้งหาวธีิการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมให้มากขึน โดยการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและการกระจายรายไดท้างเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม มีการพึงพาประสานประโยชน์ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และบูรณาการความร่วมมือระหวา่งภาคีพฒันา ซึงสอดคลอ้งกบังาน ของ บุษกร และวโิรจน์ (2558) ทว ี(2559) และสุดถนอม (2560) ทงันีการจะดึงประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการใด ๆ เพือประโยชน์ของชุมชนนนั ตอ้งมีการสร้างทศันคติทีดีใหเ้กิดขึนแก่ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมทงัทางตรงและทางออ้ม และให้มีโอกาสไดรั้บผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม  3. แนวทางการพฒันาศักยภาพด้านการท่องเทยีวของชุมชนเขาเต่าจากการมส่ีวนร่วมของชุมชน   ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มีความเห็นวา่ชุมชนเขาเต่าเป็นแหล่งท่องเทียวทีเจริญเติบโตขึนมาก จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวในระดบัมาก  และเสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียว แบ่งเป็น 6 ดา้น คือ 1) ดา้นความสาํคญัและคุณค่าของแหล่งท่องเทียว เนน้การคงเอกลกัษณ์และความสาํคญัของพืนทีทางประวตัิศาสตร์ของชุมชนไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยนืของบุญเลิศ (2548) และปาริฉัตร และพชัรินทร์ (2556) ในการสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมธรรมชาติ ให้แก่นักท่องเทียวชาวบา้นและเยาวชนในพืนที ดงันนัการพฒันาศักยภาพด้านความสําคญัและคุณค่าของแหล่งท่องเทียว จึงเป็นปัจจัยสําคญัทีสามารถสร้างจุดเด่นและดึงดูดใจนกัท่องเทียวใหเ้ขา้มาท่องเทียวในชุมชนเขาเต่า 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ของแหล่งท่องเทียว ทีมีแนวทางการดูแลรักษาความสะอาด แก้ไขปัญหานาํเสียและจดัภูมิทศัน์ของชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปาริฉัตร และพชัริ (2556) และวรรณวิมล (2558) 3) ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ทีเสนอให้มีการจัดทีพกัHome stay แกปั้ญหาระบบสาธารณูปโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพญ็ศรี (2558) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเทียวจงัหวดักาญจนบุรี ในการพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค และสิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเทียวให้ไดม้าตรฐาน 4) ดา้นการคมนาคมและโครงสร้างพนืฐาน มีแนวทางการพฒันาคือ การบริการดา้นการขนส่งสาธารณะและความปลอดภยัทางถนน ดงัทีปณิศา และศิริวรรณ (2556) ไดศึ้กษาเกียวกบัหวัหินกบัความสามารถทางการแข่งขนัอยา่งยนัยืน พบวา่เมืองหัวหินมีความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียวมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกแหล่งท่องเทียวของนกัท่องเทียวเป็นอยา่งมาก 5) ดา้นความปลอดภยัของการท่องเทียว มีแนวทางพฒันาคือ การดูแลความปลอดภยัของนกัท่องเทียว และพฒันาระบบการรักษาพยาบาลเบืองตน้สําหรับนักท่องเทียว ซึงในชุมชนเขาเต่ามีสถานีอนามัยเขาเต่าทีสามารถรองรับและให้บริการทางการแพทยไ์ด้เบืองตน้ การดูแลรักษาพยาบาลนีเป็นสิงสาํคญัประการหนึงศกัยภาพดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเทียว ดงัที เพญ็ศรี ฉิรินงั (2558) ได้กล่าวว่าการดูแลบริการสาธารณสุขในพืนทีต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ เป็นสิงสนับสนุนการพฒันาการท่องเทียว รวมทงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของมาลินี (2551) และมนัสสินี และคณะ (2556) ทีได้เสนอแนวทางการพฒันาศักยภาพการท่องเทียวในเรืองของระบบความปลอดภยัแก่นักท่องเทียวเช่นกัน 6) ด้านความพร้อมของชุมชนเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และวางรากฐานความตระหนกัรู้เกียวกบัประโยชน์ของการท่องเทียว
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ต่อชุมชน เช่นเดียวกบังานวิจยัของพิทูรย ์(2558) พบวา่ตอ้งอาศยัการจดัการทีเป็นกระบวนการของกิจกรรมทีต่อเนืองและประสานงานซึงกนัและกนั สร้างความร่วมมือทีดีระหวา่งหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพอืความเขม้แขง็และยงัยนืของการท่องเทียวชุมชนเกาะลนัตา กล่าวได้ว่าการพฒันาศักยภาพการท่องเทียวชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่วมของชุมชนนันตอ้งอาศัย ความมือของทุกภาคส่วน ร่วมกนัขบัเคลือนบนพนืฐานความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ทีสนบัสนุนงบประมาณดาํเนินการวิจยั ประจาํปี 2558  เอกสารอ้างองิ กรมชลประทาน. . โครงการพฒันาแหล่งนําอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ. แหล่งทีมา: http://WWW.rid.go.th/    royalproject/index,  สิงหาคม . ถวลิวดี บุรีกลุ. . การมีส่วนร่วม: แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ. (เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการพฒันาการเมืองและการมส่ีวนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ณ สถาบันพระปกเกล้า). ทว ีวชัรเกียรติ. 2559. การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจใหก้บัชุมชนโดยการพฒันากลุ่มอาชีพในพนืทีองคก์าร บริหารส่วนตาํบลพลสงคราม อาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา. วารสารวชิาการบริหารธุรกจิ ( ): -54. บุญเลิศ จิตตงัวฒันา. . การพฒันาการท่องเทยีวแบบยงัยืน. ศูนยว์ชิาการท่องเทียวแห่งประเทศไทย.,กรุงเทพฯ บุญชม ศรีสะอาด. . การวิจยัเบืองต้น ฉบบัปรับปรุงใหม่ (พิมพค์รังที ). ชมรมเด็ก.,กรุงเทพฯ บุษกร ดว้งทองและวโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์. . ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งชุมชนกบัการดาํเนินงาน  ดา้นการท่องเทียวเชิงอนุรักษข์องวนอทุยานปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์. Veridian E-journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ( ): - . ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2556. หัวหินกบัความสามารถทางการแข่งขันอย่างยงัยืน. สถาบนัวจิยัและ พฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. ปาริฉัตร สิงห์ศกัดิตระกูล และพชัรินทร์ เสริมการดี. 2556. การศึกษาศกัยภาพและแนวทางการพฒันาการท่องเทียว เชิงอนุรักษข์องชุมชนบา้นทุ่งมะปรัง อาํเภอควนโดนและบา้นโตนปาหนนั อาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล  วารสารสุทธิปริทัศน์. ( ): - . พิทูรย ์ทองฉิม. 2558. การจดัการความร่วมมือดา้นการท่องเทียวโดยชุมชนเกาะลนัตา จงัหวดักระบี. วิทยานิพนธ์ การศึกษาหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. เพญ็ศรี ฉิรินงั. . แนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเทียว จงัหวดักาญจนบุรี. วารสารวจิัยมหาวทิยาลัย  เวสเทร์ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  ( ) : 1–14. มนสัสินี บุญมีศรีสง่าและคณะ. .  แนวทางการพฒันาถนนคนเดิน ตลาด  ปี ปราณบุรีใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสาร Ver idian E-Journal กลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร. ( ) : 119–131.  มาลินี หาญยทุธ . รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการการท่องเทียว กรณีศึกษา ตาํบลนาไร่หลวง อาํเภอสองแคว จงัหวดัน่าน. วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารและ พฒันาประชาคมเมืองและชนบท มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ.์ 
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วรรณวมิล ภู่นาค.  ศกัยภาพชุมชนในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน: กรณีศึกษาตลาดนาํอมัพวา. วารสารวทิย บริการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์.  ( ): 63–74. ววิฒัน์ชยั บุญยภกัดิ. . ศกัยภาพในการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม. จุลสารการท่องเทยีวแห่งประเทศไทย. ศูนยเ์พอืการวางแผนการท่องเทียวและการแกไ้ขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย. . แนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเทยีวอย่างยงัยืน. กรุงเทพฯ: บริษทั แสงสวา่งเวลิด์เพรส จาํกดั.  สุดถนอม ตนัเจริญ. .  การท่องเทยีวโดยชุมชนเพือชุมชนและท้องถิน. แหล่งทีมา:           WWW.bsru.ac.th/identity/wp-content,   มกราคม . (หจช.(ร. ) ม. . /  พระอินทราภิบาลรายงานตรวจราชการเมืองปราณบุรี,  ก.ค. ร.ศ. . องคก์ารบริหารการพฒันาพนืทีพเิศษเพอืการท่องเทียวอยา่งยงัยนื. . ท่องเทยีวโดยชุมชน. บริษทั โค คูน แอนด ์โค จาํกดั.  อคิน รพพีฒัน,์ . การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวฒันธรรมไทย. ศกัดิโสภาการพิมพ.์,กรุงเทพฯ อนุรักษ ์นิยมเวช. . บทความเกียวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน. สาํนกัการพิมพ ์สาํนกังาน เลขานุการวฒิุสภา.,กรุงเทพฯ อมลวรรณ เอียมสาํอาง. มปป. เอกสารแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า.                    
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การท่องเทยีวแห่งประเทศไทยกับค่านิยมไทยทปีรากฏในคําขวญัโฆษณา Tour ism Author ity of Thailand and Thai Social Values in Adver tising Slogans   พชัราภรณ์  คชินทร์ * Patcharaporn Kachin1*   บทคัดย่อ  คาํขวญัโฆษณาทีใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวของ ททท. ตงัแต่ปี พ.ศ. -  มีเนือหาระบุชือประเทศไทย ระบุเอกลักษณ์ และระบุผลทีจะได้รับจากการท่องเทียวในประเทศ ซึงเป็นการสร้างคาํขวญัโฆษณาทีมีจุดมุ่งหมายในการใหข้อ้มูลและโนม้นา้วใจ ยงิเมือนาํมาใชร่้วมกบัการใชค้าํทีเกียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศ และคาํทีทาํให้ขอ้ความสละสลวย ลว้นทาํให้คาํขวญัโฆษณาน่าสนใจ จดจาํไดง่้าย และสือความไดต้รงวตัถุประสงค์ ส่วนการใชป้ระโยคนนัเป็นลกัษณะการสร้างคาํขวญัโฆษณาทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว เช่น ใชป้ระโยคบอกเล่าเพอืใหข้อ้มูล หรือใชป้ระโยคคาํถามและเชิญชวนเพอืโนม้นา้วใจนนัเอง ดา้นการสะทอ้นค่านิยม พบมีการหมุนเวียนอยู ่  ค่านิยม คือ ค่านิยมความเป็นชาติ ค่านิยมทางสังคม และค่านิยมความเป็นมนุษย ์โดยเป็นการเปลียนแปลงตามกระแสหรือปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ทงัเรืองเศรษฐกิจ ซึงเป็นกระแสหลกัทีมีผลทาํใหรั้ฐบาลออกนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวดา้นต่าง ๆ และกระแสต่อมา คือ กระแสความเป็นไทย โดยเฉพาะอยา่งยงิในด้านของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี อาหาร เสือผา้ เครืองแต่งกาย ความเชือ วิถีชีวิต และผู ้คน ส่วนการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ซึงเป็นกระแสทีเกิดขึนทวัโลกนนั ก็มีผลต่อการท่องเทียวในประเทศไทยเช่นเดียวกนั รวมทงักระแสความสุขจากการท่องเทียว โดยเฉพาะอย่างยิงในปัจจุบนั สภาพสังคมของไทยทีรีบเร่ง ตอ้งแข่งขนักนัอยู่ตลอดเวลา ทาํใหน้กัท่องเทียวจาํนวนมากรู้สึกวา่การท่องเทียวเป็นการพกัผอ่น เป็นความสุขทีแสวงหาไดไ้ม่ยากนกั  ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา การท่องเทียวภายในประเทศไทยมีการเปลียนแปลงทีเชือมโยงกบัเรืองต่าง ๆ มากมาย     ซึงล้วนมีผลต่อความเชือมันของนักท่องเทียวทังสิน ดังนัน ททท. จึงได้สร้างค ําขวญัโฆษณาหลากหลายเพือใช้ในประชาสมัพนัธ์การท่องเทียวในยคุต่าง ๆ  แตกต่างกนั โดยคาํขวญัโฆษณาเหล่านนันอกจากจะช่วยกระตุน้และโนม้นา้วทาํให้เกิดการท่องเทียวแลว้ ยงัสามารถสะทอ้นค่านิยมไทยทีเปลียนแปลงไปไดอี้กดว้ย  คาํสําคญั : ค่านิยมไทย , คาํขวญัโฆษณา , 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                สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต  1 Department of Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phuket Rajabhat University, Ratsada, Muang Phuket, Phuket 83000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : mangkapon@hotmail.com 
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บทนํา แมว้่าตวัเลขดา้นการท่องเทียวและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะถูกมองเป็นเรืองเดียวกนัมานาน แต่ภายใตค้วามจริงทีว่าทรัพยากรด้านการท่องเทียวบางอย่างหากใชไ้ม่ระมดัระวงัก็มีวนัเสือมโทรมหรือหมดสินไป อีกทงัประเทศไทยยงัแวดลอ้มไปดว้ยนานาประเทศทีต่างมีขุมทรัพยด์า้นการท่องเทียวทีดีไม่แพก้นั โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือประเทศเหล่านนัต่างมีการประชาสมัพนัธ์ดา้นการท่องเทียวของตนอยา่งคึกคกัจนส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในวงการธุรกิจท่องเทียวระดบัชาติอยา่งดุเดือด การท่องเทียวในปัจจุบันจึงไม่ต่างกบัการสร้างผลิตภณัฑ์ขึนมาเพือจาํหน่ายเป็นสินคา้ทีมีรูปแบบเชิญชวนให้ผูที้สนใจเขา้มาซือหาภายในประเทศ  การแสดงความคิดรวบยอดเกียวกบัสินคา้ดา้นการท่องเทียวทีมาในรูปของการสร้างตราสินคา้และแสดงวาทกรรมผา่นคาํขวญัโฆษณาส่งเสริมการท่องเทียว คือ การสือสารการตลาดอยา่งหนึงทีแสดงให้เห็นวา่สินคา้ทีจาํหน่ายนนัเนน้สิงใดเป็นจุดขาย โดยคาํขวญัโฆษณาตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “slogan” (สโลแกน) หมายถึง คาํขวญั คติพจน์ คาํโฆษณา เสียงร้องรวมพล เสียงร้องรบ (วทิย,์ ) โดยในภาษาไทยมกัพบการใชค้าํวา่ “คาํขวญั” แทนคาํวา่ “สโลแกน” อยูบ่่อยครัง แต่ทงันีเพือความเขา้ใจทีชดัเจนมากขึน ในบทความชินนีจะใชค้าํว่า “คาํขวญัโฆษณา” อนัหมายถึงคาํวา่ “slogan” ซึงเป็นคาํสัน ๆ              ทีแสดงความคิดรวบยอด ทาํหน้าทีตอกยาํในจุดขายของสินคา้และบริการให้ชัดเจนมากขึน รวมทังใช้เป็นส่วนในการประกอบกบัเชือมโยงกบังานโฆษณาต่างประเภท ต่างชิน ต่างวาระ และต่างสือให้เป็นแผนประชาสัมพนัธ์เดียวกนั (เสรี, ) เช่น เป๊ปซี ใชค้าํขวญัโฆษณาวา่ “รสชาติของคนรุ่นใหม่”  ในทุก ๆ   สือโฆษณานนัเอง  สาํหรับการท่องเทียวแห่งประเทศไทยทีผ่านมามีการสร้างคาํขวญัโฆษณาทีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวภายในประเทศมากมาย ดงันี  คาํขวญัโฆษณาทีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์การท่องเทียวภายในประเทศ ระหวา่ง พ.ศ. -  ปีพทุธศกัราช คาํขวญัโฆษณาทีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์การท่องเทียวภายในประเทศ 2528-2529 : เทียวแผน่ดินไทย ภมิูใจแผน่ดินทอง 2530      : เทียวแผน่ดินทอง ร่วมฉลองปีท่องเทียวไทย 2531 : ทีนีเมืองไทย คุณเทียวเมืองไทยทวัหรือยงั 2532-2535 : เทียวไทยใหค้รบ พบไทยให้ทวั 2536-2537  : ไปดูใหเ้ตม็ตา ความลาํค่าของไทย 2538 : เมืองไทยมีมากกวา่ทีคุณรู้จกั สวยกวา่ทีคุณเคยเห็น 2539-2540  : เทียวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้  / เทียวเมืองไทย ไปอยา่งมีสาํนึก 2541 : ปีท่องเทียวไทย  2542 : ปีท่องเทียวไทย  การเฉลิมฉลองแม่นาํแห่งราชอาณาจกัรไทย 2543 : ไทยเทียวไทย 2544 : ท่องเทียววนัหยดุ สุดสุดในเมืองไทย 2545  : เทียวทวัไทย ไปไดทุ้กเดือน 2546 : มุมมองใหม่ เมืองไทย  2547  : สัมผสัจริงเมืองไทย  2548 : วนัธรรมดาทีไม่ธรรมดา / เทียวทีไหนไม่สุขใจเท่าบา้นเรา 2549 : ปีแห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเทียวทวัไทย  2550  - 2551 : เทียวไทยใหส้นุก เติมความสุขใหชี้วติ  / เก็บเมืองไทยใหส้วยงาม 2552 : เทียวไทยครึกครืน เศรษฐกิจไทยคึกคกั 
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2553 : เมืองไทยใคร ๆ ก็รัก / กอดเมืองไทย...ใหห้ายเหนือย 2554-2556 : เทียวหัวใจใหม่  เมืองไทยยงัยนื 2557 : หลงรักประเทศไทย 2558 -2559   : ท่องเทียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร / ท่องเทียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนกนั  หากสังเกตจะพบวา่คาํขวญัโฆษณาของการท่องเทียวแห่งประเทศไทยในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกนั ซึงเกิดขึนจากนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวทีปรับเปลียนไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดงันันคาํขวญัโฆษณาของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย นอกจากจะช่วยกระตุน้และโน้มน้าวทําให้คนอยากท่องเทียวมากขึนแลว้ ยงัสามารถสะท้อนค่านิยมไทยบางอยา่งทีเปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงสมยัไดอี้กดว้ย  ดว้ยเหตุนีผูเ้ขียนจึงสนใจทีจะศึกษาค่านิยมไทยทีปรากฏในคาํขวญัโฆษณาของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย เพือคน้หาว่าในแง่การท่องเทียวภายในประเทศนันมีค่านิยมการท่องเทียวใดปรากฏบา้ง ซึงจะทาํให้ผูอ่้านตระหนกัวา่ความคิดหรือวถีิปฏิบตัิของนักท่องเทียวภายในประเทศดาํเนินไปภายใตค้่านิยมใด เกิดขึนมาเพอือะไร  การสร้างคาํขวญัโฆษณาของการท่องเทยีวแห่งประเทศไทย  จากการรวบรวมขอ้มูลคาํขวญัโฆษณาทีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวภายในประเทศแต่ละปี จะพบวา่มีลกัษณะการสร้างคาํขวญัสามารถสรุปได ้ดงันี  . เนือหาของคําขวญัโฆษณา พบมีการระบุเนือหาต่าง ๆ แบ่งเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่   .  ค ําขวญัโฆษณาทีระบุชือประเทศไทย โดยปรากฏคําว่า “แผ่นดินไทย” “ไทย” “เมืองไทย” “ราชอาณาจกัรไทย” และ “ประเทศไทย” ซึงมีปรากฏทุกปี ยกเวน้ปี พ.ศ.   .  คาํขวญัโฆษณาทีไม่ระบุชือประเทศไทย โดยปรากฏเพียง  ช่วงเวลา คือ พ.ศ.  ในคาํขวญัโฆษณาทีวา่ “วนัธรรมดาทีไม่ธรรมดา” และ “เทียวทีไหนไม่สุขใจเท่าบา้นเรา”   .  คาํขวญัโฆษณาทีระบุเอกลกัษณ์หรือคุณสมบติัเด่นของประเทศไทย เช่น “ไปดูให้เต็มตา ความลาํค่าของไทย” “ปีท่องเทียวไทย  การเฉลิมฉลองแม่นาํแห่งราชอาณาจกัรไทย” “เทียวทวัไทย ไปไดทุ้กเดือน” “ท่องเทียววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”  .  คาํขวญัโฆษณาทีระบุผลทีจะไดรั้บจากการท่องเทียวในประเทศไทย เช่น “เมืองไทยมีมากกวา่ทีคุณรู้จกั สวยกวา่ทีคุณเคยเห็น” “ท่องเทียววนัหยดุ สุดสุดในเมืองไทย” “วนัธรรมดาทีไม่ธรรมดา” “เทียวทีไหนไม่สุขใจเท่าบา้นเรา” “เทียวไทยใหส้นุก เติมความสุขใหชี้วติ” “ท่องเทียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” . การใช้คาํ พบการใชค้าํ ดงันี  .  การใชค้าํทีเกียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศ ปรากฏลกัษณะการใชค้าํต่าง ๆ ดงันี  . .  คาํทีใหคุ้ณค่าต่อความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย เช่น คาํวา่ “แผน่ดินทอง” ในคาํขวญัโฆษณา “เทียวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง” และ “เทียวแผ่นดินทอง ร่วมฉลองปีท่องเทียวไทย” , คาํว่า “ลาํค่า” ในคาํขวญัโฆษณา “ไปดูใหเ้ตม็ตา ความลาํค่าของไทย” , คาํวา่ “วถีิไทย” ในคาํขวญัโฆษณา “ท่องเทียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”   . .  คาํทีใหค้วามคุณค่าต่อความรู้สึกของการท่องเทียว เช่น คาํวา่ “มากกวา่ทีคุณรู้จกั “สวยกวา่ทีคุณเคยเห็น” ในคําขวญัโฆษณา “เมืองไทยมีมากกว่าทีคุณรู้จัก สวยกว่าทีคุณเคยเห็น” , คําว่า “สุดสุด” ในคาํขวญัโฆษณา “ท่องเทียววนัหยดุ สุดสุดในเมืองไทย” , คาํวา่ “สนุก” “เติมความสุข” ในคาํขวญัโฆษณา “เทียวไทยใหส้นุก เติมความสุขให้ชีวติ”    
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.  การใชค้าํทีทาํใหข้อ้ความสละสลวย จดจาํง่าย ปรากฏลกัษณะการใชค้าํต่าง ๆ ดงันี   . .  คาํสมัผสั . . .  คาํสัมผสัสระ เช่น “เทียวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง” “เทียวแผ่นดินทอง ร่วมฉลองปีท่องเทียวไทย” “เทียวไทยใหค้รบ พบไทยใหท้วั” “ไปดูใหเ้ตม็ตา ความลาํค่าของไทย”   . . .  คาํสัมผสัเสียงอกัษร เช่น “เทียวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง” “ไทยเทียวไทย” “ปีแห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเทียวทวัไทย” “มุมมองใหม่ เมืองไทย”  . . .  ไม่มีคาํสัมผสั เช่น “ทีนีเมืองไทย คุณเทียวเมืองไทยทวัหรือยงั” “เมืองไทยมีมากกว่าทีคุณรู้จกั สวยกวา่ทีคุณเคยเห็น” “สมัผสัจริงเมืองไทย”  “วนัธรรมดาทีไม่ธรรมดา” “หลงรักประเทศไทย”  . .  การซาํคาํ  . . .  ซาํคาํทงัหมด ไดแ้ก่ “ทีนีเมืองไทย คุณเทียวเมืองไทยทวัหรือยงั”   . . .  ซาํบางส่วนของคาํ ไดแ้ก่ “เทียวแผน่ดินไทย ภูมิใจแผน่ดินทอง” “เทียวไทยใหค้รบ พบไทยใหท้วั”   . . .  ซาํคาํแบบเล่นคาํ ไดแ้ก่ “เทียวไทยครึกครืน เศรษฐกิจไทยคึกคกั” . การใช้ประโยค พบการใชป้ระโยคในลกัษณะต่าง ๆ ดงันี .  ประโยคบอกเล่า เช่น “ปีท่องเทียวไทย” “ปีแห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเทียวทวัไทย”  .  ประโยคคาํถาม ไดแ้ก่ “ทีนีเมืองไทย คุณเทียวเมืองไทยทวัหรือยงั”  .  ประโยคแสดงความตอ้งการ เช่น “เทียวแผ่นดินทอง ร่วมฉลองปีท่องเทียวไทย” “เทียวเมืองไทยไปอยา่งมีสาํนึก” “เก็บเมืองไทยใหส้วยงาม”  .  ประโยคเชิญชวน เช่น “ไปดูให้เต็มตา ความลาํค่าของไทย” “เมืองไทยมีมากกวา่ทีคุณรู้จกั สวยกวา่ทีคุณเคยเห็น”  จากลกัษณะการสร้างคาํขวญัโฆษณาในการประชาสัมพนัธ์ของการท่องเทียวแห่งประเทศไทยขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้า่ เนือหาของคาํขวญัโฆษณาทีมีการระบุชือประเทศไทย การระบุเอกลกัษณ์ และการระบุผลทีจะไดรั้บจากการท่องเทียวในประเทศไทย เป็นการสร้างคาํขวญัโฆษณาทีมีจุดมุ่งหมายในการใหข้อ้มูลและโนม้นา้วใจ ยงิเมือนาํมาใชร่้วมกบัการใชค้าํทีเกียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศ และคาํทีทาํใหข้อ้ความสละสลวย ลว้นทาํใหค้าํขวญัโฆษณาน่าสนใจ จดจาํไดง่้าย และสือความไดต้รงวตัถุประสงคม์ากขึน  ส่วนการใชป้ระโยคนนัเป็นลกัษณะการสร้างคาํขวญัโฆษณาทีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์และความตอ้งการในการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว เช่น ใชป้ระโยคบอกเล่าเพอืใหข้อ้มูล หรือใชป้ระโยคคาํถามและเชิญชวนเพือโนม้นา้วใจนนัเอง  ค่านิยมไทยกับการท่องเทยีว (พรศิริ, ) กล่าวว่า การส่งเสริมการเดินทางท่องเทียวของคนไทยในประเทศเป็นเสมือนการส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพและโอกาสแห่งความเขา้ใจในชีวติ ความเป็นอยู ่ประเพณี วถีิวฒันธรรมของผูค้นในแต่ละทอ้งถิน ซึงสอดคลอ้งกบั (อภินนัท,์ ) ทีกล่าวถึงผลลพัธ์จากการท่องเทียวในประเทศวา่เป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เพอืรองรับนกัท่องเทียวทีมีการขยายตวัมากขึน แต่ตอ้งยอมรับวา่ยคุสมยัหนึงของการท่องเทียวเป็นภาพทีจาํกดัอยูเ่ฉพาะในคนบางกลุ่ม ทงันีอาจมาจากในอดีตสงัคมมีความตึงเครียดนอ้ย การแข่งขนัในการทาํงานยงัไม่สูง การคมนาคมไปในสถานทีต่าง ๆ ยงัไม่สะดวก ต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนาน ประกอบกับแหล่งท่องเทียวยงัไม่ถูกประชาสัมพันธ์ในเชิงการสร้างประสบการณ์ชีวิต หรืออาจไม่ไดรั้บการพฒันา ไม่มีความปลอดภยั คนส่วนใหญ่จึงมองวา่การท่องเทียวเป็นการใชเ้วลาทีสินเปลือง ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้และไม่มีประโยชน์ ต่างกบัปัจจุบนัทีการคมนาคมสะดวกสบายขึน แหล่งท่องเทียวมากมายถูก
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ประชาสัมพนัธ์ในเชิงการสร้างประสบการณ์ชีวิตและมีการพฒันาให้ดีขึน รวมทงัผูค้นมีความเครียดสูง การท่องเทียวจึงกลายค่านิยมอยา่งหนึงทีถูกนาํมาใชเ้พอืเป็นการพกัผอ่นและแสดงออกถึงรสนิยมในการดาํเนินชีวติมากขึน สําหรับความหมายของคาํว่า “ค่านิยม” (มณฑาทิพย,์ ) กล่าวว่า ค่านิยม คือ แบบอย่างพฤติกรรมทีอาจเกียวขอ้งกบัวตัถุหรือมิใช่วตัถุก็ได ้ซึงในสังคมต่าง ๆ จะมีค่านิยมแตกต่างกนัไป โดยบางค่านิยมก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผูถื้อปฏิบติัและแก่สังคม แต่บางค่านิยมก็อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคม ดา้นสุนทรีโคมิน และ (สนิท, ) กล่าววา่ ค่านิยม คือ ความเชืออยา่งหนึงทีเชือวา่วถีิปฏิบติับางอยา่งหรือเป้าหมายของชีวติบางอย่างนนั เป็นสิงทีตวัเองหรือสงัคมเห็นดีเห็นชอบ สมควรทีจะยดึถือปฏิบติั  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ( : - ) กาํหนด ค่านิยมพืนฐาน  ประการ ได้แก่ . การพงึพาตนเอง ขยนัหมนัเพียง และมีความรับผิดชอบ . การประหยดัอดออม . การมีระเบียบวินยัและเคารพกฎหมาย . การปฏิบติัตามคุณธรรมของศาสนา และ . การรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ส่วน สนิท สมคัรการ (อา้งถึงใน ปองบุญญ์, ) ได้วิเคราะห์และจดัแบ่งค่านิยมของไทยเป็น  กระแสหลกั ซึงจดัวา่เป็นตวักาํหนดในการสร้างคุณค่าทีสําคญัให้กบัแผนการประพฤติปฏิบตัิของคนไทย ดงันี  . คนไทยมีค่านิยมในการนับถือตวับุคคล คือ คนไทยถือวา่คนมีความสาํคญัมากทีสุด ทุกสิงทุกอยา่งในโลกขึนอยู่กบับุคคล ดว้ยเหตุนีพฤติกรรมของคนไทยจึงมีการตอบสนองความตอ้งการของตนเองเป็นสาํคญั ค่านิยมนีทาํให้เกิดค่านิยมรอง  ประการ คือ คนไทยยดึถือลทัธิปัจเจกชน และคนไทยไม่ชอบขดัแยง้ . คนไทยมีค่านิยมในเรืองความรักสนุก คือ มกัถือวา่ความสนุกสนานรืนเริงเป็นกาํไรชีวติ การเคร่งเครียดและเอาจริงเอาจงัตลอดเวลาเป็นสิงทีน่าเบือหน่าย ค่านิยมนีทาํให้เกิดค่านิยมรอง  ประการ คือ การเนน้ยาํในการบริโภค ไม่ชอบทาํงานหนกั เพราะงานหนกัไม่ใช่ความสนุก และนิยมชมชอบคนใจกวา้ง ไม่ตระหนีขีเหนียว . คนไทยมีค่านิยมในความเชือเรืองบุญกรรม ซึงเป็นพืนฐานของค่านิยมรองหมายประการ เช่น ค่านิยมเรืองอาํนาจ (คนมีบุญมีวาสนาจึงไดมี้อาํนาจ) ค่านิยมเรืองการให้อภยั ไม่จองเวร เพราะกลวัภพหนา้ตอ้งมาเป็นเวรเป็นกรรมกนัอีก  ดว้ยเหตุนีจึงเป็นทียอมรับกนัในหมู่นกัวชิาการทางสงัคมวา่ค่านิยมมีบทบาทสาํคญัมากต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์นฐานะทีเป็นตวัตดัสิน ตวักาํหนด ตวันาํ หรือตวัผลกัดนัให้พฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางใดทางหนึง ค่านิยมจึงเป็นพลงัทีซ่อนเร้นอยู่ภายใตพ้ฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย ์โดยถูกนํามาใช้ในการโน้มน้าวใจเพือวตัถุประสงค์ต่าง ๆ มากมาย ไม่เวน้แมแ้ต่ในเรืองของการสร้างคาํขวญัโฆษณาทีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์การท่องเทียวของ ททท. ทีถูกนาํมาใช้ในการโนม้นา้วใจผูบ้ริโภคทาํใหเ้กิดความรู้สึกอยา่งท่องเทียวมากขึน โดยเป็นการโนม้นา้วใจผา่นคา่นิยม ดงันี  ปี พ.ศ. -  คาํขวญัโฆษณา : เทยีวแผ่นดนิไทย ภูมิใจแผ่นดนิทอง จากคาํขวญัโฆษณาสะท้อนค่านิยมความเป็นชาติชาติ โดยใชค้าํวา่ “แผ่นดินทอง” อนัหมายถึง ดินแดนทีมีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมทีลาํค่า รวมถึงประชาชนมีเสรีภาพ ขยนัประกอบอาชีพ ทาํนุบาํรุงแผน่ดินให้อุดมสมบูรณ์ มกัปรากฏคู่กบัคาํวา่ “แผน่ดินธรรม” หมายถึง แผ่นดินทีมีพระมหากษตัริยที์ทรงปฏิบติัตนในหลกัทศพธิราชธรรมปกครองอยู ่ซึงก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลที  โดยเป็นการโนม้นา้วใหค้นไทยภาคภูมิใจในแผ่นดินของตนเอง และเดินทางท่องเทียวภายในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจไทยทีกาํลงัเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในสงัคมเศรษฐกิจโลกทีลามมาสู่ประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. -  (รังสรรค ์, ) ในขณะนนัตรงกบัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ปี พ.ศ.  คาํขวญัโฆษณา : เทยีวแผ่นดนิทอง ร่วมฉลองปีท่องเทยีวไทย จากคาํขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นชาติ มีการใชค้าํวา่ “แผ่นดินทอง” เช่นเดียวกบัคาํขวญัโฆษณาปีก่อนหนา้ โดยขณะนนัไดมี้การเปิดตวัโครงการ Visit Thailand Year เพือเฉลิมฉลองเนืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 
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 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ซึงนับวา่เป็นการทาํการตลาดทีประสบผลสาํเร็จมากครังหนึงของไทยจนต่อมาหลายประเทศได้ดําเนินการตามอย่าง ทําให้เกิดแคมเปญคล้าย ๆ กัน เช่น Visit Malaysia Year , Visit Lao Year , Visit Myanmar Year รวมถึงภูมิภาคอืน ๆ ในโลกดว้ย (ภราเดช, 2549)  ปี พ.ศ.  คาํขวญัโฆษณา : ทนีีเมืองไทย คุณเทยีวเมืองไทยทวัหรือยงั จากคาํขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษย ์ทีแสดงเกียวกบัพฤติกรรมของคนทีมีต่อการใชชี้วิตหรือการท่องเทียว เช่น ความรักสนุก ตอ้งการความสุข การเปิดหูเปิดตา การเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ทีไดจ้ากการท่องเทียวโดยมีการใชค้าํถามเชิงวาทศิลป์ทีไม่หวงัคาํตอบ แต่ตอ้งการใหผู้บ้ริโภคเกิดการฉุกคิดวา่ตนเองไดเ้ดินทางท่องเทียวตามสถานทีต่าง ๆ ภายในประเทศทวัถึงทุกพืนทีหรือไม่ ซึงหากผูบ้ริโภคเป็นบุคคลทีไม่ค่อยไดเ้ดินทางท่องเทียวนกั ก็จะเกิดความรู้สึกอยากออกไปท่องเทียวมากขึน แต่หากเป็นบุคคลทีชืนชอบการท่องเทียวอยูแ่ลว้ คาํขวญัโฆษณาลกัษณะนีก็จะเป็นคาํถามทีกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความอยากทีจะคน้หาสถานทีท่องเทียวใหม่ ๆ ภายในประเทศทีตนเองไม่เคยไปเยอืน ซึงถือเป็นการโนม้นา้วใจไดเ้ป็นอยา่งดี  ปี พ.ศ. -  คาํขวญัโฆษณา : เทยีวไทยให้ครบ พบไทยให้ทวั จากคาํขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษย ์ทีแสดงเกียวกบัพฤติกรรมของคนทีมีต่อการใชชี้วิตหรือการท่องเทียว โดยมีเนือหาคลา้ยคลึงกบัคาํขวญัโฆษณาในปีก่อนหนา้นีทีตอ้งการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกอยากทีจะเดินทางยงัสถานทีท่องเทียวภายในประเทศให้ทัวถึง โดยคาํว่า “ไทย” คาํแรกหมายถึงประเทศไทย ส่วนคาํว่า “ไทย” คาํต่อมาหมายถึง การไดพ้บกบัความเป็นไทย ทีสอดแทรกอยูใ่นสถานทีท่องเทียวและวถีิชีวติของผูค้นในพนืทีต่าง ๆซึงในช่วงปี พ.ศ. -  รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณเกินกวา่  ลา้นบาท วางแผนการส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเทียว การท่องเทียวแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นแลว้วา่นโยบายการตลาดควรจะเน้นหนักไปในการส่งเสริมการ “ซือ” โดยมีกลยุทธ์ในการเสนอขายสินคา้หรือบริการทีมี “คุณภาพ” หลงัจากนันไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมือง “พฤษภาทมิฬ”  ซึงส่งผลกระทบต่อการท่องเทียวอยา่งมาก (ศิริพร, ) กล่าววา่ จากเหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้นกัท่องเทียวลดลงถึงร้อยละ  เมือเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีก่อน และมีผลต่อเนืองไปถึงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ.  ดว้ย ซึงหลงัจากเหตุการณ์สงบลง การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนทีเกียวขอ้งไดเ้ร่งรัดการสร้างภาพพจน์ทีถูกตอ้งของประเทศไทย โดยผา่นสือมวลชนทงัในและต่างประเทศ และเชิญบริษทัตวัแทนท่องเทียวเขา้มาดูสถานการณ์ในประเทศ ส่งผลใหส้ถานการณ์ท่องเทียวของไทยฟืนตวัไดเ้ร็วกวา่ทีคาดไว ้ ปี พ.ศ. -  คาํขวญัโฆษณา : ไปดูให้เตม็ตา ความลําค่าของไทย จากคาํขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นชาติ ในทีนีหมายถึงค่านิยมทีแสดงความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม ประเพณี และสถานทีท่องเทียวอนังดงามทีทรงคุณค่าของไทย สอดคลอ้งกบัคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภยั นายกรัฐมนตรีในขณะนนัทีกล่าวถึงนโยบายดา้นการท่องเทียว โดยมีเนือหาตอนหนึงระบุวา่ รัฐบาลจะส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพือประชาสัมพนัธ์ให้ชาวต่างประเทศรู้จกัประเทศไทยในแง่มุมทีถูกตอ้ง อนุรักษแ์ละฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเทียวให้อยูใ่นสภาพทีเอืออาํนวยต่ออุตสาหกรรมการท่องเทียว รวมทงัส่งเสริมให้ประชาชนท่องเทียวในประเทศให้มากขึน (รัฐบาลไทย, ) ซึงเป็นการทาํงานหลงัจากทีประเทศไทยประสบกบัปัญหาเรืองภาพลกัษณ์ในการท่องเทียวจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมือง “พฤษภาทมิฬ” ในปีก่อนหนา้นี  ปี พ.ศ.  คาํขวญัโฆษณา : เมืองไทยมมีากกว่าทคีุณรู้จกั สวยกว่าทคีุณเคยเห็น จากคาํขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษย ์ทีแสดงเกียวกบัพฤติกรรมของคนทีมีต่อการใชชี้วิตหรือการท่องเทียว เช่น ความรักสนุก การตอ้งการความสุข การตอ้งการคน้พบสถานทีท่องเทียวใหม่ ๆ ทีสวยงาม ซึงเนือหาของคาํขวญัโฆษณานี หมายถึง ประเทศไทยยงัมีสถานทีท่องเทียวและความงดงามอีกมากมายทีคุณยงัไม่เคยรู้จกัหรือสัมผสัจากที
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ใดมาก่อน เป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกอยากทีจะเดินทางท่องเทียวมากขึน สําหรับในปีนี ททท. เน้นการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ (ecotourism) อยา่งจริงจงั เพอืแกปั้ญหาความเสือมโทรมของสิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการท่องเทียว โดยให้คาํจาํกดัความว่าหมายถึง การเดินทางไปยงัสถานทีท่องเทียวแห่งใดแห่งหนึง โดยมีวตัถุประสงค์เพือการศึกษา ชืนชม และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสงัคม วฒันธรรม วิถีชีวติของคนในทอ้งถิน บนพืนฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2538)  ปี พ.ศ. -  คาํขวญัโฆษณา : เทยีวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ / เทยีวเมืองไทย ไปอย่างมสํีานึก ช่วงเวลานีปรากฏคาํขวญัโฆษณาทีใชส้าํหรับการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวภายในประเทศไทย  คาํขวญั ซึงสะทอ้นค่านิยมทีแตกต่างกัน ไดแ้ก่ “เทียวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้” เป็นคาํขวญัโฆษณาทีสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษยอ์นัแสดงถึงพฤติกรรมการท่องเทียวทีการตอ้งการคน้พบสถานทีท่องเทียวใหม่ ๆ ทียงัไม่รู้จกัหรือยงัไม่เคยสัมผสั ส่วน “เทียวเมืองไทย ไปอยา่งมีสาํนึก” เป็นคาํขวญัโฆษณาทีสะทอ้นค่านิยมทางสังคม หมายถึง ค่านิยมทีแสดงเกียวกบัพฤติกรรมของคนทีมีต่อสังคมส่วนรวม เช่น การมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมาย การช่วยกนัรักษา และไม่ทาํลายสาธารณสมบตัิ หรือการรักษาสิงแวดลอ้ม ซึงจากการทีการท่องเทียวถูกโจมตีวา่เป็นสาเหตุหนึงทีทาํลายสภาพแวดลอ้ม รวมถึงทาํลายสงัคมและวฒันธรรม การท่องเทียวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานทีรับผิดชอบและกาํกับดูแลการท่องเทียวโดยตรงจึงมีการดาํเนินการเพอืแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยกาํหนดนโยบายการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทียว ปี พ.ศ.  – 2546 ทีเนน้การสร้างกระแสหลกั  กระแส คือ กระแสความตอ้งการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ กระแสความตอ้งการในดา้นการศึกษาเรียนรู้ และกระแสความตอ้งการพฒันาคน (ศูนยพ์ฒันาทรัพยากรการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2544)  ปี พ .ศ . -  คําขวัญ โฆษณา :  ปีท่องเทียวไทย / ปีท่องเทียวไทย  การเฉลิมฉลองแม่นําแห่งราชอาณาจักรไทย ช่วงเวลานีปรากฏคาํขวญัโฆษณาทีใช้สําหรับการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวภายในประเทศไทย  คาํขวญัทีสะท้อนค่านิยมความเป็นชาติเหมือนกัน โดยในทีนีหมายถึง การประกาศปีการท่องเทียวและเชิญชวนให้ผูค้นออกมาท่องเทียวภายในประเทศไทยเนืองในโอกาสพิเศษ  โอกาสคือ การเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาอาเซียนเกมส์ ครังที  ในปี พ.ศ.  และวโรกาสพระชนมพรรษาครบ  รอบ (  พรรษา) ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในปี พ.ศ.  อนัเป็นวาระพิเศษทีคนไทยจะร่วมถวายความจงรักภกัดี และร่วมฉลองพร้อมเพรียงกนัทวัประเทศ ดว้ยเหตุนีคณะรัฐมนตรี จึงไดมี้มติอนุมติัใหช่้วงเวลาดงักล่าวเป็น “ปีท่องเทียวไทย -  (Amazing Thailand 1998-1999)” โดยมีเป้าหมายใหป้ระเทศไทยอยู่ในแผนทีเดินทางของนกัท่องเทียวทวัโลกดว้ยสินคา้ท่องเทียวทงัธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมความเป็นอยู ่และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเดินทางท่องเทียวในเมืองไทยแทนการเทียวต่างประเทศ (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2551)  ปี พ.ศ.  คาํขวญัโฆษณา : ไทยเทยีวไทย จากคาํขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นชาติ ในทีนีหมายถึงค่านิยมทีแสดงเกียวกบัสิงทีส่งผลถึงความมนัคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากคาํขวญัโฆษณานีเกิดขึนจากนโยบายการทาํงานทีทาง ททท. ตอ้งการเชิญชวนใหค้นไทยเดินทางท่องเทียวในประเทศมากขึน ประกอบกบั ททท. ครบรอบ  ปีในปี พ.ศ.  ดงันันจึงไดท้าํการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการดาํเนินงานของ ททท. มากมาย เพือให้ประชาชนคนไทยเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และภาคภูมิใจในสมบัติวฒันธรรมของไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอนัจะส่งผลนําสู่การท่องเทียวแบบยงัยืนต่อไป ซึงก็สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจไทยในขณะนนัทีแมจ้ะกาํลงัฟืนตวัและขยายตวัไดดี้ตลอดครึงปีหลงั พ.ศ.  จนถึงครึงปีแรกของ พ.ศ.  แต่ก็เริมชะลอตวัลงในเวลาต่อมา เพราะไดรั้บผลจากราคานาํมนัทีปรับตวัอยูใ่นระดบัสูง ภาวะนาํท่วมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ราคาพืชผลตกตาํต่อเนือง ความซบเซาของตลาดหลกัทรัพย ์และความไม่แน่นอนทางการเมือง (จิราวรรณ, )  
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ปี พ.ศ.  คาํขวญัโฆษณา : ท่องเทยีววันหยุด สุดสุดในเมืองไทย จากคาํขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษย ์ทีแสดงเกียวกบัพฤติกรรมของคนทีมีต่อการใชชี้วิตหรือการท่องเทียว โดยปรากฏคาํว่า “สุดสุด” อนัหมายถึงการไดรั้บความสนุก ความสุข ความสะดวกสบาย และการพกัผ่อนทีน่าประทับใจจากการเดินทางท่องเทียวภายในประเทศไทย ซึงเป็นคาํขวญัโฆษณาที ททท. ขยายผลจากแนวคิด Amazing Thailand Experience Variety ทีตอ้งกระตุน้ให้คนไทยออกมาท่องเทียวในช่วงวนัหยุดมากขึน และชะลอการเดินทางออกนอกประเทศใหน้อ้ยลง  ปี พ.ศ.  คาํขวญัโฆษณา : เทยีวทวัไทย ไปได้ทุกเดือน จากคาํขวญัโฆษณาสะท้อนค่านิยมความเป็นมนุษย ์ในทีนีหมายถึงพฤติกรรมของคนทีตอ้งการเดินทางคน้หาความสุข ความสนุกสนาน และประสบการณ์ใหม่จากการท่องเทียวตามสถานทีต่าง ๆ ของประเทศไทยไดทุ้กเดือน โดยในปีดงักล่าวไดมี้การก่อตงักระทรวงการท่องเทียวและกีฬาขึน และมีการกาํหนดเป้าหมายทีจะใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการท่องเทียวของภมิูภาคเอเชีย ภาครัฐบาลโดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทยจึงไดจ้ดัสรรงบประมาณกวา่ ,  ลา้นบาท  เพือกระตุน้ตลาดท่องเทียวดว้ยการเปิดโครงการ “เทียวไทยไปไดทุ้กเดือน” ซึงมีจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเทียวทีจดัขึนตลอดทงัปีเป็นจุดขาย เพือใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการส่งเสริมการท่องเทียวของประเทศไทย โดยนอกจากส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเขา้มาท่องเทียวในประเทศไทยแลว้ รัฐบาลยงัสนบัสนุนใหค้นไทยเกิดค่านิยมในการท่องเทียวภายในประเทศ (นนัทา, 2557)  ปี พ.ศ. -  คาํขวญัโฆษณา : มุมมองใหม่ เมืองไทย /สัมผสัจริงเมืองไทย  ปี พ.ศ. -  ปรากฏคาํขวญัโฆษณาทีใช้สาํหรับการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวภายในประเทศไทย  คาํขวญั ซึงสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษยเ์หมือนกนั ในทีนีแสดงถึงพฤติกรรมการท่องเทียวทีการตอ้งการค้นพบสถานทีท่องเทียวใหม่ ๆ ทียงัไม่รู้จกัหรือยงัไม่เคยสัมผสัมาก่อน โดยในตน้ปี พ.ศ.  ททท. ได้จดัทาํโครงการ “มุมมองใหม่เมืองไทย” (Unseen in Thailand) ขึน ดว้ยการแนะนาํแหล่งท่องเทียว  แห่ง เพือให้คนไทยไดส้ัมผสัเมืองไทยในมุมมองทีไม่เคยเห็นมาก่อน ทงัสถานทีท่องเทียวใหม่และสถานทีทีอาจอยูใ่นแหล่งท่องเทียวเก่าแต่เป็นมุมมองใหม่ โดยนกัท่องเทียวตอ้งไปให้ถูกที ถูกเวลา ถูกฤดูกาล ความสวยงามทีน่าตืนตาตืนใจก็จะปรากฏขึน ซึงในระยะเวลาของโครงการก็ประสบความสาํเร็จจนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหนึงในสามของแผนการตลาดยอดเยียมประจาํปี พ.ศ.  และดว้ยเหตุนีทาง ททท. จึงไดเ้ดินหนา้ต่อกบั Unseen Thailand โครงการ  หรือ “สมัผสัจริงเมืองไทย” ซึงตอ้งการใหค้นไทยเดินทางไปท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว “Unseen” แบบไปจริง ๆ เพือเป็นการช่วยเพิมปริมาณการท่องเทียวและรายได้ทีเกิดจากการท่องเทียวภายในประเทศ โดยเพิมเติมเรืองของตาํนาน ประวติั หรือความเชือในท้องถินควบคู่ไปกบัการแนะนาํแหล่งท่องเทียวในโครงการอีก  แห่ง ซึงเป็นแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจ น่าไปสัมผสัจริง มากกวา่เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีความสวยงามหรือความแปลกเท่านนั (ท่องเทียว, 2546)  ปี พ.ศ.  คาํขวญัโฆษณา : วนัธรรมดาทไีม่ธรรมดา / เทยีวทไีหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา จากคาํขวญัโฆษณาสะท้อนค่านิยมความเป็นมนุษย ์ในทีนีหมายถึงพฤติกรรมของคนทีตอ้งการเดินทางคน้หาความสุข ความสนุกสนาน และประสบการณ์ใหม่จากการท่องเทียวตามสถานทีต่าง ๆ ของประเทศ โดย “วนัธรรมดาทีไม่ธรรมดา” ทีคาํขวญัโฆษณาทีตอ้งการส่งเสริมให้คนไทยออกมาเดินทางท่องเทียวในวนัทีไม่ใช่วนัหยดุ ซึงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมทีตอ้งมีการกระตุน้ให้นักท่องเทียวหลุดพน้จากความกลวั และความเสียใจจากเหตุการณ์ภยัพิบตัิสึนามิ รวมถึงโนม้นา้วใหค้นไทยท่องเทียวในประเทศไทยมากขึนดว้ยการจดัแคมเปญ “เทียวทีไหนไม่สุขใจเท่าบา้นเรา” ตามดว้ยการปล่อยมาสคอต “สุขใจ” และเชิญนกัร้องนกัแสดงชือดงั เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตยม์าช่วยในการประชาสัมพนัธ์ ซึงทาํให้สถานการณ์โดยภาพรวมเริมปรับตวัดีขึน แต่การท่องเทียวของคนไทยก็ยงัมีการชะลอตวัลงบา้งเล็กน้อยในบางช่วง เนืองจากไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้การเคลือนไหวของกลุ่มการเมือง และเกิด
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อุทกภยัซาํอีกครังใน  อาํเภอของจงัหวดัสงขลาและรอบนอกของตวัเมืองหาดใหญ่ ระหวา่งวนัที -  ธนัวาคม พ.ศ.  (จิราวรรณ, 2555)  ปี พ.ศ.2549 คาํขวญัโฆษณา : ปีแห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเทยีวทวัไทย  จากคาํขวญัโฆษณาสะท้อนค่านิยมความเป็นชาติ ในทีนีหมายถึงค่านิยมทีแสดงเกียวกับการจงรักภักดี ความภาคภูมิใจ ต่อชาติ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ซึงสอดคลอ้งกบัการจดังานเฉลิมฉลองแสดงความจงรักภกัดีเทิดทูนพระเกียรติในปีมหามงคลฉลองสิริราชสมบตัิครบ  ปี ซึงถือว่าเป็นการครองราชยย์าวนานทีสุด โดยมีการจดังานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติทีจังหวดัเชียงใหม่ ซึงเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ ก่อให้เกิดการหลงัไหลของกระแสการเดินทางท่องเทียวขา้มภูมิภาคเพือไปเยียมชมงานดงักล่าวอย่างคึกคกั (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, ) โดยเป็นการเดินทางท่องเทียวในลกัษณะทศันาจร ต่อมาในช่วงเดือนกันยายนเกิดความเคลือนไหวทางการเมือง โดยมีการชุมนุมประทว้งการบริหารงานของรัฐบาลนกยกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมือง ทําให้การท่องเทียวภายในประเทศเกิดการชะลอตวัลง (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2551)  ปี พ.ศ.  -  คาํขวญัโฆษณา : เทยีวไทยให้สนุก เตมิความสุขให้ชีวิต / เกบ็เมืองไทยให้สวยงาม ช่วงเวลานีปรากฏคาํขวญัโฆษณาทีใช้สาํหรับการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวภายในประเทศไทย  คาํขวญั ซึงสะทอ้นค่านิยมทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ “เทียวไทยให้สนุก เติมความสุขใหชี้วิต” ทีปรากฏคาํวา่ “สนุก” และ “เติมความสุข” ซึงแสดงถึงค่านิยมความเป็นมนุษยที์รักความสนุกสนาน ชอบการผ่อนคลาย หลีกหนีความเครียดและความวุ่นวาย สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนนัทีมีปัญหาทางการเมืองทาํใหเ้กิดวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ราคานาํมนัโลกมีการปรับตวัสูงขึนเป็นประวติัการณ์ เกิดปัญหาเงินเฟ้อ และค่าครองชีพสูงตามไปดว้ย (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, ) ส่งผลกระทบดา้นการท่องเทียวอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้ทาํให้ ททท. ตอ้งกระตุน้โดยโฆษณาเชิญชวนให้ผูค้นเห็นความสุข หรือออกไปแสวงหาความสุขให้กบัชีวิตดว้ยการท่องเทียวมากขึน ส่วน “เก็บเมืองไทยให้สวยงาม” เป็นคาํขวญัโฆษณาทีสะทอ้นค่านิยมทางสังคม หมายถึง ค่านิยมทีแสดงเกียวกบัพฤติกรรมของคนทีมีต่อสังคมส่วนรวม เช่น การมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมาย การช่วยกันรักษา และไม่ทาํลายสาธารณสมบัติ หรือการรักษาสิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกับสภาพสังคมในขณะนันทีเกิดกระแสตืนตวัเรืองภาวะโลกร้อน และประเทศไทยเองก็เริมมีปัญหาจากการทีนกัท่องเทียวเพมิจาํนวนสูงขึนจนส่งผลกระทบต่อสถานทีท่องเทียว  ปี พ.ศ.  คาํขวญัโฆษณา : เทยีวไทยครึกครืน เศรษฐกจิไทยคึกคกั จากคาํขวญัโฆษณาสะท้อนค่านิยม  ประการ คือ ค่านิยมความเป็นชาติ อนัหมายถึง การแสดงถึงสิงทีส่งผลถึงความมนัคงของประเทศ ซึงก็คือ เศรษฐกิจ มาผนวกรวมกบัค่านิยมความเป็นมนุษย ์ทีตอ้งการคน้หาความสุขสนุกสนานจากการท่องเทียว โดย “เทียวไทยครึกครืน เศรษฐกิจไทยคึกคกั” เป็นคาํขวญัโฆษณาทีถูกนาํมาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เพอืโนม้น้าวให้คนไทยออกมาท่องเทียวภายในประเทศมากขึน เพือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของไทยทีขณะนันกาํลงัประสบปัญหาตกตาํอนัเนืองมาจากภาวะวกิฤติต่าง ๆ ทงัปัญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ ชนิดเอ (H1N ) หรือไขห้วดัใหญ่  ปัญหาจากอุทกภยัและวาตภยั ความเสือมโทรมของแหล่งท่องเทียว ความปลอดภยั และปัญหาการก่อการร้ายใน  จังหวดัชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความเชือมนัของนักท่องเทียวต่อประเทศไทย รัฐบาลจึงมีนโยบายสร้างความเชือมนัให้กับนักท่องเทียวและเร่งรัดมาตรการกระตุน้การท่องเทียวต่อไป ปี พ.ศ.  คาํขวญัโฆษณา : เมืองไทยใคร  ๆก็รัก / กอดเมืองไทย...ให้หายเหนือย ช่วงเวลานีปรากฏคาํขวญัโฆษณาทีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์  คาํขวญั ซึงทงัคู่ไดส้ะท้อนค่านิยมความเป็นชาติเช่นเดียวกนั โดย “เมืองไทยใคร ๆ ก็รัก” เป็นคาํขวญัโฆษณาทีตอ้งการกระตุน้ใหค้นไทยเกิดความภาคภูมิใจในประเทศไทย ดว้ยการนาํเสนอเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติในพืนทีต่าง ๆ ของแต่
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ละภูมิภาค ส่วน “กอดเมืองไทย...ให้หายเหนือย” ก็เป็นคาํขวญัโฆษณาทีถูกนาํมาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เพือเชิญชวนคนไทยให้ปล่อยวางความขุ่นข้องหมองใจ ความคับข้องจากสถานการณ์ของบ้างเมืองทีกดทับคนไทยมาอย่างยาวนาน               ซึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนนัทีแม ้พ.ศ.  จะเป็นวาระครบรอบ  ปีของ ททท. ทีเดิมทีไดก้าํหนดรูปแบบการทาํงานทีตอ้งมีการเฉลิมฉลองอยา่งยงิใหญ่ แต่เมือเกิดวกิฤตการณ์ความวุน่วายจนมีผลกระทบต่ออตุสาหกรรมท่องเทียวอยา่งมากมาย ททท. จึงเปลียนแนวคิดการทาํงานในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นการกระตุน้ให้คนไทยหลุดพน้จากความสับสนวุน่วาย โดยใชก้ารเดินทางท่องเทียวมาเยยีวยาทางอารมณ์ ดว้ยการออกไปหาออ้มกอดของธรรมชาติ ออ้มกอดของขุนเขา ออ้มกอดของหาดทราย ออ้มกอดของชายทะเล หรือออ้มกอดของประเพณีวิถีวฒันธรรมอนังดงามของเมืองไทย เพือจะไดลื้มเลือนความวา้วุน่ขุ่นมวั แลว้เดินทางออกไปสมัผสัเก็บซบัรับเอาสิงดี ๆ ทีงดงามของเมืองไทย กลบัมากอดเก็บไวเ้ป็นพลงัของชีวิต ซึงการทีคนไทยช่วยกนัออกเดินทางท่องเทียวในประเทศนนั นอกจากจะเป็นการพกัผอ่นเพือตนเองแลว้ ยงัเป็นการกระจายรายได้ ช่วยเยียวยารักษาเศรษฐกิจ รักษาอุตสาหกรรมท่องเทียวของไทยให้อยู่รอดผ่านพน้วิกฤตไปไดด้ว้ยเช่นกนั (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, ) ปี พ.ศ. -  คาํขวญัโฆษณา : เทยีวหัวใจใหม่  เมืองไทยยงัยืน จากคาํขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมทางสังคม อนัแสดงออกถึงพฤติกรรมของคนทีมีต่อสังคมส่วนรวม เช่น การมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมาย การช่วยกันรักษา และไม่ทาํลายสาธารณสมบตัิ หรือการรักษาสิงแวดลอ้ม โดยมีการใช้คาํศพัท์ทีแสดงการชีนําเรืองการท่องเทียวตามธรรมชาติหรือการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ เพือมุ่งเน้นการเดินทางท่องเทียวภายในประเทศแบบรักษาคุณค่าความมงัคงัของทรัพยากร ซึงจะนาํไปสู่การท่องเทียวอยา่งยงัยืน ขณะเดียวกนัก็จะเป็นการสร้างทศันคติด้านใหม่ให้กับนักท่องเทียวไทย และยงัจะส่งผลให้นักท่องเทียวต่างชาติรู้สึกดีทีเห็นนักท่องเทียวชาวไทยท่องเทียวในรูปแบบดงักล่าว  ปี พ.ศ.  คาํขวญัโฆษณา : หลงรักประเทศไทย จากคาํขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษยที์ตอ้งการคน้หาความสุขจากการท่องเทียว โดยมีเนือหาจูงใจให้คนไทยออกมาเดินทางท่องเทียวจริง เน้นแนวคิดการท่องเทียว “แบบเขา้ถึง” ซึงก็คือ การเดินทางท่องเทียวทีจะนาํพานักเดินทางทุกคนไปสมัผสั และเขา้ถึงเสน่ห์ของประเทศไทยมากขึน จนทาํใหห้ลาย ๆ คนเกิดความรู้สึก “หลงรัก” โดยบางคนอาจจะหลงรักในความสงบ หลงรักในความสวยงาม หลงรักในมหัศจรรยข์องธรรมชาติ หลงรักวิถีชีวิต หลงรักผูค้น และหลงรักความเป็นไทยในภูมิภาคต่าง ๆ และเมือหวัใจไดห้ลงรักอะไรสกัอยา่งแลว้ นกัท่องเทียวก็อยากทีจะไปเห็น ไปสัมผสั ไปดูแล ไปเขา้ถึง และไปบอกต่อความประทบัใจใหค้นอืน ๆ รับรู้ ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ทางความคิดใหค้นไทยเกิดทศันคติทีดีกบัการท่องเทียวในประเทศ กระตุน้ให้เกิดการเดินทางท่องเทียวมากขึน บ่อยขึน และภายใตจิ้ตสํานึกทีดีขึน             จนทาํใหก้ารท่องเทียวกลายเป็นส่วนหนึงของชีวติอยา่งแทจ้ริง  ปี พ.ศ. -  คาํขวญัโฆษณา : ท่องเทยีววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร / ท่องเทยีววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนกัน  ช่วงเวลานีปรากฏคาํขวญัโฆษณาทีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์  คาํขวญั คือ “การท่องเทียววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” และ “ท่องเทียววิถีไทย เก๋ไก๋ไดเ้หมือนกนั” ซึงนอกจากจะมีความคลา้ยคลึงกนัแลว้ยงัสะทอ้นค่านิยมทีเหมือนกนั คือ ค่านิยมความเป็นชาติ อนัหมายถึง ความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย มาผสานกับค่านิยมความเป็นมนุษย ์ทีตอ้งการคน้หาความสุขสนุกสนานจากการท่องเทียวทีแปลกใหม่ ไม่ซาํใคร โดยมีการประกาศให้เป็นปี พ.ศ.  เป็น “ปีท่องเทียววิถีไทย” (2015 Discover Thainess) และมีการนําคาํวา่ “วิถีไทย” มาเป็นตวัสร้างเอกลกัษณ์และสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกจากความสุข ความรืนเริง ความเป็นอยู่แบบไทยทีพบเห็นได้ทุกถินทัวไทย และเชือมโยงความรู้สึกของนกัท่องเทียวใหเ้ขา้ถึงวถีิไทย (Thainess) ควบคู่กบัการกระตุน้ให้เกิดบรรยากาศการเดินทางท่องเทียวทีสนุกสนานและเบิกบานใจ ซึงจากการทาํงานภายใตแ้นวคิดดงักล่าว ทาํให้การท่องเทียวไทยปี พ.ศ.  มีการเติบโตสูงทีสุดเป็นประวติัการณ์ โดยทงัหมดเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ภายในประเทศทีสงบลง การเปิดตวัโครงการท่องเทียววิถี
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ไทย และการเติบโตของสายการบินตน้ทุนตาํไดช่้วยกระตุน้ใหก้ารเดินทางท่องเทียว แต่ทงันีการท่องเทียวก็มีการหยดุชะงกัในบางช่วงจากการระบาดของไวรัสเมอร์ในเกาหลีใต ้เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค ์และการก่อเหตุร้ายในปารีส  จากการวเิคราะห์ทาํใหเ้ห็นวา่ คาํขวญัโฆษณาทีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวของ ททท. มีค่านิยมปรากฏอยู่  ค่านิยม คือ . ค่านิยมความเป็นชาติ หมายถึง ค่านิยมทีแสดงเกียวกบัการจงรักภกัดี ความภาคภูมิใจ ต่อชาติ สถาบนัพระมหากษัตริย์ การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ประเพณี หรือกล่าวถึงสิงทีส่งผลถึงความมนัคงของประเทศ                     . ค่านิยมทางสังคม หมายถึง ค่านิยมทีแสดงเกียวกบัพฤติกรรมของคนทีมีต่อสังคมส่วนรวม เช่น การมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมาย การช่วยกนัรักษา และไม่ทาํลายสาธารณสมบติั หรือการรักษาสิงแวดลอ้ม และ . ค่านิยมความเป็นมนุษย ์หมายถึง ค่านิยมทีแสดงเกียวกับพฤติกรรมของคนทีมีต่อการใชชี้วิตหรือการท่องเทียว เช่น ความรักสนุก การต้องการความสุข ความอิสระ ความสะดวกสบาย   สรุปผลการวจิัย จากรายละเอียดในขา้งตน้ ทาํใหท้ราบวา่คาํขวญัโฆษณาทีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวของ ททท. ตงัแต่ปี พ.ศ. -  มีการสะทอ้นค่านิยมหมุนเวยีนอยู ่  ค่านิยม คือ ค่านิยมความเป็นชาติ ค่านิยมทางสงัคม และค่านิยมความเป็นมนุษย ์โดยเป็นการเปลียนแปลงตามกระแสหรือปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ทงักระแสหลกัอยา่งการส่งเสริมเศรษฐกิจ และกระแสรอง คือ การส่งเสริมความเป็นไทย การอนุรักษ์สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  และกระแสความสุขจากการท่องเทียว สาํหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจ ซึงเป็นกระแสหลกันัน ทีมีผลทาํให้รัฐบาลออกนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวดา้นต่าง ๆ เพือให้สอดรับกบัการส่งเสริมเศรษฐกิจในยคุสมยัต่าง ๆ เช่น การสนบัสนุนปีการท่องเทียว การจดักิจกรรม รวมทงัการคิดสร้างคาํขวญัโฆษณาทีช่วยกระตุน้การท่องเทียวทีส่วนใหญ่เกิดขึนเพือแก้ปัญหาเศรษฐกิจซบเซาหรือติดขดัในขณะนนั กล่าวคือ หลงัจากมีการส่งเสริมการท่องเทียวอยา่งจริงจงั เพือตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วตามแผนพฒันาดา้นการท่องเทียวทีเกิดขึนฉบบัแรกในปี พ.ศ.  การท่องเทียวก็ฟืนตวัขึนตามลาํดบั จนถึงช่วงของการท่องเทียวหลงั “ปีท่องเทียวไทย” พ.ศ. -  ทีมีการจดังานเฉลิมฉลองเนืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  รอบ (  พรรษา) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การท่องเทียวของประเทศไทยก็มีการเติบโตขึนอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตามภาพสะทอ้นดา้นเศรษฐกิจในช่วงหลงัปี พ.ศ.  ก็มีการแผ่วเบาลงบา้ง เนืองจากปัญหาความวุน่วายทางการเมือง โรคระบาด ภยัพิบตัิ และความไม่สงบในพนืทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่วนกระแสรองทีมีผลต่อการท่องเทียวของไทย คือ กระแสความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยงิในดา้นของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี อาหาร เสือผา้ เครืองแต่งกาย ความเชือ วิถีชีวิต และผูค้น เนืองจากผูค้นชอบการท่องเทียวทีเป็นเอกลกัษณ์ ประกอบกบัการกระตุน้และส่งเสริมความเป็นไทยของหน่วยต่าง ๆ มีมากขึน โดยทีปรากฏอยา่งชดัเจน คือ ปี พ.ศ. -  “ปีท่องเทียวไทย” (Amazing Thailand) , ปี พ.ศ.  “หลงรักประเทศไทย” และปี พ.ศ. -  “ท่องเทียววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” “ท่องเทียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนกนั” ทีมีการนาํภาพลกัษณ์เชิงบวกดา้นต่าง ๆ ของประเทศไทยมาเชือมโยงกบัความรู้สึกของนักท่องเทียวทีไดเ้ขา้ไปสัมผสั จนทาํให้เกิดความสมดุลระหวา่งการส่งเสริมการท่องเทียวและการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยอยา่งยงัยนื ดา้นกระแสการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ซึงเป็นกระแสทีเกิดขึนทวัโลกนัน สําหรับประเทศไทยก็นับเป็นกระแสรองอีกกระแสหนึงทีมีผลต่อการท่องเทียวในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยประเด็นการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มปรากฏครังแรกในคาํขวญัโฆษณาเมือปี พ.ศ. -  “เทียวเมืองไทย ไปอยา่งมีสํานึก” ตามนโยบายการพฒันาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ของประเทศ และปรากฏอีกครังในปี พ.ศ.  -  “เก็บเมืองไทยให้สวยงาม” จากกระแสตืนตวัเรืองภาวะโลกร้อน จากนนั ททท. ไดคิ้ดสร้างคาํขวญัโฆษณา “เทียวหัวใจใหม่  เมืองไทยยงัยืน” ซึงใชใ้นการ
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ประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวติดต่อยาวนานตงัแต่ปี พ.ศ. -  เพือมุ่งเน้นการเดินทางท่องเทียวภายในประเทศแบบรักษาคุณค่า ความมงัคงัของทรัพยากรนาํไปสู่การท่องเทียวอยา่งยงัยืน โดยนอกจากจะเป็นการสร้างทศันคติดา้นใหม่ให้กบันกัท่องเทียวแลว้ ยงัเป็นการแสดงออกถึงการดาํเนินนโยบายดา้นธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัดว้ย  สุดทา้ย กระแสความสุขจากการท่องเทียว เป็นความสุขทีไดจ้ากการท่องเทียวตามทีต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิงในปัจจุบนัทีสภาพสังคมของไทยนนัเปลียนแปลงจากเดิม กลายมาเป็นสังคมรีบเร่ง ตอ้งแข่งขนักนัอยูต่ลอดเวลา ดงันนัการท่องเทียวจึงไดรั้บอิทธิพลจากสิงนี ทาํให้นักท่องเทียวจาํนวนมากรู้สึกว่าการท่องเทียวเป็นการพกัผ่อน เป็นความสุขทีแสวงหาไดไ้ม่ยากนัก โดยเฉพาะปัจจุบนัทีมีรูปแบบการท่องเทียวหลากหลาย เช่น การท่องเทียวแบบเนิบชา้ ทีใชเ้วลากับสถานทีท่องเทียวแห่งหนึงมากขึน เพือทีจะไดม้องเห็นสิงสวยงามของสิงใกลต้วัมากขึน การท่องเทียวเชิงสุขภาพ ทีนาํเรืองของการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลมาพวงอยูก่บัการท่องเทียว การท่องเทียวเชิงสมัมนา ทีเปิดโอกาสให้ผูค้นสามารถประชุมสมัมนาและพกัผอ่นในเมืองท่องเทียวควบคู่ในเวลาเดียวกนั  ตลอดระยะเวลาทีผา่นมา การท่องเทียวภายในประเทศไทยมีการเปลียนแปลงทีเชือมโยงกบัเรืองต่าง ๆ มากมาย ซึงล้วนมีผลต่อความเชือมันของนักท่องเทียวทังสิน ดังนัน ททท. จึงได้สร้างคําขวญัโฆษณาหลากหลายเพือใช้ในประชาสมัพนัธ์การท่องเทียวในยคุต่าง ๆ  แตกต่างกนั โดยคาํขวญัโฆษณาเหล่านนันอกจากจะช่วยกระตุน้และโนม้นา้วทาํให้เกิดการท่องเทียวแลว้ ยงัสามารถสะทอ้นค่านิยมไทยทีเปลียนแปลงไปไดอี้กดว้ย   เอกสารอ้างองิ การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. . นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ปี พ .ศ.  – 2539. กรุงเทพมหานคร: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. .  ปีแห่งความภาคภูมใิจ การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมัริมทร์ พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง. การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. . รายงานประจาํปี  การท่องเทยีวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. .  ปีทอง การท่องเทยีวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. จิราวรรณ  บุญฤทธิ. . ค่านิยมไทยในภาษาโฆษณาของการท่องเทียวแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. - .  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร.  ท่องเทียว. . สัมผสัจริงเมืองไทยกับ Unseen Thailand II. แหล่งทีมา: http://intra.oie.go.th/tour/unseen.asp,  เมษายน 2559.   นนัทา ทองทววีฒันะ. . การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณาในอนุสาร อ.ส.ท. วทิยานพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา. ปองบุญญ ์สร้อยเงิน. . การขาดระเบียบวินยั: เอกลกัษณ์ไทยในสายตาชาวต่างชาติ ใน รายงานวชิา Individual Study I และ II ภาควชิามานุษยวทิยา คณะโบราณคด.ี มหาวทิยาลยัศิลปากร, กรุงเทพฯ..  พรศิริ มโนหาญ. . สารจากผูว้า่การการท่องเทียวแห่งประเทศไทย เนืองในโอกาส  ปี แห่งการสถาปนาการท่องเทียวแห่งประเทศไทย. ใน  ปีแห่งความภาคภูมใิจ การท่องเทยีวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พรินติงแอนด์พบัลิชิง. ภราเดช พยฆัวเิชียร. . การพฒันาด้านการท่องเทยีวของไทยทงัอดีตปัจจุบันและอนาคต. ม.ป.ท. มณ ฑ าทิพ ย์ ลิ ขิ ตสนอง. . วัฒ น ธรรม ไทย ใน งาน โฆ ษ ณ า. ม .ป .ท . : สารนิ พ นธ์วารสารศาสตร์บัณ ฑิ ต ,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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รังสรรค ์ธนะพรพนัธุ์. . สังคมเศรษฐกจิไทยในทศวรรษ : ยุทธศาสตร์การพฒันาในกระแสโลกานุวัตร (พิมพค์รังที ). กรุงเทพฯ: ไวล้าย. รัฐบาลไทย. , ตุลาคม . คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี: นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี.  แหล่งทีมา : http://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer/viewer.php,   เมษายน .   วทิย ์เทียงบูรณธรรม. . พจนานุกรมองักฤษ – ไทย. กรุงเทพฯ:  ซีเอด็ยเูคชนั. ศิริพร ธรรมภักดี. . ผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางการเมืองต่อการท่องเทียวของไทย: กรณีศึกษาพฤษภาทมิฬ . วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มห าวิทยาลัยมหาสารคาม. . ประวัติการท่องเทียวเชิงนิ เวศ . แหล่งทีมา : http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1010002/Unit_2 /Unit_2_2.htm,  เมษายน .   สาํนักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ. . เรืองแนวทางปฏิบัติตามค่านิยมพืนฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว.  สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ. . สรุปโครงการเรืองค่านิยมและระบบค่านิยมไทย : เครืองมือในการสาํรวจวดั. ใ น รายงานการสัมมนาเรือง ระบบค่านิยมไทยในสํานักงาน คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.  เสรี วงษม์ณฑา. . การโฆษณาเชิงปฏิบัตกิาร. กรุงเทพฯ: บริษทั A.N การพิมพ.์  อภินนัท์ บวัหภกัดี. . “48 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” การท่องเทยีวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง.                  
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ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเทยีวชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเทยีวจังหวดัสงขลา Malaysian tour ists’s expectation and satisfaction toward tour ism products of Songkhla Province   ประภาพรรณ แกว้สิยา * กลุดารา  เพียรเจริญ   และ มณฑิรา เกียรติถาวรนนัท์  Praphaphan Kaewsiya1*  Kuldara Peanjaroen1  and Montira Kiattitaworanun1    บทคัดย่อ  การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา และเพือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัท่องเทียวชาวมาเลเซียทีเดินทางมาท่องเทียวในจงัหวดัสงขลา และมีประสบการณ์ต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจังหวดัสงขลา จาํนวน  คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ วิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน นาํเสนอผลเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวดัสงขลาด้วยเทคนิค Important Performance Analysis (IPA) พบว่า ความคาดห วังและความพึ งพอใจของนักท่องเที ยวชาวมาเล เซียทุกด้านอยู่ในระดับมาก                              เมือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจควรเนน้ให้ความสาํคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วนในดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction) และสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) ซึงจาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้งมีแนวทางการพฒันาต่อไป  คาํสําคญั : ผลิตภณัฑท์างการท่องเทียว, ความคาดหวงั, ความพึงพอใจ              สาขาการโรงแรมและการท่องเทียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1 Department of Hotel and Tourism, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Bo Yang , Muang, Songkhla 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kaewsiya2006@hotmail.com 
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ABSTRACT   This research aimed at studying 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 อุตสาหกรรมการท่องเทียวถือวา่เป็นอีกหนึงอุตสาหกรรมทีเป็นทีมาของรายไดม้หาศาลของแต่ละประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากการทีหลาย ๆ ประเทศไดมี้การสนบัสนุนการท่องเทียวของประเทศตนเพือดึงดูดให้นกัท่องเทียวเดินทางเขา้ไปท่องเทียวในประเทศมากยิงขึน จากการสํารวจพฤติกรรมนักท่องเทียวทวัโลก (Visa Global Travel Intentions Study) ของบตัรเครดิตวีซ่า (VISA) ประจาํปี  พบว่า นักท่องเทียวเดินทางเพือการพกัผ่อนเพิมมากขึน โดยมีการใชจ้่ายน้อยลง เหตุผลหลกัในการท่องเทียว คือ เพือพกัผ่อนกบัครอบครัว ซึงประเทศทีนักท่องเทียวนิยมเดินทางไปท่องเทียวมากทีสุด ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น ฮ่องกง สหราชอาณาจกัร และ ออสเตรเลีย ตามลาํดบั โดยมีประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที  ส่วนปัจจัยทีทาํให้เลือกไปยงัประเทศนัน ๆ ในปี   นกัท่องเทียวเน้นทีการมีสถานทีท่องเทียวน่าสนใจ (Good Attractions) ในขณะทีปี  นกัท่องเทียวตงัใจไปสถานทีทีมีววิสวยงาม (สมาคมส่งเสริมการท่องเทียวภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก, 2559) ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึงประเทศทีมีรายไดห้ลกัมาจากการท่องเทียว ซึงในปี  ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเทียวอยูที่ .  ลา้นลา้นบาท  จากสถิติการท่องเทียวปี  พบวา่ มีนักท่องเทียวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเทียวในประเทศไทยทงัสิน .  ลา้นคน ซึงเติบโตขึน . % จากปี    โดยนักท่องเทียวต่างชาติทีเดินทางเขา้มาท่องเทียวสูงสุด  อนัดบัแรก ไดแ้ก่  จีน ประมาณ .  ลา้นคน รองลงมาคือ มาเลเซียประมาณ .  ลา้นคน ญีปุ่น เกาหลีใต ้ประมาณ .  ลา้นคน และลาว .  ลา้นคน ตามลาํดบั ส่วนประเทศทีสร้างรายไดม้ากทีสุด  อนัดบัแรก ไดแ้ก่  จีน ประมาณ .  แสนลา้นบาท รองลงมา ไดแ้ก่ มาเลเซีย รัสเซีย องักฤษและออสเตรเลีย ตามลาํดบั อาจเป็นผลจากสถานการณ์ภายในประเทศทีสงบ การเปิดตวัโครงการท่องเทียววิถีไทย และการเติบโตของสายการบินตน้ทุนตาํทีมีส่วนในการกระตุน้ให้ภาคการท่องเทียวของไทยฟืนตวัไดใ้นเวลาสนั (กรมการท่องเทียว, ) นกัท่องเทียวชาวมาเลเซียถือเป็นอีกหนึงประเทศทีมีการเดินทางเขา้มาท่องเทียวประเทศไทยสูงเป็นอนัดบัตน้ ๆ     มาโดยตลอด จากผลการสํารวจพฤติกรรมของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียของศูนยว์ิจยัดา้นตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวแห่งประเทศไทย ( ) พบวา่ นักท่องเทียวชาวมาเลเซียเลือกเดินทางไปประเทศไทยมากทีสุด ซึงทศันคติทีนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียมีต่อประเทศไทย ไดแ้ก่ มีกิจกรรมทีน่าสนใจ การเดินทางสะดวก ทีพกัสบาย สินคา้มีราคาไม่แพง อาหารอร่อย และภาษาและการสือสารไม่ดี ภาพแรกทีนักท่องเทียวชาวมาเลเซียมีต่อประเทศไทยคือ ช้อปปิง อาหารไทย ทะเลและชายหาด ความเป็นมิตรของคนไทย วดัและพระเจดียท์างพระพุทธศาสนา สถานบันเทิงยามคาํคืน และช้าง/การฝึกชา้ง ตามลาํดบั ในส่วนของเมืองท่องเทียวในประเทศไทยทีนักท่องเทียวชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมามากทีสุด ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 
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ภูเก็ต หาดใหญ่และเชียงใหม่ ในปี  นักท่องเทียวชาวมาเลเซียทีเข้าพกัในทีพักแรมในจังหวดัสงขลาเป็นจํานวน  ,  คน เพิมขึนจากปี  ทีมี จาํนวน ,  คน (กรมการท่องเทียว, 2558) จงัหวดัสงขลานบัเป็นอีกหนึงจงัหวดัทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจทางดา้นการท่องเทียวของภาคใตแ้ละเป็นทีนิยมของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียเพราะมีทรัพยากรทางการท่องเทียวทีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ แหล่งเทียวทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ หรือแหล่งท่องเทียวทีมนุษยส์ร้างขึน (สํานักงานจังหวดัสงขลา, ) นอกจากนีจงัหวดัสงขลายงัมีสถานบนัเทิงและแหล่งชอ้ปปิงอีกมากมายทีลว้นเป็นสิงดึงดูดใจให้นกัท่องเทียวชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเทียว ทงันีทีผ่านมามีผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวของจงัหวดัสงขลาในหลากหลายประเด็น แต่ประเด็นความความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวยงัไม่มีการศึกษาแบบเจาะจงกลุ่มเฉพาะนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย ซึงเป็นกลุ่มนักท่องเทียวกลุ่มใหญ่ของจงัหวดัสงขลา ดงันนัผูว้ิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา โดยผลการศึกษาครังนีผูที้มีส่วนเกียวขอ้งสามารถนาํผลการวิจยัในครังนีไปปรับใชใ้นการพฒันาและส่งเสริมผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียในปัจจุบนัใหม้ากทีสุด  วตัถุประสงค์ของการวจิัย . เพือศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา . เพือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา  วธิีดําเนินการวิจัย  การศึกษาครังนี เป็นการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา ซึงผูว้จิยัดาํเนินการศึกษาตามขนัตอนดงันี . ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  .   ประชากร กลุ่มประชากร คือ นกัท่องเทียวชาวมาเลเซียทีเดินทางมาท่องเทียวในจงัหวดัสงขลา ซึงจากสถิติ ปี  จาํนวนประมาณ ,300,127 คน  (กรมการท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, )  .   กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี  ผูว้ิจ ัยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จากนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียทีเดินทางมาท่องเทียวในจงัหวดัสงขลา และมีประสบการณ์ต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา โดยการใชสู้ตรการคาํนวณของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ทีค่าความเชือมนั  เปอร์เซ็นต์ ขนาดความคลาดเคลือนทียอมรับได้ .  โดยจากการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างการวิจัยครังนี กาํหนดให้มีขนาดกลุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกว่า  ตวัอยา่ง .  เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  ในการศึกษาครังนี  ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามซึงมีทงัแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่งประเด็นเนือหาออกเป็น    ตอนดงันี ตอนที  : คาํถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย  ซึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะขอ้มูลทีเป็นปัจจยัทีเกียวขอ้ง  ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบและกรอกขอ้มูลตามจริง   ตอนที  : สอบถามขอ้มูลเกียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา ลกัษณะคาํถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยเลือกตอบ   ระดบั ตงัแต่มากทีสุด 
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ถึง น้อยทีสุด มีการให้คะแนนดงันี ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ มากทีสุดให้  คะแนน มากให้  คะแนน ปานกลางให ้  คะแนน นอ้ยให ้  คะแนน และนอ้ยทีสุดให ้  คะแนน ตอนท ี  : สอบถามขอ้มูลเกียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทางใหก้บังานวจิยัฉบบันีต่อไป มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด  3. การตรวจคุณภาพเครืองมือ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามซึงไดม้าจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาตรวจสอบความเหมาะสม  และตรวจสอบหาความเทียงตรง (Validity) โดยผูป้ระเมินตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา  (Content Validity)  ความเหมาะสมของภาษาทีใช ้ (Wording)  และความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  เพอืนาํไปปรับปรุงแกไ้ขและหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ก่อนนาํไปสอบถามในการเก็บขอ้มูลจริง ซึงการวจิยัครังนีไดท้ดลองใชก้บันกัท่องเทียวชาวมาเลเซียทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและเดินทางเขา้มาท่องเทียวยงัจงัหวดัสงขลา จาํนวน   คน ไดค้่าความเชือมนัของเครืองมือทงัฉบบัเท่ากบั .    4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี   ส่วนที    ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย โดยการคาํนวณค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนที    ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียว จงัหวดัสงขลา  โดยการคาํนวณหาค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  นาํค่าระดบัความคาดหวงั และค่าระดับความพึงพอใจมาประมวลผลวิเคราะห์  Important Performance Analysis (IPA)  โดยการเปรียบเทียบค่าความแตกต่าง และนาํผลคะแนนเฉลียของความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา แบ่งออกเป็น  ส่วน หรือ  Quadrant แสดงผลเป็นรูปภาพ  Quadrant 1 Quadrant 2  Concentrate here Keep up the good work  ความคาดหวงัมาก ความคาดหวงัมาก  ความพงึพอใจนอ้ย ความพงึพอใจมาก ความคาดหวงั       Quadrant 3 Quadrant 4  Low priority Possible overkill  ความคาดหวงันอ้ย ความคาดหวงันอ้ย  ความพงึพอใจนอ้ย ความพงึพอใจมาก  ความพึงพอใจ ภาพท ี1 ผลลพัธ์การวเิคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียว ทมีา :  ดดัแปลงจาก Martilla and James  (1977 อา้งใน อรรฆพร กก๊คา้งพลู และกนกกานต ์แกว้นุช, )  สําหรับการแปลความค่าผลลัพธ์ของความคาดหวงัและความพึงพอใจทีได้เปรียบเทียบกันสามารถ อธิบายความหมายทงั 4 ลกัษณะ (Quadrants) ไดด้งันี  
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Quadrant 1: Concentrate here หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวทีนักท่องเทียวให้ความคาดหวงัมากแต่นกัท่องเทียวไดรั้บความพึงพอใจนอ้ย จึงถือเป็นจุดอ่อนต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาทีตอ้งให้ความสาํคญัและหาวธีิการในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน Quadrant 2: Keep up the good work หมายถึง ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวทีนักท่องเทียวให้ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากและนักท่องเทียวไดรั้บความพึงพอใจระดบัมาก    เช่นกนั จึงถือเป็นจุดแขง็ต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาทีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป Quadrant 3: Low priority หมายถึง ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวทีนักท่องเทียวให้ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัน้อยและนกัท่องเทียวไดรั้บความพึงพอใจระดบันอ้ยเช่นกนั  จึงถือเป็นประเด็นทีควรให้ความสาํคญัรองลงมา ดงันนัผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาตอ้งพฒันาใหดี้ยงิขึนต่อไป   Quadrant  4: Possible overkill หมายถึง ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวทีนักท่องเทียวให้ความคาดหวงัอยู่ในระดบันอ้ยแต่นกัท่องเทียวไดรั้บความพึงพอใจระดบัมาก จึงถือเป็นความสาํเร็จต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาทีควรทาํการรักษามาตรฐานต่อไป ส่วนที    ปัญหาและขอ้เสนอแนะ โดยวเิคราะห์สาระสาํคญัตามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 5. สถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎีทางสถิติมาวเิคราะห์และนาํเสนอขอ้มูล โดยมีตาราง และภาพประกอบ โดย . สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือใชใ้นการวเิคราะห์และบรรยายขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง . การวเิคราะห์ระดบัความสาํคญัและการปฏิบติังาน Important Performance Analysis (IPA)  โดยการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจ  ผลและวจิารณ์ผล  การศึกษา ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา ครังนี ผูว้ิจัยรวบรวมจากแบบสอบถามทีมีคาํตอบครบถว้นสมบูรณ์จาํนวนทังสิน  ชุด เสนอผลการศึกษาตามลาํดบัดงันี ตอนที    ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย  ตอนที    ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา  และตอนที    ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ตอนท ี   ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเทยีวชาวมาเลเซีย  จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน สามารถสรุปไดด้งัปรากฏในตารางที           
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ตารางท ี   จาํนวนและค่าร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย n=400 รายละเอียด จาํนวน   ร้อยละ เพศ -ชาย 280 70.00  -หญิง 120 30.00 อาย ุ -นอ้ยกวา่    ปี 160 40.00  -25 – 35  ปี 160 40.00  -36 – 45  ปี 50 12.50  -46 – 55  ปี 30 7.50 สถานภาพการสมรส -โสด  240 60.00  - สมรส 150 37.50  - หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 10 2.50 ระดบัการศึกษา -ตาํกวา่ปริญญาตรี 190 47.50  -ปริญญาตรี 190 47.50  -สูงกวา่ปริญญาตรี 20 5.00 อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา 100 25.00  รับราชการ 30 7.50  พนกังานเอกชน 110 27.50  แม่บา้น 90 22.50  ลูกจา้งทวัไป 20 5.00  คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั 50 12.50 รายไดต่้อเดือน -ตาํกวา่ ,   บาท 110 27.50  -10,001 – 20,000 บาท 80 20.00  -20,001 – 30,000 บาท 60 15.00  -30,001 – 40,000 บาท 30 7.50  -สูงกวา่ ,   บาท 120 30.00  จากตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน  คน พบวา่ เพศ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  ตามลาํดบั อาย ุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายนุ้อยกว่า   ปี และช่วงอายรุะหวา่ง  – 35 ปี ในสัดส่วนทีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ  รองลงมาช่วงอาย ุ  – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ .  และช่วงอาย ุ -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั สถานภาพการสมรส  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ  รองลงมาคือสมรส คิดเป็นร้อยละ .  และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั ระดบัการศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรีในสดัส่วนทีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  .  ตามลาํดบั 
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อาชีพ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ .  คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ .  รับราชการ คิดเป็นร้อยละ .  และลูกจา้งทวัไป คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  รายได้ต่อเดือน  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดสู้งกว่า ,  บาท คิดเป็นร้อยละ  รองลงมาตาํกว่า ,   บาท คิดเป็นร้อยละ  .  ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ .  ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  และระหวา่ง 0,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  ตอนท ี   ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทยีวชาวมาเลเซียต่อผลติภัณฑ์ทางการท่องเทยีวจงัหวดัสงขลา     จากการศึกษาเกียวกับความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction)  การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว (Accessibility) ทีพกัแรม (Accommodation) สิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) กิจกรรม (Activity) การบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service)  ผลปรากฏดงัตารางที   ตารางท ี    ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าระดบัความคาดหวงั และค่าระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาว     มาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา (n=400)  รายละเอียด ระดบัความคาดหวงั ระดบัความพึงพอใจ ( X )      SD.   แปลผล ( X )      SD.   แปลผล ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction)  3.54 0.72 มาก 3.52 0.66 มาก การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว (Accessibility) 3.57 0.63 มาก 3.67 0.54 มาก ทีพกัแรม (Accommodation)  3.71 0.63 มาก 3.70 0.63 มาก สิงอาํนวยความสะดวก (Amenity)  3.46 0.67 มาก 3.50 0.60 มาก กิจกรรม (Activity)  3.72 0.82 มาก 3.82 0.71 มาก การบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service)   3.60 0.77 มาก 3.57 0.74 มาก 
รวม 3.59 0.58 มาก 3.61 0.51 มาก   จากตารางที   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา พบว่าความคาดหวงัของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจังหวดัสงขลา ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.59) โดยระดบัความคาดหวงัของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ดา้นกิจกรรม (Activity) ( X = 3.72) ดา้นพกัแรม (Accommodation) ( X = 3.71)  ดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) ( X = 3.60) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว (Accessibility) ( X = 3.57) ด้านทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction) ( X = 3.54) ด้านสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) ( X = 3.46) และความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.61)  โดยระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ดา้นกิจกรรม (Activity) ( X = 3.82) ดา้นพกัแรม (Accommodation) ( X = 3.70) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว (Accessibility) ( X = 3.67) ด้านการบริหารจัดการ
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แหล่งท่องเทียว (Ancillary Service)  ( X = 3.57) ดา้นทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction) ( X = 3.52) ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) ( X = 3.50)  ตามลาํดบั  การวเิคราะห์ระดบัความสาํคญัและการปฏิบติังาน Important Performance Analysis (IPA) โดยการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาในแต่ละดา้นอยูภ่ายใน Quadrant ใด แสดงรายละเอียดดงัภาพประกอบที    สูง                     Quadrant 1      Quadrant 2     4.0                                    3.8                 

ความค
าดหวงั

            ce      3.6          f                da   b       3.4                                  3.2                                    3.0   Quadrant 3      Quadrant 4                       2.8                   2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 สูง        ความพงึพอใจ        ภาพท ี2 แสดงการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อ ผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา ดว้ยเทคนิค IPA หมายเหต ุa   ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction)   d  สิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) b   การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว (Accessibility)   e   กิจกรรม (Activity)  c   ทีพกัแรม (Accommodation)    f   การบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) จากภาพที 2 เมือนําค่าเฉลียขอ้มูลความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาโดยรวมมาวเิคราะห์ดว้ย เทคนิค IPA สามารถจาํแนกขอ้มูลออกเป็น  Quadrant ดงันี Quadrant 1  ไดแ้ก่ การบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) ซึงแสดงให้เห็นวา่ นกัท่องเทียวให้ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากแต่นักท่องเทียวไดรั้บความพึงพอใจระดบัน้อย จึงถือเป็นจุดอ่อนต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจังหวดัสงขลาทีต้องให้ความสําคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน Quadrant 2 ได้แก่ ทีพักแรม (Accommodation) และ กิจกรรม (Activity)  แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัท่องเทียวให้ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากและนกัท่องเทียวไดรั้บความพึงพอใจระดบัมากเช่นกนั จึงถือเป็นจุดแข็งต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาทีตอ้งรักษาคุณภาพให้อยูใ่นระดบัมากต่อไป Quadrant 3 ไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction) และสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) แสดงให้เห็นวา่ นกัท่องเทียวให้ความคาดหวงัอยู่ในระดบันอ้ยและนกัท่องเทียวไดรั้บความพึงพอใจระดบัน้อยเช่นกนั จึงถือเป็น
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ประเด็นทีควรให้ความสาํคญัรองลงมา ทีผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาตอ้งพฒันาให้ดียงิขึนต่อไป Quadrant 4 ได้แก่ การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว (Accessibility) ซึงแสดงให้เห็นว่า นักท่องเทียวให้ความคาดหวงัอยู่ในระดับน้อยแต่นกัท่องเทียวไดรั้บความพึงพอใจระดบัมาก จึงถือเป็นความสาํเร็จต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวจงัหวดัสงขลาทีควรทาํการรักษามาตรฐานต่อไป ตอนท ี   ปัญหาและข้อเสนอแนะ   การศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา พบวา่นกัท่องเทียวเสนอปัญหาและขอ้เสนอแนะทีสามารถรวมรวบไดด้งันี แหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ควรเนน้เรืองของความปลอดภัย และป้ายเตือนขอ้ควรปฏิบัติตนอย่างชัดเจน มีการพฒันาด้านการสือสารภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร                     ผูใ้ห้บริการ หรือเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง   ต่าง ๆ และควรมีการเพมิแสงสวา่ง แสงไฟฟ้าบนทอ้งถนนในเส้นทางการเดินทางยงัแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ทงันีเพือเป็นการอาํนวยความสะดวก และเพอืเป็นแนวทางใหน้กัท่องเทียวปฏิบติัตนไดเ้หมาะสม  สรุปและอภิปรายผล จากผลการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปนี ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจงัหวดัสงขลา  องค์ประกอบไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเทียว การเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว ทีพกัแรม  สิงอาํนวยความสะดวก กิจกรรม  การบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว มีคะแนนเฉลียความคาดหวงัและความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ผลการวิจยันีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุจิตราภรณ์  ( ) ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อผลิตภณัฑ์การท่องเทียวของจังหวดัสงขลา พบว่าคะแนนเฉลียความคาดหวงัและความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกับ ทัศณา และคณะ ( ) ไดศึ้กษาเรืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียวนาํตกทรายขาว พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียวนาํตกทรายขาวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐันรี และสมบติั ( ) ทีศึกษาเกียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยต่อการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเทียวทีมีต่อการท่องเทียวเชิงอนุรักษใ์นพืนทีอาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อการท่องเทียวเชิงอนุรักษใ์นพนืทีอาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเทียวจังหวดัสงขลา โดย Important Performance Analysis (IPA) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวจังหวดัสงขลาทีต้องให้ความสําคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน คือผลทีอยู่ใน Quadrant  และ Quadrant 3 ไดแ้ก่ การบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) ทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction) และสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity)  ซึงจาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้งมีแนวทางการพฒันาต่อไป ซึงแตกต่างจากงานวิจัยของ สุจิตราภรณ์ ( ) ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเทียวของจังหวดัสงขลา และงานวิจัยของสุดาพร (2559) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียต่อการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในพืนทีจงัหวดัสงขลา ซึงพบว่า คะแนนเฉลียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวอยูใ่น Quadrant  แสดงวา่ ความคาดหวงัของนกัท่องเทียวกบัความสามารถของผลิตภณัฑ์มีความสมดุลกัน หมายถึงการเดินทางมาท่องเทียวในครังนันสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเทียวไดต้ามทีนกัท่องเทียวตอ้งการ  สาํหรับการใหค้วามสาํคญัและหาวธีิการในการแกไ้ขปรับปรุง โดยเร่งด่วนดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว (Ancillary Service) จดัเป็นสิงทีจาํเป็นเพอืตอบสนองความตอ้งการและดึงดูดใจนกัท่องเทียวเพิมขึน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฐณวฒัน์ และรัชนี (ม.ป.ป.) ศึกษาเกียวกบัความคาดหวงัและความพึง
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พอใจของนักท่องเทียวชาวต่างชาติต่อการท่องเทียวในสถานทีท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในจังหวดัสุโขทัยและจังหวดัพิษณุโลก พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความสะดวกในการเขา้ถึงสถานทีท่องเทียว ขอ้มูลเกียวกบัการท่องเทียวจากป้ายบอกทาง ขอ้มูลเกียวกบัการท่องเทียวจากป้ายบอกรายละเอียดของสถานทีท่องเทียว ความสะอาดของสถานทีท่องเทียว ความสวยงามของสถานทีท่องเทียว ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซึงตรงกบัความคาดหวงัทีไดต้งัเอาไว ้ นอกจากนีแนวทางการพฒันาดา้นทรัพยากรการท่องเทียว (Attraction) ควรมีการส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์ทางกายภาพและสิงแวดลอ้ม เพือให้เกิดความยงัยืน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญเลิศ  (2548) และบุษบา และสิริวฒันา (2552)  ทรัพยากรท่องเทียวตอ้งมีสิงดึงดูดใจเป็นองคป์ระกอบสําคญั  หรือมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั มีเอกลกัษณ์ตามธรรมชาติเพือดึงดูดใจใหน้กัท่องเทียวเดินทางไปเยยีมเยอืนสถานทีนนั ๆ และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรสร้างสิงอาํนวยความสะดวกโครงสร้างพืนฐานขึนในแหล่งท่องเทียว เช่น ป้ายการจราจร สถานทีจอดรถ/ห้องสุขา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรรฆพร และกนกกานต์ ( ) ศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานแหล่งท่องเทียวชุมชนขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ควรพฒันาส่งเสริมทางดา้นความปลอดภยั สิงอาํนวยความสะดวก           ทีพกั และแหล่งท่องเทียวเทียวเป็นลาํดบัแรก ข้อเสนอแนะ . ข้อเสนอแนะทวัไป   . หน่วยงานภาครัฐ ควรพฒันาผลิตภณัฑท์างการท่องเทียวของจงัหวดัสงขลา โดยเฉพาะอยา่งยงิเรืองความสะดวกในการติดต่อสือสาร เช่น โทรศพัท ์สัญญาณอินเตอร์เน็ต และควบคุมดูแลเรืองค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใหมี้ความเหมาะสม  . ควรให้ความสาํคญัและมุ่งเนน้การพฒันาดา้นสิงอาํนวยความสะดวก และการพฒันาแหล่งท่องเทียว เนืองจากปัจจุบนันกัท่องเทียวสามารถเลือกคน้หาขอ้มูลขา่วสารจากประสบการณ์การท่องเทียวของบุคคลอืนมาเป็นส่วนหนึงของการตดัสินใจในการเดินทาง ดงันนัการบอกต่อในลกัษณะปากต่อปากจึงเป็นสิงทีควรคาํนึงถึง   3. ธุรกิจการท่องเทียวภาคเอกชน  สามารถนาํผลการศึกษานีมาปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑท์างการท่องเทียว รวมถึงการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเทียวกลุ่มเป้าหมายได ้ 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัครังต่อไป        1. ควรศึกษาเกียวกับแนวโ น้มพฤติกรรมนักท่องเทียวมาเลเซียและสิงคโ ปร์ในการเดินทางท่องเทียวซําในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกลเ้คียง เพอืพฒันาแหล่งท่องเทียวใหมี้ความพร้อมในการรองรับต่อไป . ควรศึกษาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเทียวของจงัหวดัสงขลา เพอืดึงดูดใจใหน้กัท่องเทียวชาวมาเลเซียไดเ้ขา้มาท่องเทียวเพมิยงิขึน  กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยเรืองนีได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ประจาํปี  จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  และขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านทีให้คาํปรึกษาและให้คาํแนะนาํ  อีกทงัการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ขอขอบคุณอาจารยห์ลกัสูตรสาขาวิชาการท่องเทียวทุกท่านทีให้กาํลงัใจ  คาํแนะนาํในการทาํวิจยัครังนี ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่  งานวจิยัฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพคุณลกัษณะของมคัคุเทศกที์นกัท่องเทียวประทบัใจในอนาคตต่อไป   
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การพฒันาอาหารพืนบ้านของชาวไทยมุสลิมชุมชนบ้านบน ในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ตํารับมาตรฐาน Developing Standard Recipe of Traditional Thai Muslim Food at Banbon Community in Municipality of Songkhla   ศิริวลัย ์พฤฒิวิลยั *  และ ธนาพร ล่องแกว้   Siriwan Preuttiwilai1*  and Tanaporn Longkwea2   บทคัดย่อ  วตัถุประสงคใ์นการวจิยัครังนีเพือศึกษาอาหารพนืบา้นมุสลิมและพฒันาสู่ตาํรับมาตรฐาน โดยประเมินการยอมรับจากผูเ้ชียวชาญ 10 คนและผูบ้ริโภค 100 คน ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพืนบา้นมุสลิมและวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต ผลการวิจยัพบว่า การประเมินความพอดีของแกงไก่ห้องตาํรับมาตรฐานโดยผูเ้ชียวชาญไดค้ะแนนดา้นสี ความหอม รสชาติ ความขน้ของแกง ความนุ่มของเนือไก่ รสชาติของนาํแกงในเนือไก่มากกวา่ร้อยละ 90 ในทุกเกณฑก์ารประเมิน การทดสอบความชอบของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัชอบมาก คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่ห้องต่อ 1 คนรับประทานให้พลงังาน 472.54 กิโลแคลอรี โปรตีน 19.94 กรัม คาร์โบไฮเดรต 14.37 กรัมและไขมนั 40.09 กรัม ตน้ทุนการผลิตต่อ 1 ตาํรับคิดเป็น 198.31 บาท การประเมินความพอดีของไก่ปิงเครืองตาํรับมาตรฐานโดยผูเ้ชียวชาญ ไดค้ะแนนดา้นสี ความหอม ความขน้ของเครือง รสชาติและความนุ่มของเนือไก่ มากกวา่ร้อยละ 90 ทุกเกณฑก์ารประเมิน การทดสอบความชอบของผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัชอบปานกลาง คุณค่าทางโภชนาการของไก่ปิงเครืองต่อ 1 คนรับประทานให้พลงังาน 666.4 กิโลแคลอรี โปรตีน 25.53 กรัม คาร์โบไฮเดรต25.63 กรัม และไขมนั 53.85 กรัม ตน้ทุนการผลิตต่อ 1 ตาํรับคิดเป็น 195.13 บาท  คาํสําคญั :  การพฒันา, อาหารพนืบา้น, ตาํรับมาตรฐาน              สาขาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 900000 1 Department of food and nutrition, Faculty of Liberal Art, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Bo-yang Sub-district, Muang District, Songkhla Province 900000, Thailand  โรงเรียนหวงัดี ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 900000 2  Wangdee school, Bo-yang Sub-district, Muang District, Songkhla Province 900000, Thailand  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : siriwan.food@gmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  64  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ABSTRACT   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  ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  เป็นทีอยูอ่าศยัร่วมกนัของกลุ่มชาวไทยพทุธ ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชือสายจีนมาเป็นเวลานับร้อยกวา่ปี  ทงั 3 กลุ่มต่างมีวฒันธรรมการบริโภคอาหารทีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง   การติดต่อสัมพนัธ์กนัในดา้นการคา้ขายและการแต่งงาน ส่งผลให้มีการรับวฒันธรรมดา้นอาหารของจีนและอิสลามผสมผสานกบัอาหารไทยพนืบา้น เกิดเป็นอาหารทีบ่งบอกเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตนของคนสงขลา เกิดตาํรับอาหารใหม่ ๆ ขึนเพอืบริโภคในชีวิตประจาํวนัหรือบริโภคในงานประเพณีต่าง ๆ   การผสมผสานอาหารระหวา่งครัวไทยพืนบา้นกบัครัวจีนฮกเกียน ไดแ้ก่ หมูห้อง เตา้ควั ขนมหวกั ขนมกรอก ขนมตม้ใส่ไส้ การผสมผสานระหว่างครัวไทยพืนบา้นกบัครัวมุสลิม ไดแ้ก่ กุง้ผง ขนมบูตู ขนมบอก ส่วนการผสมผสานอาหารระหวา่งครัวจีนกบัครัวอิสลาม ไดแ้ก่ แกงไก่หอ้ง ไก่ปิงเครือง เป็นตน้    การผสมผสานวฒันธรรมเรืองอาหารการกินของชาวสงขลาบ่อยางกับอาหารของชาวจีนและอิสลาม ส่งผลให้อาหารพืนบา้นของเมืองสงขลามีรสอ่อน ไม่เผ็ดจัดแบบอาหารปักษ์ใตท้ัวไป  อาหารบางอย่างมีรสหวานนํา อาหารทีใส่กะปิจะใส่ในปริมาณไม่มากนกั   สาํหรับวตัถุดิบทีใชใ้นการปรุงอาหาร ใชว้ตัถุดิบทีแตกต่างไปจากภาคอืน ๆ เช่น การใชเ้ครืองเทศหรือเครืองห้องทีชาวจีนในยา่นเมืองเก่าสงขลา บ่อยาง (ถนนนครนอก ถนนนครในและถนนนางงาม) คิดขึน มาเป็นส่วนผสมของเครืองปรุงอาหารมุสลิมในการทาํแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครือง ทาํให้ไดอ้าหารทีมีความหอมของเครืองห้อง และรสหวานนาํซึงเป็นเอกลกัษณ์ของอาหารพนืบา้นยา่นเมืองเก่าสงขลา จากการสมัภาษณ์นางนรา วิไลสวสัดิ อาย ุ80 ปี ชาวมุสลิมชุมชนบา้นบน  ตาํบลบ่อยาง ซึงในอดีตเป็นหนึงในผูที้ทาํแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครืองจาํหน่าย ไดค้วามวา่ ในสมยัก่อนอาหารทงัสองรายการเป็นอาหารมุสลิมทีไดรั้บความนิยมจากชาวบา้นแถบถนนพทัลุง ถนนนราธิวาส ถนนฉวาง รวมทงัในยา่นเมืองเก่าสงขลา บ่อยาง โดยมีผูท้าํขาย 3 ราย (รายแรกเสียชีวิตแลว้ รายทีสองคือ นางนรา และรายทีสาม ยงัมีการสืบทอดและจาํหน่ายอยูที่ถนนพทัลุง โดยขายเฉพาะวนัอาทิตย)์ อาหารทงัสองรายการนีไม่มีการจดบนัทึกเกียวกบัส่วนผสมและวิธีทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใชว้ิธีการบอกเล่าแบบปากต่อปาก 
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จากสภาพสังคมทีมีการเปลียนแปลงไป   ท ําให้อาหารพืนบ้านทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวตาํบลบ่อยาง  โดยเฉพาะอาหารของชาวไทยมุสลิมกาํลงัจะสูญหายไปจากชุมชน  โดยเฉพาะแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครือง   ปัจจุบันนางนราไม่ได้ทาํอาหารดงักล่าวจาํหน่ายเนืองจากอายุมาก แต่มีความประสงค์ทีจะรักษาตาํรับอาหารของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป  โดยจะเขา้ร่วมโครงการวจิยัในฐานะทีปรึกษา และถ่ายทอดเทคนิคการทาํพร้อมตาํรับอาหาร จากเหตุผลทีกล่าวมา  ผูว้ิจยัเห็นว่า การอนุรักษอ์าหารพืนบา้นของชาวไทยมุสลิม ไดแ้ก่   แกงไก่ห้องและไก่ปิงเครือง  ซึงมีรสชาติทีเป็นเอกลกัษณ์และการจดัทาํตาํรับมาตรฐาน เป็นเรืองสําคญัทีควรดาํเนินการ เพือเป็นการอนุรักษ์อาหารพนืบา้นดงักล่าวใหค้งอยูสื่บไป   ผลจากการดาํเนินโครงการนีจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดและเผยแพร่ใหอ้าหารพนืบา้นของชาวไทยมุสลิมทีกาํลงัจะสูญหาย  ไดก้ลบัมาเป็นอาหารทีสามารถหารับประทานไดท้วัไป  และยงัเป็นการสร้างงาน  สร้างอาชีพใหก้บัคนในชุมชนอีกดว้ย วตัถุประสงค์ของการวจิัย  1. เพือศึกษาอาหารพนืบา้นมุสลิมและพฒันาสู่ตาํรับมาตรฐาน 2. เพือศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพนืบา้นมุสลิม   3. เพือวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต ขอบเขตของการวจิยั  . ขอบเขตดา้นเนือหา เป็นการศึกษาเชิงทดลองในห้องปฏิบติัการ  เพือศึกษาสูตรมาตรฐานดงัเดิมของอาหารพืนบา้นมุสลิมจาํนวน  รายการ ไดแ้ก่  แกงไก่ห้อง  ไก่ปิงเครือง  นาํมาพฒันาให้เป็นตาํรับมาตรฐานทีเป็นทียอมรับของผูบ้ริโภค นาํตาํรับทีไดม้าศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและตน้ทุนการผลิต  . ขอบเขตด้านพืนที ในส่วนของชาวไทยมุสลิมชุมชนบ้านบนจะหมายรวมเฉพาะพืนทีบริเวณถนนพทัลุง                ถนนนราธิวาส  ถนนฉวางและถนนกําแพงเพชร เขตเทศบาลนครสงขลา ตาํบลบ่อยาง  อาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา                          และดาํเนินการทดลองอาหารพนืบา้นมุสลิม ณ หอ้งปฏิบติัการอาหาร  หลกัสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั     กรอบแนวคิดในการวจิยั           ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ  1. ไดอ้นุรักษอ์าหารพนืบา้นมุสลิม  2. ไดต้าํรับดงัเดิมของอาหารพนืบา้นมุสลิมจาํนวน 2 รายการ และไดต้าํรับมาตรฐานทีพฒันาให้เป็นทียอมรับของผูบ้ริโภคจาํนวน 2 รายการ 

ศึกษาตาํรับอาหารพืนบา้นมุสลิม  รายการ 
ตาํรับดงัเดิม 

 ตาํรับมาตรฐาน  
ศึกษาคุณค่าทาง โภชนาการ วิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต 
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วธิีดําเนินการวิจัย วสัดุอุปกรณ์ทใีช้ในการวิจยั วตัถุดิบสาํหรับแกงไก่ห้องประกอบดว้ย พริกชีฟ้าแห้ง เกลือเม็ด กระเทียม หอมแดง กะปิ เนือไก่รวมกระดูก หัวกะทิ หางกะทิ ถวัลิสงควั(ไม่มีเปลือก) ผงเครืองห้อง นาํตาลปีบ พริกชีฟ้าสด สม้แขก ใบมะกรูด นาํมนัพชื นาํสะอาด วตัถุดิบสาํหรับไก่ปิงเครืองประกอบดว้ย พริกชีฟ้าแห้ง เกลือป่น กระเทียม หอมแดง ผงเครืองห้อง นาํตาลแว่น สะโพกไก่ มะพร้าวควั ถวัลิสงควั (ไม่มีเปลือก) หวักะทิ อุปกรณ์ประกอบดว้ยเครืองชงัดิจิตอล ยหีอ้ YAMATO หมอ้ฝาอบลมร้อน (convection oven) ยีหอ้ HANABISHI รุ่น HCO-11A ตูเ้ยน็ ครก-สาก กระทะ-ตะหลิว มีด-เขียง กระชอน-ผา้ขาวบาง หมอ้-ทพัพ ีอ่างผสม ภาชนะใส่วตัถุดิบ   ขนัตอนการวจิัย 1. ศึกษาอาหารพืนบ้านมุสลิมและพฒันาสู่ตาํรับมาตรฐาน 1.1  ศึกษาตาํรับอาหารพนืบา้นมสุลิม  ทาํการศึกษาตาํรับอาหารพืนบา้นมุสลิมจาํนวน 2 รายการ ไดแ้ก่ แกงไก่ห้องและไก่ปิงเครืองโดยการสัมภาษณ์เจา้ของตาํรับ นางนรา วไิลสวสัดิ(รายละเอียดเครืองปรุงและวธีิทาํอยา่งคร่าว ๆ ) ดาํเนินการทดลองตาํรับอาหาร   โดยในการทาํแต่ละครังจะให้เจา้ของตาํรับชิมและวิจารณ์เพือนาํมาปรับปรุงแก้ไขให้ไดร้สชาติและลกัษณะสัมผสัทีคลา้ยกบัตาํรับดงัเดิมมากทีสุด   ทาํการจดบนัทึกปริมาณวตัถุดิบทีใชเ้ป็นนาํหนกั (กรัม) 1.2  จดัทาํตาํรับดงัเดิมและพฒันาตาํรับดงัเดิมให ้เป็นตาํรับมาตรฐาน นาํสูตรทีไดป้รับปรุงแกไ้ขให้มีรสชาติและ ลกัษณะทีคลา้ยกบัตาํรับดงัเดิมมากทีสุด   มาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัโดยใชแ้บบประเมินความพอดี (just about right) แบบ 7 ระดบั ใชผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 10 คน (ประกอบดว้ยเจา้ของตาํรับ และผูที้มีถินกาํเนิดยา่นเมืองเก่าและเคยรับประทานอาหารพนืบา้นทงั 2 รายการมาแลว้ และมีอาย ุ60 ปีขึนไป)  ในกรณีทีคะแนนการยอมรับไม่เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  (ตาํกวา่ร้อยละ 85) จะปรับปรุงสูตรตามคาํแนะนาํและทดสอบชิมใหม่ จนกวา่ผลคะแนนการยอมรับทุกปัจจยัจะเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด   สูตรทีไดรั้บการปรับปรุงจะนําไปทดสอบการยอมรับการบริโภคของผูบ้ริโภคต่อไป 1.3  ทดสอบการยอมรับการบริโภค นาํตาํรับอาหารทีผา่นการยอมรับจากผูเ้ชียวชาญ มาทดสอบการยอมรับการบริโภคโดยใชแ้บบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั 9 – point  hedonic  scale  ใช้ผู ้บริโภคจาํนวน 100 คน  นําผลทีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของค่าปัจจยัทีทาํการทดสอบ 2. ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพืนบ้านมุสลิม  นาํตาํรับอาหารทีไดม้าศึกษาคุณค่าทางโภชนาการได้แก่  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ไขมนัและพลงังาน  โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 3. ศึกษาวเิคราะห์ต้นทุนการผลิต  นาํตาํรับอาหารทีไดม้าคาํนวณตน้ทุนการผลิตต่อ 1 ตาํรับของแกงไก่หอ้งและไก่ปิงเครือง  ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลการศึกษาอาหารพืนบ้านมุสลิมและพฒันาสู่ตาํรับมาตรฐาน 1.1 ผลการศึกษาตาํรับอาหารพนืบา้นมุสลิม  จากการสัมภาษณ์เจา้ของตาํรับ ทาํการทดลองตาํรับอาหารทีไดจ้ากการสัมภาษณ์    ปรับปรุงแกไ้ขให้ไดร้สชาติและลกัษณะสัมผสัทีคลา้ยกบัตาํรับดงัเดิมมากทีสุด   ทาํการจดบนัทึกปริมาณวตัถุดิบทีใชเ้ป็นนาํหนกั (กรัม)  
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 สูตรแกงไก่ห้อง จากการสัมภาษณ์เจ้าของตํารับ   ส่วนผสมเครืองแกง     พริกชีฟ้าแหง้ดอกใหญ ่ 5 ดอก    กระเทียม   4-5 กลีบ    หอมแดงหวัใหญ่  4 หวั    กะปิ                ขนาดเท่าหัวนิวมือ    ส่วนผสมแกงไก่ห้อง    เนือไก่   ½ ตวั     มะพร้าวขดู  3 ขีด    สม้แขก   5 ชิน    ถวัลิสงควัป่น  1 ชอ้นโตะ๊    ผงเครืองห้อง  ½ ซอง    นาํตาลปีบ , นาํปลา , นาํมนัพชื    พริกชีฟ้า , ใบมะกรูด สาํหรับตกแต่ง   วธีิทํา 1. นาํพริกชีฟ้าแหง้ดอกใหญ่แช่นาํนาํมาโขลกพร้อมกบักระเทียม หวัหอมและกะปิ     2. คนัมะพร้าว แยกหวักะทิและหางกะทิ    3. นาํเครืองแกงในขอ้ 1 มาผดัในนาํมนัทีร้อน ใส่ผงเครืองหอ้งลงไป  ผดัจนเครืองแกงมีสีแดง    4. ใส่ไก่ลงไปผดั   ใส่หางกะทิ รอจนเดือด  ใส่สม้แขก  ถวัลิสงควัป่น  นาํตาลปีบ  นาํปลา เคียวจนเนือไก่สุกดี  จากนนัใส่หวักะทิ  พริกชีฟ้าแดงหนัเฉียง  ใบมะกรูด ชิมรส   สูตรแกงไก่หอ้งตาํรับมาตรฐานทีไดจ้ากการทดลองและใหเ้จา้ของตาํรับและผูที้เคยรับประทานแกงไก่หอ้งมาก่อนทาํการชิมและวจิารณ์  เพอืปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดร้สชาติและลกัษณะทีคลา้ยกบัตาํรับดงัเดิมมากทีสุด  ไดผ้ลดงันี ตารางท ี1  ตาํรับมาตรฐานแกงไก่หอ้ง ส่วนผสม นาํหนกั(กรัม) ร้อยละ ส่วนผสมเครืองแกง พริกชีฟ้าแหง้ตดัขวัเอาเมด็ออก    เกลือเมด็   กระเทียมปอกเปลือก หอมแดงปอกเปลือก กะปิ    

 8 24 14 27 22 

 0.36 1.07 0.62 1.20 0.98 ส่วนผสมแกงไก่หอ้ง เนือไก่ (รวมกระดูก)  ถวัลิสงควั (ไม่มีเปลือก)      นาํมนัพชื      ผงเครืองห้อง   หางกะทิ  ส้มแขก   นาํสะอาด  

 700 23 24 9 800 17 240 

 31.14 1.02 1.07 0.4 35.59 0.75 10.68 
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 ตารางท ี1  (ต่อ) ส่วนผสม นาํหนกั(กรัม) ร้อยละ นาํตาลปีบ   หวักะทิ  ใบมะกรูด     พริกชีฟ้าสดหนัแฉลบ                                                             
95 200 5 40  

4.22 8.90 0.22 1.78  รวม 2248 100.00   วธิีทาํ  . นาํพริกชีฟ้าแห้งทีตดัขวัและเอาเมด็ออกมาหนัหยาบ  แช่นาํใหนุ่้ม  พกัใหส้ะเด็ดนาํ  นาํมาโขลกกบัเกลือเมด็ให้ละเอียด (แบ่งจากเกลือเม็ดทีชงัไว)้ตามดว้ยกระเทียมและหอมแดงหนัหยาบ  โขลกจนละเอียด  ใส่กะปิ  โขลกใหเ้ขา้กนั  พกัไว ้           2. ลา้งเนือไก่ใหส้ะอาด  หนัเป็นชินขนาด 2 นิว            3. โขลกถวัลิสงควั  ค่อนขา้งละเอียด               4. ตงักระทะใส่นาํมนัพชื  ใชไ้ฟกลาง  ใส่เครืองแกงทีโขลกลงผดัใหมี้กลินหอม  ใส่ผงเครืองหอ้ง  ผดัให้เขา้กนั  เติมนาํเลก็นอ้ย  พอเดือด  ใส่หางกะทิส่วนแรก  เคียวเล็กนอ้ย  ใส่เนือไก่ลงไปตามดว้ยส้มแขก  ถวัลิสงควั หางกะทิและนาํสะอาด     5. เมือเนือไก่สุก ใส่เกลือและนําตาลปีบ  ตามด้วยหัวกะทิ  ใบมะกรูด  พอเดือด ใส่พริกชีฟ้า ปิดไฟ   ลกัษณะทีดีของแกงไก่หอ้ง   ควรมีสีแดงอมสม้ มีนาํมนัลอยหนา้เล็กนอ้ย  รสชาติหวานนาํเปรียว  สูตรไก่ปิงเครือง  จากการสัมภาษณ์เจ้าของตาํรับ   ส่วนผสม      พริกชีฟ้าดอกใหญ ่ 4 ดอก    กระเทียม   4-5 กลีบ    หอมแดง    3-4 หวั    ไก่ (สะโพกติดน่อง) 2 ชิน    มะพร้าวขดู         นาํตาลปีบ  1 ขีด    เกลือป่น   1 ชอ้นชา    ถวัลิสงควับดละเอียด      ผงเครืองห้อง  ½ ซอง   วธิีทาํ  1. นาํพริกแหง้ดอกใหญ่แช่นาํ  นาํมาโขลกกบักระเทียมและหวัหอมใหเ้ขา้กนั             2. นาํมะพร้าวขูดมาคนัเอาเฉพาะหวักะทิ            3. นาํหวักะทิมาผสมกบัเครืองแกงในขอ้  1 ใส่นาํตาลปีบ เกลือป่นผสมใหเ้ขา้กนั นาํมาผดัในกระทะจนสุก (ใชไ้ฟออ่นๆ)  จนเครืองแกงแหง้  ชิมรสใหห้วานเคม็พอดี             4. นาํไก่ลงไปผดักบัเครืองแกง  จนไก่สุกดี  จากนันใชป้ลายส้อมจิมทีเนือไก่  เพือให้เครืองซึมเขา้ไปในเนือไก่ นาํเครืองแกงส่วนทีเหลือมาทาบนชินไก่จนหมด ปิงไฟอ่อน ๆ จนกระทงัสุก 
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 สูตรไก่ปิงเครืองตาํรับมาตรฐานทีไดจ้ากการทดลองและให้เจา้ของตาํรับและผูที้เคยรับประทานไก่ปิงเครืองมาก่อนทาํการชิมและวจิารณ์   เพือปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดร้สชาติและลกัษณะทีคลา้ยกบัตาํรับดงัเดิมมากทีสุด  ไดผ้ลดงันี  ตารางท ี2  ตาํรับมาตรฐานไก่ปิงเครือง   ส่วนผสม นาํหนกั(กรัม) ร้อยละ ส่วนผสมเครืองแกง พริกชีฟ้าแหง้ตดัขวัเอาเมด็ออก  เกลือป่น   กระเทียมปอกเปลือก    หอมแดงปอกเปลือก   นาํตาลแวน่    ผงเครืองห้อง  ส่วนผสมไก่ปิงเครือง มะพร้าวควั    ถวัลิสงควั (ไม่มีเปลือก)  สะโพกไก่      หวักะทิ        

 23 12 30 30 80 9  45 53 700 450 

 1.61 0.84 2.09 2.09 5.59 0.63  3.14 3.70 48.88 31.43  
รวม 1,432 100.00  วิธีทํา    1. นําพริกชีฟ้าแห้งทีตดัขวัและเอาเม็ดออก  มาหันหยาบ  แช่นาํให้นุ่ม  พกัให้สะเด็ดนาํ  นํามาโขลกกบัเกลือให้ละเอียด ตามดว้ยกระเทียมและหอมแดงหนัหยาบ นาํตาลแวน่ ผงเครืองห้อง โขลกจนเขา้กนั              2. โขลกมะพร้าวควั  ค่อนขา้งละเอียด               3. โขลกถวัลิสงควั  พอหยาบ              4. นาํสะโพกไก่มาลอกเอาหนงัออกใชมี้ดปลายแหลมจิมใหท้วัชินไก่              5. นาํเครืองแกงทีไดผ้สมกบัหัวกะทิ ถวัลิสงควัและมะพร้าวควัทีโขลกแลว้  ใส่ไก่ลงไป  เคลา้ใหเ้ขา้กนั  หมกัไวค้า้งคืน       6.  นาํไก่ทีหมกั  ผดัในกระทะพร้อมเครือง ใชไ้ฟอ่อน ผดัใหพ้อแหง้เล็กนอ้ย ใชเ้วลา 10 นาที      7. นาํไก่มาปิง   โดยทาเครืองทีผดัให้ทวัผิวไก่พอประมาณ  ปิงทีอุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส นาน 10 นาทีจากนันนาํชินไก่ทีปิงมาคลุกกบัเครืองทีเหลือในกระทะ นาํมาปิงอีก 10 นาที  ทาํซาํขนัตอนเดิมอีก  4 ครังๆละ 10 นาที (รวมใชเ้วลาปิง 60 นาที)  จากนนัปิงเพมิอีก 15 นาที โดยไม่ตอ้งคลุกเครือง    8. นาํเครืองทีเหลือจากการปิงมาผดัต่อดว้ยไฟออ่น  จนกระทงัแหง้  แตกมนัเล็กนอ้ย  9. เวลาจดัเสิร์ฟ  ให้นาํเครืองทีผดัในขอ้ 8 มาทาบนชินไก่อีกครัง  ปริมาณตามชอบ หมายเหตุ ลกัษณะทีดีของไก่ปิงเครือง ควรมีรสหวานนาํ  และเนือไก่จะตอ้งแหง้  
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1.2  ผลการจดัทาํตาํรับดงัเดิมและพฒันาตาํรับดงัเดิมใหไ้ดเ้ป็นตาํรับมาตรฐาน  จากการนาํแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครืองมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัโดยใชแ้บบประเมินความพอดี ใชผู้ท้ดสอบชิม ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญจาํนวน 10 คน   ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางที 1, 2, 3 และ 4  ตารางท ี  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของแกงไก่หอ้งโดยใชแ้บบประเมินความพอดี  
ผลการทดสอบ ปัจจยัทีทดสอบ สีของแกง ความหอมของแกง รสชาติของ นาํแกง ความขน้ ของแกง ความนุ่ม ของเนือไก่ รสชาติของ นาํแกงในเนือไก่ คะแนนเฉลีย -0.007 -0.08 -0.347 -0.46 +0.027 -0.573 คะแนนร้อยละ 99.90 98.86 95.04 93.43 99.61 91.81    จากตารางที   แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัทีทดสอบแกงไก่ห้อง ไดแ้ก่  สีและความหอมของแกงรสชาติของนาํแกง ความขน้ของแกง ความนุ่มของเนือไก่และรสชาติของนําแกงในเนือไก่  ได้รับคะแนนเฉลียเท่ากับ-0.007,-0.08,-0.347,-0.46,+0.027 และ -0.573 ตามลาํดบั มีระดับคะแนนร้อยละความพอดีเท่ากับ 99.90, 98.86, 95.04, 93.43, 99.61และ91.81 ตามลาํดบั  ซึงคะแนนร้อยละความพอดีของทุกปัจจยัทีไดจ้ากการทดสอบอยูใ่นเกณฑ์ทียอมรับได ้  (ไม่ตาํกว่าร้อยละ 85)  ดงันนัสูตรของแกงไก่หอ้งสูตรนีจึงไดรั้บการยอมรับวา่มีรสชาติและลกัษณะทีคลา้ยกบัตาํรับดงัเดิมมากทีสุด  จากนนัจะนาํสูตรนีไปทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคในขนัตอนต่อไป  ตารางท ี  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของไก่ปิงเครืองโดยใชแ้บบประเมินความพอดี  
ผลการทดสอบ ปัจจยัทีทดสอบ สีของไก่ปิงเครือง    ความหอม         ของเครือง  ความขน้     ของเครือง    รสชาติของ    ไก่ปิงเครือง        ความนุ่ม      ของเนือไก่ คะแนนเฉลีย +0.146 +0.418   +0.109            -0.500 -0.009 คะแนนร้อยละ 97.91 94.03   98.44    92.86 99.87    จากตารางที  แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัทีทดสอบไก่ปิงเครือง ไดแ้ก่ สีของไก่ปิงเครือง ความหอมและความขน้ของเครือง รสชาติของไก่ปิงเครืองและความนุ่มของเนือไก่  ไดรั้บคะแนนเฉลียเท่ากบั +0.146,+0.418,+0.109,-0.500 และ-0.009 ตามลาํดับ  มีระดบัคะแนนร้อยละความพอดีเท่ากับ 97.91, 94.03, 98.44, 92.86และ 99.87 ตามลาํดบั  ซึงคะแนนร้อยละความพอดีของทุกปัจจยัทีไดจ้ากการทดสอบอยูใ่นเกณฑ์ทียอมรับได้ (ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 85)   ดงันันสูตรของไก่ปิงเครืองสูตรนีจึงได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติและลกัษณะทีคลา้ยกับตาํรับดงัเดิมมากทีสุด  จากนันจะนําสูตรนีไปทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคในขนัตอนต่อไป 1.3  ผลทดสอบการยอมรับการบริโภค นาํตาํรับอาหารทีผา่นการยอมรับจากผูเ้ชียวชาญโดยใชแ้บบประเมินความพอดี   และไดค้ะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด  มาทดสอบการยอมรับการบริโภคโดยใชแ้บบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั 9 – point hedonic scale  ใช้ผูบ้ริโภคจาํนวน 100 คน  นาํผลทีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทุกค่าปัจจยัทีทาํการทดสอบ  ไดผ้ลวเิคราะห์ดงัตารางที  และ   ตามลาํดบั  
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ตารางท ี  ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสัของผูบ้ริโภคต่อแกงไก่หอ้ง 
ชืออาหาร    รายละเอียดลกัษณะของอาหาร 

สีของแกง ความหอมของแกง รสชาติของนาํแกง ความขน้ของแกง ความนุ่มของเนือไก่ รสชาติของแกงในเนือไก่ ความชอบ        รวม แกงไก่หอ้ง   8.00+0.70  8.29+0.66 7.98+0.67   8.09+0.65   8.22+0.73 8.04+0.70 8.27+0.57  ตารางท ี   ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสัของผูบ้ริโภคต่อไก่ปิงเครือง 
ชืออาหาร รายละเอียดลกัษณะของอาหาร สีของ ไก่ปิงเครือง ความหอม ของเครือง ความขน้ ของเครือง รสชาติของ ไก่ปิงเครือง ความนุ่มของ เนือไก่ ความชอบรวม  

 ไก่ปิงเครือง 7.73+0.89 7.94+0.90 7.82+0.97 7.56+0.84 7.70+0.89 7.83+0.66   จากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั 9 – point  hedonic scale  ของแกงไก่ห้อง (ตารางที 3)  พบวา่ สีและความหอมของแกง รสชาติของนาํแกง  ความขน้ของแกง  ความนุ่มของเนือไก่  รสชาติของแกงในเนือไก่ และความชอบรวม มีค่าเฉลียเท่ากบั  8.00, 8.29, 7.98, 8.09, 8.22, 8.04 และ 8.27 ตามลาํดับ  ซึงคะแนนความชอบของผูบ้ริโภคทีมีต่อแกงไก่ห้องในปัจจัยสีและความหอมของแกง รสชาติของแกงในเนือไก่ ความนุ่มของเนือไก่และความชอบรวม  ไดค้ะแนนความชอบอยูใ่นเกณฑช์อบมาก โดยให้ความเห็นตรงกนัวา่ สีของนาํแกงมีสีแดงอมสม้ซึงเป็นสีของพริกชีฟ้าแห้งบางชา้งทีมีสีแดงเขม้ เม็ดใหญ่เนือหนา เมือตาํเป็นเครืองแกงจะให้สีแดงสวย   มีกลินหอมเครืองห้อง  ซึงทาํให้แกงมีกลินเฉพาะตวั  เนือไก่มีความนุ่ม เมือชิมแลว้ในเนือไก่มีความชุ่มฉาํของนาํแกง เนืองจากเมือแกงเสร็จแลว้ทิงคา้งคืน 1 คืนทาํให้นาํแกงซึมเขา้ไปในเนือไก่มากขึน  ในขณะทีปัจจยัรสชาติของนาํแกง ไดค้ะแนนความชอบอยูใ่นเกณฑ์ชอบปานกลางค่อนขา้งไปทางชอบมาก  ซึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในปัจจยันีค่อนขา้งมีความหลากหลาย  แต่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่ รสชาติเปรียวและหวานพอเหมาะแลว้  ในขณะทีบางคนให้ความเห็นวา่ เปรียวเกินไป    และควรจะหวานกวา่นีเพราะจะนาํไปเปรียบเทียบกบัแกงมสัมนั  ทาํใหไ้ดค้ะแนนความชอบแตกต่างไป   สําหรับผลการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั 9 – point  hedonic  scale  ของไก่ปิงเครือง  พบว่า สีของไก่ปิงเครือง  ความหอมและความขน้ของเครือง  รสชาติของไก่ปิงเครือง  ความนุ่มของเนือไก่  และความชอบรวมมีค่าเฉลียเท่ากบั 7.73, 7.94, 7.82, 7.56, 7.70 และ 7.83 ตามลาํดบั  ซึงคะแนนความชอบของผูบ้ริโภคทีมีต่อทุกปัจจัยทีทําการทดสอบอยู่ในช่วงความชอบปานกลาง  จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูบ้ริโภคบางคนนําไก่ปิงเครืองไปเปรียบเทียบกบัอาหารประเภทไก่ปิงทีคุน้เคย เช่น ไก่กอและ (ไก่ฆอและ)  ซึงเป็นอาหารทีชาวมุสลิมแถบชายแดนภาคใต้นิยมรับประทาน     วิธีทาํไก่กอและ  จะนาํเอาเนือไก่มาเสียบไม ้ คลุกชินเนือในนาํเครืองแกงและนําไปยา่งบนไฟอ่อน ๆ พลิกกลบัไปกลบัมาจนสุก   ซึงไก่ปิงเครืองจะมีวิธีการทาํคลา้ยกนั    แต่ความแตกต่างจะอยูที่ส่วนผสมของวตัถุดิบทีใชท้าํเครืองแกงและส่วนผสมของวตัถุดิบทีใช้หมกัไก่  โดยทีไก่กอและจะมีขิงแก่  ขมินและบางสูตรอาจมีกะปิเพิมเขา้ไปในส่วนผสมของเครืองแกง   ทาํให้รสชาติของเครืองแกงเขม้ขน้กวา่ของไก่ปิงเครือง  นอกจากนีไก่ปิงเครืองยงัมีมะพร้าวควัและถวัลิสงควัโขลกใส่ลงไปในส่วนผสมทีใช้หมกั  ทาํให้เพิมความหวานมนัมากขึนเมือเทียบกับไก่กอและ      เมือให้ผูบ้ริโภคทดสอบชิมอาหารทีมีรสชาติและหน้าตาไม่เหมือนอาหารทีเคยรับประทาน   ทาํให้คะแนนการยอมรับลดลง  โดยผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความคิดเห็นในเรืองของสีวา่ สีคลาํไม่สวย  อยากให้เป็นสีเหลืองหรือสีทีอ่อนกวา่   ในขณะทีผูบ้ริโภคบางคนใหค้วามเห็นวา่ ไก่ปิงเครืองมีรสหวานเกินไป  และค่อนขา้งเลียน ควรมีการเพมิเครืองเคียง เช่น แตงกวาดอง  หรือผกัสดประกอบดว้ย       
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 จากการทดสอบชิมโดยผูเ้ชียวชาญและการทดสอบการยอมรับโดยผูบ้ริโภคจะให้การยอมรับไก่ปิงเครืองต่างกนั  ทงันีผูเ้ชียวชาญให้คะแนนการยอมรับโดยพิจารณาจากคุณลกัษณะทีถูกตอ้งของไก่ปิงเครือง    คือมีรสหวานนาํและมีความมนัของหัวกะทิ   ถวัลิสงควัและมะพร้าวควัทีใส่ลงไป    มีสีแดงเขม้ค่อนขา้งคลาํ   เนืองจากส่วนผสมของเครืองแกงมีผงเครืองห้องซึงมีสีนาํตาลเขม้  เวลาเสิร์ฟ  จะมีการทาเครืองบริเวณส่วนหน้าของชินไก่ทีปิง  และให้ผูบ้ริโภครับประทานพร้อม ๆ  กนั  ซึงจะทาํใหมี้รสหวานมนัจากเครืองทีทาเพิมขึน  ผูบ้ริโภคบางส่วนทีไม่คุน้เคยอาจไม่ยอมรับและตอ้งการให้มีเครืองเคียงทีมีรสชาติเปรียว เช่น อาจาดหรือเป็นผกัสด เช่น แตงกวา กะหลาํปลีรับประทานเสริม  แบบเดียวกับทีรับประทานสะเตะ๊  2. ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพืนบ้านมุสลิม  จากการนําสูตรแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครืองทีไดรั้บการปรับปรุงและผ่านการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั  มาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการได้แก่  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และพลังงาน  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  Nutrisurvey 2007 ปรากฏผลดงัตารางที   และ   ตารางท ี   คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่หอ้งต่อ 1 ตาํรับ จาํนวนคนต่อ 1 ตาํรับ พลงังาน (Kcal) โปรตีน (กรัม) คาร์โบไฮเดรต(กรัม) ไขมนั(กรัม) 10 คนรับประทาน 1 คนรับประทาน ร้อยละ  
4,725.4 472.54  

199.4 19.94 16.88 
143.7 14.37 12.16 

400.9 40.09 76.36  ตารางท ี   คุณค่าทางโภชนาการของไก่ปิงเครืองต่อ 1 ตาํรับ  จาํนวนคนต่อ 1 ตาํรับ พลงังาน (Kcal) โปรตีน (กรัม) คาร์โบไฮเดรต(กรัม) ไขมนั(กรัม) 6 คนรับประทาน 1 คนรับประทาน ร้อยละ  
3,998.4 666.4 153.2 25.53 15.33 

153.8 25.63 15.39 
323.1 53.85 72.73  จากตารางที  พบว่า 1 ตาํรับของแกงไก่ห้องให้สารอาหารและพลงังานต่อ 1 คน  ดังนี  พลงังาน  472.54 กิโลแคลอรี  โปรตีน 19.94 กรัม คาร์โบไฮเดรต 14.37 กรัมและไขมนั 40.09 กรัม     โดยไดรั้บพลงังานจากไขมนัสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 76.36 รองลงมาคือโปรตีนร้อยละ16.88  และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 12.16 ตามลาํดบั เมือพิจารณาจากวตัถุดิบทีใชท้าํแกงไก่หอ้ง พบวา่ มีวตัถุดิบทีให้ปริมาณไขมนัสูงประกอบดว้ย กะทิ ถวัลิสงควั และนาํมนัพืช   จึงทาํให้ไดรั้บพลงังานจากไขมนัสูงสุด  จากตารางที  พบว่า   1 ตาํรับของไก่ปิงเครืองให้สารอาหารและพลงังานต่อ 1 คนดงันี   พลงังาน   666.4 กิโลแคลอรี  โปรตีน  25.53 กรัม  คาร์โบไฮเดรต  25.63 กรัมและไขมนั   53.85  กรัม  โดยไดรั้บพลงังานจากไขมนัสูงสุดคิดเป็นร้อยละ72.73 ไดพ้ลงังานจากคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 15.39และพลงังานจากโปรตีน  ร้อยละ 15.33 ตามลาํดบั เมือพิจารณาจากวตัถุดิบทีใชท้าํไก่ปิงเครือง พบวา่  มีวตัถุดิบทีให้ปริมาณไขมนัสูงประกอบดว้ยกะทิ  ถวัลิสงควัและมะพร้าวควัรวมทงัสะโพกไก่ก็ใหไ้ขมนัในปริมาณสูงเช่นกนั  ทาํใหไ้ดรั้บพลงังานจากไขมนัสูงสุด   



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

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

3. ผลการศึกษาวเิคราะห์ต้นทุนการผลิต  การวิเคราะห์ตน้ทุนของแกงไก่ห้องและไก่ปิงเครืองใชแ้นวทางขอ้มูลของกระทรวงอุตสาหกรรม   รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย   ซึงทาํการแบ่งสดัส่วนทุนทงัหมดออกเป็น 100 ส่วน  คิดเป็นค่าวตัถุดิบร้อยละ 68.6  ค่าแรงงานร้อยละ 5.6 ค่าใชจ่้ายพลงังานร้อยละ 12.1 ค่าเสือมราคาเครืองจกัรร้อยละ 4.5  ค่าใชจ่้ายอืน ๆ ร้อยละ 9.2  ในการคาํนวณตน้ทุนการผลิตของแกงไก่หอ้งและไก่ปิงเครือง  ไดผ้ลดงัตารางที  และตารางที   ตารางท ี   ตน้ทุนการผลิตแกงไก่หอ้ง    รายการ ราคาตน้ทุน(บาท)  ค่าวตัถุดิบ 136.04  ค่าแรงงาน 11.11  ค่าใชจ่้ายพลงังาน 24.00  ค่าเสือมราคาของเครืองจกัร 8.92  ค่าใชจ่้ายอืน ๆ 18.24  ตน้ทุนการผลิตต่อ 1 ตาํรับ 198.31  ตน้ทุนการผลิตต่อ1คนรับประทาน 19.38   ตารางท ี   ตน้ทุนการผลิตไก่ปิงเครือง                 รายการ                                        ราคาตน้ทุน(บาท) ค่าวตัถุดิบ 133.86 ค่าแรงงาน 10.93 ค่าใชจ่้ายพลงังาน 23.61 ค่าเสือมราคาของเครืองจกัร 8.78 ค่าใชจ่้ายอืน ๆ 17.95 ตน้ทุนการผลิตต่อ 1 ตาํรับ 195.13 ตน้ทุนการผลิตต่อ 1 คนรับประทาน 32.52    สรุปผลการวิจยั  การพฒันาอาหารพืนบ้านของชาวไทยมุสลิม  ชุมชนบ้านบนในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ตาํรับมาตรฐาน 2 รายการคือ แกงไก่หอ้งและไก่ปิงเครือง  จากการศึกษาพบวา่ แกงไก่หอ้ง ตาํรับมาตรฐานทีไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ชียวชาญโดยใชก้ารทดสอบการประเมินความพอดี จากปัจจยัคุณภาพดา้นสีและความหอมของแกง รสชาติของนาํแกง  ความขน้ของแกง  ความนุ่มของเนือไก่และรสชาติของนาํแกงในเนือไก่  ผลคะแนนทุกปัจจยัอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได ้(สูงกวา่ร้อยละ 90)  และไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคในระดบัชอบมากทุกเกณฑก์ารประเมิน  ลกัษณะของแกงไก่ห้องตาํรับมาตรฐานจะมีสีแดงอมส้ม  มีกลินหอมของผงเครืองห้อง  เนือไก่นุ่มและมีความชุ่มฉําของนาํแกงในเนือไก่  รสชาติเปรียวนําและหวานเล็กนอ้ย  ไก่ปิงเครืองตาํรับมาตรฐานทีผา่นการยอมรับจากผูเ้ชียวชาญโดยใชก้ารทดสอบการประเมินความพอดี  จากปัจจยัคุณภาพดา้นสีของไก่ปิงเครือง  ความหอมและความขน้ของเครือง  รสชาติของไก่ปิงเครืองและความนุ่มของเนือไก่  ผลคะแนนทุกปัจจยัอยู่ในเกณฑย์อมรับได ้(สูงกวา่ร้อยละ 90)     และไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคในระดบัชอบปานกลางทุก
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เกณฑก์ารประเมิน   ลกัษณะของไก่ปิงเครืองตาํรับมาตรฐานมีสีแดงเขม้ค่อนขา้งคลาํเป็นผลมาจากสีของผงเครืองห้อง  รสออกหวานและมีความมนัของกะทิและถวัลิสงควั ซึงผูบ้ริโภคบางส่วนใหค้วามเห็นวา่ ค่อนขา้งหวานและเลียนเกินไป  คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่ห้อง   ให้พลงังานจากไขมนัคิดเป็นร้อยละ 76.36 รองลงมาคือโปรตีนร้อยละ 16.88 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 12.16 ตามลาํดับ       สําหรับไก่ปิงเครืองให้พลังงานจากไขมันคิดเป็นร้อยละ 72.73  รองลงมาคือคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 15.39 และโปรตีนร้อยละ 15.33 ตามลาํดบั  การคาํนวณตน้ทุนการผลิตของแกงไก่ห้อง  คิดจากค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายพลงังาน ค่าเสือมราคาของเครืองจกัรและค่าใชจ่้ายอืน ๆ มีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 198.31 บาทต่อตาํรับ  สําหรับไก่ปิงเครือง  ตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 195.13 บาทต่อตาํรับ  จากการพฒันาอาหารพืนบา้นจาํนวน 2 รายการประกอบดว้ย แกงไก่ห้องและไก่ปิงเครืองสู่ตาํรับมาตรฐาน  องค์ความรู้ทีได้จากการวิจัยสามารถทีจะนําไปใช้เป็นข้อมูลพืนฐานสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นระดับอุตสาหกรรมต่อไป เพอืให้คุณภาพของอาหารเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล เช่น การผลิตแกงไก่หอ้งบรรจุกระป๋อง หรือไก่ปิงเครืองแช่แขง็/สุญญากาศ  สาํหรับส่งจาํหน่ายใหแ้ก่ประเทศทีนบัถือศาสนามุสลิม   กิตตกิรรมประกาศ  การวิจยั เรืองการพฒันาอาหารพืนบ้านของชาวไทยมุสลิม  ชุมชนบ้านบนในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ตาํรับมาตรฐาน ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณรายไดจ้ากคณะศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  การสนบัสนุนจากหลกัสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขาคหกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัในการใช้ห้องปฏิบติัการอาหารตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาํการวิจัย  การให้ตาํรับอาหารและให้คาํปรึกษาในการทดลองตาํรับอาหารจากนางนรา วิไลสวสัดิ ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รทยั  สัตยสัณห์สกุลและอาจารยส์าํราญ ศรีพจนารถ  ซึงเป็นประโยชน์อยา่งยิงต่อการวจิยั  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูที้เกียวขอ้งทุกท่านทีช่วยให้การวิจยัครังนีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  เอกสารอ้างองิ กลา้ณรงค ์ ศรีรอด.  2553.  หน่วยที 4 นาํตาล, น.    155-160.  ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา  อาหารและโภชนาการ  หน่วยท ี1-7.  สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, นนทบุรี. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ  ในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระ เกียรติ  เนืองในพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  รอบ 5 ธนัวาคม 2542.  2545.  วฒันธรรมพฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลักษณ์และภูมปัิญญา จังหวดัสงขลา.  โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพฯ. จริยา เดชกุญชร.  2551.  อาหารไทยภาคใต้.  บริษทั ว.ี พรินท(์1991) จาํกดั, กรุงเทพฯ.   นิรนาม.  2539 ก.  การทาํอาหารดว้ยเนือไก่.   นิตยสารครัว 2(13): 60-64. นิรนาม.  2542 ข.  สม้แขก,น. 7770.  ใน สารานุกรมวฒันธรรมไทย  ภาคใต้ เล่ม 16.  บริษทัสยามเพรส  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั,  กรุงเทพฯ. นิรนาม.  2553 ค.  ขนมไทย.  บริษทัพมิพดี์จาํกดั,   กรุงเทพฯ. นิรนาม.  2555 ง.  ความหมายและลักษณะของอาหารพืนบ้าน.  แหล่งทีมา:http://www.thaigoodview.com, 28  มกราคม           2555. นิรนาม.  2556 จ.  กระเทยีม สมุนไพรมหัศจรรย์.  แหล่งทีมา: http:// www.thaihealth.or.th/  healthcontent/ healthtips/9547,  22 พฤษภาคม  2556.  
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นิ รน าม .  2556 ฉ .  ป ระโย ช น์ ข องถั ว ลิสง .  แห ล่งที มา: http://www.pccl.ac.th/external_newsblog.php?  links=765,                        22 พฤษภาคม 2556. นิรนาม.  2556 ช.  เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ เสมอถ้ากินถัวลิสง.  แหล่งทีมา:  http://www.mindcyber.com/content/data/5/  0058- 1. html,22 พฤษภาคม 2556. นิรนาม.  2556 ซ.  พริกชีฟ้า.  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา:  http://www.the-than.com/samonpai/P/49.html,    22 พฤษภาคม  2556. นรา  วไิลสวสัดิ (ผูใ้ห้สมัภาษณ์). ศิริวลัย ์ พฤฒิวลิยั  (ผูส้มัภาษณ์). ทีบา้นเลขที 50-50/1 ถนนนราธิวาส ตาํบลบ่อยาง อาํเภอ เมือง จงัหวดัสงขลา เมือวนัที 7 ธนัวาคม 2556 นาํเพชร อิงคป์ระเสริฐ.  2539.  องค์ประกอบของ สารอาหารและผลของการประกอบอาหารต่อปริมาณไขมันและวิตามนิทีมีในส่วนต่าง  ๆของ ไก่.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     (โภชนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล.  แหล่งทีมา:    http://www.phtnet.org/research/viewabstract.asp?research_id=ah158,28 มกราคม  2555.    พิม@ครัวบ้านพิม.  2556.  เค ล็ด ลับในการคันม ะพ ร้าว.  แหล่งทีมา: http://pim.in.th/tip-in-105-coconut-milk.html,                22 พฤษภาคม 2556. พิมพเ์พญ็  พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา  รัตนาปนนท.์  2556.  ผงพะโล้.  แหล่งทีมา:http://www.foodnetworksolution.com/wiki/        word3291/ผงพะโล,้ 22 พฤษภาคม 2556. มณทิพย ์ สิทธิพพิฒัน์.  2545.  นําตาลอ้อย.  นิตยสารครัว 8(93) : 62-64. มธุรพร  ภาคพรต.  2550.  วฒันธรรมอาหารของชาวไทยมุสลิมชุมชนบางหลวง เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร.  แหล่งทีมา:          http://www.culture.go.th/research/bangkok/50_3.html, 28 มกราคม 2555.  เมฆาณี  จงบุญเจือและคณะ.  2554.  อาหารปักษ์ใต้แถบฝังทะเลอนัดามนั.  สาํนกัพิมพเ์ศรษฐศิลป์,   กรุงเทพฯ.   ยงิศกัดิ จงเลิศเจษฎาวงศ์.  2552.  ความอร่อยจากท้องนาํ...กะปิ.  นิตยสาร Foodnews กนัยายน- ตุลาคม: 102-103. วิไลภรณ์   สุจา. 2555.  อาหารพื นบ้านภ าคใต้ .  แห ล่งทีมา:  http:// lms.thaicyberu.go.th/ officialcu/main/advcourse/  presentstu/course/others/wilaiporn/__84.html, 28 มกราคม 2555. เสรี  พงศพิ์ศ.  2553.  กินอยู่พอด ีมคีวามสุข 1.  เจริญวทิยก์ารพิมพ,์ กรุงเทพ ฯ. แสงอรุณ  กนกพงศช์ยั และคณะ.  2544.  อาหาร:ทรัพย์และศิลป์แผ่นดนิไทย.  บริษทัอมรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง จาํกดั  (มหาชน),  กรุงเทพฯ. อบเชย วงศ์ทอง และขนิษฐา พูนผลกุล.  2544.  หลักการประกอบอาหาร.  สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  กรุงเทพฯ.  อบเชย  อมิสบาย.  2547.  อาหารมุสลิม.  บริษทัสาํนกัพิมพแ์สงแดด จาํกดั, กรุงเทพ ฯ:   อรทยั  สัตยสัณห์สกุลและคณะ.  2557.  ชีวประวัติและบทบาทของชาวจีนและชาวไทยเชือสายจีนทีได้รับพระราชทาน บรรดาศักดิในเขตเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง สมัยช่วงรัชกาลที 5 ถึงก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับท ี1(พ.ศ.2411-2503).  รายงานการวจิยั,  ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) อุมาพร  ศิริพินทุ์.  2548.  หน่วยที 6 ผลิตภณัฑ์ เนือสัตว,์ น.338.  ใ น เอกสารประกอบการสอน ชุดวิชาผลิตภัณฑ์อาหาร  หน่วยท ี1-7.  สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ. อาํพร  แจ่มผล.  2551.  ตาํรับอาหารมาตรฐาน.  วารสารสมาคมนกักาํหนดอาหาร 28(1)   มกราคม-มิถุนายน: 32-37     
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ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนําเทยีวแบบเหมาจ่ายจากบริษัทนําเทียว ในเขตอาํเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาของนักท่องเทยีวชาวมาเลเซีย Factors effecting decision of Malaysia tour ists in choosing package tour  from travel agency in Haddyai Distr ict, Songkhla Province  ประภาพรรณ แกว้สิยา * กลุดารา  เพียรเจริญ   และ อุไรวรรณ  สุภานิตย์  Praphaphan Kaewsiya1*  Kuldara Peanjaroen1  and Uraiwon Supanit1    บทคัดย่อ  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัท่องเทียวชาวมาเลเซียทีเดินทางเขา้มาท่องเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา  จาํนวน    คน  เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)    ระดบั  และนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์ตามขอบเขตดา้นเนือหา  เสนอผลการศึกษาดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  นาํเสนอในรูปแบบตาราง พบวา่ นกัท่องเทียวชาวมาเลเซียมีระยะเวลาในการเดินทางท่องเทียวครังละ -   วนั  โดยเดินทางกับครอบครัว/ญาติ  และเลือกจองผ่านบริษทันําเทียว  สําหรับปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายลาํดบัแรกเป็นปัจจยัเกียวกบัผลิตภณัฑ์  รองลงมาเป็นปัจจยัเกียวกับราคาและปัจจยัเกียวกับการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิงการทีบริษทันําเทียวมีรายการนําเทียวให้เลือกหลากหลาย  เหมาะสมกับระยะเวลาในการเดินทาง  และการจดัราคาพิเศษหรือการส่งเสริมการขายตามฤดูกาล/เทศกาลจดัเป็นจุดดึงดูดใจใหน้กัท่องเทียวตดัสินใจไดง่้ายขึน  คาํสําคญั : ปัจจัยทีมีอิทธิพล, นาํเทียวแบบเหมาจ่าย, บริษทันาํเทียว            สาขาการโรงแรมและการท่องเทียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1 Department of Hotel and Tourism, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Bo Yang , Muang, Songkhla 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kaewsiya2006@hotmail.com 
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ABSTRACT   This research aimed at studying factors affecting decisions of Malaysian tourists on selecting package tour service in Haddyai district, Songkhla province. The samples were 400 Malaysian tourists travelling in Haddyai district.  Data were generated by means of a five-rating-scale questionnaire and analyzed according to the content. The results were presented by descriptive analysis and tables.  The findings revealed that Malaysian tourists had 1–2 days to travel with family/relatives and booked the trips through the agencies. There were three factors affecting the decisions on selecting package tour of the tourists.  First was related to the product, followed by price and market promotion. In particular, the offered variety of tour programs with suitable period of traveling and price promotion or sale promotion in seasons or festivals were the most attraction for tourist decisions.  Keyword: Factors effecting,  Package Tour, Travel Agent                         
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บทนํา ปัจจุบันการท่องเทียวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีการเติบโตเร็วทีสุด เนืองจากการท่องเทียวเป็นการสร้างประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได ้ อีกทงัประเทศไทยเป็นประเทศทีมีภูมิประเทศสวยงาม  มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถินส่งผลให้ธุรกิจการท่องเทียวเติบโตอย่างยงัยืน และอีกเหตุผลหลักทีผลักดันให้การท่องเทียวของประเทศพฒันาขึนก็คือธุรกิจนําเทียว ซึงมีบทบาททําให้นักท่องเทียวชาวต่างประเทศสามารถมองเห็นประเทศไทยในมุมมองทีแตกต่างกนั ดงันนัธุรกิจนาํเทียวจึงเป็นตน้กาํเนิดธุรกิจต่าง ๆ ทีมากขึนเรือย ๆ แต่สิงทีเห็นในอนาคตคือธุรกิจนาํเทียวจะมีการแข่งขนัทีสูงขึน   อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลาเป็นอาํเภอหนึงในภาคใตที้มีศกัยภาพในดา้นการท่องเทียว อีกทงัมีพรหมแดนใกล้เคียงติดกบัประเทศมาเลเซีย ซึงเป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจทีสําคญัของจงัหวดัสงขลา  เป็นศูนยก์ลางการคา้และการท่องเทียวของภาคใตต้อนล่าง ทีเพียบพร้อมไปด้วยสิงอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเทียว  และมีสีสันบรรยากาศของแหล่งท่องเทียวทีหลากหลายเป็นทีสนใจของนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยงินักท่องเทียวจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  ส่งผลให้จังหวดัสงขลามีจาํนวนนักท่องเทียวชาวต่างประเทศทีเดินทางเขา้มาถึง , ,   คน ในปี พ.ศ.   (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, ) ทงันีโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2556  มีนกัท่องเทียวจากมาเลเซียเขา้มาท่องเทียวในไทยจาํนวน 839,129 คน เพมิขึนจากช่วงเดียวกนัของปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 6.13  และเป็นอนัดบั 2 รองจากจีน จะเห็นไดว้า่ ชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเทียวในไทยเพมิมากขึนในช่วงวนัหยดุติดต่อกันของมาเลเซีย เช่น เทศกาลตรุษจีน ช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ รวมทังเขา้ร่วมเทศกาลสําคญัของประเทศไทย เช่น เทศกาลสงกรานต ์เทศกาลลอยกระทง นกัท่องเทียวชาวมาเลเซียเดินทางเขา้ประเทศไทยผ่านทางด่านอาํเภอสะเดา ซึงเป็นด่านหลกัจาํนวนมากทีสุดเมือเปรียบเทียบกบัด่านทางบกอืน ๆ ทวัประเทศ เนืองจากโครงสร้างพืนฐานดา้นการขนส่งทีเชือมโยงเขา้ด้วยกันเป็นอย่างดีและมีความสะดวกสบาย (http://www.uasean.com/travel/ ) และนอกจากนียงัพบว่าค่าใชจ่้ายของนกัท่องเทียวเกิดจากการซือผลิตภณัฑต์่าง ๆ   เช่น ของทีระลึก  หรือค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการรับประทานอาหาร การใช้บริการสถานบันเทิง และค่าใช้จ่ายในการพกัแรม ซึงจังหวดัสงขลาเองก็มีนโยบายมุ่งเน้นความสําคัญด้านการท่องเทียวทาํให้จงัหวดัมีการพฒันาศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเทียวไม่วา่จะเป็นสถานทีท่องเทียวทีหลากหลายประเภท แหล่งซือสินคา้จาํนวนมาก บริการรถเช่า หรือแมแ้ต่ทีพกัจาํนวนมาก  

 ภาพท ี  แสดงสถิติการเดินทางเขา้ประเทศไทยของชาวมาเลเซีย ทมีา: รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาตลาดท่องเทียวกลุ่มประเทศอาเซียน: ประเทศมาเลเซีย  
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  ขอ้มูลดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุสาํคญัทีทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย เพอืนาํเสนอเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริการ และการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทันาํเทียวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียใหใ้นอนาคตต่อไป วตัถุประสงค์ของการวจิัย เพือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย วธิีดําเนินการวิจัย การศึกษาวิจยัครังนี  เป็นการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันําเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย  ซึงผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาตามขนัตอนดงันี . ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  นกัท่องเทียวชาวมาเลเซียทีเดินทางมาท่องเทียวในจงัหวดัสงขลา จาํนวน  คน จากการสุ่มตวัอยา่งการศึกษาโดยใชว้ิธีการการสุ่มตวัอย่างแบบวิธีการการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจาํนวนนักท่องเทียวชาวต่างประเทศทีเดินทางเขา้มาถึง , ,   คน ในปี พ.ศ.   (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, ) .  เครืองมือทใีช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครังนี  ผู ้วิจ ัยใช้เครืองมือในทําการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึงมีทังแบบปลายเปิดและปลายปิด             โดยแบ่งประเด็นเนือหาออกเป็น    ตอนดงันี คือ  ตอนที  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงคาํถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย  ซึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะขอ้มูลทีเป็นปัจจยัทีเกียวขอ้ง  ได้แก่ เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา สถานภาพการสมรส และอาชีพ โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบและกรอกขอ้มูลตามจริง   ตอนที    ปัจจยัเกียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่าย โดยการคาํนวณค่าร้อยละ ตอนที  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขต อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซีย  โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale)              โดยเลือกตอบ  ระดบั 3. การตรวจคุณภาพเครืองมือ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามซึงไดม้าจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาตรวจสอบความเหมาะสม  และตรวจสอบหาความเทียงตรง Validity  โดยผูป้ระเมินตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา  Content Validity  ความเหมาะสมของภาษาทีใช ้ Wording  และความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  เพือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขและหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ก่อนนาํไปสอบถามในการเก็บขอ้มูลจริง ซึงการวิจยัครังนีไดท้ดลองใชก้บันกัท่องเทียวชาวมาเลเซียทีเดินทางเขา้มาท่องเทียวยงัจงัหวดัสงขลา จาํนวน   คน ไดค้่าความเชือมนัของเครืองมือทงัฉบบัเท่ากบั .    
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การวเิคราะห์ข้อมูล   การวิเคราะห์ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันําเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย  ทาํโดย   ส่วนที    ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย โดยการคาํนวณค่าร้อยละ ส่วนที    ปัจจยัเกียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่าย โดยการคาํนวณค่าร้อยละ ส่วนที    ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย  โดยการหาค่าเฉลีย  ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  SD.    ผลและวจิารณ์ผล  การศึกษา ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย  ครังนี ผูว้จิยัรวบรวมจากแบบสอบถามทีมีคาํตอบครบถว้นสมบูรณ์จาํนวนทงัสิน   ชุด  เสนอผลการศึกษาตามลาํดบัดงันี  ส่วนที   ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย โดยการคาํนวณค่าร้อยละ ส่วนที    ปัจจยัเกียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่าย โดยการคาํนวณค่าร้อยละ ส่วนที    ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย  1.ปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเทยีวชาวมาเลเซีย   จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพการสมรส และอาชีพ   สามารถสรุปไดด้งัปรากฏในตารางที 1 ตารางท ี1  จาํนวนและค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย   รายละเอียด จาํนวน   ร้อยละ เพศ -ชาย 215 53.75  -หญิง 185 46.25  รวม 400 100 อาย ุ -นอ้ยกวา่    ปี 113 28.25  -25 – 35  ปี 159 39.75  -36 – 45  ปี 81 20.25  -46 – 55  ปี 28 7  -มากกวา่    ปี 19 4.75  รวม 400 100 รายได ้ -ตาํกวา่ ,   บาท 88 22  -10,001 – 20,000 บาท 124 31  -20,001 – 30,000 บาท 101 25.25  -30,001 – 40,000 บาท 70 17.5  -สูงกวา่ ,   บาท 17 4.25  รวม 400 100 ระดบัการศึกษา -ตาํกวา่ปริญญาตรี 164 41  -ปริญญาตรี 203 50.75 
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 -สูงกวา่ปริญญาตรี 33 8.25  รวม 400 100 สถานภาพการสมรส -โสด  217 54.25  - สมรส 182 45.5  - หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 1 0.25                                                                       รวม 400 100  ตารางท ี1  จาํนวนและค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย (ต่อ)  รายละเอียด จาํนวน   ร้อยละ อาชีพ -นกัเรียน / นกัศึกษา  99 24.75  -รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 40 10  -พนกังานบริษทัเอกชน 140 35  -คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 105 26.25  -เกษตรกร 14 3.5  -พอ่บา้น/ แม่บา้น / เกษียณอาย ุ  2 0.5  รวม 400 100 จากตารางที 1  แสดงถึงปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  คน พบวา่  เพศ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 ตามลาํดบั  อายุ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ  – 35  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 39.75  ช่วงอาย ุนอ้ยกวา่    ปี  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 28.25  ช่วงอาย ุ  – 45  ปี  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ช่วงอาย ุ 46 – 55  ปี จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ   และอายมุากกวา่   ปี  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  รายได้ต่อเดือน  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ   ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ตาํกวา่ ,   บาท  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ระหวา่ง 0,001 –40,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และสูงกว่า ,   บาท จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  การศึกษา  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาวฒิุปริญญาตรี จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ .  ตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  สถานภาพการสมรส  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ .   สถานภาพสมรส  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั อาชีพ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 35  คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .    รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ   เกษตรกร จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และพอ่บา้น/ แม่บา้น / เกษียณอาย ุจาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั     
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2. ปัจจยัเกยีวกับประสบการณ์เลือกใช้บริการนําเทยีวแบบเหมาจ่าย  จากการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเกียวกบัปัจจยัเกียวกบัประสบการณ์เลือกใช้บริการนาํเทียวแบบเหมาจ่าย สามารถสรุปไดด้งัปรากฏในตารางที 2 ตารางท ี2  จาํนวนและค่าร้อยละของปัจจยัเกียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจา่ย รายละเอียด จาํนวน   ร้อยละ ระยะเวลาในการเดินทางท่องเทียวในจงัหวดัสงขลา    - -   วนั 307 76.75  -  -   วนั 77 19.25  -มากกวา่    วนั 16 4  รวม 400 100 ผูร่้วมเดินทางท่องเทียว     -เดินทางคนเดียว 17 4.25  -เพือน 172 43  -ครอบครัว/ญาติ 211 52.75                                                                      รวม 400 100 วธีิการเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่าย    -เวบ็ไซต ์ 148 37  -โทรศพัท ์ 35 8.75  -เดินเขา้มาจองดว้ยตนเอง 215 53.75  -อืน ๆ 2 0.5  รวม 400 100 จากตารางที  2  แสดงถึงปัจจยัเกียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  คน พบวา่ ระยะเวลาในการเดินทางท่องเทียวในจังหวัดสงขลา  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเทียว -   วนั  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ระยะ   -   วนั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ มากกวา่    วนั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ   ตามลาํดบั   ผู้ร่วมเดินทางท่องเทยีว  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเทียว ครอบครัว/ญาติ  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .     เดินทางท่องเทียวกบัเพือน  จาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ   และเดินทางคนเดียว จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ตามลาํดบั  วิธีการเลือกใช้บริการนําเทียวแบบเหมาจ่าย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการนาํเทียวดว้ยการเดินเขา้มาจองดว้ยตนเอง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .    เวบ็ไซต ์จาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ   โทรศพัท ์จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และอืน ๆ เช่นคนรู้จกัติดต่อให ้จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ตามลาํดบั 3. ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษัทนําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเทยีวชาวมาเลเซีย จากการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียใน   ประเด็นไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ 
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(Product) ราค า  (Price) ช่องท างการจัดจําห น่ าย (Place) การส่งเส ริมการตลาด  (Promotion)  พนักงาน   (People) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และสิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ผลปรากฏดงันี  ตารางท ี3   ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทั   นาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย  รายละเอียด ระดบัความคิดเห็น  (N=400)  ( X )      SD.   แปลผล ปัจจยัเกียวกบัผลิตภณัฑ ์ (Product)   4.42 0.54 มาก ปัจจยัเกียวกบัราคา  (Price) 4.39 0.56 มาก ปัจจยัเกียวกบัช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4.31 0.57 มาก ปัจจยัเกียวกบัการส่งเสริมการตลาด (Promotion)   4.35 0.58 มาก ปัจจยัเกียวกบัพนกังาน  (People)  4.20 0.60 มาก ปัจจยัเกียวกบักระบวนการใหบ้ริการ  (Process) 4.29 0.54 มาก ปัจจยัเกียวกบัสิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  Evidence) 4.26 0.56 มาก รวม 4.31 0.57 มาก     จากตารางที  3  พบวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( X = 4. )  เมือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ปัจจยัเกียวกบัผลิตภณัฑ ์ (Product)  ( X = 4. ) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่มากเป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือ  ปัจจยัเกียวกบัราคา (Price) (
X = 4.39) ปัจจยัเกียวกบัการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ( X = 4.35)  ปัจจยัเกียวกบัช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) (
X = 4.31)  ปัจจยัเกียวกบักระบวนการใหบ้ริการ  (Process)  ( X = 4.29) ปัจจยัเกียวกบัสิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  Evidence)  ( X = 4.26)  และปัจจยัเกียวกบัพนกังาน  (People)  ( X = 4.20)  ตามลาํดบั หากพิจารณาเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียในรายละเอียดแต่ละดา้น    ประเด็น ผลปรากฏดงัตารางที 4 - 10  ดงันี ตารางท ี4 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัเกียวกบัผลิตภณัฑ ์(Product)  รายละเอียด ระดบัความคิดเห็น  (N=400)  ( X )      SD.   แปลผล -ความมีชือเสียงของบริษทันาํเทียว 4.00 0.47 มาก -การมีรายการนาํเทียวใหเ้ลือกหลากหลาย 4.53 0.55 มากทีสุด -การบริการและสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 4.43 0.56 มาก -สถานทีตงัของบริษทันาํเทียวเหมาะสม ใกลแ้หล่งท่องเทียว / แหล่งธุรกิจ 4.49 0.55 มาก รวม 4.42 0.54 มาก  จากตารางที  4  พบวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียเกียวกบัผลิตภณัฑ ์ (Product) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก  ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอียดพบว่าการมีรายการนําเทียวให้เลือกหลากหลายอยู่ในระดบัมากทีสุด                  
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( X = 4. ) เป็นลาํดับแรก รองลงมาคือ  สถานทีตงัของบริษัทนําเทียวเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเทียว / แหล่งธุรกิจ                   ( X = 4. ) การบริการและสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ( X = 4. )  และความมีชือเสียงของบริษทันาํเทียว ( X = 4. )  ตามลาํดบั ตารางท ี5 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัเกียวกบัราคา  (Price)  รายละเอียด ระดบัความคิดเห็น  (N=400)  ( X )      SD.   แปลผล - มีการกาํหนดราคาและการบริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 4.24 0.52 มาก -รายการนาํเทียวมีราคาให้เลือกหลากหลาย 4.55 0.56 มากทีสุด -การจดัเตรียมบริการต่าง ๆ มีความเหมาะสมกบัราคา 4.33 0.55 มาก -ราคาของรายการนาํเทียวเหมาะสมกบัระยะเวลาในการเดินทาง 4.45 0.57 มาก รวม 4.39 0.56 มาก  จากตารางที  5  พบวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียเกียวกบัราคา  (Price) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก  ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอียดพบวา่รายการนาํเทียวมีราคาใหเ้ลือกหลากหลายอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( X= 4. )  เป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือ  ราคาของรายการนาํเทียวเหมาะสมกบัระยะเวลาในการเดินทาง  ( X = 4.45)   การจดัเตรียมบริการต่าง ๆ มีความเหมาะสมกบัราคา  ( X = 4.33)  และมีการกาํหนดราคาและการบริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจน  (
X = 4. )  ตามลาํดบั  ตารางท ี6 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัเกียวกบัช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  รายละเอียด ระดบัความคิดเห็น  (N=400)  ( X )      SD.   แปลผล -มีขอ้มูลเกียวกบับริษทันาํเทียวใหน้กัท่องเทียวเขา้ถึงหลากหลายช่องทาง 4.19 0.52 มาก -มีบริการการจองผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 4.43 0.60 มาก -มีบริการการจองผา่นผา่นบริษทัตวัแทนการท่องเทียว 4.31 0.59 มาก รวม 4.31 0.57 มาก  จากตารางที  6  พบวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียเกียวกบัช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก  ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอียดพบว่ามีบริการการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก  ( X = 4. )  เป็นลาํดับแรก รองลงมาคือมีบริการการจองผ่านผ่านบริษทัตวัแทนการท่องเทียว  ( X = 4. )  และมีขอ้มูลเกียวกบับริษทันาํเทียวใหน้กัท่องเทียวเขา้ถึงหลากหลายช่องทาง  ( X = 4. )  ตามลาํดบั ตารางท ี7 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัเกียวกบัการส่งเสริมการตลาด (Promotion)    รายละเอียด ระดบัความคิดเห็น  (N=400)  ( X )      SD.   แปลผล -มีการส่งเสริมการขายรายการนาํเทียวตามฤดูกาล/เทศกาล 4.31 0.52 มาก -มีการจดัราคาพเิศษสาํหรับนกัท่องเทียวเดินทางเป็นกลุ่ม 4.45 0.61 มาก - มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ทีใชบ้ริการเป็นประจาํ/เป็นสมาชิก 4.31 0.60 มาก รวม 4.35 0.58 มาก 
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 จากตารางที  7  พบวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียเกียวกบัการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4. ) เมือพิจารณารายละเอียดพบวา่มีการจดัราคาพิเศษสาํหรับนักท่องเทียวเดินทางเป็นกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4. ) เป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือมีการส่งเสริมการขายรายการนาํเทียวตามฤดูกาล/เทศกาลและมีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ทีใชบ้ริการเป็นประจาํ/เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัทีเท่ากนั ( X = 4. )  ตามลาํดบั ตารางท ี8 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัเกียวกบัพนกังาน  (People)  รายละเอียด ระดบัความคิดเห็น  (N=400)  ( X )      SD.   แปลผล -พนกังาน/มคัคุเทศก์ใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร ยมิแยม้แจ่มใส และสุภาพ 4.21 0.51 มาก -ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว และบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 4.28 0.58 มาก -มีความสามารถในการสือสารดว้ยภาษาต่างประเทศเป็นอยา่งดี 4.14 0.66 มาก -มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการบริการ 4.18 0.62 มาก -มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ 4.21 0.61 มาก รวม 4.20 0.60 มาก     จากตารางที 8  พบวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนักท่องเทียวชาวมาเลเซียเกียวกบัพนกังาน  (People) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก  ( X = 4. )  เมือพิจารณารายละเอียดพบวา่การให้บริการดว้ยความรวดเร็ว และบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนัอยู่ในระดับมาก  ( X = 4. ) เป็นลาํดับแรก รองลงมาคือพนักงาน/มคัคุเทศก์ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ยิมแยม้แจ่มใส และสุภาพและมีความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ในระดบัทีเท่ากนั ( X = 4. )  มีความรู้ ความเขา้ใจ และทักษะในการบริการ ( X = 4. )  และมีความสามารถในการสือสารด้วยภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี  ( X = 4. )  ตามลาํดบั ตารางท ี9 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัเกียวกบักระบวนการใหบ้ริการ  (Process)                  รายละเอียด ระดบัความคิดเห็น  (N=400)  ( X )      SD.   แปลผล -การใหบ้ริการทีรวดเร็ว และถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเทียว 4.16 0.44 มาก 
-มีจาํนวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการนกัท่องเทียว 4.39 0.57 มาก -วธีิการจองและชาํระค่าบริการสามารถกระทาํไดห้ลายวธีิ เช่น เงินสด/ บตัรเครดิต/โอนผา่นธนาคาร  4.32 0.57 มาก 

รวม 4.29 0.54 มาก  จากตารางที 9  พบวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียเกียวกบักระบวนการให้บริการ  (Process) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก  ( X = 4. )  เมือพิจารณารายละเอียดพบว่าการมีจํานวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการนักท่องเทียวอยู่ในระดบัมาก  ( X = 4. ) เป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือวิธีการจองและชาํระค่าบริการสามารถกระทาํได้หลายวิธี เช่น เงินสด/ บัตรเครดิต/โอนผ่านธนาคาร ( X = 4. )  และการให้บริการทีรวดเร็ว และถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเทียว ( X = 4. )  ตามลาํดบั 
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ตารางท ี 0   ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัเกียวกบัสิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  Evidence)  รายละเอียด ระดบัความคิดเห็น  (N=400)  ( X )      SD.   แปลผล -บรรยากาศในสาํนกังาน/ทาํเลทีตงั อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีดี 4.25 0.52 มาก -การจดัสรรพนืทีในการใหบ้ริการ เช่น พนืทีการติดต่อ พนืทีการใหข้อ้มูล 4.32 0.58 มาก -ความพร้อมในการใชง้านของเครืองใชส้าํนกังานต่าง ๆ  4.22 0.57 มาก รวม 4.26 0.56 มาก    จากตารางที 0  พบวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซียเกียวกบัสิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  Evidence) ในภาพรวมมีคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4. )  เมือพิจารณารายละเอียดพบวา่การจดัสรรพืนทีในการให้บริการ เช่น พนืทีการติดต่อ พนืทีการให้ขอ้มูลอยู่ในระดบัมาก  ( X = 4. )  เป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือบรรยากาศในสาํนกังาน/ทาํเลทีตงั อยู่ในสภาพแวดลอ้มทีดี ( X = 4. )  และความพร้อมในการใช้งานของเครืองใช้สํานักงานต่าง ๆ ( X = 4. )  ตามลาํดบั ปัญหาและข้อเสนอแนะ   จากการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย พบวา่  .  บริษัทนําเทียวในเขตอําเภอหาดใหญ่  จังหวดัสงขลาควรเน้นการฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นผู ้มีความรู้ ความสามารถหรือใหมี้ความเชียวชาญในระดบัมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยา่งยงิมคัคุเทศก ์   . ปัจจุบันการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการคมนาคมสะดวกทําให้การติดต่อหรือหาขอ้มูลการเดินทางท่องเทียวง่ายและสะดวก นกัท่องเทียวสามารถจดัการทุกอยา่งไดด้ว้ยตนเอง ซึงส่งผลให้นกัท่องเทียวไม่เลือกใช้หรือเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาลดลง  . การให้บริการการท่องเทียวทีดี เหนือความคาดหวงัของนกัท่องเทียว รวมทงัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมืออาชีพโดยเนน้ความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกจะช่วยสร้างความพึงพอใจใหน้กัท่องเทียวกลบัมาใชบ้ริการซาํในคราวตอ่ ๆ ไป  สรุปและอภิปรายผล จากผลการศึกษา ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลาของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัต่อไปนี ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอาย ุ  – 35 ปี รองลงมาคือนอ้ยกวา่  ปี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท  มีระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาคือ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( ) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคทาํให้ทราบลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซือและการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค     ปัจจยัเกียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการนาํเทียวแบบเหมาจ่าย ส่วนใหญ่นักท่องเทียวจะมีระยะเวลาในการเดินทางท่องเทียว -   วนั  และเดินทางท่องเทียวกับครอบครัว/ญาติ  เลือกใช้บริการนําเทียวด้วยการจองด้วยตนเอง รองลงมาเป็นจองผ่านเวบ็ไซต ์ซึงสอดคลอ้งกบั  สุทิพา กลินขจร ( ) การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีส่งผลต่อการเลือกบริษทันําเทียวในไทยของนักท่องเทียวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และ จิตรานาถ พิศาลศิลป์ ( ) ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการการท่องเทียวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศของนักท่องเทียวชาวไทย 
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กรณีศึกษาจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ผูที้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกบริษทันําเทียวคือครอบครัว   เหตุผลทีเดินทางมาท่องเทียวเพือต้องการพกัผ่อน แหล่งท่องเทียวทีนิยมคือแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ และหาขอ้มูลเพือประกอบการตดัสินใจจากอินเตอร์เน็ต และสอดคลอ้งกบันฤมล เพิมชีวิต (2552) ศึกษาการแสวงหาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์และความเชือถือในขอ้มูลการท่องเทียวจากสือออนไลน์ทีผูบ้ริโภคสร้างเองของคนวยัทาํงาน  พบวา่ มีการเลือกใชสื้ออินเตอร์เน็ตเป็นอนัดับแรกในการคน้หาข่าวสารการท่องเทียว  ในขณะทีสือกระแสหลกัอย่างวิทยุ โทรทัศน์กลบัมีการแสวงหาขอ้มูลทางการท่องเทียวนอ้ยมาก  เพราะการสือสารผา่นสืออินเตอร์เน็ตเป็นการสือสารสองทางง่ายต่อการสอบถามพูดคุย โตต้อบกบับุคคลอืนในประเด็นทีตนตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา   ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนําเทียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทันาํเทียวในเขตอาํเภอหาดใหญ ่ จงัหวดัสงขลาของนกัท่องเทียวชาวมาเลเซีย ปัจจยัเกียวกบัผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเป็นลาํดบัแรก โดยเฉพาะการมีรายการนาํเทียวให้เลือกหลากหลาย  สอดคลอ้งกบั นาํฝน จนัทร์นวล ( ) ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักท่องเทียวชาวจีนทีเดินทางเขา้มาท่องเทียวในประเทศไทย กล่าววา่ ประเทศไทยมีแหล่งท่องเทียวทีเป็นทีนิยมในหลายจงัหวดั ซึงมีผลต่อการตดัสินใจ ดงันนันกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวมีความตอ้งการทีแตกต่างกนั บางคนชอบธรรมชาติ  เดินป่า  ปีนหนา้ผา  เป็นตน้ ส่วนบางคนชอบวดัวาอารามทางวฒันธรรม ดงันนัปัจจยัดา้นแหล่งท่องเทียวจึงเป็นเหตุผลหนึงทีนกัท่องเทียวใชใ้นการตดัสินในการเดินทางท่องเทียว  นอกจากนีปัจจยัเกียวกบัราคาโดยเฉพาะรายการนาํเทียวมีราคาใหเ้ลือกหลากหลายและราคาของรายการนาํเทียวเหมาะสมกบัระยะเวลาในการเดินทาง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชยัสมพล ชาวประเสริฐ ( ) กล่าววา่ การตงัราคามีผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซือบริการของลูกคา้ และราคาของการบริการยงัเป็นปัจจยัสาํคญัในการบอกถึงคุณภาพทีจะไดรั้บในขณะเดียวกนัการใหบ้ริการการจองผา่นระบบอินเตอร์เน็ต รวมทงัการจองผา่นบริษทัตวัแทนการท่องเทียวเป็นอีกปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเทียว และสอดคลอ้งกบัวีรวรรณ แซ่จ๋าว (2557)  ศึกษาอิทธิพลของทศันคติและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสือประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวผ่านสืออินเทอร์เน็ตทีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนการท่องเทียว  กล่าววา่  เนืองจากเมือผูบ้ริโภคนันมีความตระหนกัถึงความตอ้งการหรือปรารถนาทีจะเดินทางท่องเทียว  ผูบ้ริโภคก็จะทาํการสืบคน้ขอ้มูล ข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เพือประเมินทางเลือกจากขอ้มูลทีมีการรวบรวมมาประกอบการพิจารณาการตดัสินใจในการวางแผนการเดินทางท่องเทียว และวลยัพร ริวตระกูลไพบูลย ์(2551) กล่าววา่ นักท่องเทียวมีความคาดหวงัในการไดรั้บบริการทงัในดา้นของความสะดวกรวดเร็ว  และความคิดทีวา่บริการส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งใชค้นในการใหบ้ริการเพอืใหเ้กิดความดูแลเอาใจใส่ (Human Touch) ทีเทคโนโลยไีม่สามารถทาํแทนได ้ซึงบริษทันาํเทียวสามารถจดัหาให้นกัท่องเทียวได ้นอกจากนีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยการจดัราคาพิเศษ หรือการส่งเสริมการขายตามฤดูกาล/เทศกาลก็เป็นจุดดึงดูดใจให้นกัท่องเทียวชาวมาเลเซียตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโดยเทศกาลทีไดรั้บความสนใจอนัดบัตน้ ๆ ไดแ้ก่ เทศกาลสงกรานต ์และเทศกาลลอยกระทง  ข้อเสนอแนะ . ข้อเสนอแนะทวัไป 1.1 บริษทันาํเทียวควรพฒันารูปแบบการบริการทีแปลกใหม่และหลากหลาย รวมทงักลยทุธ์ทางการตลาดทีแตกต่าง เพือสนองตอบความตอ้งการของนกัท่องเทียวทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 1.2 บริษทันําเทียวควรเน้นบุคลากรให้มีการบริการจากใจเพือรักษาชือเสียง และสร้างความน่าเชือถือให้นกัท่องเทียวไวว้างใจเพอืสามารถสร้างกลุ่มลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เก่าได ้1.3 บริษทันาํเทียวควรกาํหนดราคาสินคา้ทีเป็นมาตรฐาน เพราะปัจจุบนันกัท่องเทียวมีการเปรียบเทียบราคาก่อนตดัสินใจซือ  และควรจดัเตรียมสาํนกังานให้มีความพร้อมในการตอ้นรับลูกคา้ เนืองจากนกัท่องเทียวในปัจจุบนัยงัมี
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การเลือกคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากประสบการณ์การท่องเทียวของบุคคลอืน ดงันนัการบอกต่อในลกัษณะปากต่อปากจึงเป็นสิงทีบริษทันาํเทียวควรคาํนึงถึงตลอดเวลา   2.  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัครังต่อไป             2.1 ควรศึกษาเกียวกับแนวโ น้มพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวมาเลเซียในการเดินทางท่องเทียวซําในประเทศไทยในอนาคต        .  ควรศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียวอิสระชาวมาเลเซียในจังหวดัสงขลาและจังหวดัใกลเ้คียง เพือพฒันาแหล่งท่องเทียวใหมี้ความพร้อมในการรองรับต่อไป        .  ควรศึกษาแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาแหล่งท่องเทียวของจงัหวดัสงขลา  เพอืดึงดูดใจใหน้กัท่องเทียวชาวมาเลเซียไดเ้ขา้มาท่องเทียวเพมิยงิขึน  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัเรืองนีได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ประจาํปี  จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  และขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านทีให้คาํปรึกษาและให้คาํแนะนาํ อีกทงัการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ขอขอบคุณอาจารยห์ลกัสูตรสาขาวิชาการท่องเทียวทุกท่านทีให้กาํลงัใจ  คาํแนะนาํในการทาํวิจยัครังนี ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่  งานวจิยัฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพคุณลกัษณะของมคัคุเทศก ์ทีนกัท่องเทียวประทบัใจในอนาคตต่อไป    เอกสารอ้างองิ การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. ( ). สถิตินักท่องเทยีว .  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก  :   http://guide.tourismthailand.org/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8 %A1.  (วนัทีคน้ขอ้มูล  :   22  เมษายน  ). จิตรานาถ พิศาลศิลป์. 2550. ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการการท่องเทียวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศของ นักท่องเทยีวชาวไทย กรณีศึกษาจงัหวดัพษิณุโลก. ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. (2547). การตลาดบริหาร. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชนั. นฤมล เพิมชีวิต. (2552).  การแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความเชือถือในข้อมูลการท่องเทียวจากสือออนไลน์ที ผู้ บ ริโภ ค สร้าง เองข อง ค นวัย ทํ างาน . วิทยานิ พ น ธ์ป ริญ ญ ามห าบัณ ฑิ ต .  จุฬ าลงกรณ์ มห าวิท ยาลัย ,  กรุงเทพมหานคร นําฝน จันทร์นวล . ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเทียวชาวจีน ทีเดินทางเข้ามาท่องเทียวในประเทศ ไ ท ย .  JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY, 6(2), 53-60. [อ อ น ไ ล น์ ].  เ ข ้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  : https://www.tci- thaijo.org/index.php/journal_sct/article/view/83793 วลยัพร ริวตระกูลไพบูลย.์ (2551). แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเทียวในอนาคต. สถาบนัวิจยัเพือพฒันาการท่องเทียวไทย.  กรุงเทพฯ. วีรวรรณ แซ่จ๋าว.  (2557). อิทธิพลของทัศนคติและความพึงพ อใจในการเปิดรับข่าวสารจากสือประชาสัมพันธ์การ ท่องเทยีว ผ่านสืออินเทอร์เน็ตทมีีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนการท่องเทยีว.  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ จดัการอตุสาหกรรมการบริการและการท่องเทียว มหาวทิยาลยักรุงเทพ.  ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  (2538).  พฤตกิรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 
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สุทิพา กลินขจร. (2558). การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเทยีวในไทยของนักท่องเทยีว ชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง ประเทศ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต. ศักยภาพตลาดนักท่องเทยีวมาเลเซีย : จากภาคใต้สู่ภาคเหนือ. [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.uasean.com  /travel/2263 (วนัทีคน้ ขอ้มูล  :    เมษายน  ).                            
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การศึกษาความพงึพอใจของนักท่องเทยีวทมีีต่อศักยภาพการท่องเทยีว เชิงวัฒนธรรมจังหวดัขอนแก่น A Study of Tour ist’s Satisfaction over  Potential of Cultur al Tour ism in Khonkaen Province  สายตา  บุญโฉม * จุฑารัตน์  บุญโท  อุษา วฒันชยั  จนัทนา  แกว้พิบูลย์   อุกฤษฏ ์ พรรณะ  และ ปนดัดา จนัทะกล   Saita Boonchom1* Chutarat Boontho1  Usa Wattanachai1 Jantana Kaewpiboon1  Ukrit Panna1 and Panadda  Chuntakol1  บทคัดย่อ      การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเทียวและแหล่งท่องเทียว ศึกษาจากแหล่งท่องเทียว 4 แหล่งประกอบดว้ยวดัหนองแวง วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี และศาลหลกัเมือง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเทียว  400 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ one-way ANOVA   ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซึงเรียงลาํดบั  อนัดบัแรกคือดา้นคุณค่าและความศรัทธา ดา้นกายภาพ และดา้นสุนทรียภาพ  เมือเปรียบเทียบความพอใจของนักท่อเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จาํแนกตามรายได ้ภูมิลาํเนา วตัถุประสงคข์องการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และวนัทีเขา้ชมแหล่งท่องเทียวแตกต่างกัน นักท่องเทียวมีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญ .  และเมือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่อเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จาํแนกตามแหล่งท่องเทียว พบวา่ ในภาพรวม แหล่งท่องเทียวทีแตกต่างกนั นักท่องเทียวมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัทีระดบันยัสาํคญั .   คาํสําคญั : ความพงึพอใจของนกัท่องเทียว, ศกัยภาพ, การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม                                   
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ABSTRACT   This study aims at investigating tourist’s satisfaction over potential of cultural tourism in Khonkaen. Comparison of tourist’s satisfaction over potential of cultural tourism classified by individual factors, touristic behaviors and tourism destinations has been highlighted.    Four cultural tourism destinations comprising Nong Wang temple, Wat Pa ThammaUtthayan, Thung Setthi Temple, and Chao Por Lak Muang KhonKaen Shrine were selected as study areas for this study. The methodology consists of quantitative research based on a self-administrative questionnaire applied to 400 tourists who visited study areas.  The data collected through this study is based on statistical analysis using measure of variables including percentage, mean, standard deviations, t-test, and one-way ANOVA.             Study results reveal that an overall tourist’s satisfaction over potential of cultural tourism is high. Considered by variable basis, overall tourist’s satisfaction is high while value and faith, physical variable, and aesthetic variable are ranged as top three variables. In comparison between tourist’s satisfactions over potential cultural tourism and individual factors and touristic behaviors classified by difference of domicile, purposes of travel, travel expenses, and visiting dates, it found that tourist’s satisfactions are accordingly different with statistical significant at .05. The study also shows that overall tourist’s satisfactions over potential cultural tourism vary in accordance with difference in touristic destinations with statistical significant at .05.       Keywords: Tourist’s satisfaction, Potential, Cultural Tourism                สาขาการจดัการ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ .มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน    วิทยาเขตขอนแก่น ตาํบล ในเมือง  อาํเภอ เมือง. จงัหวดั ขอนแก่น 40000 1 Department of Management, Faculty of Business Administration and Information Technology,   Rajamangala University of Technology Isan, Nai Mueang, Mueang, Khonkaen 40000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : saita.bo@rmuti.ac.th 
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บทนํา 1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา ปัจจุบันการท่องเทียวมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศซึงทาํรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจาํนวนมาก และการพฒันาการท่องเทียวของรัฐบาลทาํให้การท่องเทียวขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2545 นกัท่องเทียวเดินทางเข้ามาในประเทศ 10,799,067 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเทียวมากกว่า 323,484 ล้านบาทต่อปีในปี                  พ.ศ. 2557 นกัท่องเทียวเดินทางเขา้มาในประเทศ 24,809,683 ลา้นคน และมีรายไดจ้ากการท่องเทียว 1,147,653 ลา้นบาทต่อปี  และใน  พ.ศ. 2558 นกัท่องเทียวเดินทางเขา้มาในประเทศถึง 29,881,091 ลา้นคน และมีรายไดจ้ากการท่องเทียวเพมิมากขึน 1,453,979 ลา้นบาทต่อปี  (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) องคก์รต่างๆ ทงัภาครัฐและเอกชนไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการพฒันาการท่องเทียวอยา่งจริงจงั เพราะมีแนวคิดวา่อุตสาหกรรมการท่องเทียวจะส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้มงัคงัและยงัเป็นการช่วยเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนัของคนในสังคมชุมชนทอ้งถิน ดว้ยเหตุดงักล่าวนีจึงมีการพฒันาแหล่งท่องเทียวทีสําคญัด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณีวิถีชีวิตทีแสดงให้เห็นในชุมชน เพือสร้างแรงดึงดูดและน่าสนใจให้กับนกัท่องเทียว   ภาคการท่องเทียวจึงมีบทบาทสาํคญัเพิมมากขึน เนืองจากก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นแหล่งรายไดข้องภาครัฐ การจา้งงาน และการกระจายรายไดไ้ปยงัส่วนภูมิภาค เป็นตน้ ดงันนั         การพฒันาการท่องเทียวจึงเป็นกลยทุธ์ทีสาํคญัอยา่งหนึงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย  การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเทียวเพอืชมสิงทีแสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น ปราสาท พระราชวงั วดั  โบราณสถาน โบราณวตัถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดาํเนินชีวิต และศิลปะทุกแขนงและสิงต่าง ๆ ทีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทีมีการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การดาํเนินชีวติของบุคคลในแต่ละยคุแต่ละสมยั                (วริศรา บุญสมเกียรติ, 2555) จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัการท่องเทียวเชิงศิลปวฒันธรรมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียว ซึงเห็นไดจ้ากการจดักิจกรรมการท่องเทียวเชิงศิลปวฒันธรรมของแต่ละจงัหวดัซึงจดัขึนเป็นประจาํทุกปี และมีจาํนวนนกัท่องเทียวเพมิมากขนัตามมาและขยายพืนทีออกไปเป็นวงกวา้ง                อนึงการจดักิจกรรมเพือเสริมสร้างความน่าสนใจในแหล่งท่องเทียวนันๆ ยิงทาํให้มองเห็นภาพรวมของความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียวนนั ๆ อีกดว้ย เนืองจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความหลากหลายทางสงัคม ประเพณีและวฒันธรรม              วิถีชีวิตของพืนที วิถีชีวิตของชาวไทยส่วนใหญ่ผูกพนักบัพระพุทธศาสนา แนวทางสาํคญัสาํหรับการดาํเนินชีวิตเพือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวฒัน์คือ การนําเอาวฒันธรรมมาเป็นครรลองในการดําเนินชีวิต วดักับชุมชนเป็นสิงทีคู่กันมาแต่โบราณกาล วดัเป็นศาสนสถานทางพทุธศาสนา เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีความหลากหลายในรูปแบบทีแตกต่างกนั ทงัขนาด ประเภท พืนที ฐานะและการจดักิจกรรม วดัจึงเป็นทีพึงของประชาชนทางจิตใจและปัญญา ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางของชุมชนตามฐานะและบทบาทหนา้ทีพึงปฏิบตัิของวดั (ธนวฒัน์ แสนคาํวงษ,์ 2553) จงัหวดัขอนแก่นถือวา่มีทรัพยากรท่องเทียวค่อนขา้งหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม เนืองจากในอดีตภมิูภาคนีเคยเป็นเมืองทีมีความรุ่งเรืองของอารยธรรม มีสถานทีทีเกียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมทางศาสนาของชุมชนในจงัหวดัขอนแก่น ซึงเป็นสถานทีทีมีความน่าสนใจ  แหล่งท่องเทียวเชิงศิลปวฒันธรรมทีสําคญัของจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ วดัหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) วดัทุ่งเศรษฐี วดัป่าธรรมอุทยาน และศาลหลกัเมืองขอนแก่น (สํานักงานท่องเทียวและกีฬาจังหวดัขอนแก่น, 2560) ซึงมีสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณค่าทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวจังหวดัขอนแก่น รวมถึงยงัตังอยู่ในชุมชนแหล่งการท่องเทียวทีมีชือเสียงของจงัหวดั ประกอบกับยุทธศาสตร์การท่องเทียวจงัหวดัขอนแก่นเป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเทียวของภาค โดยมุ่งเนน้การท่องเทียวยคุก่อนประวติัศาสตร์ มีแหล่งท่องเทียว กิจกรรมการท่องเทียวทีเป็นเสน่ห์และเอกลกัษณ์ของเมือง (สาํนักงานจงัหวดัขอนแก่น, 2560) ตลอดจนเป็นเมืองท่องเทียวหลกัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดงันันผูว้ิจยัและคณะจึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดั
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ขอนแก่นเพือพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของจังหวดัทีมีคุณภาพซึงจะทาํให้จงัหวดัขอนแก่นมีจาํนวนนกัท่องเทียวเพมิขึน และสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน  2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย      2.1 เพือศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดั ขอนแก่น      2.2 เพือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิง วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเทียว และแหล่งท่องเทียว 3. ขอบเขตของการวจิยั     พนืทีทีใชศึ้กษาอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ดงันี     ) ศาลหลกัเมืองขอนแก่น     2) วดัหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น     ) วดัทุ่งเศรษฐี ตาํบลพระลบั อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น     ) วดัป่าธรรมอุทยาน ตาํบลสาํราญ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 4. สมมตฐิานงานวจิัย    สมมติฐานที 1  ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั    สมมติฐานที 2  พฤติกรรมการท่องเทียวแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั    สมมติฐานที 3  แหล่งท่องเทียวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั  5. กรอบแนวความคดิในการวจิยั  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวขอ้งสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดมาเป็นแนวทางในการวจิยั โดยพฒันามาจากงานวจิยัของธนวฒัน ์ แสนคาํวงศ์ (2553) และวริศรา บุญสมเกียรติ (2555)  ดงันี                      6. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

  ปัจจยัส่วนบุคคล      - เพศ, อาย ุการศึกษา      - อาชีพ รายได ้

     - ภูมิลาํเนา   พฤตกิรรมการท่องเทยีว 

    -วตัถุประสงคข์องการเดินทาง      -ลกัษณะการเดินทาง      -ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง      -ความมีชือเสียงและเป็นทีรู้จกั      -วนัทีเขา้ชมแหล่งท่องเทียว 

 แหล่งท่องเทยีว 
 

ความพงึพอใจของนกัท่องเทยีวทมีีต่อศักยภาพการท่องเทยีวเชิงวฒันธรรม 8 ด้าน    -ดา้นคุณค่าและความศรัทธา    -ดา้นกายภาพ    -ดา้นสุนทรียภาพ    -ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกขนัพนืฐาน    -ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว    -ดา้นการประชาสมัพนัธ์    -ดา้นสภาพแวดลอ้ม    -ดา้นขอ้จาํกดัในการรองรับนกัท่องเทียว 
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6.1  ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลพนืฐานของแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น    ประกอบดว้ย วดัหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี และศาลหลกัเมืองขอนแก่น 6.   ไดแ้นวทางในการพฒันาศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น เพือใหส้ามารถ รองรับนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างชาติไดม้ากขึนในอนาคต  วธิีดําเนินการวจิัย 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  1.1 ประชากร คือ นกัท่องเทียวทีมาท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัขอนแก่น ทีเขา้ชมวดัหนองแวง วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี และศาลหลกัเมือง ซึงไม่ทราบจาํนวนทีแน่นอน 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง      ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ใช้สูตรของ W.G.Cochran คาํนวณหาขนาดของตวัอย่างทีระดับความเชือมนั 95% ความคลาดเคลือนที 5%  (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) ดงันี    n  =  P(1-P)Z2                                   e2         เมือ   n คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  P คือ สัดส่วนของประชากร (ใชส้ดัส่วน 50% หรือ 0.50)  Z คือ ระดบัความเชือมนัที 95% ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 (Z =1.96)              e คือ สัดส่วนความคลาดเคลือนทียอมใหเ้กิดขึน (e = 0.05)     n   =  0.5(1-0.5)(1.96)2                                        (0.05)2             =  385   ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัใชต้วัอยา่งเพิมขึน รวมทงัหมดเป็น 400 คน แลว้กาํหนดสดัส่วนของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเทียวต่อวนัโดยสอบถามเจา้อาวาสและผูดู้แล ดงันี วดัหนองแวง จาํนวน 174 คน จากนกัท่องเทียวประมาณ 500 คนต่อวนั  วดัป่าธรรมอุทยาน จาํนวน 121 คนจากนกัท่องเทียวประมาณ 350 คนต่อวนั  วดัทุ่งเศรษฐี จาํนวน 35 คนจากนกัท่องเทียวประมาณ 100 คนตอ่วนั  และศาลหลกัเมือง จาํนวน 60 คนจากนกัท่องเทียวประมาณ 200 คนต่อวนั การสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ (Accidental Random Sampling)  2. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั     2.1 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ซึงคณะผูว้ิจยัประยกุตแ์บบสอบถามจากงานวิจยัของ ธนวฒัน์ แสนคาํวงษ ์ (2553) และวริศรา บุญสมเกียรติ (2555)  มาเป็นแนวคาํถามเพือสร้างแบบสอบถาม  ซึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี      ตอนที  ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทียว ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ภูมิลาํเนา ซึงเป็นแบบเลือกตอบ     ตอนที  ขอ้มูลเกียวกับพฤติกรรมการท่องเทียว ได้แก่ วตัถุประสงค์ของการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความมีชือเสียงเป็นทีรู้จักของแหล่งท่องเทียว วนัทีเขา้ชมแหล่งท่องเทียว มูลเหตุจูงใจในการเดินทาง               ตอนที  ระดบัความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น            ซึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั แบบลิเคิร์ทส์ (Likert Scale) จาํนวน  ขอ้ 
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    ตอนที  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจังหวัดขอนแก่น                ซึงเป็นคาํถามปลายเปิด 2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ ดาํเนินการดงันี        1) คณะผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามทีสร้างขึนผ่านวิธีการสร้างและทดสอบคุณภาพเครืองมือโดยการนําแบบสอบถามทีสร้างเสร็จแลว้ไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา จาํนวน 3 ท่าน เพือพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัเนือหาตามกรอบแนวความคิดทีใชใ้นการวจิยั หาค่าความตรงเชิงเนือหา โดยค่า IOC ผา่นเกณฑที์ยอมรับได ้ตลอดจนปรับปรุงขอ้คาํถามให้มีความชดัเจน        2)  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัท่องเทียวทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน        3) การหาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability)  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบัค (Cronbachs’alpha coefficient) ซึงศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าและความศรัทธา มีค่าสมัประสิทธิแอลฟา .  ดา้นกายภาพมีค่าสมัประสิทธิแอลฟา .  ดา้นสุนทรียภาพมีค่าสมัประสิทธิแอลฟา .    ด้านสิงอํานวยความสะดวกขันพืนฐานมีค่าสัมประสิทธิแอลฟา .  ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียวมีค่าสัมประสิทธิแอลฟา .  ดา้นการประชาสัมพนัธ์มีค่าสัมประสิทธิแอลฟา .     ดา้นสภาพแวดลอ้มมีค่าสัมประสิทธิแอลฟา .   และดา้นขอ้จาํกดัในการรองรับนกัท่องเทียวมีค่าสมัประสิทธิแอลฟา .  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสาํรวจตามแบบสอบถามกบันกัท่องเทียวทีมาเทียวแหล่งท่องเทียววดัหนองแวง วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี และศาลหลกัเมือง 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมการวเิคราะห์ขอ้มูล ซึงมีขนัตอนการดาํเนินการดงันี            นําแบบสอบถามทีรวบรวมมาทังหมดตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ลงรหัสข้อมูลและบันทึกลงในเครืองคอมพวิเตอร์ เพือประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ การวเิคราะห์ค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉลีย ดงันี             ค่าเฉลีย 4.51-5.00  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมากทีสุด                        ค่าเฉลีย 3.51-4.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมาก              ค่าเฉลีย 2.51-3.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง            ค่าเฉลีย 1.51-2.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย              ค่าเฉลีย 1.00-1.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยทีสุด 5. สถิตทิใีช้ในการวิจยั  สถิติทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  ค่าความถี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ   one-way  ANOVA        
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ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลการวจิัย    1.1  ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.00 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 32.00  ระดับการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี ร้อยละ  47.50 อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 37.25  รายได้ต่อเดือน             อยูร่ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 27.00  ภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น ร้อยละ 73.50    พฤติกรรมการท่องเทียว พบวา่นกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคข์องการเดินทางเพือพกัผ่อน ร้อยละ 63.25 โดยลกัษณะการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางร่วมกบัครอบครัว ร้อยละ 47.00  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางครังนี ตาํกวา่ 1,001 บาท ร้อยละ 61.75  ความมีชือเสียงทีเป็นทีรู้จกัของแหล่งท่องเทียวอยู่ในระดบัจงัหวดั ร้อยละ 73.25 วนัเขา้ชมแหล่งท่องเทียว ส่วนใหญ่เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์ร้อยละ  63.75 มูลเหตุจูงใจในการเดินทางครังนี ส่วนใหญ่เพอืสักการะสิงศกัดิสิทธิของแหล่งท่องเทียว ร้อยละ 63.25      1.2  ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ตารางท ี1 ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมโดยรวมทุกดา้น  
ศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น ระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉลีย  ( X ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลความหมาย 1. ดา้นคุณค่าและความศรัทธา 4.46 .586 มาก 2. ดา้นกายภาพ 4.33 .633 มาก 3. ดา้นสุนทรียภาพ 4.23 .746 มาก 4. ดา้นสิงอานวยความสะดวกขนัพืนฐาน 4.08 .781 มาก 5. ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว 4.00 .759 มาก 6. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.96 1.065 มาก 7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.08 .691 มาก . ดา้นขอ้จาํกดัในการรับรองนกัท่องเทียว 3.83 .610 มาก                         ภาพรวม     4.08 .510 มาก   จากตารางที 1 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.08)  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั คือดา้นคุณค่าและความศรัทธา ( X =4.46) ดา้นกายภาพ ( X =4.33)  และดา้นสุนทรียภาพ ( X = 4.23)ส่วนลาํดบัสุดทา้ย คือขอ้จาํกดัในการรองรับนกัท่องเทียว ( X = 3.83) 1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั การทดสอบสมมติฐานที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั      
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ตารางท ี2  แสดงผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม                   จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม เพศ อาย ุ การศึกษา t-test P-value F-test P-value F-test P-value 1.ดา้นคุณค่าและความศรัทธา .763 .446 .405 .846 354 .702 2.ดา้นกายภาพ 1.271 .205 .464 .803 .737 .479 3.ดา้นสุนทรียภาพ .774 .439 .671 .646 .282 .754 4.ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกขนัพืนฐาน 1.321 .187 4.272 .001* 1.397 .249 5.ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว .542 .588 3.234 .007* 4.914 .008* 6.ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 1.414 .158 3.809 .002* 2.437 .089 7.ดา้นสภาพแวดลอ้ม .337 .706 .725 .605 .743 .476 8.ดา้นขอ้จาํกดัในการรับรองนกัท่องเทียว 2.035 .042* .810 .543 .234 .791 รวมทุกดา้น 1.499 .135 2.185 .055 1.291 .276 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
ตารางท ี2  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียว                  เชิงวฒันธรรม จาํแนกตามตามปัจจยัส่วนบุคล(ต่อ) ศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม อาชีพ รายได ้ ภมิูลาํเนา F-test P-value F-test P-value t-test P-value 1. ดา้นคุณค่าและความศรัทธา 2.284 .846 2.446 .034* 2.657 .008* 2. ดา้นกายภาพ .641 .668 .999 .418 3.613 .000* 3. ดา้นสุนทรียภาพ .299 .913 2.389 .037* 1.576 .116 4. ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกขนัพืนฐาน 3.203 .008* 4.826 .000* 2.924 .004* 5. ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว 1.285 .270 6.134 .000* 2.792 .005* 6. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.070 .010* 10.859 .000* 5.315 .000* 7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 1.893 .094 4.207 .001* 3.098 .002* 8. ดา้นขอ้จาํกดัในการรับรองนกัท่องเทียว .810 .543 .284 .992 2.213 .027*              รวมทุกดา้น 1.456 .203 5.117 .000* 4.231 .000* * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากการทดสอบสมมติฐานที 1 พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา และอาชีพทีแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั ส่วนรายไดแ้ละภมิูลาํเนาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ดงัแสดงในตารางที 2 การทดสอบสมมติฐานที 2 พฤติกรรมการท่องเทียวแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั   
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ตารางท ี3 แสดงผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจาํแนกตาม พฤติกรรมการท่องเทียว ศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม วตัถุประสงคก์ารเดินทาง ลกัษณะการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการ เดินทาง F-test P-value F-test P-value F-test P-value 1. ดา้นคุณค่าและความศรัทธา 3.159 .025* 1.156 .326 1.959 .120 2. ดา้นกายภาพ 3.349 .019* 1.510 .211 .746 .525 3. ดา้นสุนทรียภาพ 6.040 .000* 3.463 .016* 1.806 .146 4. ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกขนัพืนฐาน 14.880 .000* 2.217 .086 3.277 .021* 5. ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว 6.901 .000* 3.991 .008* 7.814 .000* 6. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 17.847 .000* 1.591 .191 8.865 .000* 7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 6.837 .000* .373 .773 4.172 .006* 8. ดา้นขอ้จาํกดัในการรับรองนกัท่องเทียว 2.401 .067 3.885 .009* 3.316 .020*              รวมทุกดา้น 12.327 000* 2.551 .055 7.095 .000* * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
ตารางท ี3  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียว               เชิงวฒันธรรม จาํแนกตามพฤติกรรมการท่องเทียว (ต่อ)  ศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ความมีชือเสียงเป็นทีรู้จกั ของแหล่งท่องเทียว วนัเขา้ชม แหล่งท่องเทียว F-test P-value F-test P-value 1.ดา้นคุณค่าและความศรัทธา 1.041 .374 1.591 .205 2.ดา้นกายภาพ 2.668 .047 3.471 .0328* 3.ดา้นสุนทรียภาพ .967 .408 7,766 .000* 4.ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกขนัพืนฐาน .297 .828 10.323 .000* 5.ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว .031 .993 7.447 .001* 6.ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 1.999 .114 19.274 .000* 7.ดา้นสภาพแวดลอ้ม 1.589 .192 2.872 .058 8.ดา้นขอ้จาํกดัในการรับรองนกัท่องเทียว 1.044 .373 3.791 .023* รวมทุกดา้น .748 .524 11.782 .000* * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากการทดสอบสมมติฐานที 2  พบว่า วตัถุประสงค์การเดินทาง  ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และวนัเขา้ชมแหล่งท่องเทียวแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนลกัษณะการเดินทางและความมีชือเสียงเป็นทีรู้จกัของแหล่งท่องเทียวแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไม่แตกต่าง ดงัแสดงในตารางที 3 
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การทดสอบสมมติฐานที 3 แหล่งท่องเทียวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั  ตารางท ี4  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม                  จาํแนกตามแหล่งท่องเทียว   ศกัยภาพ การท่องเทียว เชิงวฒันธรรม 
วดัหนองแวง วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี ศาลหลกัเมือง   Sig X  ระดบัความพอใจ 

X  ระดบั ความ พอใจ 
X  ระดบัความพอใจ 

X  ระดบัความพอใจ 1.  คุณค่าและ    ความศรัทธา  4.50  มาก  4.56  มากทีสุด  4.28  มาก  4.25  มาก . 001* 2. ดา้นกายภาพ 4.34 มาก 4.41 มาก 4.40 มาก 4.15 มาก .045* 3. ดา้นสุนทรียภาพ 4.20 มาก 4.46 มาก 4.34 มาก 3.81 มาก .000* 4. ดา้นสิงอาํนวยความ    สะดวกขนัพนืฐาน  4.03  มาก  4.32  มาก  3.92  มาก  3.85  มาก  .000* 5. ดา้นการเขา้ถึง    แหล่งท่องเทียว  4.05  มาก  4.30  มาก  3.16  มาก  3.78  มาก  .000* 6. ดา้นการ    ประชาสมัพนัธ์  3.84  มาก  4.45  มาก  3.54  มาก  3.60  มาก  .000* 7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.08 มาก 4.33 มาก 3.84 มาก 3.78 มาก .000* 8. ดา้นขอ้จาํกดัในการ    รองรับนกัท่องเทียว  3.81  มาก  3.96  มาก  3.52  มาก  3.77  มาก  .001* ภาพรวมทุกดา้น 4.08 มาก 4.30 มาก 3.79 มาก 3.86 มาก .000* *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
จากการทดสอบสมมติฐานที 3 พบวา่ แหล่งท่องเทียวแตกต่างกนั ความพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมดา้นคุณค่าและความศรัทธา  ดา้นกายภาพ ดา้นสุนทรียภาพ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกขนัพืนฐาน  ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว ดา้นการประชาสมัพนัธ์  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  และดา้นขอ้จาํกดัในการรองรับนกัท่องเทียว มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ดงัแสดงในตารางที 4 2.  อภิปรายผลการวิจยั  จากผลการวิจยัเรือง การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น มีการอภิปรายผลการวจิยัดงันี   1. ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี ดา้นคุณค่าและความศรัทธา รองลงมา คือดา้นคุณค่าทางกายภาพ ดา้นคุณค่าทางสุนทรียภาพ  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกขนัพนืฐาน ดา้นสภาพแวดล้อม  ด้านการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว  ด้านการประชาสัมพนัธ์ และด้านขอ้จํากัดในการรองรับนักท่องเทียว เนืองจากส่วนใหญ่ทีนกัท่องเทียวมาท่องเทียวแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม มีมูลเหตุจูงใจในการเดินทางเพือสักการะสิงศักดิสิทธิของแหล่งท่องเทียว รองลงมาเป็นชือเสียงของแหล่งท่องเทียว และความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของแหล่ง
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ท่องเทียวซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของวริศรา  บุญสมเกียรติ(2555) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช : วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร วดัธาตุนอ้ย และโบราณสถานวดัโมคลาน พบวา่ความพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทงั 3 แหล่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จําแนกตาม            ปัจจยัส่วนบุคคลโดยภาพรวม พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา และอาชีพทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั   ส่วนรายไดต้่อเดือนและภูมิลาํเนาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .05  ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวริศรา  บุญสมเกียรติ (2555)               ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช : วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วดัธาตุนอ้ย และโบราณสถานวดัโมคลาน พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดส้ัมพนัธ์กบัการไปเทียวแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ (2559)  ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวเชิงศาสนาเพือรองรับนักท่องเทียวกลุ่มประชาคมเกษียณ จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และภูมิลาํเนาปัจจุบนั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเทียวเชิงศาสนา  3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจาํแนกตามตามพฤติกรรมการท่องเทียวโดยภาพรวม พบว่า  วตัถุประสงคก์ารเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ความมีชือเสียงเป็นทีรู้จกัของแหล่งท่องเทียว และวนัทีเขา้ชมแหล่งท่องเทียวแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบันนัทิตา เพชราภรณ์ (2558) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อการท่องเทียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบวา่ การจดัสรรการใชจ้่ายเงิน ลกัษณะการใช้จ่ายเงินของนักท่องเทียว และการเดินทางมาท่องเทียวแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเทียวแตกต่างกัน                        และสอดคลอ้งกบัวรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552)   ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทย ศึกษากรณีตลาดนาํ : จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการเดินทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเทียวแตกต่างกนั และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศกัดิ (2559)  ปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเทียวซาํ คือดา้นสถานทีท่องเทียวและดา้นสภาพแวดลอ้ม  4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จาํแนกตามแหล่งท่องเทียว พบว่า แหล่งท่องเทียวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม                 ดา้นคุณค่าและความศรัทธา  ดา้นกายภาพ ดา้นสุนทรียภาพ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกขนัพืนฐาน  ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  และดา้นขอ้จาํกดัในการรองรับนักท่องเทียว มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05  สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของวริศรา  บุญสมเกียรติ และเลิศพร ภาระสกุล (2550)        ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดั นครศรีธรรมราช : วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วดัธาตุนอ้ย และโบราณสถานวดัโมคลานความพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทงั 3 แหล่งโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและดา้นมูลค่าทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .05        
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สรุปผลการวจิัย การศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเทียวต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะในการวจิยั ดงันี  1. สรุปผลการวจิยั ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี ดา้นคุณค่าและความศรัทธา  ดา้นกายภาพ ดา้นสุนทรียภาพ  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกขนัพืนฐาน ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเทียว  ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นขอ้จาํกดัในการรองรับนักท่องเทียว ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า รายได ้             และภูมิลาํเนาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทีระดบั .05 และจาํแนกตามพฤติกรรมการท่องเทียว พบว่าวตัถุประสงค์การเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และวนัเขา้ชมแหล่งท่องเทียวแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .05 จําแนกตามแหล่งท่องเทียว พบว่า แหล่งท่องเทียวทีแตกต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า ด้านคุณค่าและความศรัทธา                    ด้านกายภาพ ด้านสุนทรียภาพ ด้านสิงอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน  ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว ด้านการประชาสัมพนัธ์  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  และดา้นขอ้จาํกดัในการรองรับนกัท่องเทียว มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  2. ข้อเสนอแนะ      2.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้     1) แหล่งท่องเทียวทงั  4 แหล่งมีคุณค่าและความศรัทธาทางดา้นศาสนาโดยเฉพาะพทุธศาสนา ซึงวดัหนองแวง วดัป่าธรรมอุทยาน และวดัทุ่งเศรษฐีเป็นทีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า             และศาลหลกัเมืองเป็นสิงศกัดิสิทธิคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัขอนแก่น และมีเอกลกัษณ์โดดเด่นแต่ละแหล่ง วดัหนองแวงมีพระธาตุเจดีย ์9 ชนัทีสวยงาม วดัป่าธรรมอุทยานมีสถานปฏิบติัธรรมสงบ ร่มรืน วดัทุ่งเศรษฐีมีมหารัตนเจดียศ์รีไตรโลกธาตุ และศาลหลกัเมืองทีมีศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยประยกุตท์รวดทรง และส่วนประกอบของงานศิลปะเป็นการอนุรักษง์านสถาปัตยกรรมทีสาํคญัของทอ้งถินอีสาน และรูปทรงเป็นอาคารโถงจตัุรมุข ซึงเป็นแหล่งทีมีชือเสียงและเป็นทีรู้จกั ดงันนัหน่วยงานทีรับผิดชอบดา้นการท่องเทียว เช่น สํานกังานท่องเทียวและการกีฬาจงัหวดัขอนแก่น การท่องเทียวแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น ควรนาํจุดเด่นหลกัของแต่ละแหล่งมาประชาสมัพนัธ์และจูงใจนกัท่องเทียวมาเทียวเมืองขอนแก่นให้มากขึน    2) ควรมีศูนยข์อ้มูลประชาสัมพนัธ์และบริการขอ้มูลการท่องเทียว ตลอดจนเจา้หน้าทีให้คาํแนะนาํแหล่งท่องเทียวในบริเวณแหล่งท่องเทียว และระดบัจงัหวดัซึงเป็นเมืองท่องเทียวหลกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สร้างให้เป็นเมืองแห่งการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จดักิจกรรม และเทศกาลท่องเทียวใหอ้ยูใ่นกรอบเวลา ทาํใหแ้หล่งท่องเทียวเป็นทีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง เช่น เทศกาลดอกคูณเสียงแคน         3)  ควรใหบ้ริการหอ้งนาํ/ห้องสุขา สะอาด ถูกสุขลกัษณะ และทีจอดรถเพียงพอตอ่นกัท่องเทียว       4) หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวควรเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมภายในแหล่งทีมีความปลอดภยั โดยเฉพาะดา้นศาสนาเพอืรองรับสังคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์ในอีกไม่นาน 
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     5) หน่วยงานทีเกียวข้องกับการท่องเทียวควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนในการจัดทําเชือมเสน้ทางท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในเขตอาํเภอเมืองขอนแก่น โดยเริมจากศาลหลกัเมือง ไปยงัวดัหนองแวง วดัทุ่งเศรษฐี และวดัป่าธรรมอุทยาน และแหล่งท่องเทียวอืน ๆ ระหวา่งเส้นทางผา่น เพอือาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเทียว             2.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป     1) แนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน     2) ศึกษาเสน้ทางการท่องเทียวของประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน     3) แนวทางพฒันาการท่องเทียวแบบบูรณาการเพอืรองรับสงัคมผูสู้งวยั  กิตติกรรมประกาศ การวิจัยครังนีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 เรืองการศึกษาศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจังหวดัขอนแก่น งานวิจัยนีสําเร็จลุล่วงไดด้้วยดี ผูว้ิจยัและคณะขอขอบพระคุณ ดร. ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจา้อาวาสวดัหนองแวง วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี และผูดู้แลศาลหลกัเมือง ผูน้าํชุมชน และนกัท่องเทียวทุกท่านทีให้ขอ้มูล  จนทาํให้ผูวิ้จยัและคณะสามารถดาํเนินการวจิยัฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ดว้ยดี ผูว้จิยัและคณะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี  เอกสารอ้างองิ กลัยา  วาณิชยบ์ญัชา.  2549.  สถิติสาํหรับงานวจิยั.  ศูนยห์นงัสือจุฬามหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ.   ธนวัฒน์  แสนคําวงษ์.  2553.  การศึกษาศักยภาพการท่องเทียวเชิงศาสนาวัดรอบบึงแก่นนคร จังหวดัขอนแก่น.  วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัขอนแก่น. นนัทิตา  เพชราภรณ์.  2558. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อการท่องเทียว เกาะเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี. วารสารปัญญาภิวฒัน์.  7(special):63-72. บุญพิเชษฐ์ จนัทร์เมือง.  2553.  การจดัการการท่องเทียวในพระอารามหลวงชนัเอกในเกาะรัตนโกสินทร์. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. พรรณ์ธิดา  เหล่าพวงศักดิ.  2559.  แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาเพือรองรับนักท่องเทียวกลุ่มประชาคม เกษียณ จงัหวดักาญจนบุรี.  วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยธนบุรี 10(21): 37-43. วรรษมน  จันทดิษฐ์.  2553. พฤติกรรมและความพอใจของนักท่องเทียวชาวไทย ศึกษากรณีตลาดนํา : จังหวัด สมุทรสงคราม.  วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพ. วริศรา  บุญสมเกียรติ.  2555.  แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช : วดัพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วดัธาตุน้อย และโบราณสถานวดัโมคลาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ วงษ์ธีรา  สุวรรณิน และคณะ.  2557.  การศึกษาศกัยภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของวดัใน จงัหวดัปทุมธานี.  วารสาร บัณฑิตศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  8(3): 63-82. 
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สํานักงานจังหวัดขอนแก่น. 2560.  แผนพัฒนาจังห วัดขอนแก่นปี  2557-2560. ศูนย์ข ้อมูลข่าวสารของราชการ                จงัหวดัขอนแก่น.   สํานักงานท่องเทียวและกีฬาจังหวดัขอนแก่น. 2560. ข้อมูลจังหวดัขอนแก่น.  แหล่งทีมา: http:// www. mots.go.th /  province.new/ewt/khonkaen/ewt_news.php?filename=index&nid=210,  20 พฤศจิกายน 2560. สํานักงานสถิติแห่งชาติ.  2559.  การท่องเทียว. แหล่งทีมา : http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/ststseries23.html,  15 มีนาคม 2560.                                
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การพฒันา “เพจ” ออนไลน์เพือเพมิช่องทางการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ลูกชก   ชุมชนบ้านบางเตย  อาํเภอเมือง จังหวดัพงังา “Page  Online "  development to increase distr ibution channels Luksok  Product Baan Bang Toey Phang Nga   Province  ธีรกานต ์ โพธิแกว้   สลิลทิพย ์ ราบบาํเพงิ1  อทิติยา  จตุรภชุกุลพงศ1์ สารินี มณีฉาย1  ทนงศกัดิ  นิราช1 และ ปิยนนัท ์เกตุแสง2 Theerakan Pokaew1, Salintip Lapbumpleng1,  Atitiya Jaturaphukulpong1,  Sarinee Maneechay1, Thanongsak Nirach1 and Phiyanan Katesang2  บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยใชเ้พจออนไลน์ของบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา และการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนลูกชกแปรรูปของบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง จงัหวดัพังงา เครืองมือวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์  และการประชุมกลุ่ม จากนันเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์จากแบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามทวัไปทีผูว้ิจัยนําไปโพสต์ (Post) หน้าแฟนเพจภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย จาํนวน 306 คน ประกอบดว้ย เพศชาย 5 คน เพศหญิง 151 คน กลุ่มตวัอยา่งตอ้งเคยอ่านและเคยกดถูกใจ (Like) ขอ้มูลข่าวสารทีถูกแชร์ผ่านทางเฟสบุ๊ค อย่างน้อย 1 ครัง และการวิเคราะห์ข้อมูลนันผูว้ิจ ัยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์  ผลการวจิยัพบวา่ชุมชนบา้นบางเตยไดเ้รียนรู้ทีจะนาํทรัพยากรทีมีอยูม่าก่อใหเ้กิดประโยชน์จึงมีแนวคิดนาํลูกชกมาใชป้ระโยชน์โดยการนาํมาแปรรูปเป็นของหวาน คือ ลูกชกลอยแกว้หรือลูกชกในนาํใบเตยบรรจุขาย  ลูกชกลอยแกว้นนัอาจไม่ใช่การแปรรูปทีดีนักเพราะอายุการเก็บรักษาน้อย คณะวิจยัจึงคิดสร้างสรรค์ลูกชกร่วมกบัชุมชนทีจะทาํลูกชกอบแหง้ใหส้ามารถเก็บรักษาไดย้าวนาน สามารถขนส่งไดง่้าย และเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ทีมีความทนัสมยั การพฒันาผลิตภณัฑ์จะมีการนาํไปโฆษณาผ่านเพจออนไลน์ “ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย” และผลการวิจยัเพจออนไลน์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรับขอ้มูลข่าวสารทีถูกแชร์ทุกวนั โดยเปิดรับ ขอ้มูลข่าวสารทีถูกแชร์เป็นระยะเวลา 30 นาที - 1 ชวัโมง ในช่วงเวลา 09.01 - 24.00 น.           เพจออนไลน์ส่งผลให้ภมิูปัญญา    ลูกชก ของดีจงัหวดัพงังาเป็นทีรู้จกัของคนทวัไปมากขึน  
คาํสําคญั : การพฒันา,  เพจออนไลน,์ การเผยแพร่,  ลูกชก, เฟสบุ๊ค 
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ABSTRACT   This research aims to study The development of distribution channels for community products by using online pages for the wisdom of processing Luksok Product, Baan Bang Toey Muang, Phang Nga. And The development of community products Luksok of  Baan Bang Toey Muang, Phang Nga.The research team used qualitative research tools including interviews and focus Group. The data Online was collected from Facebook users via the online questionnaire and the general questionnaire that the researcher posted Total 306. The sample consisted of 155 males and 151 females. The samples used to read and liked at least one information shared through Facebook. Research Baan  Bang Toey community had learned to bring the resources to benefit. By being processed, try to be wrong, so come out as a dessert, eat a Luksok, float and make money for the household, making each household income.  At present, the processing of the folk wisdom of Baan Bang Toey people by the ball hit the float or ball in pandan juice sold as a jar. but not good processing because the shelf life is less. The research team has developed the invention of a glass ball with the community to make yo-yos available for long-term storage. Can be easily transported And the new product is modern. Product development will be advertised through online pages. "The Wisdom of Baan Bang Toey and Online Research Page The majority of respondents were exposed to the information being shared daily, with the information being shared for 30 minutes - 1 hour between 09.01am and 24.00pm. Online page has resulted in wisdom. The good of Phang Nga province is known by more people. And the information is spread throughout the country. 
Keyword: Development, Online Page, Distribution Channels, Luksok, facebook           1 สาขาวิชาการพฒันาชุมชน....คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์....มหาวิทยาลยั.ราชภฏัภูเก็ต...ตาํบลรัษฎา...อาํเภอ.เมือง  จงัหวดัภูเก็ต. 83000 1 Department of  Community Development ….., Faculty of …..,  Rajabhat Phuket University.,  Ratsada Sub-district,  Moung District, Phuket Province 83000, Thailand 2 สาขาสถิติศาสตร์ประยกุต ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี.มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. ตาํบลตลาด..อาํเภอเมือง. จงัหวดัมหาสารคาม 44000 2 Department of Applied Statistics, Faculty of  Science and Technology,  Rajabhat  Mahasarakham University,  Talad Sub-district, Moung District,  Mahasarakham Province  44000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  (Corresponding author, e-mail) : Thaigirldoll99@gmail.com 
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บทนํา ปัจจุบันสืออินเทอร์เน็ตมีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนืองจากเทคโนโลยี และเครือข่ายทีให้บริการเกียวกบัอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง ทาํให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ส่งผลให้การติดต่อสือสารขอ้มูลข่าวสารระหวา่งบุคคลหรือองค์กรทาํไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิงขึน จะเห็นไดจ้ากรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทีพบว่าปัจจุบนั   มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยมากกว่า 25 ลา้นคน และในจาํนวนนีเป็นผูที้ใชบ้ริการสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยเฉพาะอย่างยิง (Facebook) มากถึง 15 ลา้นคน ซึงประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศทีนิยมใช้มากเป็นอนัดับ 4           ในทวีปเอเชีย โดยมีอตัราการเติบโตของจาํนวนผูใ้ชใ้นประเทศไทยเพิมขึน 70 % เติบโตมากเป็นอนัดบั  ของโลก  One Belife. (2561). สังคมไอทีหรือยคุทีมีความกา้วลาํทางดา้นเทคโนโลยีของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทีเป็นศูนยร์วมของการเชือมโยงโลกในปัจจุบนัไปยงัโลกแห่งอนาคต ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก อาจกล่าวไดว้า่การสืบคน้ขอ้มูลทีตอ้งการ สามารถกระทาํไดโ้ดยง่ายเพียงแค่รู้จกัใชอิ้นเตอร์เน็ตให้ถูกตอ้งและเหมาะสมต่อการใชง้าน ไม่ว่าจะเป็นสิงเล็กหรือสิงใหญ่ข้อมูลก็จะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย จนทําให้เครือข่ายการใช้งานอินเตอร์เน็ตไดก้ลายเป็นส่วนหนึงในชีวติประจาํวนัของมนุษยไ์ปแลว้อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีมีผูใ้ช้งานมากมายจากทัวทุกมุมโลก เห็นสมควร ดังที ระวิ  แก้วใสสุก และชัยรัตน์ จุสปาโล. ( ).   ได้กล่าวไวว้่า “อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีมีประโยชน์มากมายมหาศาล ไม่วา่จะเป็นในดา้นการเรียน การสอน การคน้หาความรู้” จะเห็นไดว้า่หากขอ้มูลทีตอ้งการคน้หาจากตาํราเรียน หนงัสือ นิตยสาร ตลอดจนสือสิงพิมพต์่าง ๆ ให้ขอ้มูลทีไม่เพียงพอ ทางเลือกทีสําคัญในการสืบค้นขอ้มูลก็คือ การใช้อินเตอร์เน็ต เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เปรียบเสมือนหอ้งสมุดขนาดยกัษที์บรรจุคลงัความรู้ ไวร้องรับผูใ้ชง้านอยา่งไม่มีขีดจาํกดั เวชยนัต ์ สงัขจุ์ย้. (2552).   การใชอิ้นเทอร์เน็ตมีประโยชน์หลากหลายไม่วา่จะเป็นเพือการศึกษา หาความบนัเทิง คน้ควา้หาขอ้มูลและ โดยเฉพาะการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการขายสินคา้ออนไลน์ทีมีแพร่หลายไปทวัโลก ในดว้ยการเชือมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูซื้อและผูข้าย เพียงปลายนิวสัมผสั  สําหรับเครือข่ายออนไลน์ทีนิยมใช้ในการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์ 3 อนัดับแรกทีนิยม ประกอบดว้ย อนัดบั  Youtube.com  ยทููบ เป็นเวบ็ทีให้ผูใ้ชส้ามารถอพัโหลดและแลกเปลียนคลิปวีดีโอผ่านทางเวบ็ไซต์ได ้ อนัดบั  Facebook.com  เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ทีใหญ่ทีสุดในโลก และปัจจุบนัอนัดบั  google.com คือเซิร์ชเอน็จินอนัดบัหนึงของโลกก็วา่ได ้ซึงไดข้ยายตวัเองตลอดเวลาจากการพฒันาซอฟตแ์วร์ใหม่และการซือกิจการอืนรวมเขา้มาไดถู้กจดัอนัดบัใหเ้ป็นบริษทัทีน่าทาํงานมากทีสุดในอเมริกา  สาํหรับปัญหาของร้านคา้ออนไลน์ในช่วง 2 ปีทีผา่นมา  อาจจะสรุปไดว้า่ช่วง 2 ปีทีผา่นมา ถือเป็นปีทองของร้านออนไลน์ ยงิร้านไหนทีเปิดมาตงัแต่สมยั Social Media ช่วง 2 ปีทีผา่นมานี เป็นช่วงเวลาทีร้านมีอตัราการเติบโตแบบกา้วกระโดด เพราะรู้วา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร และสงัสมประสบการณ์ในการบริหารร้านแบบมืออาชีพมากกวา่ร้านมือใหม่ อาจทาํให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ทีเจา้ของร้านออนไลน์มือเก่าเองก็ยงัรับมือไม่ทนั เหตุการณ์สําคญัของคนขายของออนไลน์คือ  1. เกิดการแข่งขนัเรืองราคาสินค้าและการจดัส่งมากขึนกว่าทุกปี  2. เกิดคู่แข่งใหม่ “โรงงานผลิตเองขายเอง”    3. เกิดช่องทางการขายใหม่ๆ 4. ความผกูพนัทีลูกคา้มีต่อร้าน (Customer Loyalty) เริมสนัคลอน  และ 5. Content Marketing เริมลา้หลงั [3] ถึงร้านคา้ออนไลน์จะมีปัญหา แต่ร้านคา้ออนไลน์ก็ยงัมีความน่าสนใจเพราะตลาดยงัเติบโตอย่างต่อเนือง   นนัเพราะพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่เริมเขา้สู่เครือข่ายทางสังคม (Social Networking) มีการติดต่อและสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลในโลกออนไลน์ผ่านทางชุมชนออนไลน์ (Online Community) มีลกัษณะเหมือนครอบครัวเดียวกนั  ทาํให้ผูค้นสามารถรู้จกั พูดคุย แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร และสามารถเชือมโยงกนัไดอ้ย่างรวดเร็วและตลอดเวลาผ่านสือสังคมออนไลน์ (Online Social Media) อีกทงัคุณสมบติัของเครือข่ายออนไลน์ทีมีลกัษณะเป็นชุมชน สามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่สือทีมีอยูท่วัไป ซึงขอ้มูลข่าวสารเหล่านีสามารถสือสะทอ้นไดถึ้งความสนใจและความคิดเห็นของผูค้นในสังคมออนไลน์ทีมีต่อเหตุการณ์ในสังคมแต่ละช่วงเวลา 
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Atcreative. ( ).  ในปัจจุบนันอกจากสืออินเทอร์เน็ตในการคา้ออนไลน์จะมีความสาํคญัแลว้  แต่การพฒันาสินคา้ทีมีคุณภาพ และแปลกใหม่เพือป้อนเขา้สู่ตลาดออนไลน์ก็เป็นสิงสาํคญัดว้ยเช่นกนั Sellsuki. ( ).  โดยเฉพาะประเทศไทยทีขึนชือในเรืองเกษตรกรรม  การพฒันาสินคา้เกษตรควบคู่ไปกบัการพฒันาเพจออนไลน์ ถือเป็นเรืองใหม่ทีคณะผูว้ิจยัให้ความสนใจในการวิจยัเพือกระจายสินคา้ชุมชนสู่ผูบ้ริโภค  สําหรับตวัอยา่งการวิจยัในครังนี คณะวิจยัไดเ้ลือก ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรผลไมป่้า  “ลูกชก” ผลไมที้เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา เพราะจงัหวดัพงังา เป็นอีกจงัหวดัหนึงทีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกลูกชกมาตงัแต่สมยับรรพบุรุษสืบทอดกนัมาแต่ยาวนานจนถึงยคุปัจจุบนั ซึงลูกชกเป็นมรดกทางธรรมชาติ มีการนาํลูกชกมาใชป้ระโยชน์ดา้นการประกอบอาหาร  อาทิเช่น ลูกชกลอยแกว้ ลูกชกในนาํเชือม นาํตาลชก  ลูกชกมีสีขาวขน้ด้วยความทีลูกชกมีรสชาติอร่อย ทานง่าย ให้เนือสัมผสัดีกว่าผลจาก ลูกชิด และลูกตาลทีเป็นพืชในวงตระกูลเดียวกนัทาํให้ลูกชกเริมมีชือเสียงเป็นทีรู้จกัเพมิมากขึน และเป็นทีตอ้งการของตลาด  วิธีการเก็บรักษาโดยส่วนใหญ่จะแปรรูปโดยวิธีการอบแห้ง  จึงตอ้งมีแนวทางการบริหารจดัการผลิตภณัฑใ์ห้เป็นไปในทิศทางทีเป็นระบบทีดีเพือสร้างมูลค่าเพมิใหก้บัผลิตภณัฑซึ์งมีปริมาณมาก และใครมาท่องเทียวจงัหวดัพงังาตอ้งไม่พลาดทีจะลิมลองรสชาติ  สุวดี ผลงาม. ( )   การศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาวจิยัดา้นการพฒันาชุมชน มุ่งเน้นการนาํภูมิปัญญาการผลิตลูกชกมา แปรรูปให้เป็นผลิตภณัฑชุ์มชนทีสร้างสรรค ์จากเดิมเป็นลูกชกลอยแกว้  มาเป็นลูกชกอบแห้ง  ให้สามารถเพิมผลผลิตได้มากขึน ทงัในฤดูกาลและนอกฤดูกาล มีการพฒันาระบบการตลาดโดยใชรู้ปแบบของ “เพจออนไลน์” เขา้มาช่วยกระจายขอ้มูลในส่วนของการใหค้วามรู้ ควบคู่ไปกบัการจาํหน่ายสินคา้ในเชิงสร้างสรรค ์เดิมทีมีคนรู้จกัผลิตภณัฑลู์กชก สินคา้ของดีจงัหวดัพงังาในวงแคบๆ เกิดการกระจายขอ้มูลให้ลูกคา้บุคคลทวัไปไดรู้้จกัมากขึน  เนืองจากทีผา่นมาชุมชนตอ้งประสบปัญหากบัระบบตลาดมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่คงที  จะขึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นปัจจัย ทีเกิดขึนจากภายนอกการตลาด ซึงเมือเกิดขึนแลว้ ก็ผลกัดนัให้ระบบตลาดปรับตวัตาม อาทิเช่น การเปลียนแปลงนโยบายของรัฐบาล การปรับปรุงระบบการขนส่ง การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี ในดา้นการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา การเปลียนแปลงดา้นการผลิต มีการผลิตสินคา้ตลอดปี ผลิตสินคา้ชนิดใหม่ๆ เกิดขึน บางครังผลผลิตอาจมากเกินความตอ้งการของผูบ้ริโภคและตลาด  ทําให้ผลผลิตเสียหายและเน่าเสียได้ง่าย  ส่วนใหญ่ยงัตอ้งประสบปัญหาการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ปัญหานีนับว่าเป็นปัญหาทีพบบ่อย  โดยเฉพาะอย่างยิงผลิตภณัฑ์ประเภทผลไม ้มกัจะเกิดความเสียหายทีเกิดจากการบรรจุหีบห่อขณะขนส่งไปยงัผูบ้ริโภค หรือบางกรณีการทีมีแบรนดเ์นมทีดีเยยีม แต่ถา้มีปริมาณสินคา้ในจาํนวนจาํกดัและไม่เพียงพอก็กลายเป็นปัญหาในดา้นการผลิตเพอืตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทีมากขึนในปัจจุบนั ทาํให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการตลาดได ้ การพฒันาผลิตภณัฑล์ูกชกอบแห้งของกลุ่มบา้นบางเตย  จะช่วยลดความเสียหายในการขนส่ง  สามารถยืดอายกุารเก็บรักษาไดน้านขึน  การพฒันาในส่วนของรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยัมากขึน ดงันนั จากทีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้คณะผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาขอ้มูลการพฒันาผลิตภณัฑ์ลูกชกของกลุ่มแม่บา้นบางเตยใต ้ตาํบลบางเตย อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา เพือทีจะทราบภูมิปัญญาทอ้งถินในการนาํลูกชกมาแปรรูปผลิตภณัฑ์ชุมชน และเผยแพร่ขอ้มูลผลิตภณัฑชุ์มชนผา่น “เพจออนไลน”์ ในเรืองการพฒันาผลิตภณัฑล์ูกชกแปรรูปใหเ้ป็นทีรู้จกัมากยงิขึน อนัจะนาํไปสู่ผลผลิตทีตลาดและผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสามารถกระจายรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนมีรายไดเ้พมิ  มากขึน        
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วธิีดําเนินการวิจัย วธิีการวจิยั เป็นแบบผสม การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มผลิตลูกชก บา้นบางเตยใต ้ ตาํบลบางเตย อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  กลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม จาํนวน 20 คน ประกอบดว้ย 1) กลุ่มผูน้าํ จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ปราชญช์าวบา้น พฒันากรบา้นบางเตย และผูน้าํกลุ่ม จาํนวน 2 คน  2) กลุ่มผูผ้ลิต จาํนวน 5 คน  และ 3) กลุ่มผูบ้ริโภค จาํนวน 10 คน ในการวิจยัเชิงคุณภาพยงัมีการทดสอบพฒันาผลิตภณัฑ์ลูกชกลอยแกว้เป็นลูกชกอบแห้ง ซึงเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวตักรรม ประกอบดว้ยการศึกษาภูมิปัญญา วธีิการผลิตลูกชกลอยแกว้แบบเดิม ของชุมชน จากนนัคณะวิจยัมีการทดสอบสร้างผลิตภณัฑ์สร้างสรรคลู์กชกอบแห้ง โดยการเชือมลูกชกให้มีการดูดซึมนาํตาลให้อิมตวั เอาไปผ่านลมร้อน และตากแห้ง โดยใชอุ้ณหภูมิทีพอเหมาะ ภายใตร้ะยะเวลาทีเหมาะสม ให้ไดลู้กชกอบแห้งแบบโยโย ่โดยใชเ้ทคโนโลยีอยา่งง่ายทีชุมชนสามารถผลิต และจดัจาํหน่ายได ้                 1.3 การวิจยัโดยใชแ้บบสํารวจออนไลน์  แบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามทัวไปทีผูว้ิจัยนาํไปโพสต ์(Post) หนา้แฟนเพจภมิูปัญญาลูกชกบา้นบางเตย จาํนวน 306 คน ประกอบดว้ย เพศชาย 5 คน เพศหญิง 151 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งตอ้งเคยอา่นและเคยกดถูกใจ (Like)       1.4 วิธีการพฒันาเพจลูกชก  มีการระบุขอ้มูลพืนฐานของเพจทีชดัเจน  มีการเลือกภาพทีมีความเหมาะสมกับเพจ มีการอพัเดทภาพและขอ้มูลอย่างต่อเนือง  สร้างเพจให้มีชีวิต  ภาพทีนาํเสนอจะตอ้งสะทอ้นเรืองราวของเพจ มีสีสันสดใส สวยงามน่าติดตาม ผูดู้แลเพจจะตอ้งหมนัถามตอบ มีปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกในเพจตลอดเวลา เพือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์และทศันคติทีดีต่อแฟนเพจภูมิปัญญาลูกชก และกระตุน้ใหส้มาชิกในเพจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  กดไลน์ แลกเปลียนเรียนรู้  กดแชร์เพอืเผยแพร่ขอ้มูลเพจใหเ้ป็นทีรู้จกัมากขึน             2. เครืองมือทใีช้ในงานวจิยั       การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mix Method) ทงัวิจยัเชิงปริมาณ (Quantity Research) และวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) ผูว้จิยัใชเ้ครืองมือในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบประชุมกลุ่มดงันี      แบบสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์เจาะประเด็นในเรืองภูมิปัญญา และการพฒันาผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย อาํเมือง จงัหวดัพงังา มีการพฒันาในรูปแบบการทดลองแปรรูปจากลูกชกในนาํเชือมไปสู่ลูกชกอบแหง้      แบบประชุมกลุ่ม เป็นการจดัประชุมกลุ่มผูรู้้ และผูร่้วมปฏิบัติการพฒันาผลิตภณัฑ์ลูกชก จาํนวน -  คน ใชเ้วลา    ชวัโมง มีการเตรียมคาํถามเป็นประเด็นต่างๆ โดยมุ่งเนน้ในส่วนของการแปรรูปลูกชกในนาํเชือมไปสู่ลูกชกอบแหง้      เมือไดข้อ้มูลจากการวจิยัเชิงคุณภาพแลว้ จะมีการส่งขอ้มูลให้กบัทีมวชิาการเชิงปริมาณเพอืนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบเพจออนไลน์ควบคู่กนัไป  โดยเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัมีดงัต่อไปนี      วิจยัเชิงปริมาณ (Quantity Research) ผูว้ิจยัใช้เครืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) สําหรับกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ชม เพจ ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย แบ่งเป็นตอนดงันี       ตอนที 1  แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม        ตอนที   แบบสอบถามความพึงพอใจของเรือง“แนวทางการพฒันา   “เพจ” ออนไลน์ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย”       ตอนที  ผลการใชข้อ้มูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิน (ดา้นภาษาและภูมิปัญญา)      ลกัษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิรท ์  
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(บุญชม ศรีสะอาด   : 121)  โดยกาํหนดระดบัการมีส่วนร่วม    ระดบัไดแ้ก่ ระดบัความคิดเห็นมากทีสุด    กาํหนดให ้  5   คะแนน ระดบัความคิดเห็นมาก        กาํหนดให ้  4   คะแนน ระดบัความคิดเห็นปานกลาง    กาํหนดให ้ 3  คะแนน ระดบัความคิดเห็นนอ้ย    กาํหนดให ้ 2  คะแนน ระดบัความคิดเห็นนอ้ยทีสุด    กาํหนดให ้  1   คะแนน แลว้นาํคะแนนทีไดม้าหาค่าเฉลียของคาํตอบแบบสอบถามใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลีย ดงันี (บุญชม    ศรีสะอาด   : 121)   ค่าเฉลีย  .   -  .   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ค่าเฉลีย  .   -  .   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย  .   -  .   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย  .   -  .   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย ค่าเฉลีย  .   -  .   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  ตอนที 4  แบบแสดงความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะอืนๆ วจิยัเชิงคุณภาพ (Quality Research)  ผูว้จิยัใชเ้ครืองมือในการวจิยัเป็นแบบสมัภาษณ์ (Interview) เป็นแบบกึงมีโครงสร้าง  (Semi – Structered Interview) โดยแบ่งแบบสมัภาษณ์เป็น 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ชุดที 1 : กลุ่มชาวบา้นชุมชนบา้นบางเตย  มีทงัหมด 3 ตอนดงันี  ตอนที 1 วิเคราะห์จาก SWOT สัมภาษณ์เรืองจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพฒันา ผลิตภัณฑ์ออนไลน์  ตอนที 2 สอบถามตามแนวคิดการพฒันาโดยการพงึตนเอง  ตอนที 3 ภูมิปัญญาทอ้งถินลูกชกมีจุดเด่นอยา่งไร แบบสมัภาษณ์ชุดที 2 : กลุ่มผูเ้ชียวชาญดา้นการทาํ เพจ มีทงัหมด 3 ตอนดงันี  ตอนที 1 วิเคราะห์จาก SWOT สัมภาษณ์เรืองจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพฒันาเพจ ออนไลน์     ของกลุ่ม  ตอนที 2 สอบถามตามแนวคิดการพฒันาโดยการพงึตนเอง  ตอนที 3 สอบถามเกียวกบัจุดเด่นในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งภาคสนามไดแ้ก่ กลุ่มชาวบา้นชุมชนบา้นบางเตย  จาํนวน  7  คน กลุ่มผูน้าํ จาํนวน 4  คน ประกอบดว้ย  ผูจ้ดัการ  ฝ่ายการตลาดออนไลน์ เพจ,  ผูบ้ริหารศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล,  ผูเ้ชียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ทีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล และสังคมและบริษทัยีปอินทสสิแอนด ์จาํกดั  และกลุ่มชาวบา้นชุมชนบา้นบางเตย จาํนวน  3 คน มีผูเ้ขา้ชม เพจ ออนไลน์ ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  จาํนวน 432 คน ขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data)   ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ  ทงัภาครัฐ และเอกชนรวมถึงเอกสารแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  เพอืนาํมาเป็นแนวทางในการอภิปรายผลการวจิยั 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล     เมือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จึงไดน้าํมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนันจึงแจง้ระดบัคะแนน วเิคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ โดยผูว้จิยันาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมมาวเิคราะห์หาค่าสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับการวจิยัเชิงปริมาณ ส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาทาํการสงัเคราะห์เนือหา และสรุปผลการวจิยั 4. สถิตทิใีช้ในการวิจยั และการนําเสนอข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  นําเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ และสถิติวเิคราะห์  ผลและวจิารณ์ผล ภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชก  ปราชญช์าวบา้น มีความคิดเห็นวา่ ลูกชกนนัเมือก่อนทาํเป็นลูกชกสดขาย ขายเป็นกิโลหลงัจากนันก็มีการนาํมาแปรรูปเป็นของหวานที เรียกกนัวา่ ลูกชกลอยแกว้ หรือ ลูกชกในนาํเชือมมีจุดกาํเนิดคือเรามีทรัพยากรทอ้งถินอยูแ่ลว้ทาํอยา่งไรเราจะนําทรัพยากรทีมีอยูม่าก่อให้เกิดประโยชน์จึงมีแนวคิดนาํลูกชกมาใชป้ระโยชน์โดยการนาํมาแปรรูปลองผิดลองถูกจึงออกมาเป็นของหวานน่าทาน คือ ลูกชกลอยแกว้และสร้างรายไดใ้ห้แก่ครัวเรือนทาํให้แต่ละครัวเรือนมีรายได ้โดยมี ขนัตอนการแปรรูป  วิธีการทาํลูกชกเราตอ้งสวมถุงมือใส่เสือแขนยาวปิดเนือปิดตวัให้มิดชิดไม่เช่นนนัเราจะคนัเพราะตน้ชกมียางทีเป็นพิษทาํให้เราแพไ้ดอ้าจจะคนัตามผิวหนงัไดห้รืออาจระคายเคืองเมือเก็บลูกชกมาแลว้ใหต้ดัเป็นท่อนแลว้ตงัไฟตม้นาํให้กระทะร้อนและตม้ประมาณครึงชวัโมงหรือ  นาทีแต่ถา้หากตม้มากกวา่นนัจะทาํให้ลูกชกไม่สวยและเม็ดขา้งในก็จะแดง พอสุกไดที้ก็เอามาหันออกแลว้แกะเม็ดออกแลว้ก็ลา้งแช่นาํไวแ้ลว้ก็ลา้งให้สะอาดยางของมนัจะออกแลว้ก็แช่นาํต่ออีก - วนั จึงจะนาํวิธีการทาํลูกชกลอยแกว้ โดยตงันาํร้อนให้เดือดเทนาํตาลทรายลงไปเคียวนาํตาลทรายให้ละลายใส่ใบเตยเพือเพิมความหอมใส่เกลือลงไปเล็กนอ้ยใส่ลูกชกลงไปตม้ประมาณ  นาที ปิดเตารอให้เยน็ ทานเป็นของหวานได ้ต่อมากลุ่มผูผ้ลิตลูกชก  ผลิตภณัฑ์ชุมชน  มีความสนใจเกียวกบัการพฒันาลูกชกมาเป็นลูกชกแช่อิมอบแห้ง โดยมีการทดลองนาํลูกชกในนาํเชือม มาเชือมเพมิความหวานอีกครังดว้ยนาํตาลปึกโดยอาศยัระบบการดูดซับความหวานให้ลูกชกอมิตวั และนาํมาอบแห้งเพมิเติมดว้ยการอบรมร้อนดว้ยเครืองอบทีอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที แลว้นาํไปผึงลมเป็นเวลา 20 ชวัโมง จากนนัจะไดผ้ลิตภณัฑอ์อกมาเป็นลูกชกอบแห้ง หรือเรียกวา่ลูกชกแกว้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวดี ผลงาม. ( ) กล่าววา่  กระบวนการแช่อิมลูกชกภายใตร้ะบบออสโมซีสและการอบลมร้อนแบบถาด สามารถนําลูกชกแช่อิมอบแห้งได้จึงทาํการทดสอบคุณภาพทางกายภาพและทดสอบทางประสาทสัมผสั ผลทีได ้ ) ลูกชกทีเก็บเกียวในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม เป็นลูกชกทีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการแช่อิมอบแห้ง  ) ลูกชกแช่อิมอบแห้งมี ค่าวอเตอร์ แอคติวติี (aw) ไม่เกิน .   ) การทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสัของลูกชกแช่อิมอบแห้งดา้นรูปทรง สี กลิน รส เนือสัมผสัและความชอบโดยรวม ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับอยูใ่นเกณฑร์ะดบัชอบมาก  ) ลูกชกแช่อิมอบแหง้มีตน้ทุนการผลิตต่อปริมาณสุทธิ  กรัม .  บาท และ ) ผูเ้ขา้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยมีีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดบัมากทีสุด คาํสาํคญัจุดเด่นของผลิตภณัฑค์ือสามารถเก็บไวกิ้นไดน้านตลอดปีและสามารถนาํกลบัมาตม้ทานได ้      
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2. การพฒันาเพจออนไลน์   ตอนที  1  ขอ้มูลทวัไปผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 49.35  มีอายมุากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.83 รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 20 -30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.52  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 54.90 อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 68.63 รองลงมาคือ อาชีพพนักงานเอกชนคิดเป็นร้อยละ 13.40 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลียต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.58 รองลงมาคือ ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80   ตอนที  2  ความคิดเห็นเกียวกบั “แนวทางการพฒันา  “เพจ” ออนไลน์ เพอืเพมิช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑ ์  ลูกชกบา้นบางเตย อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา”แสดงผล ดงันี  1. ดา้นเพจออนไลน ์ตารางท ี 1  ความคิดเห็นเกียวกบัเพจออนไลน์เพอืเพมิช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ดา้นเพจออนไลน ์เพจออนไลนเ์พอืเพมิช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชก   บา้นบางเตย  ดา้นเพจออนไลน ์ X  S.D. ระดบั ความคิดเห็น 1. การทีมีเพอืนในเฟสบุ๊คนอ้ยจะส่งผลกระทบต่อทางดา้น    การเผยแพร่สินคา้ลูกชกกบั “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก    บา้นบางเตย  อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา 
3.94 0.83 มาก 

2. การใชอิ้นเทอร์เน็ตมีขอ้จาํกดั  จึงทาํใหก้ารดาํเนินงาน    เป็นไปอยา่งยากลาํบาก 3.79 0.93 มาก 
3. การนาํเสนอข่าวสารของ “เพจ”ภูมิปัญญาลูกชก    บา้นบางเตย อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ทาํใหน่้าราํคาญ 3.77 1.03 นอ้ย 
4. จาํนวนผูเ้ขา้ชม “เพจ” ภมิูปัญญาลูกชกบา้นบางเตย      อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  ขึนอยูก่บัคุณภาพของสินคา้ 3.97 0.92 มาก 
5. เนือหาการนาํเสนอของ“เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก    บา้นบางเตย  อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  มีความน่าสนใจ 4.05 0.76 มาก 

โดยรวม 3.91 0.71 มาก  จากตารางที 1 พบว่า ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดว้ยเกียวกบัเพจออนไลน์ เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ลูกชก บ้านบางเตย อาํเภอเมือง  จังหวดัพังงา ด้านเกียวกับเพจออนไลน์อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.91) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่   เนือหาการนําเสนอของ“เพจ”ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อําเภอเมือง  จังหวดัพังงา  มีความน่าสนใจ                        ( X  = 4.05) จาํนวนผูเ้ขา้ชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  ขึนอยูก่บัคุณภาพของสินคา้                ( X  = 3.97)  การทีมีเพือนในเฟสบุ๊คน้อยจะส่งผลกระทบต่อทางดา้นการเผยแพร่สินคา้ลูกชกกบั “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง   จงัหวดัพงังา ( X  = 3.94) และการใชอิ้นเทอร์เน็ตมีขอ้จาํกดัจึงทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งยากลาํบาก ( X  = 3.79) ตามลาํดบั และอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ขอ้ ซึงเป็นขอ้คาํถามเชิงลบ คือ การนาํเสนอข่าวสารของ “เพจ”ภูมิปัญญาลูกชกบา้น    บางเตย อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ทาํให้น่าราํคาญ ( X  = 3.77)  ตารางท ี 2  ความคิดเห็นเกียวกบัเพจออนไลน์เพอืเพมิช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชก บา้นบางเตย  อาํเภอเมืองจงัหวดัพงังา ดา้นแนวทางการพฒันาเพจออนไลน์  
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เพจออนไลนเ์พอืเพมิช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชก              บา้นบางเตย  ดา้นเกียวกบัแนวทางการพฒันาเพจออนไลน ์ X  S.D. ระดบั ความคิดเห็น 1. หากมีรูปภาพใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย       อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  มีความน่าสนใจจะทาํใหผู้เ้ขา้ชม     ติดตามมากขึน 
4.02 0.84 มาก 

2. การนาํเสนอข่าวสารผา่นขอ้ความ (ช่องแชท , อินบล็อก)      เป็นช่องทางทีทาํใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บข่าวสารมากขึน 4.00 0.95 มาก 
3. หากมีการใชข้อ้ความโฆษณาทีน่าสนใจ  จะทาํใหผู้เ้ขา้ชมสนใจ      “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง       จงัหวดัพงังามากขึน 

4.15 0.95 มาก 
4. ผูเ้ขา้ชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง       จงัหวดัพงังา จะมากขึนหากมีสินคา้ทีคุณภาพ       และเป็นทีตอ้งการของตลาด 

3.93 1.06 มาก 
5. หาก “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง      จงัหวดัพงังา  มีเนือหาทีน่าสนใจจะทาํใหผู้เ้ขา้ชมติดตาม     เพิมมากขึน 

4.08 0.72 มาก 
โดยรวม 4.03 0.71 มาก  จากตารางที 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดว้ยเกียวกบัเพจออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑล์ูกชกบา้นบางเตย อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ดา้นแนวทางการพฒันาเพจออนไลน์  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.03) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรกไดด้งันี หากมีการใชข้อ้ความโฆษณาทีน่าสนใจ  จะทาํให้ผูเ้ขา้ชมสนใจ “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังามากขึน( X  = 4.15)                  หาก “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย  อาํเภอเมืองจังหวดัพงังา  มีเนือหาทีน่าสนใจจะทําให้ผูเ้ขา้ชมติดตามgพิมมากขึน             ( X  = 4.08) และ  หากมีรูปภาพใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา มีความน่าสนใจจะทาํให้ผูเ้ขา้ชม ติดตามมากขึน( X  = 4.02) ตามลาํดบั กลุ่มผูเ้ชียวชาญดา้นการทาํ เพจ ออนไลน์ทงั  คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ  ฝ่ายการตลาดออนไลน์ เพจ,  ผูบ้ริหารศูนย ์    การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล และผูเ้ชียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ทีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล ได้ใหข้อ้มูลการสมัภาษณ์ไวว้่าการทาํบทความนาํมาเสนอในเวบ็ไซตห์รือการทาํเพจให้มีประสิทธิภาพและถูกใจแฟนเพจมากยงิขึนตอ้งมีเคล็ดลบัประกอบดว้ย   .ตอ้งมีการระบุขอ้มูลพืนฐานเกียวเพจออนไลน์ทีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น คาํบรรยายเกียวกบัเพจและอีเมล เบอร์โทรศพัท ์ของชาวบา้นบางเตยรวมถึงช่วงเวลาในการโพสขอ้ความนนัๆดว้ย   .ควรมีการเลือกภาพ ให้มีความเหมาะสม ซึงภาพทีใชค้วรมีสีสนัสดใสและหากเป็นภาพทีมีใบหนา้คนอยูใ่นภาพจะยงิช่วยดึงดูดความสนใจจากผูพ้บเห็นมากขึน  .ควรมีการเลือกภาพโปรไฟลที์มีความโดดเด่นสะดุดตาเพอืเพมิการจดจาํเพจของผูพ้บเห็นไดดี้ยงิขึน  .หมนัพดูคุยและตอบคาํถามกบัแฟนเพจรวมถึงผูต้ิดตามผ่านการคอมเมนตเ์พอืเป็นการเพมิความสมัพนัธ์และสร้างทศันคติดา้นบวกของแฟนเพจทีมีต่อเพจภมิูปัญญาลูกชกบา้นบางเตย 
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.กระตุน้การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคเช่น การกดไลน์ คอมเมนตแ์ละแชร์โดยใชก้ารตงัคาํถาม รวมถึงนาํเสนอเนือหาทีเป็นประโยชน์มาใชใ้นการดึงดูดความสนใจใชรู้ปภาพมาช่วยในการนาํเสนอบนเพจ  โดยผลการสาํรวจมาแลว้พบวา่การโพสตโ์ดยใชรู้ปภาพนนัเป็นรูปแบบทีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชืนชอบมากทีสุดซึงส่งผลทาํให้มีแนวโน้มในการไลน์และแชร์ต่อเพิมขึนมีการโพสต์และนาํเสนอบทความทีมีเนือหาหลากหลายและน่าสนใจเพือสร้างความแปลกใหม่ให้ผูอ่้านรู้สึกไม่เบือหน่ายและจาํเจ โพสต์ขอ้ความและเนือหาให้มีความสัน,กระชบั,ชดัเจนและถูกตอ้งหลีกเลียงการโพสต์ทีมีความยาวมากเกินไปหรือมีแต่นาํไม่มีเนือนันเอง โพสขอ้ความหรืออพัเดทบนเพจ ในปริมาณทีเหมาะสมหรือเฉลียไม่เกิน -  ครังต่อวนั ซึงหากโพสมากเกินไปอาจทาํให้แฟนเพจเกิดความรําคาญและอาจกดยกเลิกเพจได ้ สร้างเพจให้มีความน่าสนใจยู่เสมอ เช่น มีการแสดงหรือนําเสนอโชวที์น่าสนใจหรือเรียกเสียงหัวเราะจากผูช้มได ้          มีความซือสัตยแ์ละความจริงใจต่อผูบ้ริโภค ซึงหมายถึงหากมีคอมเมนตห์รือแสดงความคิดเห็นในดา้นลบจากผูบ้ริโภคควรมีการนาํเสนออยา่งตรงไปตรงมา รวมถึงยอมรับถึงสิงทีเกิดขึนและนาํขอ้ผิดพลาดนนัไปแกไ้ข มีการอพัเดตขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑต์อ้งทาํอยา่งสมาํเสมอ โดยขอ้มูลนาํเสนอตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัเรืองในเพจและตอ้งเป็นขอ้มูลผูช้มตอ้งติดตามการดูแลเพจทีเหมาะสม เช่น การลบสแปมหรือสิงรบกวน แต่ไม่ควรลบคอมเมนตที์มีการแสดงความคิดเห็นในดา้นลบออก เพือแสดงความจริงใจในการนําเสนอขอ้เท็จจริงต่อผูบ้ริโภค มีการอพัเดต เพจ ให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ  ไม่ควรมีการอพัเดตขอ้มูลบนเพจแบบอตัโนมตัโดยใช ้RSS Feed (Really Simple Syndication) หรือการอพัเดทผ่าน Twitter เพราะแฟนเพจทีมาติดตามตอ้งการติดตามข่าวสารผา่นเพจเท่านนั ซึงควรแยกช่องทางในการอพัเดตขอ้มูลอยา่งชดัเจน  ผลการวจิยัในครังนี มีประเด็นสาํคญัทีนาํมาอภิปรายดงันี ความคิดเห็นของผูค้นในสงัคมออนไลน์ทีมีต่อเหตุการณ์ในสงัคมแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการโฆษณาและการขายสินคา้ลูกชกใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย เพือสร้างเครือข่ายและการตลาดสามารถเพิมราบได ้ไดม้ากขึน  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ E. Jerome McCarthy และศิริวรรณ   เสรีรัตน์ ( ) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler)  ไวว้า่เป็นแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจทีให้บริการซึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  Ps  ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดให้ความหมายของการตลาดวา่เป็นผลงานทีเกิดขึนจากกิจกรรมทงัหลายทีเกียวกบัความพยายามให้องคก์ารบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์โดยอาศยัการคาดหมายความตอ้งการต่างๆทีสินคา้และบริการผา่นจากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ เพือตอบสนองความพอใจใหก้บัลูกคา้ โดยสรุปดงันี           1. การพฒันาบุคลากร การสร้างบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกียวกับ การสร้าง “เพจ” ออนไลน์ เช่น เป็นฝ่ายทีให้ขอ้มูลข่าวสาร เนืองจากสือประเภทนีสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านทางระบบสือออนไลน์ ถึงประโยชน์และสรรพคุณของสินคา้     2. การผลิตสือ สือเป็นเครืองมือเทคโนโลยีอยา่งหนึงทีจะช่วยให้การปฏิบติังานเผยแพร่ข่าวสารให้บรรลุไปได้ดว้ยดี และมีประสิทธิภาพยงิขึน ช่วยเร้าความสนใจ จดจาํง่าย และประหยดัเวลา มีการพฒันาการผลิตสือดา้นประโยชน์ของลูกชก ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายต่างๆซึงอาจเป็นสิงพิมพ ์สืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสือชุดเผยแพร่ซึงประกอบดว้ยเนือหา และคุณประโยชน์ประเภทต่างๆ  3. การทาํการตลาด คือ กระบวนการของการสือสารคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ หรือบริการไปยงัลูกคา้การตลาด  อาจถูกตีความวา่เป็นศิลปะแห่งการขายสินคา้ในบางครัง  แต่การขายนนัเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึงของการตลาด “เพจ” ออนไลน์ ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา ก่อให้เกิดประโยชน์ของการพฒันาการตลาดแบบออนไลน์ดา้นการใช้เพจของชุมชน ดงันี ดา้นเพจออนไลน์เพอืเพมิช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย  ดา้นเพจออนไลน ์ดา้นเพอืเพมิช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย  ดา้นเกียวกบัแนวทางการพฒันาเพจออนไลน ์ดา้นการใชข้อ้มูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิน  ดา้นภมิูปัญญา  และดา้นแหล่งเรียนรู้ 
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สรุปผลการวจิัย       ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑภู์มิปัญญาทอ้งถินลูกชกแปรรูปชุมชนบา้นบางเตย จุดเด่นคือ เป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัเกิดจากการพฒันา การปรับตวั ปรับวิถีชีวิติของคนในชุมชนบา้นบางเตย อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา เป็นจุดกาํเนิดทีมีทรัพยากรทอ้งถินทีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน  และการพฒันาผลิตภณัฑ์ลูกชกแปรรูปสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือน  ทาํให้แต่ละครัวเรือนมีรายได้เพิมขึน จากการสอบถามผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยทราบเกียวกับการนําลูกชกมาประกอบอาหาร รับประทาน  ตอ้งการให้มีการพฒันาผลิตภณัฑลู์กชกในรูปแบบอืนเพมิเติม เช่น พายลูกชก วุน้ลูกชก โดยควรมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์นดา้นรูปลกัษณ์  รสชาติ สีสนั กลิน และควรมีการพฒันาแบรนด ์หรือชือผลิตภณัฑใ์ห้ทนัสมยั จดจาํง่าย การพฒันา  “เพจ” ออนไลน์ เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา” ส่งผลให้ภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภณัฑลู์กชกเป็นทีรู้จกัมากขึน  มีคนใหค้วามสนใจติดตามขอ้มูล  เกิดการซือ-ขายออนไลน์ และมีการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายไดม้ากขึนโดยภาพรวมของการพฒันาเพจลูกชกออนไลน์อยูใ่นระดบัดีมากเมือพิจารณา รายละเอียดแต่ละประเด็น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัดา้นเพจออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ดา้นแนวทางการพฒันาเพจออนไลน์ ดา้นความคิดเห็นเกียวกบัเพจออนไลน์เพือเพิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ลูกชกบา้นบางเตย  อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ดา้นเพจออนไลน์ ดา้นความคิดเห็นเกียวกบัผลการใช้ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถินชุมชนบ้านบางเตย อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ด้านภูมิปัญญา อยูใ่นระดบัดีมาก  ทีผลวจิยัเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะวา่ใชสื้อออนไลน์เพือกระจายขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่เริมเขา้สู่เครือข่ายทางสังคม (Social Networking) มีการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลในโลกออนไลน์ผ่านทางชุมชนออนไลน์  (Online Community) ที มีลักษณะเป็นสังคมเสมือน (Virtual Community)ทําให้ผู ้คนสามารถรู้จัก พูดคุย แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร และสามารถเชือมโยงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและตลอดเวลาผ่านสือสังคมออนไลน์ (Online Social Media) อีกทงัคุณสมบติัของเครือข่ายออนไลน์ทีมีลกัษณะเป็นชุมชน สามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่สือทีมีอยูท่วัไป ซึงขอ้มูลข่าวสารเหล่านีสามารถสือสะทอ้นไดถึ้งความสนใจของผูที้ติดตามขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑ ์          ลูกชก  กิตติกรรมประกาศ คณะวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูที้ให้การสนับสนุน ให้ขอ้มูล และมีส่วนร่วมในงานวิจัยทุกท่าน จนงานวิจัยประสบความสําเร็จ ขอบคุณสาขาวิชาการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม และวิทยาลัยชุมชนพังงา ในการช่วยเหลือ  ใหค้าํปรึกษา รวมถึงใหก้าํลงัใจในการทาํงานวจิยั และขอกราบขอบพระคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ในการเปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมในการนาํเสนอผลงานวจิยัในครังนี          
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เอกสารอ้างองิ ระว ิ แกว้ใสสุก และชยัรัตน์ จุสปาโล. ( ).  เครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณี เฟสบุ๊ค (Facebook) กบัการพฒันา  ผูเ้รียน.   file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/53802-Article%20Text- 124597-1-10-20160401.pdf,   เมษายน .   เวชยนัต์  สังข์จุย้. (2552).  ง่ายใช่เลย มือใหม่หัดใช้อินเทอร์เน็ต (หนังสือชุดความรู้เพือชุมชน เล่มที 138). กรุงเทพฯ :  สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. สุวดี ผลงาม. ( )  อาหารจากลูกชก.  พงังา: วทิยาลยัชุมชนพงังา. Atcreative. ( ).  อนัดบัเวป็ไซต์ทมีีผู้ใช้งานมากทสุีดในโลก.  https://www.atcreative.co.th/10, คน้เมือ 14 เมษายน  2561. One Belife. (2561). ธุรกิจออนไลน์ ตลาดขนาดใหญ่มหาศาล แค่มีอินเตอร์เน็ต ก็เริมต้นทําธุรกิจได้แล้ว. สืบคน้เมือ 12  เมษายน .  จาก https://www.1belief.com/article/online-business/.  Sellsuki. ( ).  ปัญหาทีร้านค้าออนไลน์ใหญ่  ๆอาจจะต้องเจอในปี .  http://blog.sellsuki.co.th/problems-4-big- onlinestore,   เมษายน                           
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การออกแบบและสร้างสือการเรียนการสอนชุดทดลอง เรือง สัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน Design and Construction of Instruction Media on Experimental Set of Dynamic Viscosity  Coefficient of Glycerin  นิศามณี ฉุ้นยอ่ง * ประสงค ์ เกษราธิคุณ  สุวทิย ์ คงภกัดี  และ ศุภกร กตาธิการกลุ2 Nisamanee Chunyoung1* Prasong Kessaratikoon2 Suwit  Khongpugdee2 and Supakorn katathikankul2  บทคัดย่อ   งานวิจยันีไดท้าํการออกแบบและสร้างสือการเรียนการสอนชุดทดลอง เรือง สัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน โดยใช้ชุดตรวจวดัระยะทางด้วยเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค และชุดตรวจจับเวลาการเคลือนทีด้วยเซนเซอร์แสง เมือจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัเซนเซอร์แม่เหล็ก เพือยึดลูกกลมโลหะกบัแกนเหล็กของเซนเซอร์แม่เหล็ก กดสวติซ์เปิด-ปิดบนชุดปล่อยลูกกลมโลหะ เพือตดักระแสไฟฟ้า ซึงจะส่งผลให้ลูกกลมโลหะตกลงไปในท่อทรงกระบอกทีมี กลีเซอรีนอยู่ภายใน เวลาและระยะทางทีลูกกลมโลหะเคลือนทีไดจ้ะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร โดยใชเ้ซนเซอร์แสงและเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค ตามลาํดบั ผลการศึกษา พบวา่ สือการเรียนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึนสามารถตรวจวดัระยะทางและตรวจจบัเวลาของวตัถุในกลีเซอรีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ ดว้ยเหตุนี จึงทาํให้สามารถคาํนวณหาความเร็วปลายของลูกกลมโลหะในกลีเซอรีนไดผ้ลเป็นอย่างดี อีกทงัยงัมีตน้ทุนตาํและมีกลไกทีไม่ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี ยงัพบวา่ เมือคาํนึงถึงอิทธิพลของผนังท่อเขา้ไปดว้ย  ค่าความคลาดเคลือนของสัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน ของสือการเรียนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึนมีค่านอ้ยกวา่ % เมือเทียบกบัค่าทีไดจ้ากการใชน้าฬิกาจบัเวลา  คาํสําคญั : สัมประสิทธิความหนืดพลวตั, กลีเซอรีน, เซนเซอร์อลัตร้าโซนิค, เซนเซอร์แสง                
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ABSTRACT  This research paper presents the design and construction of instruction media on experimental set of dynamic viscosity coefficient of glycerin by using the distance measurement set with ultrasonic sensor and the timer detector set of the object motion with light sensor. The magnetic sensors connected to supplying electricity, were used to mount with the various sizes of the metal ball to the iron core of the sensor. After pressing the on-off switch for cutting the electricity, the metal ball would be released and fell into the glycerin which was contained inside a cylinder tube. The time and distance of the set of metal balls would be recorded and displayed on the 20 x 4 characters LCD screen by using the light and ultrasonic sensors, respectively. After studying with this experimental set, it was found that the correct and accurate data set of distance and time of the object motion in glycerin were measured and recorded.  Hence, the suitable values of terminal velocity of the metal ball in glycerin were easily studied and evaluated. Furthermore, this experimental set was really low cost and also easy to operate for using. Moreover, it was also found that the error of the dynamic viscosity coefficient of glycerin which studied from the experimental set comparing to the data set from using a stopwatch was less than 10% when considering the influence of the tube wall.  Keywords: Dynamic Viscosity Coefficient, Glycerin, Ultrasonic Sensor, Light Sensor              1นิสิตปริญญาโท หลกัสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์พืนฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 1Graduate Student, Master degree in Science Studies, Department of Basic Science and Mathematics, Faculty of Science, Thaksin University, Khao-Roob-Chang Sub-District, Muang, Songkhla  90000, Thailand.  2 สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนืฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 2Department of Basic Science and Mathematics, Faculty of Science, Thaksin University, Khao-Roob-Chang Sub-District, Muang, Songkhla  90000, Thailand. *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Tel.: 080-5280723, nisamanee32@hotmail.com 
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บทนํา ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในระดบัอุดมศึกษาประสบปัญหาอย่างมาก เนืองจากรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที  จะตอ้งเอืออาํนวยให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเป็นสาํคญั ซึงครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียน และตอ้งจัดการเรียนการสอนทีเหมาะสมให้กับผูเ้รียนแต่ละคน (นันทวนั ทองพิทักษ์. 2557 : 6) โดยเน้นให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองจริงควบคู่กับการเรียนทฤษฎี เพือให้ผู ้เรียนสามารถเข้าใจเนือหาได้อย่างถูกต้อง และฝึกการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในทุกด้าน เช่น การสังเกต การตงัสมมติฐาน การกาํหนดตวัแปร การทดลอง การตีความหมาย และสรุปผลการทดลอง อีกทังยงัช่วยให้ผูเ้รียนใช้เครืองมือ และเก็บรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี ( นิศาชล บุญประชม. 2551 : 1)                โดยสอดคลอ้งกบั  ชญานิศ ทองมาก (2553 : 1) ซึงกล่าววา่ ระดบัความสามารถของเด็กไทยในการเรียนวิชาฟิสิกส์อยูใ่นเกณฑที์ตาํกว่ามาตรฐาน เนืองจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเน้นทีความรู้มากกว่าการลงมือปฏิบติัจริง อาจจะทาํให้เกิดความเขา้ใจในเนือหาไดย้ากกว่า ทําให้ผูเ้รียนมีความสนใจในวิชาฟิสิกส์น้อยลง ซึงในการปฏิบัติการทดลองจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจเนือหาไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถดึงดูดให้ผูเ้รียนหันมาสนใจในวิชาฟิสิกส์มากขึนดว้ย แต่ปัญหาทีสาํคญัของการสอนดว้ยวิธีนีคือ ขาดแคลนอุปกรณ์เครืองมือ หรือชุดการทดลองทีนํามาใช้ในการสอน เนืองดว้ยงบประมาณทีไดจ้ากหน่วยงานของรัฐไม่เพียงพอต่อการจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือให้ เพียงพอต่อความต้องการ อีกทังยงัมีราคาสูงต้องนําเข้าจากต่างประเทศ                            ซึงสอดคลอ้งกบันิศาชล บุญประชม ( 2551 : 2) กล่าวว่า งบประมาณในการสอนปฏิบตัิการทดลอง จะใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง   ส่วนใหญ่ตอ้งสังซือมาจากต่างประเทศ แต่รัฐบาลจดัสรรงบประมาณให้ค่อนขา้งจาํกดัทาํให้ได้ชุดทดลองไม่เพียงพอกบัการทดลอง ดงันนัไดมี้นกัการศึกษาหรือนกัวิจยัเชิงวิทยาศาสตร์ไดส้ร้างเครืองมือหลากหลายรูปแบบ เพอืช่วยในการพฒันาการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา จากการศึกษาพบวา่การสร้างเครืองมือทีใชเ้ป็นสือการเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์จะทาํให้ผูเ้รียน หรือผูที้นาํชุดทดลองไปใช้ มีความเขา้ใจไดม้ากขึน แต่สือการเรียนการสอนยงัไม่ไดมี้การนาํเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาใช ้หรือนาํมาใชน้้อยมาก ดงันนัในการพฒันาสือการเรียนการสอนในปัจจุบนั ควรนาํเทคโนโลยทีางดา้นอิเล็กทรอนิกส์เขา้มามีบทบาทต่อการใชง้านให้มากขึนในการพฒันาสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน เพือให้มีความน่าสนใจ เขา้ใจในเนือหาไดง่้ายขึน ให้ผลทีแม่นยาํและมีประสิทธิภาพ มีขอ้ผิดพลาดน้อยลง มีความปลอดภยัมากขึน ลดระยะเวลาในการทาํงาน ลดตน้ทุนในการผลิต เนืองดว้ยมีขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆไดง่้าย และสะดวกต่อการนาํไปประยกุตใ์ชง้านในดา้นต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ จากเหตุผลทีกล่าวมาทงัหมด จะเห็นไดว้า่ในการเรียนการสอนทีใชสื้ออุปกรณ์ จะทาํให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีดีขึน และพบวา่ไดมี้ผูศึ้กษาเกียวกบัความหนืดของกลีเซอรีนหลายท่าน ไดแ้ก่ สมจิตร มาศงูเหลือม (  : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาการหาความหนืดของของเหลว โดยใชว้ิธีตามกฎของสโตกส์และ กฎของปัวเซย ์อรุณรัศมี จนัทพรม (  : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของรัศมีของลูกปืนกลมต่ออตัราเร็วทีตกผา่นกลีเซอรีนตามกฎของสโตกส์ หทยัชนก เพ็ชรมาตศรี (  :  - ) ศึกษาเทคนิคการวดัความหนืดโดยอาศัยการตกของวตัถุทรงกลมโดยใช้มาตรวดัความหนืดชนิดหมุน (บรุคฟิลด์) สําหรับการสังเกตการเปลียนแปลงตําแหน่งของวตัถุทรงกลมทีกําลังตกลงมา Sirisathitkul et. al. (  : - ) ทาํการหาอตัราเร็วและอตัราเร่งของวตัถุทีตกอย่างอิสระ โดยใชไ้ฟลว์ีดีโอดว้ยโปรแกรมจากกลอ้งวีดีโอ และโปรแกรม Photoshop สําหรับการทดลองการตกของวตัถุอยา่งอิสระทีอยูใ่นอากาศ และในกลีเซอรีนจะประเมินจากชุดภาพ และความเร็วเฉลียจากการเปลียนแปลงตาํแหน่งในแต่ละระยะห่าง มณฐญ์ภทัร ศิริวฒัพงศ ์(  :  - ) ไดศึ้กษาการออกแบบและสร้างชุดทดลองสําหรับหาค่าอัตราเร็วของโลหะกลมในของเหลวของโลหะกลมรัศมี .  .  และ .  mm สุภทัรา ลิมสุวรรณ (  :  - ) ไดศึ้กษาชุดการทดลองสาํหรับหาอตัราเร็วสาํหรับการไหลของของเหลวโดยอาศยัหลกัความสมดุลระหว่างแรงของการเคลือนไหวของของเหลวและแรงแม่เหล็ก และรัชดา สุขพนัธุ์ (  :  - ) ไดศึ้กษาการหาความหนืดของของเหลวของกรีเซอรีน นาํมนัปาลม์ และนาํมนัหมู โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ภาพวีดีโอดิจิตลัโหมดภาพยนตร์ทีมีความเร็วสูง  HS, 720 HS และ ,080 HS และวิธีการจบัเวลา แต่ยงัไดผ้ลยงัไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฏี และไม่สามารถทีจะทดลองไดอ้ย่างง่ายดาย เนืองจากการทดลองจะสงัเกตไดค้่อนขา้งยาก อีกทงัยงัมีขอ้จาํกดัต่าง  ๆและไม่ทนัสมยั ดงันนัผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการ
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ออกแบบและสร้างสือการเรียนการสอนชุดทดลองในการหาค่าสัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน สามารถนาํมาใชเ้ป็นสือการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึน มีความทันสมัย เนืองจากมีการนําอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย มีการแสดงผลบนเครืองมือผ่านจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร ซึงในการออกแบบไดใ้หค้วามสาํคญักบัการใชพ้ลงังาน ตน้ทุนการผลิตและความสามารถในการผลิตไดภ้ายในประเทศ ทาํให้ประกอบไดง่้าย ตน้ทุนตาํและมีกลไกทีไม่ซบัซอ้นง่ายต่อการใชง้าน   วธิีดําเนินการวจิัย วสัดุอปุกรณ์ เซนเซอร์แม่เหล็ก           1  อนั ลูกกลมโลหะทีมีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 4.75, 5.00, 5.55, 6.34, 7.14 และ 8.00 มิลลิเมตร อยา่งละ   1  ลูก สวติซ์กดติด - ปล่อยดบั        2  อนั สวติซ์เปิด - ปิด         1  อนั เซนเซอร์อลัตร้าโซนิค        1  อนั ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560      1  อนั ตลบัเมตร          1  อนั Laser 5 V          2  อนั ท่อทรงกระบอก         1             หลอด สารเคม ีกลีเซอรีนความเขม้ขน้ 99 %        โปรแกรมทใีช้ในการวิจยั  โปรแกรม Arduino ศึกษาและออกแบบสือการเรียนการสอนชุดทดลอง เรือง สัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที 1 ชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็ก ส่วนที 2 ชุดวดัระยะทางด้วยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค ส่วนที 3 ชุดการจบัเวลาในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะ และ ศึกษาการตกใน ของเหลวกลีเซอรีน  1. ชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหลก็ ในการศึกษาและออกแบบชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใชเ้ซนเซอร์แม่เหล็ก ซึงมีหลกัการทาํงานดงัภาพที 1 ในการวิจยัครังนีไดใ้ชลู้กกลมโลหะ ดงัภาพที 2 ทีมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4.75, 5.00, 5.55, 6.34, 7.14 และ 8.00 มิลลิเมตร โดยชุดปล่อยลูกกลมโลหะครังนีใชห้ลกัการเหนียวนาํแม่เหล็กของเซนเซอร์แม่เหลก็ ซึงภายในประกอบไปดว้ยเสน้ลวดทองแดงขนาดต่างๆ มาพนัรอบๆแกนเหล็กจาํนวนรอบทีแตกต่างกนั เพอืสร้างขดลวดโซลีนอยด ์และเมือต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 2 - 6 โวลต ์โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวดโซลีนอยด์ ซึงแท่งเหลก็ทีอยู่ภายในขดลวดโซลีนอยด์ ทาํให้เกิดเป็นอาํนาจแม่เหล็กเพือยดึติดลูกกลมโลหะ และในการปล่อยลูกกลมโลหะจะใชส้วติซ์เปิด – ปิด สาํหรับตดักระแสไฟฟ้าทีจ่ายใหก้บัขดลวดโซลีนอยด ์เพอืปล่อยลูกกลมโลหะใหต้กลงมา   
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ภาพท ี1 หลกัการทาํงานของชุดปล่อยลูกกลมโลหะ  

 
ภาพท ี2 ลูกกลมโลหะ  2. ชุดวดัระยะทางด้วยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensor) หลกัการทาํงานของการวดัระยะทางในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะมีดงันีคือ การวดัระยะทางดว้ยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคดงัภาพที 3 สามารถวดัระยะทางได้ตงัแต่ 0.01 เมตรไปจนถึง 4 เมตร ซึงมีความแม่นยาํ และเทียงตรงสูง นํามาต่อเขา้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 โดยใชห้ลกัการปล่อยสัญญาณพลัส์   หรือสัญญาณดิจิตอลทีช่อง Trigger ไปยงัพืน แลว้สะทอ้นของคลืนเสียงทีปล่อยออกมากลบัมายงัช่อง Echo ซึงเป็นตวัรับสัญญาณพลัส์ จากหลกัการดงักล่าวสามารถนาํมาสร้างเป็นเซนเซอร์วดัระยะทางได ้เพือหาระยะห่างระหวา่งเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 1กบัเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 2 โดยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคทีติดอยูก่บัเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 1 จะส่งสญัญาณไปยงัฐานรองรับสัญญาณซึงติดอยูก่บัเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 2 แลว้สะทอ้นกลบัมายงัเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค         โดยสัญญาณทีได้จะอยู่ในรูปความกวา้งของพลัส์ทีมีสัมพนัธ์กับระยะทางของลูกกลมโลหะทีตรวจจับได ้ซึงสามารถคาํนวณหาไดจ้ากเวลาทีรับเสียงสะทอ้นกลบัมาและความเร็วเสียงในอากาศมีค่าเท่ากบั 346 เมตรต่อวินาที จากนนัส่งไปประมวลผลผ่านไมโครโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 แล้วแสดงผลผ่านจอ LCD ขนาด 20x4 ตัวอักษร              ดงัภาพที 4  

 
ภาพท ี3 เซนเซอร์อลัตร้าโซนิค 
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ภาพท ี4 หลกัการทาํงานในการวดัระยะทางการเคลือนทีของลูกกลมโลหะ 

ขนัตอนการทดลอง 1. จดัอุปกรณ์ดงัภาพที 5 (ก) โดยติดตงัสายแลน (Lan) ของเซนเซอร์วดัระยะทางทีดา้นหลงัของกล่องควบคุมการทาํงาน ดงัภาพที 5 (ค) เพือทาํการทดลอง จากนนัเขียนโปรแกรม Arduino ใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 อ่านค่าระยะทางจากเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค โดยทาํการกดปุ่ มกดติดปล่อยดบัสีดาํบนกล่องควบคุมการทาํงาน ดงัภาพที 5 (ข) เพือทาํการทดสอบค่าความแม่นยาํของชุดเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคในการวดัระยะทาง เมือทาํการเทียบกบัตลบัเมตรและเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคทีแสดงผลบนจอ LCD ขนาด 20x4 ตวัอกัษร 2. วดัระยะห่างจากเซนเซอร์จับเวลาตวัที 1 กับเซนเซอร์จับเวลาตวัที 2 กําหนดระยะทาง 20 เซนติเมตร เปรียบเทียบระยะทางด้วยตลบัเมตรและเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค โดยทําการบันทึกระยะทางจากนันทําซาํจาํนวน      10 ครัง เพือหาความสามารถในการทาํซาํ 3. ปรับระยะห่างระหว่างเซนเซอร์จบัเวลาทงัสองเพิมขึนครังละ 5 เซนติเมตร จนถึงระยะ 60 เซนติเมตร บันทึกผลการทดลองตามลาํดบั นาํค่าทีไดม้าเขียนกราฟ หาความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะทางทีวดัไดจ้ากเซนเซอร์ อลัตร้าโซนิคกบัค่าทีวดัไดก้บัตลบัเมตร เพอืเปรียบเทียบความแม่นยาํของการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี5 (ก) สือการเรียนการสอนชุดลอง เรืองสมัประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน (ข) และ (ค) กล่องควบคุมการทาํงาน  

(ข) ด้านหน้าของกล่องควบคุมการท ํางาน 

(ค) ด้านหลงัของกล่องควบคุมการทาํงาน (ก) สือการเรียนการสอนชุดทดลอง 
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3. ชุดการจบัเวลาในการเคลือนทขีองลูกกลมโลหะ และศึกษาการตกในของเหลวกลีเซอรีน  ในการสร้างชุดจบัเวลาในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะ จะใช้หลกัการของเซนเซอร์แสงในการจบัเวลา โดยออกแบบการทาํงานของวงจรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกใชเ้ป็นตวัส่ง  และส่วนทีสองเป็นการรับคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากส่วนแรก เพือใชใ้นการสร้างสัญญาณลอจิกทีเป็น ลอจิก “0” และลอจิก “1” สัญญาณทีเป็นลอจิก“0”  เกิดขึนในกรณีทีไม่มีลูกกลมโลหะเคลือนทีผ่าน และสัญญาณทีเป็นลอจิก“1” เกิดขึนในกรณีทีมีลูกกลมโลหะเคลือนทีผ่าน จากหลกัการดงักล่าวสามารถนาํมาสร้างเป็นเซนเซอร์จบัเวลาได ้โดยเมือวตัถุเคลือนทีผ่านเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 1 ซึงมีสัญญาณลอจิก “0” ไดเ้ปลียนเป็น ลอจิก “1” ทาํให้เซนเซอร์เริมจบัเวลา และเมือลูกกลมโลหะผ่านเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 2 สัญญาณลอจิกจะเปลียนค่าจากลอจิก “0” เป็น ลอจิก “1” เพือหยุดเวลา จากนันขอ้มูลทีไดจ้ะประมวลผลโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3  การทดลองสือการเรียนการสอนชุดทดลอง เรือง สัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน  ผูว้ิจัยไดแ้บ่งวิธีการทดลองออกแบบ 2 ตอน คือ ตอนที 1 หาค่าความหนาแน่นของลูกกลมโลหะ และตอนที 2 สัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน ซึงมีขนัตอนการทดลองดงัต่อไปนี ตอนท ี1 หาค่าความหนาแน่นของลูกกลมโลหะ 1. นาํลูกกลมโลหะทงั 3 ขนาด มาวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางดว้ยไมโครมิเตอร์ แลว้บนัทึกค่ารัศมีของลูกกลมโลหะทงั 3 ขนาด 2. ชงัหามวลของลูกกลมโลหะ (m) ทงั 3 ขนาด ดว้ยเครืองชงันาํหนกั แลว้บนัทึกค่าลงในตารางบนัทึกผล 3. คาํนวณหาปริมาตรของลูกกลมโลหะ (V) จากสมการที (1) พร้อมทงับนัทึกค่าลงในตารางบนัทึกผล  
 3

πr4V 3      --------- (1) 
4. คาํนวณหาความหนาแน่นของลูกกลมโลหะ โดยนาํมวลของลูกกลมโลหะ (m) หารดว้ยปริมาตรของลูกกลมโลหะ (V) ดงัสมการที (2) พร้อมทงัหาค่าความหนาแน่นเฉลีย แลว้บนัทึกค่าลงในตารางบนัทึกผล 
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m3

V
m

      --------- (2) 
ตอนท ี  การหาค่าสัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน 1. จดัอุปกรณ์การทดลอง ดงัภาพที 5 (ก) โดยติดตงัสายแลน (Lan) จากชุดปล่อยลูกกลมโลหะ ชุดวดัระยะทางดว้ยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค และชุดตรวจจบัเวลาในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะกบักล่องควบคุมการทาํงาน ดงัภาพที 5 (ค) วดัอุณหภูมิของกลีเซอรีนในท่อทรงกระบอกดว้ยเทอร์โมมิเตอร์ใหมี้อุณหภูมิ 25◦ C แลว้จึงทาํการทดลอง 2. จ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กบัขดลวดโซลีนอยด์ โดยให้ลูกกลมโลหะติดอยูก่บัแกนเหล็กของขดลวดโซลีนอยด ์3. กดสวิตซ์เปิด-ปิด เพือทําการปล่อยลูกกลมโลหะลงในท่อทรงกระบอก ซึงมีกลีเซอรีนอยู่ภายในเมือลูกกลมโลหะเคลือนทีผา่นเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัที 1 เวลาจะเริมจบั และเมือเคลือนทีผา่นเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัที 2 ก็จะแสดงเวลาในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะ 4. อ่านค่าเวลาทีไดจ้ากจอแสดงผล LCD ขนาด 20x4 ตวัอกัษร บนกล่องควบคุมการทาํงาน ดงัภาพที 5 (ข) แลว้บนัทึกผล  5. เมือกดปุ่มกดติดปล่อยดับสีดาํทีกล่องชุดควบคุมการทาํงาน บนกล่องควบคุมการทาํงาน ดงัภาพที 5 (ข) ชุดตรวจวดัระยะทางจะทาํการวดัระยะทางจากเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัที 1 ไปยงัเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัที 2 
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6. อ่านค่าระยะทางทีไดจ้ากจอแสดงผล LCD ขนาด 20x4 ตวัอกัษร บนกล่องควบคุมการทาํงาน ดงัภาพที 5 (ข) แลว้บนัทึกผล กดปุ่ มกดติดปล่อยดบัสีแดง บนกล่องควบคุมการทาํงาน เพอืรีเซ็ตค่า สาํหรับทาํการทดลองใหม่ 7. ทดลองซาํจาํนวน 3 ครัง แลว้นาํมาคาํนวณหาค่าเวลาเฉลีย และระยะทางเฉลีย  8. เปลียนลูกกลมโลหะ อีก 2 ขนาด ทาํซาํจาํนวน 3 ครัง แลว้นาํมาคาํนวณหาค่าเวลาเฉลีย และระยะทางเฉลีย  
9. นาํค่าเวลาเฉลียและระยะทางเฉลียทีได ้มาคาํนวณค่าความเร็วปลาย แลมดา () ซึงขึนอยูก่บั R

rλ โดยที r คือ รัศมีของลูกกลมโลหะ มีหน่วยเป็นเมตร และ R คือ รัศมีของท่อทรงกระบอกมีขนาดเป็น 0.00135 เมตร อิทธิพลของผนังท่อ (  λk ) และความหนืดของกลีเซอรีนอนัเนืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อ ซึงคาํนวณหา จากสมการที (3) 
   




5
653 1

75857.01
72603.07068.10865.2105.21k    --------- (3) 

และความหนืดของกลีเซอรีน อนัเนืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อ ดงัสมการที (4) 
 2

t
grk9
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       --------- (4) 

10. คาํนวณหาร้อยละความคลาดเคลือน (E) ของค่าสัมประสิทธิความหนืดของกลีเซอรีนอนัเนืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อ จากการทดลองเทียบกบัค่าสัมประสิทธิความหนืดมาตรฐานของกลีเซอรีน ทีอุณหภูมิ 25 ◦C ซึงมีค่าเท่ากบั 2m/Ns954.0ทียอมรับทาํการทดลองซาํ เพอืหาค่าความสามารถในการทาํซาํ โดยหาไดจ้ากสมการที (5)  
%100

2
21E 

     --------- (5) 
เมือ  E   คือ ความคลาดเคลือน มีหน่วยเป็น %   1  คือ ความหนืดจากการทดลอง มีหน่วยเป็น 2Ns/m  
2  คือ ความหนืดมาตรฐาน มีหน่วยเป็น 2Ns/m   ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลการสร้างชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็ก  สําหรับการสร้างชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็ก ลูกกลมโลหะสามารถยึดติดกับเซนเซอร์แม่เหล็ก เนืองจากเกิดการเหนียวนาํของสนามแม่เหล็ก ทาํให้มีอาํนาจเป็นแท่งแม่เหล็กชวัคราว โดยมีสวิทซ์เปิด-ปิดเป็นตวัตดักระแสไฟฟ้า เมือกดสวิทซ์เพือตดักระแสไฟฟ้า จึงทาํให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไป จึงทาํให้ลูกกลมโลหะตกลงอยา่งอิสระ 2. ผลการสร้างชุดวดัระยะทางด้วยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensor) ในการวดัระยะทางการเคลือนทีของลูกกลมโลหะ โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 ประมวลผลระยะทางทีอ่านไดจ้ากเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค และแสดงผลผา่นจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร โดยทาํการติดตงัเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคให้ติดอยูก่บัเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 1 และติดตงัฐานรองรับสัญญาณติดอยูก่บัเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 2 เพือทาํการทดสอบหาความสามารถในการทาํซาํของชุดเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค โดยทาํการทดลอง 10 ครัง ในการวดัระยะทางจากเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 1 กบัเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 2 ทีระยะทาง 20 เซนติเมตร เมือเทียบกบัระยะทางทีวดัดว้ยตลบัเมตร ไดผ้ลดงัภาพที 6 พบว่ามีความสามารถในการทาํซาํเท่ากบั 0.01 % และเพือหาค่าความแม่นยาํของชุดเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค เมือเทียบกับ
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ระยะทางทีวดัดว้ยตลบัเมตร ตงัแต่ระยะทาง 5 เซนติเมตร เพิมขึนครังละ 5 เซนติเมตร จนถึง 60 เซนติเมตร พบวา่มีความคลาดเคลือน 0.795 % ดงัภาพที 7 

 ภาพท ี6 เปรียบเทียบระยะทางทีวดัดว้ยตลบัเมตรและจากเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคทีระยะ 20 เซนติเมตร 

 ภาพท ี7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะทางทีวดัดว้ยตลบัเมตรและเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค 3. การสร้างชุดการจบัเวลาในการเคลือนทขีองลูกกลมโลหะ ทาํการปล่อยลูกกลมโลหะ โดยใชเ้ซนเซอร์แม่เหล็ก เมือลูกกลมโลหะผ่านเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 1 เซนเซอร์เริมทาํการจบัเวลา ซึงผูว้จิยัทาํการจบัเวลาดว้ยนาฬิกาจบัเวลาดว้ยเช่นกนั และเมือผ่านเซนเซอร์จบัเวลา    ตวัที 2 เซนเซอร์จะทาํการหยดุเวลา ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 จะประมวลผลแลว้ส่งขอ้มูลมาแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร ดงัภาพที 8 ผูว้ิจยัทาํการหยดุเวลาของนาฬิกาจบัเวลา ซึงไดค้่าเวลาจากนาฬิกาจบัเวลาและจากเซนเซอร์จบัเวลา เมือทาํการกดปุ่ มกดติดปล่อยดบัสีดาํบนกล่องควบคุมการทาํงาน ดงัภาพที 5 (ข) เพือทาํการอ่านค่าระยะทางระหวา่งเซนเซอร์จบัเวลาตวัที 1  และเซนเซอร์จบัเวลาตวัที  ก็จะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร ดังภาพที 9 คาํนวณค่าอตัราเร็วเฉลียจากนาฬิกาจบัเวลาและจากเซนเซอร์จบัเวลาไดผ้ลการคาํนวณดงัภาพที 10 พบวา่ ขนาดของลูกกลมโลหะมีผลต่อเวลาทีใชใ้นการเคลือนที โดยลูกกลมโลหะทีมีขนาดเล็กจะใชเ้วลาในการตกเคลือนทีในกลีเซอรีนมากกวา่ลูกกลมโลหะทีมีขนาดใหญ่ ซึงมีแนวโน้มไปทางเดียวกนั และเวลาทีไดจ้ากนาฬิกาจบัเวลามีค่าใกลเ้คียงกบัเซนเซอร์จบัเวลาทีสร้างขึน และจากภาพที 11 ขนาดของลูกกลมโลหะส่งผลต่ออตัราเร็วเฉลีย หมายความวา่ขนาดของลูกกลมโลหะเพิมขึน อตัราเร็วก็จะเพิมตามไปดว้ย 
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  ภาพท ี8 เวลาทีแสดงผลผา่นจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร  

  ภาพท ี9 ระยะทางทีแสดงผลผา่นจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร 

 ภาพท ี10 เวลาจากนาฬิกาจบัเวลา และจากเซนเซอร์จบัเวลาจากการเคลือนทีของลูกกลมโลหะแต่ละลูก   ทีระยะ 20 เซนติเมตร 
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 ภาพท ี11  อตัราเร็วเฉลียจากนาฬิกาจบัเวลา และจากเซนเซอร์จบัเวลาจากการเคลือนทีของลูกกลมโลหะแต่ละลูก          ทีระยะ 20 เซนติเมตร 
ในการวจิยัครังนีผูว้ิจยัไดท้ดลองหาความหนืดของกลีเซอรีน โดยใชท่้อทรงกระบอก และลูกกลมโลหะ เมือลูกกลมโลหะเคลือนทีผ่านท่อทรงกระบอก ซึงภายในบรรจุกลีเซอรีน จะส่งผลให้เกิดแรงกระทาํบริเวณดา้นขา้งระหวา่งผนงัท่อทดลองกบัลูกกลมโลหะ สําหรับการวิจยัในครังนีจึงจาํเป็นตอ้งคาํนวณค่าอิทธิพลของผนังท่อ เพือทาํให้ผลการทดลองมีความผิดพลาดนอ้ยทีสุด เนืองมาจากความเร็วของลูกกลมโลหะเมือทีเคลือนทีในท่อทดลอง อีกทงัโมเดลของฮาเบอร์แมนและเซรี พบวา่ ขนาดท่อทดลองทีแตกต่างกนัจะมีค่าอิทธิพลผนงัท่อไม่เท่ากนั โดยท่อทีมีขนาดเล็กจะมีอิทธิพลผนงัท่อมากกวา่ท่อขนาดใหญ ่ผลทดลองมีความสอดคลอ้งกบัโมเดลของฮาเบอร์แมนและเซรี ซึงสามารถแสดงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนของ 





R
r และค่าอิทธิพลของผนงัท่อ 




R
rk ไดด้งัภาพที 12 

 ภาพท ี12 อตัราส่วนระหวา่ง 
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โดยจากกราฟแสดงอตัราส่วนระหวา่ง 
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r ทีใชใ้นการวจิยัครังนีกบัค่าอิทธิพลของผนงัท่อ 
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rk พบวา่ค่าอิทธิพลของ

ผนังท่อจะเพิมขึนตามสัดส่วนของค่า 



R
r ด้วยเช่นกนั ในการคาํนวณหาค่าแลมดา () ซึงขึนอยูก่ับ R

r โดยที R คือ 
รัศมีของท่อทรงกระบอก มีขนาดเป็น 0.00135 เมตร และอิทธิพลของผนงัท่อ (  k )  ไดค้่าดงัตารางที 1  
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ตารางท ี1 ค่าแลมดา () อิทธิพลของผนงัท่อ (  k ) ของลูกกลมโลหะแต่ละลูก รัศมีของลูกกลมโลหะ(m) ค่าแลมดา () อิทธิพลของผนงัท่อ (  k ) 0.004750 0.176 1.560 0.005000 0.185 1.605 0.005550 0.206 1.709 0.006340 0.235 1.880 0.007140 0.264 2.081 0.008000 0.296 2.337 จากตารางที 1 ทาํให้ทราบวา่ขนาดของรัศมีของลูกกลมโลหะทีมากขึนส่งให้ค่าแลมดา () มีค่ามากขึนตามไปดว้ย และ ส่งผลต่ออิทธิพลของผนงัท่อ (  k ) ดว้ย ดงันนัจึงจาํเป็นทีจะตอ้งคิดอิทธิพลของผนงัท่อ เนืองจากอิทธิพลของผนงัท่อ (  k ) มีค่าไม่เท่ากนั ดงันนัจึงไม่สามารถนาํมาหาความชนัได ้จากการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเนืองมาจากอิทธิพลของผนังท่อทีไดจ้ากนาฬิกาจบัเวลา และจากสือการเรียนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึน และค่าความคลาดเคลือนจากนาฬิกาจบัเวลา และจากสือการเรียนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึน เป็นดงัตารางที 2 ตารางท ี2 ค่าสมัประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเนืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อและค่าความคลาดเคลือน จาก นาฬิกาจบัเวลา และจากอุปกรณ์ทีสร้างขึน ของลูกกลมโลหะแต่ละลูก 
รัศมีของลูกกลมโลหะ(m) 

สัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเนืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อของนาฬิกาจบัเวลา ( 3m/Ns ) 

สั มประสิ ทธิ ความหนื ดพลวัตของกลี เซอรี นอันเนืองมาจากอิทธิพลของผนังท่อของสือการเรียนก ารส อ น ชุ ด ท ด ล อ ง ทีสร้างขึน  ( 3m/Ns ) 

ค่ าค วาม ค ลาดเ ค ลื อ น จ า กนาฬิกาจบัเวลา  (%) 

ค่ าค วาม ค ลาดเค ลือน จากสือก า ร เรี ย น ก า รสอนชุดทดลองทีสร้างขึน (%) 
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 พบวา่สมัประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเนืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อของนาฬิกาจบัเวลา และสัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเนืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อของสือการเรียนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึน มีค่าใกลเ้คียงกนั ต่างกนัทีทศนิยมตาํแหน่งที 3 ยกเวน้ลูกกลมโลหะทีมีรัศมีขนาด  0.003570 เมตร ซึงทาํให้มีค่าความคลาดเคลือนต่างกนัและค่าความคลาดเคลือนจากการคาํนวณพบวา่ ค่าความคลาดเคลือนจากนาฬิกาจบัเวลา และค่าความคลาดเคลือนจากสือการเรียนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึน มีค่าความผิดพลาดทุกลูกนอ้ยกวา่ 5% ยกเวน้ลูกกลมโลหะทีมีรัศมีขนาด  0.003570 เมตร ทีไดจ้ากนาฬิกาจบัเวลา มีค่าความคลาดเคลือนเป็น 5.66 ซึงยงัอยูใ่นช่วงทีรับได ้   
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สรุปผลการวจิัย งานวิจยันีไดศึ้กษาการออกแบบและสร้างสือการเรียนการสอนชุดทดลองเรือง สัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน โดยใชห้ลกัการวดัระยะทางดว้ยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคและชุดตรวจจบัเวลาในการเคลือนที ซึงใชเ้ซนเซอร์แสง สือการเรียนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึนประกอบดว้ย ชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใชเ้ซนเซอร์แม่เหล็ก ชุดวดัระยะทางดว้ยเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensor) ชุดการจับเวลาในการเคลือนทีของลูกกลมโลหะ และกล่องควบคุมการทํางาน ค่าระยะทางและเวลาทีลูกกลมโลหะเคลือนทีไดจ้ะแสดงผลผา่นจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร ในการวดัระยะทางดว้ยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค เมือทาํการทดลองซาํ 10 ครัง พบวา่ มีความสามารถในการทาํซาํ 0.01 % และ เมือเปรียบเทียบกบัตลบัเมตร มีค่าความคลาดเคลือน 0.795 % และจากการศึกษาความสัมพนัธ์ของลูกกลมโลหะกบัเวลาทีใชใ้นการเคลือนทีผ่านเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัที 1 และเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัที 2 ทีมีระยะห่างกนั 20 เซนติเมตร พบวา่ลูกกลมโลหะทีมีขนาดเล็กจะใชเ้วลาในการตกเคลือนทีในกลีเซอรีนมากกวา่      ลูกกลมโลหะทีมีขนาดใหญ่ ซึงมีแนวโนม้ไปทางเดียวกนั และเวลาทีได้จากนาฬิกาจบัเวลามีค่าใกลเ้คียงกบัเซนเซอร์จบัเวลาทีสร้างขึน และขนาดของลูกกลมโลหะเพมิขึน อตัราเร็วก็จะเพมิตามไปด้วย ดังนันจึงจาํเป็นตอ้งคาํนวณค่าอิทธิพลของผนังท่อ เพือทําให้ผลการทดลองมีความผิดพลาดน้อยทีสุด ซึงพบว่าสัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเนืองมาจากอิทธิพลของผนังท่อของนาฬิกาจบัเวลา และสัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเนืองมาจากอิทธิพลของผนังท่อของสือการเรียนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึน มีค่าใกลเ้คียงกนัยกเวน้ลูกกลมโลหะทีมีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร และค่าความคลาดเคลือนจากการคาํนวณพบวา่ ค่าความคลาดเคลือนจากนาฬิกาจบัเวลา และค่าความคลาดเคลือนจากสือการเรียนการสอนชุดทดลองทีสร้างขึน มีค่าความผิดพลาดทุกลูกน้อยกวา่ 5% ยกเวน้ลูกกลมโลหะทีมีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร เวลาทีไดจ้ากนาฬิกาจบัเวลา มีค่าความคลาดเคลือนเป็น 5.66 % ซึงอยูใ่นช่วงทีรับได ้ ผลจากการทดลองสามารถสรุปไดว้า่ สือการเรียนการสอนชุดทดลองเรือง สัมประสิทธิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน ทีสร้างขึนไดผ้ลสอดคลอ้งกบัชุดทดลองมาตรฐานทีสงัซือมาจากต่างประเทศ ดงันนัสือการเรียนการสอนชุดทดลองทีสร้างสามารถนําไปใช้ในระดับมธัยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้ อีกทงัยงัมีตน้ทุนในการผลิตตาํ และมีกลไกทีไม่ซบัซอ้นง่ายต่อการใชง้าน  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณทุนเงินอดุหนุนการทาํวทิยานิพนธ์แบบบางส่วนจากงบประมาณแผน่ดินปี พ.ศ. 2560 ครงัที 2  จากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ  เอกสารอ้างองิ ชญานิศ ทองมาก.  2553. อุปกรณ์หัววดัฮอลล์ทีผลิตขึนสําหรับการเรียนการสอนฟิสิกส์ เรือง สนามแม่เหล็กทีเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผา่นลวดตวันาํตรงและขดลวดโซลินอยด.์  การศึกษาคน้ควา้อิสระ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, กรุงเทพฯ.  นันทวนั ทองพิทักษ์.  2559.  การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง, น. 527-542. ใน Veridian E-Journal, มหาวทิยาลยัศิลปากร.   นิภาวลั หาญสันเทียะ.  2552. การพฒันาชุดทดลอง Faraday disk.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, กรุงเทพฯ.  นิศาชล บุญประชม.  2551. การสร้างชุดทดลองหาค่าสัมประสิทธิการขยายตวัเนืองจากความร้อน.  การศึกษาคน้ควา้อิสระ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, กรุงเทพฯ.  
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มณฐ์ญภทัร ศิริวฒัพงศ.์ .  การออกแบบและสร้างชุดทดลองสาํหรับหาค่าอตัราเร็วของโลหะทรงกลมในของเหลว.      วทิยานิพนธ์ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต.  มหาวทิยาลยับูรพา, ชลบุรี.   รัชดา สุขพนัธ์ุ.  ( ).  การเปรียบเทียบการหาความหนืดของของเหลว โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ภาพวดีีโอดิจิตลัและ    วิธีการจบัเวลา.  วทิยานิพนธ์ วทิยาศาตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, กรุงเทพฯ. สมจิตร มาศงูเหลือม. 2549. การหาความหนืดของของเหลวโดยใชว้ิธีตามกฎของสโตกส์และกฎของปัวเซย.์ วทิยานิพนธ ์   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยับูรพา, ชลบุรี. สุขสวสัดิ เชียงหว่อง.  2557.  การวดัความหนืดของกลีเซอรีนโดยอาศยัการเคลือนทีของฟองอากาศ.  วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, กรุงเทพฯ.  สุเจนต ์พรหมเหมือน, ปิติ พานิชายนุนท,์ ศุภกร กตาธิการกุล, สุประดิษฐ์ ยวนทอง, อาณัฐ พริกเล็ก และไกรสร เอียดเนตร. รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาต้นแบบชุดการทดลองการตกอย่างอิสระ. รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  มหาวทิยาลยัทกัษิณ. สุภทัรา แสงบรรจบ.  2557. ชุดการทดลองสําหรับหาอตัราเร็วสําหรับการไหลของของเหลวโดยอาศยัหลกัความสมดุลระหว่างแรงของการเคลือนไหวของของเหลวและแรงแม่เหล็ก. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, กรุงเทพฯ. หทยัชนก เพช็รมาตศรี.  2555. เทคนิคการวดัความหนืดโดยอาศยัการตกของวตัถุทรงกลมโดยใชข้องเหลว.  วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, กรุงเทพฯ.  อรุณรัศมี จนัทพรม.  2552. ศึกษาผลของรัศมีต่ออตัราเร็วทา้ยของลูกปืนกลมทีตกผ่านกลีเซอรีนตามกฎของสโตกส์.  งานนิพนธ์ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยับูรพา, ชลบุรี. Thaieasyelec. 2016. Arduino Mega 2560. Available Source: http://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/ arduino-mega-2560-detail.html, November 2, 2016. Arduinoall. 2016.  20x4 Character 2004 LCD Module. Available Source: https://www.arduinoall.com/product/468/20x4-character-2004-lcd-module-black-light-blue-5v-for-arduino, November 2, 2016. cpre.kmutnb.ac.th. 2016.  การทดลองใช้งานโม ดูล HC-SR04 วัดระยะห่างด้วย คลืนอัลต ร้าโซ นิค . Available Source: http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=hc-sr04-ultrasonic, November 2, 2016. Glycerine Producers' Association.  1963.  Physical properties of glycer ine and its solutions .  New York. Haberman, W.L. and Sayre, R.M. 1958. Motion of r igid and fluid spheres in stationary and moving liquids inside cylindr ical tubes. Hydromechanics Laboratory Research and Development Report. 1143, 21-25. Arduinoall. 2017. laser5V. Available Source: https://www.arduinoall.com/product/27/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E 0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C5v%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-arduino, September 13, 2017. Sirisathitkul, C., Glawtanong, P., Eadkong, T. and Sirisathitkul, Y. (2013). Digital video analysis of falling objects in air  and liquid using Tracker , Revista Brasileira de Ensino de Fisica. (35), 1504. thaieasyelec. 2016. Arduino. Available Source: http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basicelectronics/%E0% B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-arduino-%E0%B8%84% E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84% E0%B8%A3-%E0%B9% 80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-arduino.html,  November 19, 2016. 
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การสร้างชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ The Creation of Training Set for  Electr icity  Motorcycle System.  ภาวนา พรหมสาลี1*  ประชิต พรหมสุวรรณ1 และ ปรีชา  ชยักูล2 Pawana  Promsalee1*, Prachit  Promsuwan1 and Preecha  chaikul2  บทคัดย่อ  การศึกษาวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงค ์ 1)เพือสร้างและประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ 2)เพอืหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ 3)เพอืศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์4)เพือศึกษาความพึงพอใจผูเ้รียนหลงัใชชุ้ดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการทดลอง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง ชนัปีที 1 สาขาวชิาช่างยนต ์ทีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที 3 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 30 คน เครืองมือทีใช้ในการทาํวิจยัประกอบด้วย  1) ชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00   2). แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนมีค่าความยากง่ายเท่ากบั 0.50-0.78 ค่าอาํนาจจาํแนกเท่ากบั 0.33-0.89  และค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.864  และ 3). แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00   ผลจากการวิจยั พบว่า 1)การประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์โดยผูเ้ชียวชาญ 7 ท่าน ในภาพรวมทงั 3 ดา้นมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.83  2)ประสิทธิภาพของชุดฝึกมีค่าเท่ากบั 82.25/85.23  3)ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05  4) นกัศึกษามีความพงึพอใจต่อชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตใ์นภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.12   คาํสําคญั : ชุดฝึกปฏิบตัิ, วงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต,์ การประเมินคุณภาพ, การหาประสิทธิภาพ,                         แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน       สาขาวิชาช่างยนต ์ สาขาอตุสาหกรรม วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั เลขที 414 หมู่ที 14 ตาํบลท่าชะมวง     อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 1Program in  Mechanical Power Technology, Department of Industrial, Rattaphum College, Rajamangala University of Technology Srivijaya,    414 Moo 14, Tachamoung, Rattaphum, Songkhla 90180, Thailand.  สาขาวิชาวศิวกรรมเครืองจกัรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรม วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั เลขที 414 หมู่ที 14     ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 2  Program in Agricultural Machinery Engineering, Department of Industrial, Rattaphum College, Rajamangala University of Technology Srivijaya,  414 Moo 14, Tachamoung, Rattaphum, Songkhla 90180, Thailand. * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : manop-jo9@hotmail.com 
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ABSTRACT  This study aimed 1)  to create and assess the quality of the training set for electricity motorcycle system, 2) to find out the efficiency of the training set for electricity motorcycle system, 3) to study the learning achievement from the training set for electricity motorcycle system, and 4) to study the satisfaction of students on the training set for electricity motorcycle system. The sample used in the study was the 1st year diploma level students majoring in Mechanics Power who studied in the 3rd semester of academic year 2017, totally 30 persons.  The instruments used in the experiment consisted of 1)  the training set for electricity motorcycle system which had the Index of Item-Objective Congruence at 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 การเรียนรู้ในปัจจุบนั ผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบตัิตามขนัตอนได ้ ทีสําคญักระบวนการเรียนรู้  ผูเ้รียนจะต้องช่วยเหลือซึงกันและกัน ภายในกลุ่ม คนเก่งจะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนําผูที้อ่อนกว่า โดยมีครูให ้คาํแนะนาํใหค้าํปรึกษา เพอืใหน้กัศึกษาปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเอง จนเกิดทกัษะ สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั และใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได ้สาขาวิชาช่างยนต ์มีหนา้ทีพฒันากาํลงัคนในสายงานให้เป็นบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ ทงัดา้นทฤษฎีและปฏิบัติ มีสมรรถนะในการทาํงานในปัจจุบนัและอนาคต และสามารถนาํความรู้ไปพฒันาต่อยอด เพือใชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ย่างมีคุณภาพ ซึงในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ จาํเป็นตอ้งมีชุดฝึกปฏิบัติและใบงานการทดลองทีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ซึงสภาพปัญหาด้านการจดัการเรียนสอนปฏิบติั ในวิชาเครืองยนตเ์ล็กและจกัรยานยนต ์ พบวา่ สือการสอนทีไดม้านนัไม่ครอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคข์องเนือหารายวิชา และการซือครุภณัฑ์สือการเรียนการสอนในปัจจุบนัมีราคาสูง  เมือสือการสอนมีปัญหา หรือเกิดการชาํรุดชุด การซ่อมแซมก็ทาํไดย้ากเนืองจากอะไหล่บางอยา่งหาไดย้ากทาํใหเ้กิดความยุง่ยากแก่ผูใ้ช ้และการบาํรุงรักษา จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจทีจะออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์  ทีมีรูปแบบครอบคลุม ความรู้ ทักษะ ตรงคาํอธิบายรายวิชาเครืองยนต์เล็กและจักรยานยนต์ เพือเพิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนต่อไป.  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1. เพือสร้างและประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์2. เพือหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์3. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์4. เพือศึกษาความพงึพอใจผูเ้รียนหลงัใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์สมมตฐิานของการวจิัย 1. ชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตที์สร้างขึนมีผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ อยูใ่นระดบัดีมีค่าเฉลีย 3.50 ขึนไป 2. ชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80 3. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาเมือเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 4. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉลีย 3.50  ขึนไป ขอบเขตของการวจิยั      1. กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการศึกษาในครังนีได้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงชันปีที1  สาขาวิชาช่างยนต์ ในภาคเรียนที 3  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัรัตภูมิ จาํนวน 30 คน ทีลงทะเบียนเรียนในวชิาเครืองยนตเ์ล็กและจกัรยานยนต ์         2. ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั                      2.1 ตวัแปรอิสระ(Independent Variables) คือ การเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์                    2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ คุณภาพชุดฝึก ประสิทธิภาพชุดฝึก  ผลสัมฤทธิทางการเรียน  และความพงึพอใจของนกัศึกษาเมือใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์เครืองมือทใีช้ในการวิจยั 1. ชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ ให้ผูเ้ชียวชาญ 7 ท่าน ทีมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ 5 ปี ขึนไป หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ ดา้นการออกแบบ ดา้นโครงสร้าง และดา้นการใชง้าน  พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสร้างขึน จ ํานวน 30 ข้อ  นําไปทดลองกับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชนัสูง ชนัปีที 2 ทีไดเ้รียนผ่านมาแลว้นาํผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนจากนันนําคะแนนมาวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)  มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.50-0.78  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.33-0.89   หลงัจากนนัใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson หาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบโดยค่าความเชือมนัอยู่ที .864  แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบมีค่าความเชือมนัอยูใ่นเกณฑที์เชือถือได ้แลว้จึงนาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต ์ แบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00    
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วธิีดําเนินการวิจัย       1. เตรียมสถานทีและอุปกรณ์ทีใชก้บัชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ 2. เก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง โดยเก็บคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ขอ้  3. ชีแจงและอธิบายขนัตอนการปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์4. แจกใบกิจกรรมใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตร์ะหวา่งเรียน 5. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์6. เก็บข้อมูลหลังการทดลอง เมือนักศึกษาได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ โดยใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน  7. ใหน้กัศึกษาทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์8. นําคะแนนทีได้จากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนกบัหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์นาํไปวเิคราะห์ต่อไป  การวเิคราะห์ผลข้อมูล 1. ค่าเฉลียเลขคณิต โดยคาํนวณจากสูตร (ลว้น และองัคณา. 2538) 
        n

XX   
     เมือ           X    คือ  ค่าเฉลียของคะแนน                       X   คือ  ผลรวมของคะแนนทงัหมด                       n   คือ  จาํนวนผูเ้รียนทงัหมด  กาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายค่าเฉลียคุณภาพดงันี(ไชยยศ , 2533)                1.00 –1.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุงอยา่งยงิ                1.50 –2.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง                2.50 –3.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง                3.50 –4.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัดี               4.50 –5.00 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก กาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายค่าเฉลียความพึงพอใจดงันี(บุญชม . 2545)                1.00 –1.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยทีสุด                         1.51 –2.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย                2.51 –3.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง                 3.51 –4.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก                4.51 –5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากทีสุด 2. ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยคาํนวณจากสูตร (พิสณุ. 2554) 

                    
1.

2


 

n
xxDS  

เมือ          DS.    คือ  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
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                        x   คือ  ขอ้มูลแต่ละจาํนวน                              x      คือ  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั     n    คือ  จาํนวนขอ้มูล หรือนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง              3. การคาํนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  ดงัต่อไปนี (มนตรี. 2550)     
                                  100.

1
1 xAN

XE             เมือ          1E        คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ                      1X       คือ  คะแนนรวมของแบบฝึกหดั                                         A         คือ  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั                 N        คือ  จาํนวนผูเ้รียน  4. การคาํนวณหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ดงัตอ่ไปนี (มนตรี. 2550)     
                          100.

2
2 xBN

XE   
       เมือ  2E    คือ  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์                       2X    คือ  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัรียน                    B      คือ  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน                   N      คือ  จาํนวนผูเ้รียน 5. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียนเพือทดสอบนัยสําคญัของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  ดงัต่อไปนี (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2540: 165-167) 

                  
      เมือ            คือ   ค่าสถิติทีใชเ้ปรียบเทียบค่าวกิฤตเพอืทราบความมีนยัสาํคญั                                คือ   ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่                               คือ   จาํนวนนกัเรียน                             คือ   ผลรวมทงัหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง                                คือ   ผลรวมของกาํลงัสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 6. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต ์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congrurene : IOC)  โดยคาํนวณจากสูตร ต่อไปนี    (พวงรัตน.์ 2540) 

                N
RIOC   เมือ       IOC    คือ   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถาม                                  R     คือ   คะแนนของผูเ้ชียวชาญ                           ∑R     คือ   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัหมด                                   N       คือ   จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
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ผลการวจิัย ผลการสร้างชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตแ์ละผลการวเิคราะห์ชุดฝึกปฏิบติั แสดงดงัรูปที  และตารางที -            รูปท ี1 ชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ ตารางท ี1  ผลการวเิคราะห์ชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ    7 ท่าน ดา้นการออกแบบชุดฝึก  รายการประเมิน X  ..DS  คุณภาพ 1.ชุดฝึกมีขนาดทีเหมาะสม 3.57 .53 ดี 2.ความปลอดภยัในการใชข้ณะฝึกปฏิบตัิ 4.42 .53 ดี 3.การจดัตาํแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ บนชุดฝึกมีความเหมาะสม 3.28 .48 ปานกลาง 4.ความแขง็แรงของชุดฝึก 4.71 .48 ดีมาก 5.ความสะดวกในการเคลือนยา้ยและจดัเก็บ 4.57 .53 ดีมาก 6.ความเหมาะสมของวสัดุทีใชใ้นการสร้างชุดฝึก 4.00 .81 ดี ค่าเฉลียโดยภาพรวม 4.09 .26 ดี จากตารางที 1  พบวา่ ผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบชุดฝึกมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลียในภาพรวมเท่ากบั 4.09 เมือพิจารณาเรียงลาํดบัจากขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดไปหาน้อยสุด พบว่า ข้อ 4.ความแข็งแรงของชุดฝึกมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.71  ข้อ 5.ความสะดวกในการเคลือนยา้ยและจดัเก็บมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.57 ซึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ส่วนขอ้ 2.ความปลอดภยัในการใชข้ณะฝึกปฏิบตัิมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.42 ขอ้ 6.ความเหมาะสมของวสัดุทีใช้ในการสร้างชุดฝึกมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.00 ขอ้ 1.ชุดฝึกมีขนาดทีเหมาะสม มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.57 ซึงมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และข้อ 3.การจัดตาํแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ บนชุดฝึกมีความเหมาะสมมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.28 ซึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลางตามลาํดบั    
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ตารางท ี2 ผลการวเิคราะห์ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ  7 ท่าน  ดา้นประสิทธิภาพการสอน รายการประเมิน X  ..DS  คุณภาพ 1.ความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4.14 .89 ดี 2.ความสะดวกในการเตรียมอปุกรณ์การสอน 3.57 .78 ดี 3.ความสะดวกในการดาํเนินการสอน 3.42 .53 ปานกลาง 4.ชุดฝึกก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน 4.28 .48 ดี 5.ชุดฝึกมีความสมัพนัธ์กบัใบงาน 3.57 .78 ดี 6.ชุดฝึกใหป้ระสบการณ์ในการเรียนรู้ 3.71 .75 ดี ค่าเฉลียโดยภาพรวม 3.78 .34 ดี จากตารางที 2 พบว่า  ผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ โดยผูเ้ชียวชาญดา้นประสิทธิภาพการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี  มีค่าเฉลียในภาพรวมเท่ากบั 3.78 เมือพิจารณาเรียงลาํดบัจากขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดไปหาน้อยสุด พบว่าขอ้ 4.ชุดฝึกก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.28 ขอ้ 1.ความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียนมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.14 ขอ้ 6.ชุดฝึกให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.71 ขอ้ 2.ความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์การสอนมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.57 ขอ้ 5.ชุดฝึกมีความสมัพนัธ์กบัใบงานมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.57 ซึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี และขอ้ 3.ความสะดวกในการดาํเนินการสอนมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.42 ซึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลางตามลาํดบั ตารางท ี3 ผลการวเิคราะห์ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ  7 ท่าน ดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบติั  รายการประเมิน X  ..DS  คุณภาพ 1.ใบเนือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.00 .57 ดี 2.เรียงลาํดบัเนือหาเขา้ใจง่ายเหมาะสม 3.28 .48 ปานกลาง 3.ศึกษาทาํความเขา้ใจไดง่้าย 3.42 .53 ปานกลาง 4.ใบงานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารปฏิบติั 3.85 .69 ดี 5.ขอ้ความในใบงานอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 3.85 .69 ดี 6.เวลาทีใชใ้นการฝึกปฏิบติัแต่ละใบงานมีความเหมาะสม 3.28 .48 ปานกลาง ค่าเฉลียโดยภาพรวม 3.61 .24 ดี จากตารางที 3 พบว่า  ผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ โดยผูเ้ชียวชาญดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลียในภาพรวมเท่ากบั 3.61 เมือพิจารณาเรียงลาํดบัจากขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดไปหานอ้ยสุด พบว่า ขอ้ 1.ใบเนือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคมี์ค่าเฉลียเท่ากบั4.00 ขอ้ 4. ใบงานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การปฏิบติัมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.85 ขอ้ 5. ขอ้ความในใบงานอ่านแลว้เขา้ใจง่ายมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.85 ซึงมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ขอ้ 3. ศึกษาทาํความเขา้ใจได้ง่ายมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.42 ขอ้ 2.เรียงลาํดับเนือหาเขา้ใจง่ายเหมาะสมมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.28 และขอ้ 6. เวลาทีใชใ้นการฝึกปฏิบติัแต่ละใบงานมีความเหมาะสมมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.28 ซึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลางตามลาํดบั  
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ตารางท ี4 ผลการวเิคราะห์ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ  7 ท่าน  ในภาพรวมทงั 3 ด้าน รายการประเมิน X  ..DS  คุณภาพ 1.ดา้นการออกแบบชุดฝึก 4.09 .26 ดี 2.ดา้นประสิทธิภาพการสอน 3.78 .34 ดี 3.ดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบติั  3.61 .24 ดี ค่าเฉลียโดยภาพรวม 3.83 .34 ดี   จากตารางที 4 พบว่า  การประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ โดยผูเ้ชียวชาญในภาพรวมทงั 3 ดา้นมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.83  เมือพิจารณาเรียงลาํดบัจากดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดไปหานอ้ยสุด พบวา่ ดา้นการออกแบบชุดฝึกมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.09 ดา้นประสิทธิภาพการสอนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.78  และ3.ดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.61  ตามลาํดบั ตารางท ี5 ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ 
รายการ คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน(E1) 40 32.90 82.25 หลงัเรียน(E2) 30 25.56 85.23  จากตารางที 5  พบวา่ คะแนนใบงานระหวา่งเรียน มีค่าคะแนนเฉลีย (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.25 และมีค่าคะแนนเฉลียหลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.23  ซึงมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.25/85.23  เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้   ตารางท ี6 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนจากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  แบบทดสอบ n X  S.D t ก่อนเรียน 30 15.70 1.664 -28.891* หลงัเรียน 30 25.56 1.194          รูปท ี2  กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียนและค่าพฒันา จากตารางที 6  พบวา่จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิซึงมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน มีคะแนนเฉลียก่อนเรียนเท่ากบั 15.70 และคะแนนเฉลียหลงัเรียนเท่ากบั 25.57  ดงันนัจึงสรุปไดว้า่นกัศึกษาทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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ตารางท ี7  ผลความพงึพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์รายการประเมิน X   S.D แปลผล 1.มีขนาดรูปร่างเหมาะสมกบัการใชง้าน     3.93 .58 มาก 2.ป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดกบัอปุกรณ์ได ้ 4.10 .84 มาก 3.ใบงานมีความเหมาะสม 3.90 .71 มาก 4.เวลาในการฝึกปฏิบติัมีความเหมาะสม 3.43 .50 ปานกลาง 5.ชุดฝึกมีความสวยงามดึงดูดความสนใจ 4.33 .54 มาก 6.ทาํใหเ้กิดความสนใจในการเรียนมากขึน 4.23 .43 มาก 7.นกัศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.13 .57 มาก 8.เหมาะสมใชเ้ป็นสือการเรียนการสอน 4.66 .47 มากทีสุด 9.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 4.60 .49 มากทีสุด 10.สามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 3.93 .73 มาก ค่าเฉลียในภาพรวม 4.12 .14 มาก  จากตารางที  7 พบวา่ความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตใ์นภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.12 เมือพิจารณาขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดพบวา่ขอ้ทีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ ขอ้ 8.เหมาะสมใชเ้ป็นสือการ เรียนการสอนมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.66  ขอ้ 9.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.60 ส่วนขอ้ทีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้ 5.ชุดฝึกมีความสวยงามดึงดูดความสนใจมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.33 ขอ้ 6.ทาํให้เกิดความสนใจในการเรียนมากขึนมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 ขอ้ 7.นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบติัเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.13 ขอ้ 2.ป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดกบัอุปกรณ์ได ้ มีค่าเฉลีย เท่ากบั  4.10 ข้อ 1.มีขนาดรูปร่างเหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.93 ข้อ 10.สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริงมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.93 ขอ้ 3.ใบงานมีความเหมาะสมมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.90 และขอ้ทีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ขอ้ 4.เวลาในการฝึกปฏิบติัมีความเหมาะสมมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.43 ตามลาํดบั                                                                                                                                                                   สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   จากการวิจยัในครังนีผูว้จิยัไดอ้อกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์สาํหรับนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนในวชิาเครืองยนต์เล็กและจกัรยานยนต ์จากการเก็บขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ 7 ท่าน  ทัง 3 ด้าน พบว่า ด้านการออกแบบชุดฝึกมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.09  ด้านประสิทธิภาพการสอนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.78   และดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.85 ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สนิท (2560) วิจยัเรืองสร้างชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เครืองบรรจุชินงานอตัโนมติัทีมีคุณภาพมีขนาดเหมาะสม เคลือนยา้ยได้สะดวก  และสามารถใช้งานได้จริง การประเมินคุณภาพชุดฝึกเป็นการประเมินคุณภาพ จากผูเ้ชียวชาญดา้นโครงสร้าง และดา้นการใชง้าน ผลการประเมินคุณภาพชองชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เครืองบรรจุชินงานอตัโนมตัิ ชุดฝึกทีสร้างขึนมีคุณภาพดา้นโครงสร้างอยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.67, S.D.= 0.44) คุณภาพดา้นการใชง้านอยูใ่นระดบัดีมาก ( X  = 4.51, S.D.= 0.40) และคุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( X =4.59, S.D. = 0.42) ทงันีอาจเนืองจากชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ทีออกแบบโครงสร้าง มีความแข็งแรงของชุดฝึก และมีความสะดวกในการเคลือนยา้ยและจดัเก็บ เมือนํามาใชป้ระกอบการเรียนการสอนโดยมีเอกสารทีสอดคลอ้งกบัชุดฝึกทาํใหผู้เ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง อีกทงัผูส้อนไดน้าํวธีิการสอนแบบสาธิตมาใช ้ทาํ
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ใหเ้ห็นขนัตอนการปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจนยงิขึน  จึงทาํใหผ้ลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี สามารถนาํไปใช้ในการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ จากการวิเคราะห์หาประสิทธิชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ พบว่า คะแนนใบงานระหว่างเรียนมีค่าคะแนนเฉลีย (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.25 และมีค่าคะแนนเฉลียหลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.23  ซึงมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.25/85.23 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวนา และคณะ (2559) วจิยัเรืองการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กรณีศึกษา เรืองวงจรไฟหนา้รถยนต ์ พบวา่ ผลจากการวจิยัพบวา่ชุดฝึกทีผูว้จิยัไดส้ร้างขึนนนัมีประสิทธิภาพ 88.05/89.15 ซึงสูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้ดงันนัชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตที์สร้างขึนจึงมีประสิทธิภาพ สามารถนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก  จากการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนค่าคะแนนเฉลียเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลงัมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน มีค่าคะแนนเฉลียก่อนเรียนเท่ากบั 15.70 และค่าคะแนนเฉลียหลงัเรียนเท่ากบั 25.57  มีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เฉลิมศกัดิ (2558) ซึงวิจยัเรืองการพฒันาชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้ารถยนต์สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร สาขางานยานยนต ์พบวา่ ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบสญัญาณไฟฟ้ารถยนตสู์งกวา่นกัเรียนทีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  และยงัสอดคลอ้งกบั ปัทมวรรณ (2558) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนความสามารถในการวเิคราะห์และความพึงพอใจเรือง เลขยกกาํลงัของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยักบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงสรุปไดว้า่นักศึกษามีการพฒันาเพมิขึน หลงัจากทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตพ์บวา่ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.12 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนาวฒิุ (2552) ทาํการวิจยัเรืองการสร้างชุดการสอนสาํหรับฝึกสมรรถนะของผูเ้รียนในงานไฟฟ้ารถยนต ์พบวา่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนจริง มีความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อชุดการสอนมีระดบัเฉลียอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.46, S.D.= 0.61)และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนันท์ และจิรพนัธ์ (2558) การสร้างและประเมินการสอนของหลกัสูตรฝึกอบรมศิษยพ์ระดาบส พบวา่ความพึงพอใจของศิษยพ์ระดาบสทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทงันีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาไดล้องผิด  ลองถูกไดห้ลายครัง โดยไม่เกิดคามเสียหายต่ออุปกรณ์  เหมาะสําหรับใชเ้ป็นสือการ เรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทาํให้ผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง อีกทงัชุดฝึกมีความสวยงามดึงดูดความสนใจ  ทาํให้เกิดความสนใจในการเรียนมากขึน สามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ทีตลอดจนนกัศึกษาใน วทิยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์และ อาํนวยความสะดวกในเรือง สถานที เครืองมืออปุกรณ์ต่างๆ และกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการดาํเนินการวจิยัใน ครังนี    
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เอกสารอ้างองิ เฉลิมศกัดิ ดว้งงาม.  2558.  การพฒันาชุดฝึกปฏิบตัิการต่อวงจรระบบสญัญาณไฟฟ้ารถยนตส์าํหรับนกัเรียนระดบั          ประกาศนียบตัรสาขางานยานยนต.์  วารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม.  ปีที 15.  ฉบบัที 1. หนา้ 44-50  ไชยยศ เรืองสุวรรณ.  (2533).  เทคโนโลยกีารศึกษา: ทฤษฎแีละการวจิยั. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ  ธนาวฒิุ เดียววนิช.  (2552).  ชุดการสอนสําหรับฝึกสมรรถนะของผู้เรียนในงานไฟฟ้ารถยนต์. กรุงเทพฯ               วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์เครืองกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, กรุงเทพฯ    บุญชม ศรีสะอาด. (2545).  การวจิยัเบืองต้น.  พิมพค์รังที 7. สุวริียาสาส์น, กรุงเทพฯ    ปัทมวรรณ ป้องทอง.  (2558).  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนความสามารถในการวเิคราะห์และความพึง            พอใจเรือง เลขยกกาํลงัของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยักบัการจดั  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน.  วารสาร มทร.อสีาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ( ):1.12  พวงรัตน ์ ทวรัีตน์.  (2540).  วธิีการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  สาํนกัทดสอบ     ทางการศึกษาจิตวทิยา. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, กรุงเทพฯ    พิสณุ ฟองศรี.  (2554).  วจิัยทางการศึกษา.  พิมพค์รังที 8.  บริษทั ด่านสุทธาการพมิพจ์าํกดั, กรุงเทพฯ    ภาวนา พรหมสาลี และคณะ.  (2559).  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกรณีศึกษาเรืองวงจร ไฟหนา้รถยนต.์ ใน การประชุมวชิาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาต ิครังท ี9.  น. 117-122.       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, กรุงเทพฯ    มนตรี แยม้กสิก.  (2550).  เกณฑป์ระสิทธิภาพงนงานวจิยัและพฒันาสือการสอน: ความแตกต่าง 90/90 Standard        และ E1/E2.  วารสารศึกษาศาสตร์.  ( ): 1-16 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.  (2538).  เทคนิคการวจิยัทางการศึกษา.  พิมพค์รังที 4. สุวริียาสาส์น, กรุงเทพฯ    สนิท ขวญัเมือง.  (2560).  สร้างชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เครืองบรรจุชินงานอตัโนมติั.  วารสารครุศาสตร์ อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือระดบัชาต.ิ  ( ) : 96-104 อนนัท์ คมัภิรานนท ์และจิรพนัธ์อรรถพร.  (2558).  การสร้างและประเมินการสอนของหลกัสูตรฝึกอบรมศิษย ์พระดาบสเรืองการติดตงัจานดาวเทียม.  วารสารวชิาการและวจิยัมทร.พระนคร. ( ) : 80-90              



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  141  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

รูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครูช่าง The Teaching Practice Model by Using MIAP Teaching Process for  Technical Teacher  Students  ทรงนคร การนา * และ ฤทยั ประทุมทอง   Songnakorn Karnna1* and Ruthai Pratumtong1  บทคัดย่อ   การวิจยันี มีวตัถุประสงคเ์พือสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน วสัดุการสอน และประเมินผลการสอน โดยรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ให้ผูส้อนหลกัทาํหน้าทีนาํเขา้สู่เรืองทีจะสอนในขนัสนใจปัญหา (M) และให้เนือหาในขนัศึกษาขอ้มูล (I) จากนนัผูส้อนร่วมทาํหนา้ทีนิเทศการทาํกิจกรรมในขนัพยายาม (A) และให้คาํแนะนาํทีถูกตอ้งในขนัสาํเร็จผล (P) แก่ผูเ้รียนในสัดส่วน 1:7 ไดท้าํการสอนกบักลุ่มตวัอย่าง ซึงเป็นนักศึกษาครูช่าง จาํนวน  คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบวดัผลก่อนและหลังเรียน แบบประเมินผลกิจกรรม แบบประเมินผลปฏิบัติการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าการฝึกปฏิบตัิการสอนมีประสิทธิภาพ 80.15/78.23 ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ .  และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามรูปแบบในระดบัมากทีสุด       คาํสําคญั : การฝึกปฏิบตัิการสอน, กระบวนการสอนรูปแบบ MAIP, นกัศึกษาครูช่าง  ABSTRACT   This research aimed at developing a teaching practice model, including the instructional materials, evaluation of the teaching based on MIAP model. This model consists of 4 main parts; (M) motivation part, in which the beginning of the teaching practice is led by a main instructor, (I) information part or content providing part, (A) the application part, in which the instructor assistant helped to check the students' performance, and the last (P) for the progress of the students. The ratio of the number of the students and the instructor is 1:7. The teaching practice was then implemented on 29 technical teacher students. Data were collected by pretest and posttest, activity evaluation form, teaching practice evaluation form and satisfaction evaluation form. The results showed the effectiveness of the teaching at 80.15/78.23. The overall progress of the students was 42.17%. Students' satisfaction was at very high level.  Keywords : Teaching Practice, MIAP Teaching Process, Technical Teacher Students   สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา  1 Department of Industrial Education, Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Boyang, Muang, Songkhla 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : songnakorn@hotmail.com 
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บทนํา .  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั เป็นหน่วยงานทีมีหนา้ทีหลกัในการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดบัปริญญาตรี มุ่งเนน้การผลิตครูอาชีวศึกษา ครูช่างอตุสาหกรรม ใหมี้ความรู้และทกัษะ เพอืทาํการสอน อบรม และใหค้วามรู้ทางเทคโนโลย ีทีตอบสนองต่อความตอ้งการของการศึกษาในสายอาชีพ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ, 2558 : 5) ดาํเนินการจดัการศึกษาตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 25  ทีกาํหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งมีมาตรฐานความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา,  : - ) โดยนักศึกษาทีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต จะตอ้งเรียนตลอดหลกัสูตรในส่วนของทฤษฎีและปฏิบตัิ ทงัหมวดวิชาเฉพาะดา้น และหมวดวิชาชีพครูในสถาบนัการศึกษา 4 ปีการศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาสาขาวิชาเฉพาะ และจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด อีก 1 ปีการศึกษา จึงจะจบการศึกษาตามหลกัสูตรทีกาํหนด และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู ดงันนัการเตรียมนกัศึกษาครูช่างในสถาบนัการศึกษา จึงเป็นสิงสาํคญัมาก เมือฝึกให้นักศึกษามีความสามารถทังภาคทฤษฎีและการปฏิบตัิงานทางช่าง เป็นช่างทีดี มีทักษะ มีฝีมือทางดา้นช่างอย่างชาํนาญแลว้ ก็จะตอ้งฝึกนักศึกษาให้เป็นผูถ้่ายทอดเนือหา ถ่ายทอดทกัษะต่าง ๆ  ทีมีอยู่อย่างชาํนาญแลว้ให้แก่ผูเ้รียน ดว้ยความมนัใจ และมีบุคลิกภาพของการเป็นครูทีดี ดว้ยการฝึกปฏิบติัการสอน รายวิชาทีเกียวกบัการฝึกปฏิบตัิการสอน จึงถือเป็นหัวใจสาํคญัในการผลิตครูช่าง เนืองจากเป็นการเตรียมนกัศึกษาครูช่างใหมี้สมรรถนะการสอนเบืองตน้ ดา้นทกัษะการสอน ความมนัใจในการสอน มีบุคลิกภาพทีดี มีทัศนคติทีดีต่อความเป็นครู และมีสมรรถนะการสอนในด้านอืน ๆ พร้อมทีจะไปฝึกสอนในสถานศึกษา และไปเป็นครูทีดีในอนาคต   สําหรับการจดัการศึกษาในสถานศึกษานัน ได้จัดแผนการเรียนสําหรับฝึกปฏิบัติทักษะการสอนไวใ้นชันปีที             ภาคเรียนที  มีรายวชิาการจดัการเรียนรู้อาชีวศึกษา เป็นรายวชิาแรกทีมุ่งเนน้การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู เป็นรายวชิาทีสร้างความประทบัใจครังแรกกบัการทีจะไดเ้ป็นครู ซึงมีจุดมุ่งหมายเพือให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการสอน การฝึกปฏิบัติทักษะการสอนเบืองต้น การสร้างความมันใจ และบุคลิกภาพของการเป็นครูที ดี (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ, 2558 : 22) ซึงการจดัการเรียนการสอนทีผ่านมา จะเรียนทฤษฎี  ชวัโมง และฝึกปฏิบติัทกัษะการสอน  ชวัโมงต่อสัปดาห์ มีอาจารยผ์ูส้อนจาํนวน  คนบา้ง  คนบา้ง ต่อนกัศึกษาจาํนวน  คน ซึงจากการสังเกต สัมภาษณ์ และการสอบถามนักศึกษา พบว่า อาจารยผ์ูส้อน จะสอนเนือหาส่วนทีเป็นทฤษฎีมากกว่าให้ฝึกปฏิบติั ประกอบกบัมีอาจารย์ผูส้อน 1-2 คน ต่อนกัศึกษาจาํนวนมาก ทาํใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบตัิทกัษะการสอนไม่ทวัถึง ฝึกในเวลาทีจาํกดั ทาํให้การให้คาํแนะนาํและการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนของนกัศึกษา ทาํไดเ้พียงบางครังเท่านนั จึงส่งผลให้นักศึกษายงัไม่มีความมนัใจในการสอน และยงัจะตอ้งไดรั้บการพฒันาบุคลิกภาพในการสอนทีเหมาะสม จากการสอบถามอาจารยผ์ูส้อน พบวา่หลกัสูตรรายวิชากาํหนดเนือหาส่วนทีเป็นทฤษฎีมากเกินไป และกาํหนดกรอบการฝึกปฏิบตัิไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ จาํนวนชวัโมงในการฝึกปฏิบติัมีนอ้ย อาจารยผ์ูส้อนมีเพียง 1-2 คน นกัศึกษามีจาํนวนมาก ทาํใหม้ีการจดักิจกรรมทีครอบคลุมนกัศึกษาทุกคนทาํไดย้ากในเวลาทีจาํกดั และสอบถามอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทีเกียวขอ้งในรายวิชาถดัไป ก็พบวา่นกัศึกษาขาดความรู้และทักษะพืนฐานในการสอน โดยเฉพาะความพร้อมในเรืองของบุคลิกภาพ ความมนัใจในการสอน และเนือหาในเรืองทฤษฎีและทักษะวิธีการสอนในลกัษณะต่าง ๆ ไม่สามารถนํามาใช้ต่อเนืองได ้จะตอ้งมีการสอนความรู้พืนฐานเพิมเติม  ฝึกทกัษะการสอนเบืองตน้ใหม่ จึงส่งผลต่อสมรรถนะการสอนเบืองตน้ของนกัศึกษาดา้นทกัษะการสอน ความมนัใจในการสอน บุคลิกภาพ และทัศนคติทีดีต่อความเป็นครู ซึงสอดคลอ้งกบัสาวิตรี ( 7 : 1-9) ได้เสนอแนะแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษาครูไวว้า่ ควรเพิมความมนัใจในการสอนให้แก่นกัศึกษา ควรลดการสอนทฤษฎีและเพิมการฝึกปฏิบติัการสอนให้มากขึน นอกจากนีขนิษฐา (  : 165-167) พบวา่ปัญหากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ดา้นการสอน ดา้นทีเป็นปัญหามากทีสุด  ใน  ดา้น คือ ดา้นนกัศึกษา ทียงัขาดทกัษะในการสอน ขาดความพร้อมก่อนสอน                   โดยไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขไวว้า่ ควรเนน้ทกัษะการสอนในการฝึกสอนจุลภาคให้เขม้ขน้ขึน เพือเพมิความมนัใจในการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา   กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เป็นวิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึง ทีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะกระบวนการสอนรูปแบบนีจะเริมจาก การสร้างความสนใจ (M: Motivation) ในการเรียนหวัขอ้เรืองนนั ๆ  ซึงจะตอ้งนาํผูเ้รียนเขา้สู่หวัเรืองตามวตัถุประสงคไ์ดช้ดัเจน ใชสื้อประกอบกบัเทคนิคการถาม ช่วยดึงความสนใจให้มากทีสุด ใชเ้วลากะทดัรัดอยา่งเหมาะสม จากนนัจึงให้เนือหา (I: Information) ทีครบถว้นเพียงพอ โดยการใชอุ้ปกรณ์ช่วยสอนและวางขนัตอนในการให้เนือหาจากง่ายไปยาก ต่อมาก็เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดน้าํความรู้จากเนือหาทีไดรั้บไปทดลองฝึกหัดแกปั้ญหาหรือฝึกปฏิบตัิ (A: Application) ภายหลงัจากผ่านการรับเนือหาสาระว่าเขามีการรับเนือหาไดม้ากนอ้ยเพียงใด มีความเขา้ใจเนือหา และสามารถปฏิบติังานไดห้รือไม่ ก่อให้เกิดการตรวจปรับเนือหา ในส่วนทีผูเ้รียนยงัรับเนือหาไม่ได ้และสุดทา้ยมีการเฉลยให้ผูเ้รียนไดท้ราบผลการทดลองฝึกแกปั้ญหา และผลการประเมินการฝึกปฏิบติั                      (P: Progress) ว่าถูกหรือผิดอย่างไร ถา้ผลทีไดถู้กตอ้งจะทาํให้ความรู้ทีใชน้ันเป็นความรู้ทีทาํให้เกิดผลสําเร็จ จึงจะถือว่าผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้แลว้ (สุชาติ : 2549: 2) ประกอบกบัจากตน้แบบการผลิตครูช่างของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ สามารถจดัการเรียนการสอนในการผลิตครูช่างให้มีสมรรถนะการสอนนนั จะทาํไดดี้ก็ต่อเมือมีอาจารยผ์ูส้อน  คนต่อนักศึกษาจาํนวน -  คน (ชนะ, 25 ) จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวจะเห็นว่ากระบวนการสอนรูปแบบ MIAP น่าจะเป็นวิธีการหนึงทีสามารถสร้างการเรียนรู้และทกัษะในการฝึกปฏิบติัการสอนแก่นกัศึกษาครูช่างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปแบบการฝึกปฏิบตัิการสอนรูปแบบใหม่  จึงจะตอ้งศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนร่วมดว้ย เนืองจากความพึงพอใจเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกและทศันคติของบุคคลอนัเนืองมาจากสิงเร้า และแรงจูงใจ ซึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ใหส้าํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี (นูรียะห์ ตะเยะ, 2556)  ดังนันการวิจัยในครังนีจะทําให้ทราบว่ารูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนกัศึกษาครูช่างนนั เมือไดด้าํเนินการแลว้มีประสิทธิภาพเพียงใด เพือทีจะนาํไปขยายผลในการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัการสอนในรายวชิาอืน ๆ ต่อไปได ้ .  วตัถุประสงค์การวจิยั  .  เพอืสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนกัศึกษาครูช่าง  .  เพอืสร้างวสัดุการสอนสาํหรับการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนกัศึกษาครูช่าง  .  เพอืประเมินผลการสอนตามรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนกัศึกษาครูช่าง  วธิีดําเนินการวิจัย 1. การสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบัตกิารสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครูช่าง  การสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอน เริมจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทีเกียวข้องหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วิธีการจดัการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบตัิการสอน หลงัจากนนัไดศึ้กษารายละเอียดกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ทาํการสงัเคราะห์และสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ดงัภาพที  



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

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

  จากภาพที  รูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนกัศึกษาครูช่าง เริมตน้ทีผูส้อนหลกั สร้างความสนใจ (M) ในการเรียนหัวขอ้เรืองนนั ๆ จากนนัจึงให้เนือหา (I) ทีครบถว้นเพียงพอ ในขณะทีผูส้อนร่วมทาํหนา้ทีให้คาํแนะนาํและประเมินผลการทาํกิจกรรม/ฝึกปฏิบตัิการสอนในขนัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้ดลองฝึกหัด (A) และทาํการแจง้ผลการประเมินทีถูกตอ้งครบถว้น (P) แก่ผูเ้รียน เพอืนาํไปปรับปรุงในการทาํกิจกรรม/การฝึกปฏิบตัิการสอนในครังต่อไป โดยใหมี้สดัส่วนของอาจารยผ์ูส้อนร่วมต่อจาํนวนนกัศึกษาเท่ากบั :  2. การสร้างวัสดุการสอนสําหรับการฝึกปฏิบัตกิารสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครูช่าง  การสร้างวสัดุการสอน โดยการกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา ซึงเป็นรายวิชาทีเกียวกับการฝึกปฏิบติัการสอนวิชาแรก ทีมีความสาํคญักบันกัศึกษามาก เนืองจากจะตอ้งสร้างความประทบัใจครังแรกกบัการทีจะไดเ้ป็นครูใหก้บันกัศึกษา จึงจะตอ้งฝึกใหน้กัศึกษามีสมรรถนะการสอนเบืองตน้ในดา้นทกัษะการสอน ความมนัใจ และบุคลิกภาพของการเป็นครูทีดี เริมจากการวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ตามคาํอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา การวิเคราะห์หัวขอ้เรือง กิจกรรม และการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารสอน จากนนัจดัทาํวสัดุการสอน ประกอบดว้ย 

M1 I1 A1 
ใหคํ้าแนะนํา 

ประเมนิผล การทํากจิกรรม 

ผูส้อนรว่ม (1:7) 

P1 

ครงั
ท ี1

 
ผูส้อนหลัก 

ผูส้อนหลัก แจกผลการประเมนิ ผูส้อนรว่ม (1:7) M2 I2 A2 
ใหคํ้าแนะนํา 

ประเมนิผล การทํากจิกรรม 

ครงั
ท ี2

 

P2 ผูส้อนหลัก แจกผลการประเมนิ ผูส้อนรว่ม (1:7) M3 I3 A3 
ใหคํ้าแนะนํา 

ประเมนิผล การทํากจิกรรม 

ครงั
ท ี3

 

ภาพท ี  รูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนกัศึกษาครูช่าง 
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ใบเนือหา ใบแบบฝึกหดั ใบเฉลยแบบฝึกหดั ใบกิจกรรม ใบประเมินผลกิจกรรม สือการสอน ใบทดสอบทฤษฎี ใบทดสอบปฏิบตัิการสอน และแบบประเมินผลปฏิบตัิการสอน ซึงมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามโครงการสอน ต่อไปนี   ชือวชิา     :    การจดัการเรียนรู้อาชีวศึกษา      หลกัสูตร   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สอนปีที   3 จาํนวน :     4    ชวัโมงต่อสปัดาห์      15    สัปดาห์ต่อภาคเรียน   สอนในภาคเรียนที    2/2560  
ครังที หวัขอ้เรือง เวลา กิจกรรม เวลา ชม. ชม. 1 การรู้จกัการสอน 1 อภิปรายการสอนจากตวัอยา่งการสอน 3 2 การพดูแนะนาํตวั 1 เขียนประวตัิตนเอง และพดูแนะนาํตวั 3 

3 การเขียนวตัถุประสงคก์ารสอน และการสร้างใบเนือหา 1 เขียนวตัถุประสงคก์ารสอน/สร้างใบเนือหา 3 
4 การสอนแบบบรรยาย 1 สอนแบบบรรยาย 1 ครังที 1 (ใหเ้นือหา) 3 5 สือการสอน 1 สอนแบบบรรยาย 1 ครังที 2 (ใหเ้นือหา) 3 
6 การนาํเขา้สู่บทเรียน 1 ร่างการนาํเขา้สู่บทเรียน 3 
7 - - สอนแบบบรรยาย 2 ครังที 1  (นาํเขา้สู่บทเรียน+ใหเ้นือหา+สือ) 4 
8 - - สอนแบบบรรยาย 2 ครังที 2  (นาํเขา้สู่บทเรียน+ใหเ้นือหา+สือ)  4 
9 การสอนแบบถามตอบ 1 สร้างรายการคาํถาม 3 
10 - - สอนแบบถามตอบ 1 ครังที 1  (นาํเขา้สู่บทเรียน+ใหเ้นือหา+สือ) 4 
11 - - สอนแบบถามตอบ 1 ครังที 2 (นาํเขา้สู่บทเรียน+ใหเ้นือหา+สือ) 4 
12 การสร้างแบบฝึกหดั/ใบทดสอบ ทา้ยบทเรียน 1 สร้างแบบฝึกหดัและใบเฉลย 3 
13 กิจกรรมขนัพยายามและ ขนัสาํเร็จผล 1 สอนแบบถามตอบ 2 ครังที 1 (ครบกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP) 3 
14 - - สอนแบบถามตอบ 2 ครังที 2 (ครบกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP) 4 
15 - - สอนแบบถามตอบ 2 ครังที 3 (ครบกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP) 4 
16 - - สอบปฏิบตัิการสอน - 3. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั 
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 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ประกอบดว้ย 1) แบบทดสอบวดัผลก่อนและหลงัการเรียน เป็นชนิดปรนัย จาํนวน 40 ขอ้ ตามหัวขอ้เรืองในโครงการสอนทงัหมด 2) แบบประเมินผลกิจกรรมจาํนวน  กิจกรรม ตามหัวขอ้กิจกรรมในโครงการสอนทงัหมด แบบประเมินผลปฏิบตัิการสอน และ ) แบบประเมินความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน เป็นแบบ Rating Scale 5 ระดับ หลงัจากร่างเครืองมือทีใช้ในการวิจัยแล้ว ได้ให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  คน ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา เพอืปรับปรุงแกไ้ข และจดัทาํเครืองมือวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 4. การประเมนิผลการสอนตามรูปแบบการฝึกปฏิบัตกิารสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครูช่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล   การประเมินผลตามรูปแบบ ไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (  ปี) สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ทีลงทะเบียนเรียนวชิาการจดัการเรียนรู้อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา /  จาํนวน  คน โดยก่อนการเรียนได้ทดสอบพืนฐานความรู้ก่อนเรียน (T ) หลงัการเรียนได้ทดสอบวดัผลสัมฤทธิในการเรียน (T ) ด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกนัใชเ้วลาครังละ  นาที และไดส้อบถามความพึงพอใจหลงัการจดัการเรียนการสอนสินสุดลง วิธีการจัดการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนักศึกษาครูช่าง ดาํเนินการโดยเริมตน้ทีผูส้อนหลกั สร้างความสนใจ เป็นผูน้ ําเขา้สู่บทเรียน (M) ในการเรียนหัวขอ้เรืองนัน ๆ แลว้จึงให้เนือหา (I) ทีครบถว้นเพียงพอ จากนนัผูส้อนร่วมทาํหนา้ทีให้คาํแนะนาํและประเมินผลการทาํกิจกรรม/การฝึกปฏิบติัการสอนในขนัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้ดลองฝึกหดั (A) หลงัจากทีผูส้อนร่วมไดป้ระเมินผลการทาํกิจกรรม/ฝึกปฏิบติัการสอน และให้ขอ้เสนอแนะทีถูกตอ้งแลว้ ก็จะแจง้ผลการประเมินทีถูกตอ้งครบถว้น (P) คืนให้แก่ผูเ้รียนตรวจสอบ เพือนาํผลการประเมินไปปรับปรุงในการทาํกิจกรรม/ฝึกปฏิบัติการสอนในครังต่อไป โดยการทาํกิจกรรม/ฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละครัง มีสัดส่วนของอาจารยผ์ูส้อนร่วมต่อจาํนวนนกัศึกษาเท่ากบั :  5. การวเิคราะห์และสรุปผลการวจิัย  ) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบติัการสอน โดยใชเ้กณฑใ์นการหาประสิทธิภาพ คือ E1/E2 เกณฑ์ทีกาํหนด E1/E2 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70/70 โดยทีการส่งเสริมการเรียนรู้ (E1) เป็นผลการทาํกิจกรรมในขณะจดัการเรียนการสอนนาํมาคิดเป็นค่าเฉลียร้อยละ ขณะทีผลสัมฤทธิในการจดัการเรียนการสอน (E2) เป็นผลการทดสอบการปฏิบตัิการสอนหลงัการเรียนครบตามหวัขอ้กิจกรรมในโครงการสอน นาํมาคิดเป็นค่าเฉลียร้อยละ   2) ความก้าวหน้าในการเรียน (T2-T1) เกณฑ์ทีกาํหนด T2-T1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นค่าความแตกต่างของคะแนน T-score เฉลียก่อนเรียน (T1) และหลงัการเรียน (T2) วดัดว้ยแบบทดสอบวดัผลก่อนและหลงัการเรียน  ) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน โดยการหาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน เกณฑที์กาํหนดค่าเฉลียทีไดจ้ะตอ้งไม่ตาํกวา่ระดบัมาก         
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ผลและวจิารณ์ผล 1. ประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบตักิารสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครูช่าง ตารางท ี  คะแนนการทาํกิจกรรมของนกัศึกษาครูช่าง (E1)  n=29  หวัขอ้กิจกรรม  รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม คะแนน (3) (6) (39) (6) (41) (6) (4) (53) (3) (57) (4) (85) (307) 
รวม 76 125 774 122 940 148 92 1,287 58 1,358 88 2,068 7,136 
เฉลีย 2.62 4.31 26.69 4.21 32.41 5.10 3.17 44.38 2.00 46.83 3.03 71.31 246.07 

ร้อยละ 87.36 71.84 68.44 70.11 79.06 85.06 79.31 83.73 66.67 82.15 75.86 83.89 80.15 
 ตารางท ี  คะแนนการประเมินผลการทดสอบปฏิบตัิของนกัศึกษาครูช่าง (E2) n=29  หวัขอ้การทดสอบ  รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม คะแนน (9) (9) (12) (6) (6) (35) (15) (14) (15) (121) รวม 223 220 273 151 158 661 372 343 344 2,745 เฉลีย 7.69 7.59 9.41 5.21 5.45 22.79 12.83 11.83 11.86 94.66 ร้อยละ 85.44 84.29 78.45 86.78 90.80 65.12 85.52 84.48 79.08 78.23 
 จากตารางที  และตารางที  พบวา่นกัศึกษาครูช่าง จาํนวน  คน มีคะแนนเฉลียร้อยละจากการทาํกิจกรรมทงัหมด  กิ จ ก ร รม  คิ ด เป็ น ร้อ ย ล ะ  .  แ ล ะ มี ค ะ แ น น เฉ ลี ย ร้อ ย ล ะ จ าก ก าร ท ด ส อ บ ป ฏิ บั ติ ก ารส อ น  ทั งห ม ด   กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ .  แสดงวา่ประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบติัการสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนกัศึกษาครูช่าง เท่ากบั 80.15/78.23 ซึงสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ทีตงัไวค้ือ /70 2. ความก้าวหน้าในการเรียนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครูช่าง ตารางท ี3 ความกา้วหนา้ในการเรียนโดยใชรู้ปแบบการฝึกปฏิบติัการสอนดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับ         นกัศึกษาครูช่าง n=29 การทดสอบ ค่าคะแนน T-Score เฉลีย ค่าคะแนน T-Score เฉลียเพมิขึนร้อยละ ก่อนเรียน (T1) 41.28 42.17 หลงัเรียน (T2) 58.69 
 จากตารางที  ความก้าวหน้าในการเรียน (T2-T1) โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนกัศึกษาครูช่าง มีความกา้วหนา้ในการเรียนเฉลียร้อยละ .  สูงกวา่เกณฑร้์อยละ  ทีกาํหนดไว ้ 
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3. ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการฝึกปฏิบัตกิารสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครูช่าง ตารางท ี4  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนกัศึกษาครูช่าง n=29 
รายการประเมิน x S.D. ระดบั ความ พึงพอใจ 1. ผูส้อนมีการเตรียมความพร้อมของเอกสารประกอบการสอนและสือการสอนเป็นอยา่งดี 4.48 0.51 มาก 2. ผูส้อนมีความรู้ มีทกัษะเกียวกบัเนือหาและกิจกรรมทีสอนเป็นอยา่งดี  4.69 0.47 มากทีสุด 3. ผูส้อนมีเทคนิค/วธีิสอน ทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการฝึกปฏิบติัการสอน 4.83 0.38 มากทีสุด 4. ผูส้อนกาํหนดเวลาในการทาํกิจกรรมทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะการสอนไดอ้ยา่งเหมะสม 4.66 0.48 มากทีสุด 

5. ผูส้อนประเมินผลการทาํกิจกรรมและใหค้าํแนะนาํทีสามารถนาํไปปรับปรุงแกไ้ขได ้ 4.34 0.61 มาก 6. สัดส่วนผูส้อนต่อผูเ้รียนเหมาะสม ส่งผลใหผู้ส้อนดูแลผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมอยา่งทวัถึง 4.52 0.47 มากทีสุด 7. ความรู้และทกัษะทีไดรั้บ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการสอน 4.72 0.45 มากทีสุด 8. ความรู้และทกัษะทีไดรั้บ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความมนัใจในการสอน 4.48 0.63 มาก 9. ความรู้และทกัษะทีไดรั้บ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีบุคลิกภาพทีดีในการสอน 4.55 0.57 มากทีสุด 10. รูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการปฏิบติัการสอน 4.55 0.51 มากทีสุด โดยภาพรวม 4.58 0.55 มากทีสุด  จากตารางที  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอนดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับนกัศึกษาครูช่าง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด   จากผลการวิจัยพบว่าผ่านเกณฑ์ทีกําหนดทุกประเด็น ทังนีเนืองมาจากว่า การดําเนินการตามรูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอนทีได้พัฒนาขึนมา สามารถส่งผลให้นักศึกษาครูช่างเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการสอน มีความมันใจ  มีบุคลิกภาพทีดีในการสอน ตามเกณฑที์กาํหนด อีกทงัอาจารยผ์ูส้อนดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามโครงการสอน และวสัดุการสอนทีสร้างขึนไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ นอกจากนีการกาํหนดสัดส่วนอาจารยผ์ูส้อนต่อจาํนวนนกัศึกษา เท่ากบั 1:7 ส่งผลให้อาจารยผ์ูส้อนดูแลนกัศึกษาไดอ้ยา่งทวัถึงขณะทาํกิจกรรม และนักศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัทกัษะการสอนไดอ้ยา่งทวัถึงทุกคนทุกกิจรรม อีกทงัการจดักิจกรรมในการเรียนการสอน มีการให้ทฤษฎี แลว้ใหผู้เ้รียนนาํทฤษฎีทีไดม้าใชใ้นการทาํกิจกรรม และมีการประเมินผล แจง้ผลให้ผูเ้รียนไดท้ราบวา่ถูกตอ้งหรือไม่อยา่งไร ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MAIP ซึงสอดคลอ้งกบัสุราษฎร์ (  : 29-33) พบวา่ รูปแบบการฝึกอบรมทีมีวทิยากรหลกัทาํหนา้ทีดาํเนินการนาํเขา้สู่เรืองราวทีจะฝึกอบรม (M) และให้เนือหา (I) ในแต่ละเรือง ขณะทีวทิยากรผูช่้วยทาํหนา้ทีตรวจแบบฝึกหดัจากขนัพยายาม (A) และให้คําตอบทีถูกต้อง (P) แก่ผู ้เข ้ารับการฝึกอบรม โดยให้มีสัดส่วนวิทยากรผูช่้วยต่อผู ้รับการฝึกอบรม :  ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการฝึกอบรมและความกา้วหนา้ในการเรียนผ่านเกณฑที์กาํหนด และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อเนือหาทีไดรั้บอยูใ่นระดบัมากทีสุด    
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สรุปผลการวจิัย  ประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบัติการสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรับนักศึกษาครูช่าง เท่ากับ 80.15/78.23 ซึงสูงกว่าค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ทีตงัไวคื้อ /70 ผูเ้รียนมีความกา้วหน้าในการเรียนร้อยละ .  สูงกว่าเกณฑร้์อยละ  ทีกาํหนดไว ้และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามรูปแบบในระดบัมากทีสุด      กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบพระคุณคณบดี ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ที คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ทุกท่าน ทีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์และอาํนวยความสะดวกในเรืองสถานที และกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการดาํเนินการวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ ขนิษฐา หินอ่อน และสุรพนัธ์ ตนัศรีวงษ์.  2558. ปัญหาและแนวทางพฒันากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ.  วารสารวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  ( ): - . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี.  .  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (  ปี).  สงขลา, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั. ชนะ กสิภาร์.  . ปรัชญาการฝึกหัดครูช่าง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  เอกสารประกอบการประชุม Eight In-Country Workshop in Thailand เรือง Developing Skills in Production of Instructional Materials for In-service Teacher Upgrading.  กรุงเทพมหานคร. นูรียะห์ ตะเยะ ( ). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. ราชกิจจานุเบกษา.  (วนัที 4 ตุลาคม 2556).  ขอ้บังคบัคุรุสภา.  มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556.  เล่ม 130 ตอนพิเศษ 130 ง :              65-71. สาวิตรี  โรจนะสมิต และวรรณทิพา รอดแรงคา้.  . มิติใหม่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทศัน์.  ( ) : - .   สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์. . โครงการสอนวิชาเทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพ  MIAP. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา ครุศาสตร์เครืองกล คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. สุราษฎร์ พรมจนัทร์. . รูปแบบการฝึกอบรม วธีิดาํเนินการวจิยัและการจดัทาํรายงานการวจิยั โดยใชก้ระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สาํหรับครูผูส้อนในสถานศึกษา. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ( ): 29-33.      
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การพฒันาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ The development of r enewable energy in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Phuket Rajabhat University: Electr icity from heat extr actor  of air -conditioning compressor   สุพฒันชัย  โพธิแก้ว1 Supatanachai  Pokaew1  บทคัดย่อ   การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงบูรณาการประกอบด้วยการวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงคุณภาพ               โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาจาํนวนเครืองปรับอากาศและการใช้งานเครืองปรับอากาศของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพือสร้างตน้แบบกงัหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์  และเพือศึกษาแนวทางการพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต ผลของการวิจยัพบว่า มีจาํนวนเครืองปรับอากาศทงัหมด เครือง และมีการใชง้านเฉลียวนัละ  ชวัโมงต่อวนั ในการสร้างตน้แบบกงัหันลมผลิตไฟฟ้า พบวา่ สามารถชาร์จไฟฟ้าเก็บไวใ้นแบตเตอรีตลอดการทาํงานของพดัลมความร้อนเครืองปรับอากาศ ทาํงานเฉลียต่อวนัแรงดนัทีชาร์จไดเ้ท่ากบั .  โวลต ์แบตเตอรีสามารถทาํการจ่ายโหลดไดน้านเฉลีย  ชวัโมง ทีความเร็วลมเฉลีย   เมตรต่อวนิาที โดยจ่ายให้กบัหลอดแอลอีดี ไฟกระแสตรง  โวลต ์ขนาด  วตัต ์จาํนวน  หลอด จุดเด่นของชุดผลิตไฟฟ้าตน้แบบ พบวา่ ) เป็นนวตักรรมใหม่ ) สะดวกในการติดตงั 3) มีนาํหนกัเบา ) ราคาถูกวสัดุอุปกรณ์หาไดภ้ายในประเทศ ) นาํไปต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ดท้นัที ผูว้จิยัจดอนุสิทธิบตัรตามคาํขอเลขที 1603002090 แนวทางการพฒันา พบวา่ ) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัดา้นพลงังานทดแทน ) การศึกษาดูงานและทาํความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกดา้นพลงังานทดแทน ) ปลูกจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและการอนุรักษพ์ลงังาน ) จดัทาํยทุธศาสตร์พลงังานทดแทนของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ขอ้เสนอแนะ ควรนาํชุดผลิตไฟฟ้าไปติดตงักบัเครืองปรับอากาศทงัหมดของมหาวทิยาลยัจะสามารถนาํไปใชก้บัหลอดไฟแอลอีดีส่องสวา่งขนาด  วตัต ์ไดร้วม ,  หลอด   คาํสําคญั : การพฒันาพลงังานทดแทน, การผลิตไฟฟ้า, พลงังานลมร้อน, คอมเพรสเซอร์แอร์          
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ABSTRACT   This research is an integrated one which includes the experimental research and the quantitative research.   Its purposes were to examine numbers of air-conditioners and their utilization in the Faculty of Humanities and Social Sciences, to build a new model of windmill for producing electricity from heat extractor of air–conditioning compressor, and to study a guideline for developing renewable energy used in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Phuket Rajabhat University. The research findings were that: There were totally 47 air–conditioners, and the average of their works was 6 hours per day. With regard to model-building of the windmill for producing electricity, it was found that the pilot model could charge electricity and stored it in a battery with the average of 6.5 volts per day while an electric fan was working in the air-conditioner. The battery could distribute the power supply with the average of 5 hours at the average wind-speed of 5 meters per second. It distributed to LED, DC with the amount of 6 volts, size-3 watts, for 6 bulbs. The advantages of the pilot-model generator were:  1) being innovation, 2) easy to install, 3) light weight, 4) cheap price and domestic availability, 5) being able to apply for commercial purpose. The copy-right number of the power supply was 1603002090. The results of the guideline for development were:  1) supporting and promoting for research on renewable energy, 2) visiting, training, and jointing programs of renewable energy with other institutions, 3 )  encouraging people to save and conserve energy, 4 )  providing strategies in renewable energy of  the Faculty of Humanities and Social Sciences. In terms of suggestions, the pilot-model generator should be installed with all of the air-conditioners of Phuket Rajabhat University. It can be applied with 7,200 size-3-watt-LED lights.   Keywords : Development of Renewable energy ,Electricity, Heat extractor, air-conditioning compressor              1 กลุ่มสงัคม  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตาํบลรัษฎา  อาํเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภูเก็ต 83000 1 Department of  Social  Faculty of Humanities and Social Sciences  RajabhatUniversity  Rutsada Sub-District  Moung Phuket District          Phuket Province  Thailand 83000 
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บทนํา ปัญหาพลงังานโลก  ตงัแต่ปี 1980 ถึง 2004 มีความตอ้งการพลงังานหลกัเพมิขึน 54% และจะเพิมขึนดว้ยสัดส่วนเดียวกนัถึงปี 2030 (จาก 469 EJ เป็น 716 EJ  คิดเป็นอตัราเพมิขึนโดยเฉลีย 1.6% ต่อปี) ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีอตัราเติบโตขึนอย่างสมาํเสมอ  และคาดว่าจากปี 2004 ถึงปี 2030 จะเพิมขึนเป็นสองเท่า (จาก 17,408 TWh เป็น 33,750 TWh คิดเป็นอตัราเพิมขึนโดยเฉลีย 2.6% ต่อปี) ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าเพิมขึนสูงมากในประเทศกาํลงัพฒันา  ปัจจุบันประชาชนราว             2 พนัลา้นคนยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้ และถือเป็นกลุ่มทีตอ้งให้ความสาํคญัในอนัดบัตน้  สหประชาชาติประมาณวา่ประชากรโลกจะเพิมขึนจาก 6.4 พนัลา้นคนในปี 2004 เป็น 8.1 พนัล้านคน ในปี 2030  ความตอ้งการพลังงาน จึงยงัคงเพิมขึนอย่างต่อเนืองตลอดเวลา  ในช่วงเวลานนัทงัการเพิมขึนของประชากรโลก  และความตอ้งการยกระดบัมาตรฐานในการดาํรงชีวิตของประชาชนในประเทศทีกาํลงัพฒันา  นีจึงเป็นสาเหตุหลกัทีทาํให้ความตอ้งการพลงังานเพิมสูงขึน และยงัเป็นสาเหตุให้มีความจาํเป็นตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 90  การพฒันาพลงังานหมุนเวียนมาผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกหนึงทีไดรั้บความสนใจจากภาครัฐ  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคประชาชน  เพราะพลงังานหมุนเวียนทีสามารถนาํมาผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยมีหลายประเภท ดงัขอ้มูลการใชพ้ลงังานของไทยต่อไปนี  กระทรวงพลงังานไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ ในการจัดทาํ Roadmap เพือส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนและ พลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรือ AEDP (2012-2021) โดยไดมี้การกาํหนดยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนตามแผน AEDP                  ใน 6 ประเด็น ดงันี 1) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งกวา้งขวาง  2) การปรับมาตรการจูงใจสาํหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 3) การแกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบียบทียงัไม่เอือต่อการพฒันาพลงังานทดแทน  4) การปรับปรุงระบบโครงสร้างพนืฐาน เช่น ระบบสายส่งสายจาํหน่ายไฟฟ้ารวมทงัการพฒันาสู่ระบบ Smart Grid  5) การประชาสมัพนัธ์และสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน  6) การส่งเสริมใหง้านวิจยัเป็นเครืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนแบบครบวงจร(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน,            2557) พลังงานจากลม (Wind Energy) เป็นพลงังานทดแทนรูปแบบหนึงทีไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะกบัสิงแวดลอ้ม ระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์จะมีกงัหันลมทีจะทาํหน้าทีพดัเอาความร้อนออกจากตวัเครือง ซึงจะทาํให้เกิดพลงังานลมทีสามารถนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าได ้ทีนบัเป็นการใชป้ระโยชน์จากพลงังานทีศูนยเ์ปล่า โดยใชห้ลกัการเปลียนพลงังานลมให้เป็นพลงังานไฟฟ้า ในปัจจุบนัมีการใช้เครืองปรับอากาศภายในอาคารกนัอย่างแพร่หลาย ซึงหากนําพลงังานลมร้อนระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์มาผลิตไฟฟ้าในทุกๆอาคาร ก็จะทาํใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมหาศาล มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะเครืองปรับอากาศ ซึงจะถูกติดตงัอยู่ทุกอาคาร จึงทาํให้มีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานในแต่ละปีสูงมาก  หากนาํพลงัลมร้อนจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ ของเครืองปรับอากาศทังหมดในมหาวิทยาลยัฯ มาผลิตไฟฟ้าจะสามารถช่วยลดการใช้พลงังานลงได ้อีกทงัจะเป็นตน้แบบ มหาวทิยาลยัสีเขียว(Green University) ดา้นการใชพ้ลงังานทดแทน จากปัญหาและขอ้มูลดงักล่าวจึงเป็นเหตุสาํคญัทีทาํให้ผูว้ิจยั  มีความสนใจทีจะศึกษายุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต กรณีศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ เพือเป็นข้อมูลหลักในการพัฒนาคณะฯและมหาวิทยาลัยฯด้านพลังงาน  ทําให้สามารถใช้พลังงานให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ คุม้ค่า   ลดรายจ่าย และช่วยประเทศชาติลดการใชพ้ลงังานอีกทางหนึง  ส่งผลให้มีการใช้พลงังานอยา่งยงัยนืตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
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 วตัถุประสงค์การวจิยั  1. เพือศึกษาจาํนวนเครืองปรับอากาศและการใชง้านเครืองปรับอากาศของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์  . เพือสร้างตน้แบบกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์    . เพือศึกษาแนวทางการพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต  วธิีดําเนินการวิจัย การศึกษาการพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรณีศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ ครังนี ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดวธีิการดาํเนินการวจิยัไวด้งัต่อไปนี ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร คือ บุคลากรของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต  กลุ่มตวัอยา่ง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จาํนวน 10 คน   เครืองมือทใีช้ในการวิจยั 1.การสํารวจ (Survey) คือ การเก็บรายละเอียดทัวไป เพือได้ขอ้มูลจํานวนเครืองปรับอากาศและการใช้งานเครืองปรับอากาศอาคาร  ของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตามวตัถุประสงค ์ขอ้ที   2. แผนการทดลอง คือ การวางขนัตอนในการทดลองเพอืใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงค ์คือตน้แบบตน้แบบกงัหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 3. การสัมภาษณ์ (Interview) คือ  3.1.   การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที ผูว้ิจ ัยได้กําหนดโครงสร้างและคาํถามทีจะใช้ในการสัมภาษณ์ไวล้่วงหน้าก่อนการไปเก็บข้อมูล และไปสัมภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มูลตามโครงสร้างคาํถามทีไดก้าํหนดไว ้3.2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการคือ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ทีผูว้ิจยัไม่ไดก้าํหนดโครงสร้างและคาํถามทีจะใชใ้นการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า แต่จะอาศยัไปตงัคาํถามเฉพาะหนา้กบัผูใ้หข้อ้มูลแทนซึงจะพูดคุยหรือซกัถามประเด็นใดก็ไดเ้พอืทีจะเติมเตม็ขอ้มูลในส่วนทีขาดหายไป การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัและพฒันา(Research and Development : R & D) โดยมีขนัตอนการเก็บขอ้มูลแบ่งตามวตัถุประสงค ์ดงันี   .การสาํรวจ (Survey)  เป็นการสาํรวจจาํนวนเครืองปรับอากาศและการใชง้านเครืองปรับอากาศอาคาร   ของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต เป็นขอ้มูลในการสร้างตน้แบบ  .การวจิยัเชิงทดลอง (experimental research) เป็นการรวบรวมขอ้มูลทงัจากเอกสาร งานวจิยัต่างๆ และภาคสนามมาจดัทาํแผนการทดลอง เพอืสร้างตน้แบบกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์  . การสมัภาษณ์ (Interview)  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทีไดจ้ากการสนทนากบัผูบ้ริหารเพอืทราบแนวทางการพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์  
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 การวเิคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครังนีผู ้วิจัยได้นําข้อมูลจากการสํารวจ (Survey) การสัมภาษณ์ (interview) ตลอดจนการนําผลการทดลองการสร้างตน้แบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า มาวิเคราะห์ขอ้มูลและเนือหา (Content analysis)          โดยใชก้รอบแนวคิดวจิยัทีกาํหนดไว ้เพอืใหไ้ดข้อ้มูลทีชดัเจนตรงประเด็น  การนําเสนอข้อมูล  การนําเสนอผลการวิจัยในครังนี  ผู ้วิจัยจะใช้วิธีนําเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive  Analysis)  เพอืเป็นการอธิบายขอ้เท็จจริงทีคน้พบในการศึกษา เรืองยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต กรณีศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์  ดังนันในการนําเสนอขอ้มูลให้เกิดความชัดเจนในการอธิบายขอ้มูล ผูว้ิจัยใช้ตาราง และรูปภาพประกอบเพือให้เกิดความชัดเจน เนืองจากงานวิจยัเรืองนีเน้นการปฏิบตัิการจึงเน้นทีภาพประกอบ เพือให้เห็นการลงมือปฏิบตัิจริง  และมีการสือสารประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ตามสือ ต่างๆ   ผลและวจิารณ์ผล  .การสํารวจจาํนวนเครืองปรับอากาศและการใช้งานเครืองปรับอากาศอาคาร  ของคณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต  พบวา่ มีทงัหมด ชนั โดยมีการใชอุ้ปกรณ์และเครืองใชไ้ฟฟ้า ดงันี ชันท ี  มีอุปกรณ์และเครืองใชไ้ฟฟ้า ดงันี  รายการ สาํนกัคณะฯ ประวตัิศาสตร์ หอ้ง  ภาษาตา่งประเทศ (หอ้ง ,313) สาขาภาษาไทย (หอ้ง 314)   หลอดไฟส่องสวา่งแบบรางยาว 8 ชุด 4 ชุด   6 ชุด   4 ชุด   พดัลมเพดาน 6 ตวั 25 ตวั 4 ตวั 2 ตวั เครืองปรับอากาศ  5 เครือง 3 เครือง 4 เครือง 4 เครือง คอมพวิเตอร์   12 เครือง 6 เครือง 10 เครือง 8 เครือง โทรทศัน์   2 เครือง 2 เครือง 2 เครือง 1 เครือง กระติกนาํร้อน   ตวั - -  ตวั รวมเครืองปรับอากาศ ชนั 1                                                                     จาํนวนทงัหมด 16 ตวั ชันท ี  มีอุปกรณ์และเครืองใชไ้ฟฟ้า ดงันี รายการ หอ้งสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หอ้ง321) หอ้งปฏิบตัิการทางภาษา(หอ้ง ) หอ้ง อมรม ประชุม สัมมนา(หอ้ง ) หลอดไฟส่องสวา่งแบบรางยาว 4 ชุด 8 ชุด 10 ชุด   พดัลมเพดาน 2 ตวั 4 ตวั 4 ตวั เครืองปรับอากาศ  3 เครือง 4 เครือง 4 เครือง คอมพวิเตอร์   5 เครือง 2 เครือง 2 เครือง โทรทศัน์   1 เครือง 1 เครือง 1 เครือง กระติกนาํร้อน   ตวั - - รวมเครืองปรับอากาศ ชนั 2                                                                                จาํนวนทงัหมด 11 ตวั                                   
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 ชันท ี  มีอุปกรณ์และเครืองใชไ้ฟฟ้า ดงันี   รายการ 
หอ้งพกัอาจารยก์ลุ่มสังคม 

หอ้งเรียน  (หอ้ง 331,332) 
หอ้งเรียน English Program   (หอ้ง 333,334) 

หอ้งสาขาเทคโนโลยีนวตักรรมการออกแบบ (หอ้ง ) 

หอ้งสาขาการพฒันาชุมชน (หอ้ง ) 
หลอดไฟส่องสวา่งแบบรางยาว 4 ชุด 8 ชุด 8 ชุด   4 ชุด 4 ชุด พดัลมเพดาน 4 ตวั 4 ตวั 4 ตวั  ตวั  ตวั เครืองปรับอากาศ  4 เครือง - 4 เครือง   เครือง   เครือง คอมพวิเตอร์   8 เครือง - 2 เครือง 4 เครือง 8  เครือง โทรทศัน์   - - - - 1 เครือง กระติกนาํร้อน  - - - - - รวมเครืองปรับอากาศ ชนั 3                                                                                จาํนวนทงัหมด 14 ตวั                                   ชันท ี  มีอุปกรณ์และเครืองใชไ้ฟฟ้า ดงันี  รายการ หอ้งพกัอาจารยส์าขาการพฒันาชุมชน   หอ้งเรียน (หอ้ง ,342) หลอดไฟส่องสวา่งแบบรางยาว 4 ชุด 8 ชุด พดัลมเพดาน 2 ตวั 4 ตวั เครืองปรับอากาศ  2 เครือง 4 เครือง คอมพวิเตอร์   4 เครือง 2 เครือง โทรทศัน์   - 1 เครือง กระติกนาํร้อน  - - รวมเครืองปรับอากาศ ชนั 4                                               จาํนวนทงัหมด 6  ตวั                                      สรุป มีเครืองปรับอากาศ รวม ทงั  ชนั  จาํนวนทงัหมด  47  เครือง และการใชง้านเฉลีย ประมาณ  ชวัโมง ต่อวนัต่อเครือง โดยเริมใชง้านช่วงเชา้ตงัแต่เวลา  09.00 น.ถึง .00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.ถึง เวลา 16.00 น.ตามนโยบายของคณะฯ . ตน้แบบกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์ พบวา่ แผนการทดลองมี  ขนัตอน ดงันี ขนัตอนท ี  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ หลกัการทาํงานของกงัหันลมและขอคาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญดา้นพลงังานทดแทน ขนัตอนท ี2 ออกแบบกงัหนัลมขนาดเล็กทีเหมาะกบัความเร็วลมตาํ ขนัตอนท ี  สร้างแบบจาํลองกงัหนัลม ขนัตอนท ี  ทดลองใชก้บัลมคอมเพรสเซอร์แอร์ และวดัค่าพลงังาน ขนัตอนท ี  วเิคราะห์ผล นาํปัญหามาปรับปรุงแกไ้ข ออกแบบกงัหนัลมทีเหมาะสม ขนัตอนท ี  ทดลองซาํ สรุปผล สร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ จดัทาํเอกสาร 
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 ผลการทดลอง พบวา่ ชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ มีดงันี  อุปกรณ์  .) มอเตอร์กระแสตรง ขนาด  โวลต ์ 2.) วงจรรักษาระดบัแรงดนั  .) วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอร์รี .) ใบพดัเครืองบินเล็กขนาด  นิว ใบ .)ท่อ PVC ขนาด ½ นิว .)  ขอ้ต่อ PVC 7.) สายไฟ  8.) แม่เหลก็แรงสูง (Neodymium)         ภาพท ี  ท่อและขอ้ต่อ PVC ขนาด ½ นิว โดยใส่มอเตอร์และแมเ่หล็กแรงสูง (Neodymium)       ภาพท ี  ใบพดัเครืองบินเลก็ขนาด  นิว ใบต่อกนั จาํนวน  ชุด       ภาพท ี  ชุดกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าโดยใชโ้ครงจาก ท่อและขอ้ต่อ PVC        ภาพท ี  ชุดกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าโดยใชโ้ครงจากเหล็ก 
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การทดลองและผลการทดลอง   การทดลองครังที  ใชโ้ครงสร้างชุดกงัหันทาํจากเหลก็ และใชแ้ม่เหลก็แรงสูง (Neodymium)เป็นตวัยึดชุดกงัหันกบัคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยใชร้ะยะห่าง  เซนติเมตร สามารถสร้างแรงดนัไฟฟ้าเฉลียที .  โวลต ์ปัญหาทีพบ คือโครงเหลก็มีนาํหนกัมาก มีการสนัสะเทือนและไม่สามารถยดึติดกบัคอมเพรสเซอร์แอร์        ภาพท ี  การทดลองชุดกงัหนัทาํจากโครงสร้างเหล็ก  การทดลองครังที  ใชท่้อ PVCเป็นโครงสร้างแทนชุเหลก็และ ใชแ้ม่เหลก็แรงสูง (Neodymium)เป็นตวัยดึชุดกงัหนักบัคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยใชร้ะยะห่าง  เซนติเมตร มีการยดึติดทีมนัคง ไม่เกิดการสนั สามารถสร้างแรงดนัไฟฟ้าเฉลียที .  โวลต ์ชาร์จแบตเตอร์รี ขนาด .  โวลต ์ใชก้บัหลอดแอลอีดี ไฟกระแสตรง  วตัต ์จาํนวน  หลอด         ภาพท ี  ชุดกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าโดยใชโ้ครงจาก ท่อและขอ้ต่อ PVC 3. แนวทางการพฒันาพลงังานทดแทน พบวา่ มี  แนวทาง ดงันี ) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัดา้นพลงังานทดแทนแก่บุคลากรของคณะฯทงั สายวิชาการและสายสนบัสนุน โดยให้ทุนวจิยัของทางคณะฯ ประสานงานกบัทางมหาวทิยาลยัรวมถึงหาแหล่งทุนภายนอก และมีการให้รางวลัแก่นกัวิจยัเพือเป็นขวญักาํลงัใจ  ) การศึกษาดูงานและทาํความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกดา้นพลงังานทดแทน เพือแลกเปลียนเรียนรู้เพิมประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่ายดา้นขอ้มูลข่าวสาร ) ปลูกจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและการอนุรักษ์พลงังานเพือให้มีการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า โดยมีการฝึกอบรม สร้างกิจกรรมต่างๆดา้นการอนุรักษ์พลงังานรวมถึงมีมาตรการทีใชค้วบคุมไม่ให้ใชพ้ลงังานอยา่งไม่รู้คุณค่า ) จดัทาํยทุธศาสตร์พลงังานทดแทนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงการจดัทาํแผนปฏิบติัการดา้นพลงังานทงัระยะสนั และระยะยาว มีการติดตามประเมินผลเพือให้เกิดผงสัมฤทธิตงัตามเป้าหมายอย่างแทจ้ริง มีการแต่งตงัคณะกรรมการทาํงานเพือให้เกิดความต่อเนืองและยงัยืนในการพฒันาพลงังานทดแทนของคณะฯ.  
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สรุปผลการวจิัย การสํารวจจาํนวนเครืองปรับอากาศและการใช้งานเครืองปรับอากาศอาคาร  ของคณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  พบวา่ มีทงัหมด ชนั ชนัที  ประกอบดว้ย เครืองปรับอากาศ  จาํนวนทงัหมด 16 ตวั ชนัที  ประกอบดว้ย เครืองปรับอากาศ จาํนวนทงัหมด 11 ตวั ชนัที  ประกอบดว้ย เครืองปรับอากาศ จาํนวนทงัหมด 14  เครือง ชันที  ประกอบด้วย เครืองปรับอากาศ จํานวนทงัหมด  6  เครือง สรุป มีเครืองปรับอากาศ รวม ทัง  ชัน  จาํนวนทงัหมด  47  เครือง และการใชง้านเฉลีย ประมาณ  ชวัโมง ต่อวนัต่อเครือง โดยเริมใชง้านช่วงเชา้ตงัแต่เวลา  09.00 น.ถึง .00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.ถึง เวลา 16.00 น.ตามนโยบายของคณะฯ  ตน้แบบกงัหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์ พบวา่ แผนการทดลองมีขนัตอน ประกอบดว้ย ) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ หลักการทํางานของกังหันลมและขอคาํแนะนําจากผูเ้ชียวชาญด้านพลังงานทดแทน  2) ออกแบบกงัหันลมขนาดเล็กทีเหมาะกบัความเร็วลมตาํ  ) สร้างแบบจาํลองกงัหันลม  ) ทดลองใชก้บัลมคอมเพรสเซอร์แอร์ และวดัค่าพลงังาน ) วิเคราะห์ผล นาํปัญหามาปรับปรุงแก้ไข ออกแบบกงัหันลมทีเหมาะสม  ) ทดลองซาํ สรุปผล สร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ จดัทาํเอกสาร ผลการทดลอง พบวา่ อุปกรณ์ประกอบดว้ย  ) มอเตอร์กระแสตรง ขนาด  โวลต ์ 2) วงจรรักษาระดบัแรงดนั  )วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอร์รี ) ใบพดัเครืองบินเลก็ขนาด  นิว ใบ )ท่อ PVC ขนาด ½ นิว .) ข้อต่อ PVC  7)สายไฟ  8)แม่เหล็กแรงสูง (Neodymium)  การทดลองครังที  ใช้โครงสร้างชุดกงัหันทาํจากเหล็ก และใชแ้ม่เหลก็แรงสูง (Neodymium)เป็นตวัยึดชุดกงัหันกบัคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยใช้ระยะห่าง  เซนติเมตร สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าเฉลียที .  โวลต์ ปัญหาทีพบ คือโครงเหล็กมีนําหนักมาก มีการสนัสะเทือนและไม่สามารถยดึติดกบัคอมเพรสเซอร์แอร์ การทดลองครังที  ใชท่้อ PVCเป็นโครงสร้างแทนชุเหล็กและ ใช้แม่เหลก็แรงสูง (Neodymium)เป็นตวัยึดชุดกงัหันกับคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยใชร้ะยะห่าง  เซนติเมตร มีการยึดติดทีมนัคง ไม่เกิดการสนั สามารถสร้างแรงดนัไฟฟ้าเฉลียที .  โวลต ์ชาร์จแบตเตอร์รี ขนาด .  โวลต ์ใชก้บัหลอดแอลอีดี ไฟกระแสตรง  วตัต ์จาํนวน  หลอด  แนวทางการพฒันาพลงังานทดแทน พบว่า มี  แนวทาง ประกอบดว้ย ) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยดา้นพลงังานทดแทนแก่บุคลากรของคณะฯทงั สายวิชาการและสายสนบัสนุน โดยให้ทุนวิจยัของทางคณะฯ ประสานงานกบัทางมหาวิทยาลยัรวมถึงหาแหล่งทุนภายนอก และมีการใหร้างวลัแก่นกัวจิยัเพอืเป็นขวญักาํลงัใจ  ) การศึกษาดูงานและทาํความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกดา้นพลงังานทดแทน เพอืแลกเปลียนเรียนรู้เพมิประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่ายดา้นขอ้มูลข่าวสาร ) ปลูกจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและการอนุรักษพ์ลงังานเพือให้มีการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า โดยมีการฝึกอบรม การมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมต่างๆดา้นการอนุรักษ์พลงังานรวมถึงมีมาตรการทีใชค้วบคุมไม่ให้ใชพ้ลงังานอยา่งไม่รู้คุณค่า ) จดัทาํยทุธศาสตร์พลงังานทดแทนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงการจดัทาํแผนปฏิบติัการดา้นพลงังานทงัระยะสัน และระยะยาว มีการติดตามประเมินผลเพือให้เกิดผงสมัฤทธิตงัตามเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง มีการแต่งตงัคณะกรรมการทาํงานเพือให้เกิดความต่อเนืองและยงัยืนในการพฒันาพลงังานทดแทนของคณะฯ ขอ้เสนอแนะ  )ควรนําชุดผลิตไฟฟ้าไปติดตงักับเครืองปรับอากาศทังหมดของมหาวิทยาลัยจะสามารถนําไปใช้กับหลอดไฟแอลอีดีส่องสว่างขนาด  วตัต์ ไดร้วม ,  หลอด  ) ควรมีการวิจยัด้านผลกระทบต่อระบบการทาํงานของคอมเพรสเซอร์แอร์     
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กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณผูที้ให้การสนับสนุน ให้ขอ้มูล และมีส่วนร่วมในงานวิจยัทุกท่าน จนงานวิจยัประสบความสาํเร็จ ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครังนี  ขอขอบคุณครอบครัวทีให้กาํลงัใจตลอดการทาํงานวิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีได้เปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมในการนาํเสนอผลงานวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน.  (2557)  สารานุกรมพลังงาน ทดแทน.  กรุงเทพฯ :  มีเดีย  เอ็กเพอร์ทีส  อินเตอร์เนชนัแนล  (ประเทศไทย) จาํกดั. พงศ์วิริยะ เชาวลิตรและคณะ  (2556)   โครงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของเครืองปรับอากาศควบคุมด้วย ATS CONTROL ใช้กับหลอดแอลอีดีส่องป้ายสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา. ศราพร  ไกรยะปักษ ์ (2553) รูปแบบทีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน.  วทิยานิพนธ์ ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  (การจดัการสิงแวดลอ้ม)  คณะพฒันาสงัคมและสิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. สุพฒันชยั  โพธิแกว้.  (2552). ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของชุมชน : กรณีศึกษาการนําพลังนําจากระบบประปามาผลิต กระแสไฟฟ้า.  มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. สุรักษ์  จัน บ าง และ สิท ธิ  ตังแสวงพ รกุล  (2554)   การผลิตไฟ ฟ้ าจากลมร้อน ข องค อมเพ รสเซอร์ .  ชลบุ รี  :                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา Denis, G. St. and Parker, P. ( 2009)  Community  Energy Planning in Canada :  The role of  Renewable energy.  Renewable and Subtainable Energy Reviews. 13 (8) : 2,088-2,095. Maria, E. and Tsoutsos, T. (2004)  The  sustainable management of renewable energy Sources installations : legal  aspects of their   environmental impact in small Greek islands. Energy  Conservation and Management. 45 :  631-638.              
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ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  คณะวทิยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม The Moral and Ethical Permit Results Following Thai Qualification  Framework for  Higher  Education with Management Students ,  Faculty of Management Science and Information Technology,  Nakhon Phanom University  กรรณิกา  สิงห์ศรี  เนียน  คาํมุลตรี  เพญ็พกัตร์ สืบศรี  รัฐวฒิุ  เจาลา  และ พงศพ์ฒัน์ สิงห์ศรี * Kannika Singsri1 Nian Khammooltri1 Penpuk Suebsri1 Rattawut  Chaola1 and Pongpat Singsr2*  บทคัดย่อ  การวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือ (1) ศึกษาผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  (2) เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ (3) นําเสนอข้อเสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จาํนวน  คน สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชนัภูมิ สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ค่าเฉลียเลขคณิต ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียความแตกต่างด้วย Independent Sample t-test และ One Way Anova ผลการทดลอง พบวา่  (1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.94) เมือจาํแนกเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัไดด้ังนี  ด้านการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (x̄ = 4.40) ดา้นความตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซือสัตยสุ์จริต (x̄ = 4.00) และดา้นการเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นรวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์(x̄ = 3.94) ตามลาํดบั  (2) เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา จาํแนกตามเพศ อาย ุชนัปี ผลการเรียนเฉลียสะสม และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบว่า นักศึกษามีปัจจยัดงักล่าวทีแตกต่างกนัมีคุณธรรม จริยธรรม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ แสดงว่านกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ใกลเ้คียงกนั  (3) ขอ้เสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนกัศึกษา คือ 1) ควรจดักิจกรรมส่งเสริมความมีวินยัในตนเองและในหอ้งเรียน โดยใหรุ่้นพมีีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแล 2) ควรใหน้กัศึกษาชนัปีที 1 และชนัปีที 3 (เทียบโอน) แต่งกายให้ถูกระเบียบ และนักศึกษาชันปีที 2-4 แต่งกายให้สุภาพ 3) ผูส้อนควรมอบหมายให้ทาํงานเป็นกลุ่มและกาํหนดเวลาให้เหมาะสม  คําสําคัญ : คุณธรรม, จริยธรรม, กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   
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ABSTRACT  The purposes of this research were (1) to study the morals and ethics permit results, (2) to compare the morals and ethics permit results, and ( 3)  to propose morals and ethics permit results following the Thai Qualifications Framework for Higher Education with Management students of the Faculty of Management and Information Technology, Nakhon Phanom University, correcting data by using the questionnaires entire of 1 1 0  people by Stratified Random Sampling, The statistics used to analyze the data were:  A frequency distribution, percentage, average, standard deviation and analysis of the differences with Independent Sample t-test and One Way ANOVA. The result shows that: (1) the most sample consider overviewed at the high level (x̄ = 3.94) when separated into high level respectively. In term of ethics in academic and learned profession (x̄ = 4.40), the awareness of ethics, sacrifice, and loyalty (x̄ =4.00). The respect right of the others including value and honor in human right (x̄ = 3.94). (2) To compare the promotion in morals and ethics of students to sort out by gender, ages, academic years, GPA, and average income was differences were not statistically significant and show the students that have similar morals and ethics. (3) Suggestion of promotion of morals and ethics of students as the following: 1) to prepare activities to promote self-discipline and also in the class and senior students to participated in the activities. 2) The 1st year and 3rd (Transferred grade) students should dressed properly and senior students of 2nd - 4th year students should have dressed correctly. 3) The lecturers should give the students to do team work activities and have limited the times appropriately.  Keywords: morals, ethics, Thai Qualifications Framework for Higher Education           1 สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม ตาํบลนาราชควาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม 48000 
1 Department of Management, Faculty of Management and Information Technology, Nakhon Phanom University, Na Rat Khwai Sub-district, Muang Nakhon Phanom District, Nakhon Phanom Province 48000, Thailand  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ตาํบลบางพระ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  2 Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, BangPhra Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province 20110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pongpat_si@rmutto.ac.th 
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บทนํา ภายใตก้ารเปลียนแปลงของโลกในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ซึงเกิดจากการเลือนไหลทางวฒันธรรมทีหลากจากต่างประเทศ เช่น สือและเทคโนโลยีทีไร้พรมแดน ทาํให้วิถีชีวติและพฤติกรรมของมนุษยเ์ปลียนแปลงทางสังคมอยา่งรวดเร็วและรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทีมีสภาพจิตใจทีอ่อนแอและภูมิคุม้กนับกพร่องทางสังคม ขาดวิจารณญาณในการคดักรองทีจะเลือกรับสิงทีดีทางวฒันธรรมทีพึงประสงคม์าใชเ้ป็นเหตุให้ค่านิยม พฤติกรรมทางสังคม วิถีชีวติ โลกทศัน์มนุษยแ์ละความเป็นอยูเ่ปลียนแปลงไป เกิดค่านิยมแนวใหม่ทีเลียนแบบค่านิยมตะวนัตกในรูปแบบบริโภคนิยมและวตัถุนิยม ยึดถือการแข่งขนัและการผลิตเพือสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจของตนเป็นหลกั สังคมเกิดการแข่งขนัเพือความได้เปรียบไดช้ัยชนะ กลยุทธ์การตลาดถูกนาํมาใชเ้พือสร้างค่านิยมทางวตัถุ สร้างความฟุ้งเฟ้อในชีวิตความเป็นอยู่ ทงันีเพือให้ได้มาในสิงทีตอ้งการอย่างไร้ศีลธรรมและจริยธรรมซึงต่างจากค่านิยมตะวนัตกโดยเฉพาะสังคมไทยทีมีค่านิยมคุณธรรมในอดีต เป็นแบบคุณธรรมนิยม (พระครูประโชติ จนัทวมิล, ) ปัญหาทีเกิดขึนในกลุ่มเยาวชน ทุกภาคส่วนต่างลงความเห็นตรงกนัวา่เยาวชนไทยของเราขาดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยา่งยงัยืน คือ อาจจะมีอยูบ่า้งแต่เป็นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลทีถาวร ในขณะทีสังคมไทยตอ้งการเห็นภาพการพฒันาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบณัฑิตทีมีคุณภาพมีความสมบูรณ์ทงัร่างกายและจิตใจมีสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรง ชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (สุทศันพ์งษ,์ 2550) การศึกษาถือเป็นส่วนหนึงของการเสริมสร้างคนในชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมเพือพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมทีมีคุณภาพด้วยหลกัทางศาสนา นําไปสู่การพฒันาประเทศอย่างถาวรและยงัยืน ตลอดจนยกระดบัคุณธรรม จริยธรรมของคนในชาติ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมใหก้บัคนในชาตินบัเป็นเรืองสาํคญัอยา่งยงิทุกภาคส่วนต่างไดเ้ล็งเห็นถึงเรืองคุณธรรมจริยธรรมทงัสิน ดงัทีกล่าวไวใ้น พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พุทธศกัราช  และ (ฉบับที ) พุทธศกัราช  ในหมวด  มาตราที  ไดก้าํหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทย ให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกนัผูอื้นได้อยา่งมีความสุข ทงันีตอ้งยึดแนวทางการจดัการศึกษาในหมวด  มาตรา  การจดัการศึกษาตอ้งเน้นให้ความสาํคญัทงัความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการตามความเหมาะสม และในมาตรา  ( ) ไดก้าํหนดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกรายวชิา (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) ผลจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับในเรืองของการปรับปรุงหลกัสูตร และการปรับเปลียนวิธีการสอนเพือพฒันาความคิดและแก้ไขปัญหาของนกัศึกษา รวมถึงการพฒันาคุณค่าและวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะการพฒันาการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในหลายดา้นหลายส่วนทงัการศึกษาภาครัฐและเอกชน นอกจากนีสถาบนัอุดมศึกษามีความเป็นอิสระในการจดัการเรียนการสอนมากขึนกวา่อดีต การเปลียนแปลงเหล่านีทาํให้สถาบนัอุดมศึกษามีความหลากหลาย ประชาชนมีโอกาสเขา้มาศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งทวัถึง ทีสาํคญัคือสังคมจะเชือมนัไดอ้ยา่งไรวา่คุณวฒิุทีบณัฑิตไดรั้บจากสถาบนัอุดมศึกษาเหล่านนัมีคุณภาพและมีมาตรฐานทีเทียบเคียงกนัไดอ้ย่างไรน่าเชือถือและเป็นทียอมรับของสถาบนัอุดมศึกษาทีดีทงัในและต่างประเทศ สํานกังานคณะกรรม การการอุดมศึกษาในฐานะทีเป็นหน่วยงานกาํกบัและส่งเสริมการดาํเนินการของสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาแลว้เห็นวา่ สิงหนึงทีจะสะทอ้นให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานของคุณวฒิุดงักล่าว ไดแ้ก่ คุณภาพของบณัฑิตทีได้รับคุณวุฒินัน ๆ ซึงสามารถพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพือให้
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สถาบันอุดมศึกษาจดัการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัไดอยา่งมีคุณภาพ เพิมความเชือมนัให้แก่สังคมในดา้นคุณภาพและมาตรฐานของวฒิุทีบณัฑิตพึงมีหลงัจากสาํเร็จการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกฎกระทรวงเมือวนัที  กรกฎาคม  เรืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) (ฉบบัที ) พุทธศกัราช  และ (ฉบบัที ) พุทธศกัราช  เพือเป็นกรอบมาตรฐานคุณภาพให้สถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาให้สามารถผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพและเพอืประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดม ศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ระดับอนุปริญญา  ปี ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง และระดบัปริญญาเอก โดยให้มีผลให้ใช้บงัคบัตงัแต่วนัถดัไปจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป ประกาศกระทรวงนีฯ ไดก้าํหนดคุณภาพของบณัฑิตให้ครอบคลุมอยา่งน้อย  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพฒันามาตร ฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดบัคุณวฒิุ เพือให้สถาบนัอุดมศึกษาไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน เพือให้คุณภาพของบณัฑิตทีผลิตในสาขา/สาขา วิชาของระดบัคุณวฒิุเดียวกนัมีมาตนฐานทีเทียบเคียงกนัไดท้งัในระดบัชาติและระดบัสากล (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรทีมุ่งหวงัให้บัณฑิตทีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี มีความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจและสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี มีทักษะเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใตก้ารเป็นบุคลากรของสังคมทีมีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจดว้ยจิตสาํนึกมีความรับผิดชอบต่อสังคม และประกอบอาชีพเพอืตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถินและประเทศชาติต่อไป (หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ, 2555) ดังนัน ผู ้วิจ ัยมีความสนใจศึกษาถึงการผลการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในรายวิชาการจดัการธุรกิจ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันครพนม ปีการศึกษา  เพือเป็นขอ้มูลสําหรับการวางแผนพฒันาคุณลกัษณะทางดา้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษา เพือพฒันาให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์และปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป โดยตงัวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งันี .  เพือศึกษาผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ ระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม .  เพือศึกษาเปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม .  เพือนําเสนอขอ้เสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการระดับชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม   
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วธิีดําเนินการวิจัย การศึกษาผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวชิาการจดัการระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  ทีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาพฤติกรรมองคก์ารและการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันครพนม ปีการศึกษา 2/2559 จาํนวนประชากรทงัสิน 152 คน โดยมีขนัตอนการดาํเนินการศึกษาตามลาํดบั ดงันี 1.  ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 3.  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 4.  วธีิการสร้างและหาคุณภาพของเครืองมือ 5.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 7.  สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 1. ขันตอนการดาํเนินการวิจยั ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนัตอนในการวจิยัไวด้งันี .   ศึกษาหลกัการ ทฤษฏี แนวความคิดเกียวคุณธรรมและจริยธรรม  .   กาํหนดกรอบคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดเพือศึกษาผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที   .   กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการศึกษา  .   กาํหนดกลุ่มประชากร สําหรับการวิจยัในครังนีไดก้าํหนดกลุ่มประชากรคือ นักศึกษาปริญญาตรีชนัปีที  จาํนวน  คน ชนัปีที  จาํนวน  คน ชันปีที  จาํนวน  คน รวมทังหมด  คน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ                      ปีการศึกษา /   .   สร้างเครืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบถามซึงผูว้จิยัศึกษาจากหลกัการ ทฤษฎีแนวคิดวตัถุประสงค ์เพือจาํแนกวา่ควรสร้างเครืองมือดา้นใดบา้ง ให้เหมาะสมกบัสภาพของนกัศึกษาปริญญาตรีระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  สาขาวชิาการจดัการ ปีการศึกษา /  .   การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยันาํเครืองมือทีสร้างขึน ให้นักศึกษากลุ่มตวัอยา่งไดต้อบแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  . .   การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจยั โดยนําขอ้มูลทีได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลและเขียนสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การศึกษา ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาปริญญาตรีระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพฤติกรรมองค์การและการจดัการธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยันครพนม โดยมีประชากรและกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลยันครพนม จาํนวน 152 คน 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี ทําการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชนัภูมิ (Stratified Random Sampling) กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการคาํนวณตามสูตรของ W.G. Cochran  (ธานินทร์, ) ดงัสมการที ( ) ทาํให้ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทงัสิน  คน ดงัตารางที  
= 1 +  (1) 

 เมือ    n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง    N = ขนาดของกลุ่มประชากรทีใชใ้นการวจิยั    e = เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคลือนทียอมรับใหเ้กิดขึนได ้( . ) ตารางท ี1 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
ชนัปีทีศึกษา จาํนวนประชากร รวม จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชนัปีที 1 ชนัปีที 3 ชนัปีที 4 

11 24 11 
29 60 17 

40 84 28 
8 18 8 

21 43 12 
29 61 20 รวม 46 106 152 34 76 110 เนือหา ประกอบดว้ยเนือหา  ดงันี 1.  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชันปีทีศึกษา ผลการเรียนเฉลียสะสม และรายไดที้ไดรั้บเฉลียต่อเดือนของนกัศึกษา   2.  ขอ้มูลเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ ประกอบดว้ย ดา้นความตระหนกัในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซือสัตยสุ์จริต ดา้นความมีวนิยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ดา้นความมีภาวะผูน้าํผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบัความสาํคญั ดา้นการเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นรวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์ดา้นการเคารพกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม ดา้นความสามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการบริหารจดัการต่อบุคคล องคก์รและสงัคมและดา้นการมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 3. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ แบบสอบถาม จาํนวน 1 ชุด ซึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  ตอนที 1 เกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชนัปีทีศึกษาผลการเรียนเฉลียสะสม และรายไดที้ไดรั้บเฉลียต่อเดือนของนกัศึกษา แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check List)  จาํนวน  5  ขอ้  ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการจาํนวน 53 ขอ้  ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัขอ้เสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที   คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม  4. วธิีการสร้างและหาคุณภาพของเครืองมือ มีขนัตอน ดงันี 
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4.1  ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัแบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 4.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจัยทีเกียวขอ้ง 4.3  สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เกียวกับคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 4.4  นําเสนอผูเ้ชียวชาญพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามและความเทียงตรงเชิงเนือหา จาํนวน 3 ท่าน ผูเ้ชียวชาญประกอบดว้ย . .   ผูช่้วยศาสตราจารย์เนียน คาํมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม  4.4.2  ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อดิเทพชยัยก์ารณ์ ภาชนะวรรณ ผูช่้วยอธิการบดีมหาวทิยาลยันครพนม  4.4.3  นางสาววาสนา สุพฒัน์ ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร .   ปรับปรุงแบบสอบถามตามผูเ้ชียวชาญแนะนาํ และนาํไปทดลองกบันกัศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  ตวัอย่าง เพือหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัช (Cronbach Alpha) พบว่า ได้ค่าความเชือมนัเท่ากบั .  .   จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ทงัฉบบั 5. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาปริญญาตรีระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที   ปีการศึกษา 2/2559 ในช่วงวนัที 21 มีนาคม - 6 เมษายน 2560 ผูว้ิจัยนาํเครืองมือทีสร้างขึนให้นักศึกษากลุ่มตวัอย่างได้ตอบแบบสอบถาม และเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง จาํนวน 110 ชุด 6. การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  วิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  สถิติทีใชใ้นการศึกษา ดงันี   6.   ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชนัปีทีศึกษา ผลการเรียนเฉลียสะสม และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนของนกัศึกษา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี  และค่าร้อยละ   6.2  ข้อมูลเกียวกับคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ไดแ้ก่ ค่าเฉลียเลขคณิต  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ในคาํถามแต่ละด้านมีการกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ตามวธีิลิเคิร์ท (Likert) ดงัตารางที 2 และ 3 (ธารินทร์, 2555) ตารางท ี2  เกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั ระดบัความความคิดเห็น ค่านาํหนกัคะแนนของตวัเลือกตอบ มากทีสุด กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  5 มาก กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  4 ปานกลาง กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  3 นอ้ย กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  2 นอ้ยทีสุด กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  1 
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ตารางท ี3  ความหมายเพอืจดัระดบัคะแนนค่าเฉลีย ความคิดเห็น ค่าคะแนนเฉลีย ค่าความคิดเห็นหรือความเชือ 4.50 - 5.00 ระดบั  มากทีสุด 3.50 - 4.49 ระดบั  มาก 2.50 - 3.49 ระดบั  ปานกลาง 1.50 - 2.49 ระดบั  นอ้ย 1.00 - 1.49 ระดบั  นอ้ยทีสุด 6.3  เปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ  อาย ุชนัปีทีศึกษา ผลการเรียนเฉลียสะสม และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนของนกัศึกษา 7. สถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  การศึกษาครังนี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสําเร็จรูป (Statistical Package for the Social Science: SPSS) โดยใชส้ถิติในการวจิยั ดงันี   7.1  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการอภิปรายผล เกียวกบัขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ 7.2  เกียวกบัผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ไดแ้ก่ ค่าเฉลียเลขคณิต   และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  7.3  เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ โดยใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียความแตกต่างดว้ย Independent Sample  t-test และและการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 7.4 ขอ้เสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา   สรุปผลการวจิัย  ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพฤติกรรมองคก์ารและการจดัการธุรกิจ คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม ปีการศึกษา 2/   สรุปผลไดด้งันี  1.  ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนให ญ่ เป็น เพศห ญิง (ร้อยละ 69.1) อายุระหว่าง 20-25 ปี  (ร้อยละ 70.9) ศึกษาในระดบัปริญญาตรีชนัปีที 3 (ร้อยละ 29.1) ผลการเรียนเฉลียสะสม 2.00-3.00 (ร้อยละ 78.2) และรายได้เฉลียต่อเดือนของนกัศึกษาอยูร่ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 41.8)  2.  ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2/2559 ประกอบดว้ย ดา้นความตระหนกัในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซือสัตยสุ์จริต ดา้นความมีวนิยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ดา้นความมีภาวะผูน้าํผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบัความสาํคญั ดา้นการเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นรวมทงัเคารพในคุณค่า และศกัดิศรีของความเป็นมนุษยด์า้นการเคารพกฎระเบียบและขอ้บังคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ดา้นความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริหาร
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จัดการต่อบุคคล องค์กร และสังคม ด้านการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพโดยใชค้่าเฉลียเลขคณิต และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาสรุปได ้ดงันี   2.1 ด้านความตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซือสัตย์สุจริตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตระหนกัในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซือสัตยสุ์จริต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.00) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเรียงตามลาํดบั คือ นกัศึกษามีนาํใจช่วยเหลือผูอื้น ( X =4.35) รองลงมาคือ นกัศึกษามีมารยาทเรียบร้อย สุภาพ อ่อนโยน กับนักศึกษาสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตวัและส่วนรวม ( X =4.01) นักศึกษาพูดและกระทาํการต่าง ๆ               ดว้ยความจริงใจ ( X =4.00) นักศึกษาทาํความเคารพครู อาจารยแ์ละผูอ้าวุโสเมือพบเห็น ( X =3.90) นักศึกษามีความซือสัตยสุ์จริต ทงัต่อตนเองและผูอื้น ( X =3.87) และนกัศึกษากลา้เปิดเผยความจริง ตามลาํดบั   2.2  ด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ สรุปไดด้งันี    2.2.1  ด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีวินัย ตรงต่อเวลา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.89) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเรียงตามลาํดบั คือ นกัศึกษาจะมาก่อนเวลานัดห มายทุกครัง ( X =3.97) รองลงมาคือ นักศึกษาส่งงานทีได้รับมอบห มายตรงตามกําหน ดเวลา  ( X =3.96) นกัศึกษาตรงต่อเวลาในการเขา้ชนัเรียนและการปฏิบติังาน  กบันกัศึกษาตรงต่อเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมของสาขาวชิาฯ คณะฯ และมหาวทิยาลยั ( X =3.83) ตามลาํดบั     2.2.2 ดา้นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ดงันี     1)  ดา้นความรับผิดชอบต่อตนเอง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.94) เมือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกันเรียงตามลาํดับ คือ นกัศึกษาเตรียมความพร้อมและศึกษาเอกสารประกอบการเรียนล่วงหนา้ ( X =4.06) รองลงมาคือนกัศึกษามาเรียนทุกครังไม่เคยขาดเรียน ( X =4.00) นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มทีสาขาวชิา/คณะฯและมหาวทิยาลยัฯจดัขึน กบันกัศึกษาแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนงัสือ ตาํรา และอินเทอร์เน็ต ( X =3.94) นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนมาครบถว้น ( X =3.88) และนกัศึกษาทาํงานทีไดรั้บมอบหมายไดถู้กตอ้งครบถว้น ( X =3.85) ตามลาํดบั      2)  ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.92) เมือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกันเรียงตามลาํดับ คือ นกัศึกษาปิดไฟฟ้า แอร์ พดัลมและนาํประปาเมือเลิกใชทุ้กครัง ( X =3.97) รองลงมาคือนกัศึกษารู้จกัประหยดัทงัส่วนตนและส่วนรวม ( X =3.94) นกัศึกษารักษาความสะอาดทงัในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ( X =3.91) และนกัศึกษาเก็บขยะ                เศษกระดาษเมือพบเห็น ( X =3.88) ตามลาํดบั    2.3  ด้านความมีภาวะผู ้นําผู ้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสาํคญั ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.91) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเรียงตามลาํดบั คือ นกัศึกษาเตม็ใจเมือกลุ่มมอบหมายใหน้าํเสนอผลงาน ( X =4.07) รองลงมาคือ นกัศึกษาสามารถทาํงานโดยไม่มีปัญหาความขดัแยง้ภายในกลุ่ม ( X =3.96) นักศึกษาสามารถแบ่งงานทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มให้ทีมงานอย่างเหมาะสมกับนกัศึกษามีส่วนช่วยสร้างผลงานและพาทีมงานไปสู่ความสาํเร็จ ( X =3.95) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัญหาความขดัแยง้และป้องกนัความขดัแยง้ได ้( X =3.93) นกัศึกษามีความสามคัคีในทีมงาน ( X =3.91) นกัศึกษามีการวางแผนการทาํงาน
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อย่างมีขนัตอนและรับผิดชอบในการทํางาน ( X =3.87) นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีมและได้รับมอบหมายให้เป็นหวัหนา้กลุ่มในการจดักิจกรรม ( X =3.85) นกัศึกษามีความกระตือรือร้นและกลา้แสดงออก ( X =3.83) นกัศึกษาสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในกลุ่มและสร้างความความสมัพนัธ์ทีดีระหวา่งสมาชิกในทีมงาน ( X =3.80) ตามลาํดบั 2.4  ด้านการเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผู ้อืนรวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของ ความเป็นมนุษย ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.94) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดับมากเช่นกันเรียงตามลาํดบั คือ นกัศึกษาจะพิจารณาสิงต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผลดว้ยความยติุธรรม ( X =4.04) รองลงมาคือนกัศึกษายอมรับฟัง ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูอื้น ( X =4.03) นักศึกษาเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษยข์องเพือนร่วมงานทุกคน ( X =4.01) นกัศึกษาตดัสินใจทุกครังโดยยึดหลกัประชาธิปไตย( X =3.88) และนกัศึกษาเคารพสิทธิของตนเองและผูอื้น ( X =3.79) ตามลาํดบั   2.5  ดา้นการเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระ ดับ อุด ม ศึ กษ าแ ห่ งช าติ ข องนัก ศึ ก ษ าส าข าวิช าก ารจัด ก ารพ บ ว่า ก ลุ่ ม ตัวอย่าง ส่ วน ให ญ่ มี ค วาม คิ ด เห็ น  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.80) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเรียงตามลาํดบั คือ นกัศึกษาเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ( X =3.88) รองลงมา คือ นกัศึกษาเคารพกฎกติกาของหอ้งเรียนดว้ยการตงัใจเรียนขณะทีอาจารยก์าํลงัสอน ( X =3.85) นกัศึกษาแต่งกายเรียบร้อยตามทีมหาวทิยาลยักาํหนด ( X =3.79) และนกัศึกษาปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั ( X =3.75) ตามลาํดบั   2.6  ดา้นความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริหารจดัการต่อบุคคล องคก์รและสงัคมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.92) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเรียงตามลาํดบัคือ นกัศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์เพือแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ( X =4.02) รองลงมาคือนกัศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และสรุปประเมินผลงานกลุ่มได ้( X =4.00) ผลงานทีนาํเสนอไดรั้บคาํชม เป็นทียอมรับจากอาจารยผ์ูส้อนและเพือนในห้องเรียน ( X =3.90) และนักศึกษาสามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษาและสรุปประเด็นปัญหาเพอืใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของบุคคล องคก์รและสงัคม ( X =3.78) ตามลาํดบั   2.7  ดา้นการมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ สรุปไดด้งันี    2.7.1  จรรยาบรรณทางวิชาการ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.40) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมากเช่นกนัเรียงตามลาํดบั คือ นกัศึกษาให้เกียรติและอา้งอิงถึงบุคคลหรือแหล่งทีมาของขอ้มูล ( X =4.44) รองลงมาคือนักศึกษาเสนอผลงานตามความเป็นจริงโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑก์บันกัศึกษาไม่คดัลอกผลงานของผูอื้นมาแอบอา้งเป็นของตนเอง และนกัศึกษาทาํขอ้สอบดว้ยความรู้ ความสามารถของตนเอง ( X =4.40) และนกัศึกษาทาํแบบฝึกหดัและงานทีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเอง     ( X =4.37) ตามลาํดบั    2.7.2  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( X =4.41) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากเช่นกนัเรียงตามลาํดบั คือ นักศึกษาจะตระหนักความรับผิดชอบต่อสงัคม ( X =4.45) รองลงมาคือนกัศึกษามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ( X =4.42) นกัศึกษามีพฒันาความรู้ ทกัษะในวิชาชีพตลอดเวลา ( X =4.42) และนักศึกษาจะยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจด้วยความซือสัตยแ์ละสอดคลอ้งกับกฎหมาย ( X =4.42) ตามลาํดบั 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  170  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

สรุปผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวชิาการจดัการคณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม ปีการศึกษา 2/  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.94) เมือจาํแนกเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกันเรียงตามลาํดบั คือ ดา้นการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ( X =4.40) รองลงมา คือ ดา้นความตระหนกัในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซือสัตยสุ์จริต ( X =4.00) ดา้นการเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นรวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์( X =3.94) ดา้นความมีวินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กบัดา้นความสามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการบริหารจดัการต่อบุคคล องคก์รและสงัคม ( X =3.92) ดา้นความมีภาวะผูน้าํผู ้ตาม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบัความสาํคญั ( X =3.91) และดา้นการเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ( X =3.80) ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนบ้านดงสง่า สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต  (ชุติมาธตา, ) และผลการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (ทิพย,์ 2555) 
 3.  เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการระดบัปริญญาตรีชนัปีที ระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  จาํแนกตามเพศ อาย ุชนัปีทีศึกษา ผลการเรียนเฉลียสะสม และรายไดที้ไดรั้บเฉลียต่อเดือน สรุปไดด้งันี   3.1 การเปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการจดัการระดับปริญญาตรีระดับชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชันปีที  จาํแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษามีเพศทีแตกต่างกันมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่านักศึกษาทีมีเพศแตกต่างกันมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกลเ้คียงกนั   3.2 การเปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ระดบัปริญญาตรีระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  จาํแนกตามอาย ุพบวา่ นกัศึกษามีอายทีุแตกต่างกนั มีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่านักศึกษามีอายุ ทีแตกต่างกนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ ใกลเ้คียงกนั   3.3  การเปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ระดบัปริญญาตรีระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  จาํแนกตามชนัปีทีศึกษา พบว่า นักศึกษาทีศึกษาต่างระดบัชนักนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่านกัศึกษาทีศึกษาต่างระดบัชนักนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกลเ้คียงกนั   3.4  เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ระดบัปริญญาตรีระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  จาํแนกตามผลการเรียนเฉลียสะสม พบวา่ นกัศึกษาทีมีผลการเรียนเฉลียสะสมทีแตกต่างกนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงวา่นกัศึกษาทีมีผลการเรียนเฉลียสะสมแตกต่างกนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใกลเ้คียงกนั   3.5  เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ ระดบัปริญญาตรีระดบัชนัปีที  ชนัปีที  (เทียบโอน) และ ชนัปีที  จาํแนกตามรายไดที้
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ไดรั้บเฉลียต่อเดือน พบวา่ นกัศึกษาทีมีรายไดที้ไดรั้บเฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนั มีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติทีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติแสดงวา่นกัศึกษาทีมีรายไดที้ไดรั้บเฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกลเ้คียงกนั   4.  ขอ้เสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สรุปไดด้งันี   4.1  ควรจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมส่งเสริมความมีวนิยัในตนเองและในห้องเรียน ให้รุ่นพีชนัปีที 2,  3 และ 4 มีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแล   4.2  ควรให้นกัศึกษาชนัปีที 1 และชนัปีที 3 (เทียบโอน) แต่งกายให้ถูกระเบียบ และให้นกัศึกษาชนัปีที 2-4 (รุ่นพ)ี แต่งกายใหสุ้ภาพเพอืเป็นตวัอยา่งทีดีแก่รุ่นนอ้ง   4.3  อาจารยผ์ูส้อนควรใหท้าํงานเป็นกลุ่ม (Team Work) และกาํหนดระยะเวลาใหเ้หมาะสม   4.4  ควรมีการจดัประกวดแข่งขนัทงัดา้นวชิาการและวชิาชีพภายในคณะฯ   4.5  ควรจดัอบรม วชิาชีพใหก้บันกัศึกษาทุกชนัปี   4.6  คณะฯ ควรวางแผนและจดัสรรงบประมาณ จา้งนักศึกษาทาํงานนอกเวลาเรียน ในช่วงเวลาตงัแต่ 13.00-17.00 น. เป็นรายชวัโมง  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บจดัสรรงบประมาณดาํเนินโครงการวิจัยจาก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลยันครพนม  เอกสารอ้างองิ ชุติมาธตา  มะโนมยั. .  การวจิยัปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วมเพือพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่า สังกัดสํานักงานเขตพืนทกีารศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร. ทิพย ์ หาสาสน์ศรี.  2555.  การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง.  วารสารวจิยัรามคาํแหง (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์). ปีที ( ), น. - . ธานินทร์  ศิลป์จารุ.  .  การวิจยัและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิSPSS (พมิพ์ครังท ี ). ว ีอินเตอร์ พรินท ์จาํกดั, กรุงเทพฯ. พระครูประโชติ  จนัทวมิล.  .  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนนวมนิทราชินูทศิ หอวงั นนทบุรี อาํเภอปากเกล็ด จงัหวดันนทบุรี. วทิยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ราชกิจจานุเบกษา.  .  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  แก้ไขเพมิเตมิ (ฉบับท ี ) พุทธศักราช  และ (ฉบับท ี ) พุทธศักราช .  แหล่งทีมา: http://www.mratchakitcha.soc.go.th,16 มิถุนายน . สุทศัน์พงษ ์ กุลบุตร.  .  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา. ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม: มหาวทิยาลยัศรีปทุม. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. 2558.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง กรอบมาตร ฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาต.ิ  แหล่งทีมา: http://www.mua.go.th/users/he-commission/law.php,  16 มิถุนายน . 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ.  .  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                         คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม พ.ศ. . การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพือพฒันาพฤติกรรมผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา   คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning Development of learning and teaching pattern to develop the study behavior  and accomplishment of student in Faculty of Industr ial Education and Technology by using Active Learning technique  ฉารีฝ๊ะ  หดัย1ี*   และ พิชิต  เพง็สุวรรณ1 Chareefah Hutyee1 and Pichit Pengsuwan1  บทคัดย่อ   การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพฒันาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา                คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning โดยศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกับรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพอืนาํไปร่างเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้ชียวชาญวเิคราะห์หาความเทียงตรงเชิงเนือหา ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วนําไปทดลองใช้กับนักศึกษา จํานวน  คนนําผลทีได้เสนอผู ้เชียวชาญ                    เพือพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบทีพฒันาขึนและปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะก่อนนําไปเผยแพร่ ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีสร้างขึนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมค่าเฉลียเท่ากบั 3.86 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และทาํใหผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนดีขึน  คาํสําคญั : รูปแบบการจดัการเรียนการสอน พฤติกรรม  ABSTRACT 
  The purpose of this research was to develop the learning and teaching pattern for development the study behavior and accomplishment of student in Faculty of Industrial Education and Technology by using Active Learning Technique. First, basic information about learning and teaching pattern was studies to form the teaching pattern. Then it was analyzed by professional. Next, the form was improved data based on recommendations. Finally, it was tested with 35 students in major of Electronic and Telecommunication Engineering, Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya. The results showed that, the average value is 3.86, Therefore, teaching pattern had developed behavior and accomplishment at a good level  Keyword: Active Learning Teaching pattern, Behavior  1 สาขาครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองจงัหวดัสงขลา  90000 
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1 Department of Technical Education, Faculty of of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of technology Srivijaya, Boyang Sub-district, Muang District, Songkhla Province 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :  iamchareefah@gmail.com บทนํา  ในศตวรรษที 21 เป็นยคุของขอ้มูลข่าวสารและการเปลียนแปลง การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลสามารถทาํไดทุ้กทีทุกเวลา ดังนัน จึงจําเป็น ต้องปรับ เปลียน วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลียนแปลงของสังคมเทคโน โลยี  สถาบนัการศึกษา จึงควรให้ความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพการสอนของอาจารยจึ์งไดส้นบัสนุนให้เกิดการสอนแบบมีส่วนร่วม                          (Active Learning) ให้กบันกัศึกษา (เทือน , 2546) ครูผูส้อนจะตอ้งมีการปรับเปลียนวิธีการสอนในรูปแบบเดิมให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน สังคม และเทคโนโลยี โดยปรับเปลียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดเป็นผูชี้แนะวธีิการคน้ควา้หาความรู้เพือพฒันาผูเ้รียนให้สามารถแสวงหาความรู้ และสามารถประยกุตใ์ชท้กัษะต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (สิริพร,  2557)การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning สามารถตอบสนองใหก้ารผลิตบณัฑิตเป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวติสอดคลอ้งกบัศตวรรษที  และนาํไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาในระดบัปริญญาตรีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีวิธีการศึกษาขอ้มูลพนืฐานเกียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอน พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน นาํทดลองใชก้บันกัศึกษา จาํนวน  คน และประเมินรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีพฒันาขึน  การศึกษาครังนีไดศึ้กษาเกียวกบัแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active learning) แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมการเรียน แนวคิดเกียวกบัการประเมิน และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ซึงทาํให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีสามารถพฒันาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษา สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกรายวชิาในหลกัสูตร  วธิีดําเนินการวิจัย การศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning              เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพืนฐานทีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนและความตอ้งการของนกัศึกษา เพือนาํมาเป็นกรอบในการร่างรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของนกัศึกษาทีแทจ้ริง โดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัศึกษา                ซึงการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning นาํผลจากการศึกษาขอ้มูลพนืฐานมาออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ตอน คือ ตอนที 1 แนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตอนที 2 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ตอนที 3 แนวปฏิบติัในการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตอนที 4 เครืองมือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน แล้วนํา (ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ให้อาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม และนาํเสนอให้ผูเ้ชียวชาญพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ จากนันกาํหนดแนวทางการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสร้างแบบประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนนําไปให้ผูเ้ชียวชาญด้านการสอนและด้านการวดัและประเมินผลประเมินความตรงตามเนือหาในด้านความเหมาะสมขององคป์ระกอบและขนัตอนของรูปแบบ ฯ ปรับแกรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ตามคาํแนะนําจากผูเ้ชียวชาญ และการทดลองใชแ้ละประเมินรูปแบบการจดัการเรียนการสอน โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ศึกษาผลของการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครืองมือวิจยัในการ
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ทดลองรูปแบบฯ ดังนี 1.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพัฒนาขึน 2.แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้                      3.แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 4.แบบทดสอบหลงัเรียน 5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 6.แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 7.แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา 8.แบบประเมินรูปแบบการจดัการเรียนการสอน โดยนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ทีสร้างขึน ไปใชส้อนนกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาการวิจยัทางการศึกษา จาํนวน 35 คน โดยในสัปดาห์ที 1 ดาํเนินการจดักิจกรรมปฐมนิเทศ แนะนาํการเรียน กระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เป็นเวลา 16 สัปดาห์ โดยผูส้อนใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนร่วมดว้ยในสัปดาห์สุดท้าย ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน และใหน้กัศึกษาประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning  และประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา ทีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จากนันผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลทีไดเ้สนอผูเ้ชียวชาญ เพือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบทีพฒันาขึน แลว้นาํขอ้มูลและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์มากทีสุด แลว้จดัทาํเล่มรูปแบบการจดัการเรียนการสอน เพือเผยแพร่และนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  ผลและวจิารณ์ผล จากการศึกษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning นาํเสนอผลการทดลอง 3 ตอน ดงันี ตอนที 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning 1. ผลการวิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ได้แก่ หลกัการสอนเชิงรุก ขนัตอนการสอนเชิงรุก องค์ประกอบของการสอนแบบ Active learning และรูปแบบการสอนแบบ Active learning เป็นตน้ 2. ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัความคิดเห็นเกียวกบัสภาพและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา พบวา่ผูเ้รียนมีความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนทีหลากหลาย เช่น การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ประสบการณ์  การใชปั้ญหาเป็นฐาน การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยการสาธิต การเล่นเกมส์ การดูงานในสถานทีจริง การแลกเปลียนความคิด การดูวดิิโอ การโตว้าที  การใชแ้ผนผงัความคิด การจดัการเรียนการสอนทีเนน้การคิด เป็นตน้ และจากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเอกสารและตาํราของนักวิชาการและนักการศึกษา พบว่าองคป์ระกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประกอบดว้ย รายละเอียด/เนือหา บทบาทครูผูส้อน กิจกรรม/กระบวนการ สือการสอน การวดัและประเมินผล และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประกอบดว้ย 1. การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ (Experiential Learning) 2. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) 3. การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  4. การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) โด ยใ น แ ต่ ล ะ รูป แ บ บ ก าร จัด ก าร เรีย น ก ารส อ น ป ระ ก อ บ ด้วย  5 ขัน ต อ น ได้แ ก่  ขัน ศึ ก ษ าค้น ค ว้า  ขนัเชือมโยง ขนัระดมสมอง ขนัสงัเกตการณ์ และขนัสะทอ้นคิด  
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  ตอนท ี2 ผลการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning  จากการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ซึงประกอบด้วย รูปแบบการจดัการเรียนการสอน และการสร้างแบบประเมินองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning โดยผูว้ิจยันาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (ฉบบัร่าง) ทีพฒันาขึนไปให้ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสม พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีสร้างขึนมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์การประเมิน                 โดยภาพรวมค่าเฉลียเท่ากบั 3.86 ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี  ตอนท ี3 ผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning  ผูว้ิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ทีปรับปรุงแล้วไปสอนนกัศึกษากลุ่มทดลองจาํนวน 35 คน หลงัเสร็จสินการจดัการเรียนการสอน ให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน และเสนอความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบทีสร้างขึน โดยผลการประเมินดงันี 1. ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning พบว่าค่าเฉลียเกียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( x = 4.31,S.D.= 0.72) และเมือพิจารณารายดา้นมีรายละเอียดดงันี ดา้นพุทธิพิสัย พบวา่ค่าเฉลียเกียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.17,S.D.= 0.07) โดยนักศึกษาได้ค้นควา้หาความรู้เพมิเติมมากขึนกวา่เดิม นกัศึกษาไดฝึ้กการสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และนกัศึกษามีโอกาสคิด/วางแผนนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ตามลาํดบั ดา้นทกัษะพิสัย พบวา่ค่าเฉลียเกียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( x = 4.15,S.D.= 0.08) โดยนกัศึกษามีโอกาสลงมือทาํ/คิดในระหวา่งการเรียน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นกัศึกษาไดฝึ้กคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และนกัศึกษาไดท้าํกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้จากกลุ่ม ตามลาํดบั ดา้นจิตพิสัย พบวา่ค่าเฉลียเกียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( x = 4.17,S.D.= 0.03) โดยนกัศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น/ซกัถามในชนัเรียน นกัศึกษาเต็มใจร่วมกิจกรรมในชนัเรียนทุกครัง และนกัศึกษามีโอกาสฝึกตนเองให้มีวนิยัและรับผิดชอบในการทาํงานตามลาํดบั 2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างได้ค่าเฉลีย ( x = 25.42, SD= 2.42) และคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนช่วง 55-65 % ซึงอยูใ่นระดบัตาํมาก มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนช่วง 66 - 75 % ซึงอยูใ่นระดบัปานกลาง มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนช่วง 76 - 85 % ซึงอยูใ่นระดบัดี มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนกัศึกษาทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning พบวา่ค่าเฉลียความพึงพอใจในการเรียนของนกัศึกษาทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning โดยรวมอยู่ในระดบัดี ( x = 4.10,S.D.= 0.05) โดยอาจารยมี์กิจกรรมการสอนหลากหลายทีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั อาจารยใ์ชสื้อการสอนเหมาะสมกบัเนือหาวิชาและช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพิมขึน และนกัศึกษามีบทบาทในการเรียนมากขึนจากการเรียนแบบ Active Learning ตามลาํดบั 4. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning พบวา่ค่าเฉลียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.31,S.D.= 0.11) โดยในส่วนบทนํา แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยู่ระดับดี ไม่ว่าจะเป็นด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ดา้นความเหมาะสมของขนัตอน/กิจกรรม/กระบวนการของรูปแบบการสอนฯ ดา้นความ
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เหมาะสมของแนวปฏิบติัในการใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning และดา้นความเหมาะสมของเครืองมือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน สรุปผลการวจิัย รูป แบ บ การจัดการเรียน การสอน เพื อพัฒ น าพ ฤติกรรมและผลสัมฤท ธิท างการเรียน ข องนัก ศึกษ า  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning สรุปผลไดด้งันี     ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning และศึกษาจากขอ้มูลพืนฐานความคิดเห็นเกียวกบัสภาพและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษา พบว่าผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ไดแ้ก่ หลกัการสอนเชิงรุก ขนัตอนการสอนเชิงรุก องคป์ระกอบของการสอนแบบ Active learning และรูปแบบการสอนแบบ Active learning เป็นตน้ และผลการศึกษาขอ้มูลพนืฐานเกียวกบัความคิดเห็นเกียวกบัสภาพและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา พบวา่ผูเ้รียนมีความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนทีหลากหลาย เช่น การจดัการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์  การใชปั้ญหาเป็นฐาน การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยการสาธิต การเล่นเกมส์ การดูงานในสถานทีจริง การแลกเปลียนความคิด การดูวิดิโอ การโตว้าที  การใชแ้ผนผงัความคิด การจัดการเรียนการสอนทีเน้นการคิด เป็นต้น ซึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประกอบดว้ย รายละเอียด/เนือหา บทบาทครูผูส้อน กิจกรรม/กระบวนการ สือการสอน การวดัและประเมินผล และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) ซึงสอดคล้องกับ ฐิตินันท์ รัตนพรหม (2552) ไดส่้งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านกิจกรรม “ห้องแห่งการเรียนรู้” ของนักศึกษาในรายวิชา อย 411 การแปรรูปพลาสติก โดยกิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ พบว่าการใชกิ้จกรรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ยงัไม่สามารถปรับนกัศึกษากลุ่มเสียงและนกัศึกษานอกกลุ่มเป้าหมายให้มีผลสัมฤทธิมากกวา่ C ไดท้งัหมด โดยในแต่ละรูปแบบการจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ย 5 ขนัตอน ไดแ้ก่ ขนัศึกษาคน้ควา้ ขนัเชือมโยง ขนัระดมสมอง ขนัสังเกตการณ์ และขนัสะทอ้นคิด                ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรภา อรรถพร ( ) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต พบว่ารูปแบบทีพัฒนาขึนประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) บทบาทผูส้อน 2) บทบาทผูเ้รียน 3) ระบบจดัการเรียนรู้ 4) เนือหาของบทเรียน 5) การสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 6) การติดต่อสือสารผา่นเทคโนโลย ี7) กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ 8) การสะทอ้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ 9) การวดัและประเมินผล และงานวจิยัของ ปราณี วราสวสัดิ (2552) ไดใ้ชเ้ทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน รายวชิา ทอ 320 (เคมีอาหาร) ซึงประกอบดว้ย 4 วิธี คือ วิธีที 1 ให้นกัศึกษาอ่านเนือหาทีจะเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาอภิปรายซกัถามในชนัเรียนโดยผูส้อนช่วยแนะให้ไดเ้นือหาทีถูกตอ้ง หลงัการอภิปรายมีการทดสอบย่อย วิธีที 2 มีการทดสอบย่อยของเนือหาทีเรียนในครังก่อนซึงเรียนโดยวิธีบรรยายและซกัถามก่อนการเรียนในครังต่อไป วิธีที 3 ให้นกัศึกษานาํผลทีไดจ้ากการทดลองในภาคปฏิบตัิไปคน้ควา้เพิมเติม แลว้มาอภิปรายในชนัเรียนโดยเชือมโยงกบัหลกัทฤษฎีทีเรียน และวิธีที 4 เป็นการสอนแบบบรรยายปกติ จากการศึกษาพบว่าการสอนแบบผสมผสานและการทดสอบย่อย จะทําให้นักศึกษามีความตืนตวั ติดตาม เอาใจใส่มากขึน และทาํให้ผลสัมฤทธิในการเรียนดีขึน  
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ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยโีดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning จากการออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ซึงประกอบด้วย รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning และการสร้างแบบประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ซึงประกอบดว้ย 1) แนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ซึงประกอบด้วย หัวข้อ/รายละเอียด/เนือหา เทคนิคการสอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)                   การจดัการเรียนรู้แบบเน้นทกัษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) บทบาทของครูผูส้อน - กิจกรรม/กระบวนการ ซึงประกอบ ด้วย 5 ขนัตอนไดแ้ก่ ขนัศึกษาคน้ควา้ ขนัเชือมโยง ขนัระดมสมอง ขนัสังเกตการณ์ และขนัสะทอ้นคิด สือการสอน และการวดัและประเมินผล 3) แนวปฏิบติัในการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอน ประกอบด้วย ขนัเตรียมความพร้อม ขนัการจดัการเรียนการสอน และขนัประเมินผล 4) เครืองมือทีใช้ในการจัดการเรียนการสอน สําหรับครูผูส้อนและผูเ้รียน ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยพบวา่รูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีสร้างขึนมีคุณภาพผา่นตามเกณฑก์ารประเมิน ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิรภา อรรถพร ( ) ซึงได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต พบว่า รูปแบบทีพฒันาขึนประกอบด้วย                              9 องค์ประกอบ ดงันี 1) บทบาทผูส้อน 2) บทบาทผูเ้รียน 3) ระบบจัดการเรียนรู้ 4) เนือหาของบทเรียน 5) การสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 6) การติดต่อสือสารผ่านเทคโนโลยี 7) กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ 8) การสะทอ้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ 9) การวดัและประเมินผล รูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ฯ                  มี 5 ขนัตอน ดงันี 1) ขนัศึกษาคน้ควา้ 2) ขนัเชือมโยงปัญหา 3) ขนัระดมสมอง 4) ขนัสงัเกตการณ์ และ 5) ขนัสะทอ้นคิด ผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning  ผูว้จิยันาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ทีปรับปรุงแลว้ตามขอ้เสนอแนะข อ งผู ้ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ไ ป ส อ น นั ก ศึ ก ษ าก ลุ่ ม ท ด ล อ ง จําน ว น  35 ค น  ห ลัง เส ร็ จ สิ น ก ารจัด ก าร เรีย น ก ารส อ น  ให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน และเสนอความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบทีสร้างขึน พบว่า  1) ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยพิจารณาเป็นรายดา้นดงันี ดา้นพุทธิพิสัย นกัศึกษาไดค้น้ควา้หาความรู้เพิมเติมมากขึนกวา่เดิม นักศึกษาได้ฝึกการสร้างสรรค์ความรู้ดว้ยตนเอง และ นักศึกษามีโอกาสคิด/วางแผนนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ดา้นทกัษะพิสัย พบว่านกัศึกษามีโอกาสลงมือทาํ/คิดในระหวา่งการเรียน ไดอ้ย่างถูกตอ้ง นักศึกษาไดฝึ้กคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และนกัศึกษาไดท้าํกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้จากกลุ่ม และดา้นจิตพิสยั นกัศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น/ซกัถามในชนัเรียน นักศึกษาเต็มใจร่วมกิจกรรมในชนัเรียนทุกครัง และ นักศึกษามีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทาํงาน                2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning พบวา่ คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งไดค้่าเฉลีย ( x = 25.42, SD =2.42) และคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนช่วง 55-65 % ซึงอยูใ่นระดบัตาํมาก มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนช่วง 
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66 - 75 % ซึงอยูใ่นระดบัปานกลาง มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนช่วง 76 - 85 % ซึงอยู่ในระดบัดี มีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 3) ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning พบวา่อาจารยมี์กิจกรรมการสอนหลากหลายทีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั อาจารยใ์ชสื้อการสอนเหมาะสมกบัเนือหาวิชาและช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพิมขึน และนกัศึกษามีบทบาทในการเรียนมากขึนจากการเรียนแบบ Active Learning ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุเนตร สืบคา้ (2552) ไดศึ้กษาการสร้างรายวิชาสาํหรับระบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ดว้ยโปรแกรม Moodle e-Learning และศึกษาทศันคติของนกัศึกษาต่อการใชร้ะบบ โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจจากนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle ว่ามีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากขึน และเป็นระบบทีทาํใหส้ามารถสือสารกบัผูส้อนไดต้ลอดเวลาส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ   มีการแสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา 4) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ทังในส่วนบทนํา แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ดา้นความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ดา้นความเหมาะสมของขนัตอน/กิจกรรม/กระบวนการของรูปแบบการสอนฯ ดา้นความเหมาะสมของแนวปฏิบตัิในการใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ดา้นความเหมาะสมของเครืองมือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ซึงจากการทดลองใชแ้ละประเมินรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning พบว่าสอดคล้องกับงานวิจยัของ (จิรภา, ) ซึงไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพอืส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบณัฑิต พบวา่ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบณัฑิต พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งสูงขึนในแต่ละสัปดาห์อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  สาํหรับขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัควรมีการกระตุน้พฤติกรรมการเรียนรู้ทีพึงประสงคข์องผูเ้รียน เพือประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไปดังนี 1) ควรมีการปรับเปลียนหรือสอดแทรกวิธีการสอนแบบอืนๆ โดยยึดความแตกต่างของผูเ้รียน ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 2) ควรเพิมเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจนมากยิงขึน 3) ควรศึกษาพฤติกรรมดา้นอืนๆ ทีเปลียนแปลงไปดว้ย  กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ทีใหก้ารสนบัสนุนทุนวจิยังบประมาณเงินรายได้ประจาํปี พ.ศ. 9 ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีทุกคน ทีใหค้าํแนะนาํตลอดจนให้การสนบัสนุนดว้ยดีตลอดมา         
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   เอกสารอ้างองิ จิรภา  อรรถพร. (2556). การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต. ครุศาสตรมหาบณัฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ฐิตินันท์ รัตนพรหม. 2552. การสํารวจผลสัมฤทธิของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “ห้องแห่งการเรียนรู้” รายงานการวจิยัในชันเรียน.คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร: มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ เทือน ทองแก้ว. 2546. เอกสารประกอบการอบรม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม .กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏจันทรเกษม:                  ถ่ายเอกสาร. ปราณี วราสวสัดิ. 2552. การสํารวจผลสัมฤทธิของการเรียนทีสอนแบบผสมผสาน. รายงานการวิจัยในชันเรียน คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร : มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ สุเนตร สืบคา้. 2552. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรมมูเดิล (Moodle e-Learning) .ส าข าวิช าวิ ศ ว ก ร ร ม เก ษ ต ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ อุ ต ส าห ก ร ร ม เก ษ ต ร .เชี ย ง ใ ห ม่ : ม ห าวิท ย าลั ย แม่โจ.้ สิริพร ปาณาวงษ.์2557.Active Learning เทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที 21. สืบคน้เมือวนัที  ตุลาคม  จาก http://edu.nsru.ac.th/2011/qass/?view=research.php.                 
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   การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความพงึพอใจในการเรียนวิชากีฬ าลีลาศ เรืองจังหวะบีกินและ   จังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชันปีท ี1วิทยาลัยเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ ทีเรียนด้วยสือวดีีโอ The Study of the First Year  Students’ Learning Achievement and Satisfaction from Studying Dance Spor tBeguine andCha ChaChaby Using Video  ชุลี  หมีรักษา *    ChuleeMeeruksa1*  บทคัดย่อ  การศึกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายเพอื ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชนัปีที  ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา  ของวิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยสือวดีีโอ ) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ทีเรียนดว้ยสือวดีีโอ  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจัยครังนีคือ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชนัปีที  ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา  ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จาํนวน  คน โดยใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง    สปัดาห์ จาํนวน  ชวัโมง    การดาํเนินการทดลองครังนีใชแ้ผนการวิจยัแบบ  One  Group  Pretest-Posttest Design  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ ) สือวีดีโอ เรืองจงัหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ) แบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาวิชากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า   ) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนวิชาลีลาศเรืองจงัหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลีย, ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.), และใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่t-test Dependent Sample   ผลการศึกษาพบวา่    . ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาทีเรียนดว้ยสือวดีีโอสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   . ความพงึพอใจในการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาทีเรียนดว้ยสือวดีีโออยูใ่นระดบัมาก  คาํสําคญั :  วชิากีฬาลีลาศ, จงัหวะบีกิน, จงัหวะช่าช่าช่า, สือวดีีโอ    
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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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สาขาศึกษาทวัไป วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตาํบลท้องเนียน อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 80210 1Department of General Education ,College of Industrial Technology and Management, RMUTSV, Thongnien Sub-District , Khanom District, Nakhon Si Thammarat,80210 Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author e-mail) paino_52@hotmail.com 
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บทนํา ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาตามมาตรา 6 ว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” โดยไดก้าํหนดแนวการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 22 วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเติมเต็มศกัยภาพ” และไดร้ะบุถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ไวใ้นมาตรา 24 (5) ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทงัสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ ทงันีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ” (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) จาก พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเนน้ใหก้ารเรียนการสอน เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยผูส้อนตอ้งทาํหนา้ทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยใชสื้อและแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนีผูส้อนสามารถนาํความเจริญของเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัรูปแบบการเรียนการสอนในลกัษณะใหม่ทีสามารถตอบสนองนโยบายทีกาํหนดไวใ้นพระบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีผลกบัการเรียนทงัผูส้อนและผูเ้รียนโดยตรงรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบนัควรเน้นให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชสื้อต่างๆ ทีมีอยู่เป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ สือวีดีโอเป็นสือรูปแบบหนึงทีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาและทาํความเขา้ใจกบับทเรียนไดด้ว้ยตนเอง สามรถเรียนรู้ไดไ้ม่จาํกดัเวลาและสถานทีทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน (นิภาพร  ช่วยธานี, 2555) เนืองจากเป็นสือทีสามารถนาํเสนอเนือหาประกอบเสียงบรรยาย ภาพเคลือนไหว ทาํให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้และเรียนเพิมเติมดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เมือพิจารณาจากสภาพการสอนรายวิชากีฬาลีลาศเป็นรายวชิาทีตอ้งอาศยัทกัษะในการปฏิบตัิบ่อยๆจึงจะเกิดความชาํนาญทาํให้การจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียวซึงเรียนสัปดาห์ละ 3 ชวัโมง ไม่เพียงพอกบัการฝึกฝนการเตน้ตามจงัหวะต่างๆ ตามทีกาํหนดในหลกัสูตร  เพราะผูส้อนตอ้งสอนและสังเกตการณ์ปฏิบตัิการเตน้ลีลาศของนักศึกษาเป็นรายบุคคล  ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาสอนมาก หากตอ้งการใหน้กัศึกษาเตน้ลีลาศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสวยงาม  ทงัท่าเตน้  การลงจงัหวะดนตรี และการจบัคู่  ประการสาํคญัหากตอ้งการใหน้กัศึกษาเกิดความชาํนาญในการลีลาศจงัหวะตา่งๆ นกัศึกษาตอ้งไปทบทวนดว้ยตนเอง เพือให้เกิดความชาํนาญ จึงมีความจาํเป็นตอ้งอาศยัสือวีดีโอ เพือช่วยแกปั้ญหาในเรืองการเรียนการสอน เพอืทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นกัศึกษา (พีระพล  เอียดทองใสและคณะ,2556) จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาและพฒันาสือวีดีโอเพือเขา้มาช่วยเป็นสือการเรียนการสอนทีมีระบบในรายวชิากีฬาลีลาศ เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถสูงขึน เพอืแกปั้ญหาในเรืองความแตกต่างของผูเ้รียนทางดา้นประสบการณ์ ความถนดั ความสนใจ เพือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีเขา้ใจง่ายมากทีสุดจากการมองเห็นภาพเคลือนไหวทีปรากฏและปฏิบติัตามไดโ้ดยการใชป้ระสาททางตาและหูไปพร้อมกนั ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วขึน เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายกวา่และสามารถนาํไปประกอบการเรียนการสอนรายวชิากีฬาลีลาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     
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วตัถุประสงค์การวจิยั 1. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชนัปีที 1 ปีการศึกษา  ของวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ทีเรียนดว้ยสือวดีีโอ 2. เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาฯทีมีตอ่เรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่าทีเรียนดว้ยสือวดีีโอ สมมตฐิานการวจิยั 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชนัปีที 1 ปีการศึกษา  ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั หลงัเรียนดว้ยสือวดีีโอสูงกวา่ก่อนเรียน 
วธิีดําเนินการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชนัปีที  ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา  ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน  คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ใชร้ะยะเวลาในการสอน    สปัดาห์ จาํนวน  ชวัโมง   เครืองมือทใีช้ในการวิจยั 1. เครืองมือทีใชใ้นการทดลองคือสือวดีีโอ ทีบนัทึกจากการสอนจริงของผูว้จิยัในวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่านาํภาพทีไดม้าตดัต่อเป็นสือวดีีโอเพอืทีบนัทึกลงแผน่ซีดี จากนนันาํสือวดีีโอทีพฒันาขึน ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพพบวา่ค่าประเมินบทเรียนดว้ยสือวดีีโออยูใ่นระดบัมาก ( ̅)  = 4.40 2. เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย 1) แบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือกจาํนวน 30 ขอ้หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบโดยการตรวจความตรงตามเนือหา (หาค่า IOC) โดยผูเ้ชียวชาญ 3 คนนําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู ้เรียนวิชากีฬาลีลาศโดยใช้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัทีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพแบบทดสอบ ไดค้่าความเชือมนัของแบบทดสอบเท่ากบั 0.75 2) แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้คาํถามทีถามเกียวกบัความพึงพอใจ 3ดา้น คือ 1. การนาํเสนอเนือหาสือวดีีโอ 2. วธีิการนาํเสนอสือวดีีโอ 3. การนาํไปใชป้ระโยชน์ ซึงผูว้จิยัไดป้รับปรุงและพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจจาก นิภาพร  ช่วยธานี, (2555)  จากนนันาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชียวชาญ3 ท่านตรวจและหาค่าความเชือมนัแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้โดยใชเ้กณฑก์าํหนดค่าระดบัความพึงพอใจ ดงันี   4.50 – 5.00 หมายถึง ความพงึพอใจมากทีสุด   3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก    2.50 – 3.49 หมายถึง ความพงึพอใจปานกลาง   1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย   1.00 – 1.49 หมายถึง ความพงึพอใจนอ้ยทีสุด  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยมีกระบวนการดงันี                                 แผนผงัที 1  แผนผงักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จากแผนผงักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถอธิบายได ้ดงันี   1) เก็บขอ้มูลผลสัมฤทธิทางเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยให้ทาํแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ก่อนเรียนดว้ยสือวดีีโอ  2) ผูว้ิจัยดาํเนินการสอนวิชากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ใชสื้อวีดีโอทีผูว้ิจัยสร้างขึนโดยใช้ระยะเวลาในการสอน    สปัดาห์ จาํนวน  ชวัโมง   3) เก็บขอ้มูลผลสัมฤทธิทางเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยให้ทาํแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า หลงัเรียนดว้ยสือวดีีโอ 4) สอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษกลุ่มเป้าหมายทีมีต่อการสอนดว้ยสือวดีีโอ   การวเิคราะห์ข้อมูล  1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลีย , ค่าเบียงเบนมาตรฐาน, และใช้วิธีการทางสถิติแบบ                 t-test Dependent Sampleเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชันปีที  ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ก่อนเรียนและหลงัทีเรียนดว้ยสือวดีีโอ 

สอนโดยใช้สือด้วยสือวดีโีอ 

ทดสอบผลสัมฤทธิรู้ก่อนเรียน ด้วยสือวดีีโอ (Pre-test)       

ทดสอบผลสัมฤทธิหลงัเรียน ด้วยสือวดีีโอ (Post-test)      
สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนด้วยสือวดีโีอ 
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 2) วเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า            ทีเรียนดว้ยสือวีดีโอ โดยการหาความถี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลีย, และค่าเบียงเบนมาตรฐาน จากโปรแกรม SPSS ทีใช้ในการเปรียบเทียบ 
ผลและวจิารณ์ผล ผลการวิจยั ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชนัปีที  ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา  ของวิทยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยสือวดีีโอ  ดงัต่อไปนี ตารางท ี1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  ดว้ยสือวดีีโอ การทดสอบ                     จาํนวน                       x                             S.D.                    t คะแนนก่อนเรียนดว้ยสือวดีีโอ 26.374.57                2.05* คะแนนหลงัเรียนดว้ยสือวดีีโอ                30                        36.902.95 *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จากตารางที 1แสดงให้เห็นวา่  นกัศึกษาจาํนวน 30 คน ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยสือวดีีโอ จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ทดสอบก่อนเรียนได ้คะแนนเฉลีย26.37คะแนนค่าเบียงเบนมาตรฐาน 4.57ทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉลีย 36.90คะแนน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน2.95ซึงจากการทดสอบดว้ย t-test Dependent พบวา่ผลสัมฤทธิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ตารางที 2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะ ช่าช่าช่าที เรียนดว้ยสือวดีีโอ (n=30) รายการประเมิน x                 S.D. แปลผล .     การนาํเสนอเนือหาของสือวดีีโอ         1.1 เนือหาการนาํเสนอตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียน 4.570.50   มากทีสุด         1.2 เนือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน                                                 4.33                 0.48มาก         1.3 การเรียนดว้ยสือวดีีโอสามารถประหยดัเวลาเรียนไดเ้หมาะสม 4.50                 0.51มากทีสุด เฉลีย 4.47    0.50มาก 2. วธีิการนาํเสนอสือวดีีโอ         2.1 การนาํเสนอน่าสนใจ4.30                  0.47มาก         2.2 เสียงบรรยาย (นาํเสียง การออกเสียง อกัขระ) และเสียงประกอบ4.17                  0.53มาก ชดัเจน เหมาะสม         2.3 ความเหมาะสมของเวลาของสือวดีีโอ               4.00                   0.43มาก เฉลีย 4.16 0.48มาก 3.     การนาํไปใชป้ระโยชน ์        3.1 การผลิตสือวดีีโอประกอบการสอนเป็นสิงทีมีประโยชน์ 4.83                   0.38มากทีสุด         3.2 ควรมีการนาํสือวดีีโอมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนในหวั4.83                   0.38มากทีสุด 
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ขอ้อืนอีก         3.3 หลงัจากการดูสือวดีีโอนกัศึกษาไดรั้บความรู้เรือง จงัหวะบีกิน4.33                   0.48มาก และจงัหวะช่าช่าช่า  เฉลีย 4.67 0.41มากทีสุด 4.      นกัศึกษามีความพึงพอใจในสือวดีีโออยูใ่นระดบั                                          4.430.50                มาก รวมเฉลีย 4.43   0.47มาก จากตารางที 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะ ช่าช่าช่า  ทีเรียนดว้ยสือวีดีโอพบว่า โดยภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยสือวีดีโอ ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายการปรากฏวา่รายการทีนกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจมากทีสุดคือการนาํไปใชป้ระโยชน์ รองลงมาคือการนาํเสนอเนือหาของสือวดีีโอ และวิธีการนาํเสนอเนือหาสือวดีีโอตามลาํดบั วจิารณ์ผลการวจิยั จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าสือวีดีโอวิชากีฬาลีลาศ เรืองจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่าทีผูว้ิจยัพฒันาขึน               ช่วยใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษา หลงัเรียนวชิากีฬาลีลาศสูงกวา่ก่อนเรียน ซึงสามารถอภิปรายผลไดด้งันี 1) บทเรียนสือวีดีโอเรียนวิชากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชนัปีที 1วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ ทีเรียนดว้ยสือวดีีโอ เป็นสือการสอนทีช่วยใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาสูงขึน  เนืองจากเป็นสือทีได้พฒันาขึน โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ  และสามารถเรียนรู้ได้ไม่จํากัดเวลา และสถานที  ซึงผลวิจยันีสอดคลอ้งกบั นิภาพร  ช่วยธานี (2554) ซึงศึกษาพบวา่  สือวีดีโอ เป็นสือทีส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถเรียนรู้ไดไ้ม่จาํกดัเวลา และสถานที นกัศึกษาทีเรียนวชิาฟิสิกส์เรืองพลศาสตร์ นีมีผลสมัฤทธิทีสูงขึน 2) สือวีดีโอ สามารถนาํเสนอบทเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทงัมีสีสันทีสวยงามทาํให้เกิดแรงกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจในบทเรียน รวมทงัภาพเคลือนไหว  และเสียงดนตรีนักศึกษาสามารถเรียนรู้ในบทเรียนไดซ้ําแลว้ซาํอีก เป็นสือทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงสอดคลอ้งกบั ทศันะของ ศรัณยา  จูพนัทะ (2556) ซึงไดก้ล่าวว่า           สือการเรียนลีลาศจะตอ้งเป็นสือที นกัศึกษาสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองไม่ตอ้งมีใครมาบงัคบั สามารถใชท้บทวนบทเรียนได้หลายๆครัง จนเกิดความเขา้ใจ 3) สือวดีีโอเป็นสือทีผูว้จิยัพฒันาขึนจากการปรับเปลียนการเรียนการสอนจากแบบเดิมทีเนน้ บรรยาย และปฏิบติัในห้องเรียนเป็นหลกั มาเป็นการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วย มีการปรับเปลียนวิธีการสอนซึงเน้นให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองเพิมขึน หารกการเรียนการสอนทีมีเพียงแต่การบรรยาย และปฏิบตัิตามแลว้นกัศึกษาอาจจะทาํให้การสือสารไม่ตรงกนัทาํให้เกิดความเขา้ใจทีคลาดเคลือน ดงันนั ผูส้อนจาํเป็นจะตอ้งมีสือกลางเขา้มาช่วยในการเรียนการสอน เพือให้ผูเ้รียนเขา้ใจเนือหาและปฏิบติัตามไดง่้ายและเร็วขึน ซึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ ศนัสนีย ์ เลียงพานิชย ์(2555) ซึงไดส้รุปวา่ ในการเรียนการสอนครูควรจะเปลียนการสอนแบบเดิมทีเน้นบรรยายเป็นหลกัมาเป็นการนําเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาช่วย อีกทังยงัสอดคลอ้งกบัแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารแห่งประเทศไทย ทีไดหึ้ความสําคญัในการส่งเสริมให้การศึกษาในระบบทุกระดบันาํ ICT มาใชเ้ป็นเครืองมือในการเรียนการสอนใหม้ากขึน 4) ความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชนัปีที 1วทิยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ ทีเรียนดว้ยสือวีดีโอ ผลการประเมิน พบวา่นกัศึกษามีความพงึพอใจต่อการใช้สือวีดีโอในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายการปรากฏวา่รายการทีนักศึกษามีระดบัความพึงพอใจมากทีสุดคือการนาํไปใชป้ระโยชน์ รองลงมาคือการนาํเสนอเนือหาของสือวีดีโอ และวิธีการนาํเสนอสือวีดีโอ ผลความพึงพอใจของสือ



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  187  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

วดีีโอทีนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนจึงทาํให้นกัศึกษามีทศันคติทีดีและส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนสือวดีีโอจึงเป็นสือการสอนทีเหมาะสมทีจะทาํให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเพิมขึน ทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัการเรียนการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษา ทีเรียนดว้ยสือวีดีโอสูงกว่าก่อนการเรียน และนกัศึกษามีทศันคติทีดีต่อการเรียนการสอนเนืองจากเป็นสือวดีีโอมีเนือหาทีตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนผ่านการปรับปรุง ทงัดา้นเนือหา ดา้นการผลิตสือจากผูเ้ชียวชาญ จึงทาํให้เมือนาํสือวีดีโอมาใชใ้นการสอนจริงแลว้ทาํให้ผูเ้รียนมีความสนใจมีความแปลกใหม่ สามารถเขา้ใจเนือหาไดง่้าย สร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียน และมีความพึงพอใจมากขึน 5) สือวีดีโอ  สามารถช่วยแกปั้ญหาขอ้จาํกดัดา้นเวลาเรียนตามปกติซึงเรียนสัปดาห์ละ3 ชม. ไม่เพียงพอกบัการฝึกฝนการเตน้ตามจงัหวะต่างๆไดถู้กตอ้งและสวยงามได ้เมือมีสือวีดีโอเขา้มาใชใ้นการเรียนทาํให้นักศึกษาสามารถนาํไปทบทวนและฝึกดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ พีระพล เอียดทองใส  และคณะ (2554) กล่าววา่ในการเรียนวิชาลีลาศ ผูเ้รียนตอ้งอาศยัทกัษะในการปฏิบติับ่อยๆจึงจะเกิดความชาํนาญ และผูเ้รียนมีความจาํเป็นตอ้งอาศยัสือวดีีโอในลกัษณะของสือเสริม เพอืช่วยแกไ้ขปัญหา ในการเรียนการสอน ทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผูเ้รียน 6) สือวีดีโอ เป็นสือทีเป็นการเรียนแบบรายบุคคล ตอบสนองความตอ้งการระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียน           ทีเรียนไดช้า้สามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเองโดยไม่ตอ้งเร่งรีบและไม่ตอ้งกงัวลหรืออายผูส้อนหรือเพือน             หากพบวา่ตนเองฝึกปฏิบตัิผิดพลาด ตอ้งการฝึกฝนหลายๆครังหรือตอ้งการศึกษาเพิมเติมก็สามารถทาํได ้ซึงช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียน ทาํให้เกิดทศันะคติทีดีต่อการเรียนวิชาลีลาศ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ศรัณยา (2556) ทีไดก้ล่าววา่ สือการสอนวชิาทกัษะและการสอนลีลาศควรเนน้สิงทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  สรุปผลการวจิัย การวิจัยเรืองการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เรืองจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชันปีที 1วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ ทีเรียนดว้ยสือวดีีโอ พบขอ้สรุปทีเป็นไปตามสมมติฐาน ดงัต่อไปนี  1) ผลสัมฤทธิหลงัการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชนัปีที 1วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ ทีเรียนดว้ยสือวดีีโอมีคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียน 2) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เรืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชนัปีที 1วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ ทีเรียนดว้ยสือวดีีโออยูใ่นระดบัมาก   กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัครังนีสําเร็จลุล่วงลงดว้ยดี โดยผูท้าํวิจยัได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก ผศ.ดร.ขวญัหทัย ใจเปียม ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการทีได้กรุณาให้คาํปรึกษาแนะนําช่วยเหลือตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี  ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทุกท่าน ทีกรุณาให้คาํแนะนาํในการตรวจสอบแกไ้ขและให้คาํแนะนาํในการสร้างเครืองมือการทดลองสาํหรับการศึกษาคน้ควา้ครังนี  ขอขอบพระคุณอาจารยแ์ละนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ทีกรุณาใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือจนงานวจิยัสาํเร็จดว้ยดี  คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวจิยัในครังนีขอมอบแด่คุณพอ่คุณแม่คุณครูโรงเรียนประถม และคุณครูโรงเรียนมธัยมทุกท่านทีใหก้ารศึกษา อบรม สงัสอน ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีมีส่วนช่วยใหง้านวจิยัครังนีสาํเร็จดว้ยดี จึงขอบคุณมา ณ ทีนีดว้ย 
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เอกสารอ้างองิ กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545. โรงพิมพ์องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.). กรุงเทพมหานคร. กระทรวงศึกษาธิการ. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. พ.ศ. 2554 – 2556. นิภาพร  ช่วยธานี. (2555) การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนพลศาสตร์ด้วยวธิีการสอนแบบสือวดีทิศัน์ของนักศึกษา               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง.วารสารวชิาการและวิจยัมทร.พระนครฉบบัพิเศษการประชุมวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลครังที 5. ศรัณยา  จูพนัทะ. (2556) การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี วชิาทักษะและการสอนลลีาศ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา  มหาวทิยาลยัทกัษิณ. ศนัสนีย ์เลียงพานิชย.์  (2555).  การศึกษาผลสัมฤทธิและความพงึพอใจจากการใช้เวบ็เครือข่ายสังคม  เป็นเครืองมือในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชันปีที 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์. วารสารวิจัย  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ปีที 17 ฉบบัที 1.  พีระพล  เอียดทองใส, มนวิภา  อนันตะเศรษฐกิล, สุญาณี  เดชทองพงษ์. (2554) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนรายวิชากีฬ าลีลาศทเีรียนโดยใช้บทเรียน e-Learning กับการเรียนแบบปกต.ิ คณะครุศาสตร์อุตสหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                    
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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการศึกษารายวชิาศึกษาทัวไปของนักศึกษา  วทิยาลัยรัตภูมิทมีีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน Comparative Study of General Education Course’s Learning Achievement  of Rattaphum College Students withDifferent Educational Background  วนัดี นวนสร้อย * ภาวนา พุ่มไสว  สุพตัรา เพง็เกลียง1 และ อารีย ์เตะ๊หละ1   Wandee Nuansoi1* , Pawana Poomsawai1,  Supattra Pengkheang1 and Aree Tehlah1  บทคัดย่อ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัรัตภูมิ จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง  หลกัสูตร ไดแ้ก่ การบญัชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างยนต ์และช่างไฟฟ้า ทงันีคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาทุกหลกัสูตรมีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกัน มีทงัจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับมธัยมศึกษาและอืนๆ ตลอดหลักสูตรการเรียนผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรายวิชาศึกษาทวัไป ควบคู่กบัวิชาชีพเพือพฒันาผูเ้รียนให้ครอบคลุม เพือเป็นแนวทางพฒันาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทวัไป การศึกษาครังนีเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาทีจบการศึกษาจากระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยศึกษาจากผลการเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ชนัปีที  ปีการศึกษา  ในรายวิชาหมวดศึกษาทวัไป ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ทวัไป ภาษาองักฤษ  และภาษาไทยเพอืการสือสาร โดยใชส้ถิติการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียประชากรสองกลุ่มแบบอิสระกนั ทีระดบันยัสําคญั . ผลการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาทงั  หลกัสูตร ทีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั มีผลสมัฤทธิทางการเรียนรายวชิาศึกษาทวัไปไม่แตกต่างกนัในรายวชิาคณิตศาสตร์ทวัไป และ ภาษาไทยเพือการสือสาร ในรายวิชาภาษาองักฤษ  ผลการเรียนของนักศึกษาหลกัสูตรการบญัชีทีมีภูมิหลงัทางการศึกษาแตกต่างกนัมีผลการเรียนต่างกัน และเมือทดสอบสมมติฐานขา้งเดียวพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาทีจบประกาศนียบตัรวชิาชีพมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเฉลียสูงกวา่นกัศึกษาทีจบระดบัมธัยมศึกษา ดงันนัในจดัการเรียนการสอนในรายวชิาศึกษาทวัไปใหก้บันกัศึกษาทีมีภมูิหลงัทางการศึกษาต่างกนัสามารถจดัการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกนัได ้     คาํสําคญั : ผลสัมฤทธิทางการเรียน, หมวดศึกษาทวัไป, ภูมิหลงัทางการศึกษา, วิทยาลยัรัตภูมิ          
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ABSTRACT   Rajamangala University of Technology Srivijaya, Rattaphum College provided learners in diploma level learning of 5 majors, Accounting, Marketing, Business Computer, Mechanics Power and Electrical Power. The qualifications of all applicants are different in their background learning. Some students graduated in vocational levels, high school level and so on. During the course, all students must study the general education courses together with their main major courses in order to develop and complete their profession. To find out a good way to develop the general education courses, this study aims in conducting the comparison study of learning achievement of students who graduated from vocational level, high school level or equivalent. The results of the first year students’ learning in the academic year 2016 in the general education courses of General Mathematics, English 1 and Thai for Communication were conducted. The Independent Sample T-test were tested at the significant level 0.05. The learning achievement of students in 5 majors with different educational backgrounds showed that their learning achievement of general education subjects was not different in General Mathematics and Thai for Communication course. In the other hand, the English 1 course’s learning outcomes of accounting major students with different academic backgrounds were different. When testing the hypothesis of one-tailed test, it was found that the learning achievement of the students who completed the vocational level was higher than that of the ones who graduated in high school level. Therefore, in the teaching and learning in general education courses for the graduated students can be taught in the same way.  Keyword: Learning Achievement, General Education Course, Educational Background, Rattaphum College                สาขาศึกษาทวัไป  วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 1 Department of General Education, Rattaphum college, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thachamuang Sub-district,     Rattaphum District, Songkhla Province, 90180, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wandee.nu@rmutsv.ac.th
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บทนํา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัรัตภูมิ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  และมาตรา  ( ) ( ) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครังที /  เมือวนัที  กมุภาพนัธ์  และครังที /  เมือวนัที  มิถุนายน  จึงออกประกาศใหจ้ดัตงัส่วนงานภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั เมือ วนัที   กรกฎาคม  โดยมีการจดัการเรียนการสอน  ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาตรี และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง (ปวส.) ซึงแบ่งออกเป็น  สาขาวชิา คือ  . สาขาอตุสาหกรรม . สาขาบริหารธุรกิจ และ   . สาขาศึกษาทวัไป โดยมีวสิัยทัศน์ในการดาํเนินงาน ดงันี วิทยาลยัรัตภูมิผลิตนกัศึกษา และบณัฑิตทีคิดเป็น ทาํเป็น และใชเ้ป็น  มีความเชียวชาญในวชิาชีพใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวนิยั และรู้รักสามคัคี (รายงานการประเมินตนเอง วทิยาลยัรัตภูมิ ปีการศึกษา 2559) ในปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัรัตภูมิจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต 2 สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองจกัรกลการเกษตรและสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง 5 สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขาวิชาการบญัชี สาขาวชิาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวชิาช่างยนต ์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า โดยรับผูที้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า วิทยาลยัรัตภูมิจึงจดัแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่ แผน ก  สาํหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และแผน ข  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) หรือเทียบเท่า ทงัสองแผนการศึกษาจะตอ้งเรียนรายวชิาในหมวดศึกษาทวัไป จาํนวนไม่ตาํกวา่  20 หน่วยกิต ซึงรายวชิาทีนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง ตอ้งเรียนทุกสาขาวชิา ไดแ้ก่ วชิาคณิตศาสตร์ทวัไป วชิาภาษาองักฤษ 1 และวชิาภาษาไทยเพอืการสือสาร จากทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่นักศึกษาทีเรียนแต่ละรายวชิามีภมิูหลงัทางการศึกษาต่างกนั ผูที้สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) หรือเทียบเท่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน กาํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงันี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในขณะทีผูส้ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต จากโครงสร้างของหลกัสูตรทงัสองหลกัสูตรมีการเน้นทีแตกต่างกนั โดยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานเน้นพืนฐานวิชาสามญั ส่วนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพเน้นวิชาชีพ ดงันันผูที้สําเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายย่อมมีพนืฐานในวชิาหมวดศึกษาทวัไปมากกวา่ผูที้สาํเร็จระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ เนืองจากความรู้พืนฐานก่อนเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั และพฤติกรรมการเรียนเป็นปัจจยัทางตรงทีมีผลต่อการเรียนของนกัศึกษา (วรางคณา, ) ดงันนั ในการจดัการเรียนการสอนในหมวดวชิาศึกษาทวัไป ซึงมีการจดัการเรียนการสอนให้นักศึกษาทีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนัเรียนในกลุ่มเดียวกัน ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการศึกษารายวิชาศึกษาทวัไปของนักศึกษา วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ทีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั จะมีผลสัมฤทธิทางการเรียนต่างกนัหรือไม่ เพอืเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการจดัการเรียนการสอนในหมวดวชิาศึกษาทวัไป     
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วตัถุประสงค์การวจิยั 1. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการศึกษารายวชิาศึกษาทวัไปของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูงวทิยาลยัรัตภูมิ  . เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการศึกษารายวิชาศึกษาทวัไปของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง วทิยาลยัรัตภูมิทีมีภมูิหลงัทางการศึกษาต่างกนั  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  นักศึกษาทีกาํลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ชันปีที  ของวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ทวัไป ภาษาไทยเพอืการสือสาร และภาษาองักฤษ  ในปีการศึกษา  จาํนวน  คน จาํแนกตามสาขาวชิา ดงันี สาขาวชิาการบญัชี จาํนวน  คน สาขาวชิาการตลาด จาํนวน   คน สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ จาํนวน  คน สาขาวชิาช่างยนต ์จาํนวน  คน และสาขาวชิาช่างไฟฟ้า จาํนวน  คน  . การเก็บรวบรวมข้อมูล   ขอ้มูลทีใช้ในการศึกษาครังนีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ขอ้มูลผลการเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูงชนัปีที 1 ปีการศึกษา 2560 ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ทวัไป ภาษาองักฤษ1 และวิชาภาษาไทยเพือการสือสาร ผูว้ิจยัทาํการสําเนาขอ้มูลจากงานทะเบียนและวดัผล วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั และนาํขอ้มูลมาบนัทึกลงในแฟ้มขอ้มูลของโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก็ซ์เซล (Microsoft Excel)  3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  การศึกษาเพอืเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการศึกษารายวชิาศึกษาทวัไปของนกัศึกษา วทิยาลยัรัตภูมิทีมีภมูิหลงัทางการศึกษาต่างกนั ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อ็กซ์เซล(Microsoft Excel) ซึงวเิคราะห์ผลดงันี 3.1  วเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ดว้ยความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  3.2  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลียของนกัศึกษาทีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั โดยตงัสมมติฐานการศึกษาว่านกัศึกษาทีจบการศึกษาจากระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนเฉลียในรายวิชาศึกษาทวัไปมากกว่านักศึกษาทีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ เขียนแทนสญัลกัษณ์ไดด้งันี                    สมมติฐานการศึกษา 
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เมือ 1 แทน ค่าเฉลียผลการเรียนของนกัศึกษาทีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า        2 แทน ค่าเฉลียผลการเรียนของนกัศึกษาทีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ทาํการทดสอบสมมติฐานการศึกษา ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 เนืองจากจาํนวนประชากรมีขนาดเล็กจึงทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลียสองกลุ่มดว้ยสถิติทดสอบ Independent t-Test มีการทดสอบ 2 ขนัตอนดว้ยกนั คือ                     ขนัตอนที  การตรวจสอบค่าแปรปรวน  ประชากรวา่เท่ากนัหรือไม่ โดยทดสอบสมมติฐาน ดงันี  2
2
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เมือ 2
1 แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรียนของนกัศึกษาทีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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       2
2 แทนค่าความแปรปรวนผลการเรียนของนกัศึกษาทีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ          ขนัตอนที 2 ถา้ค่าความแปรปรวนของ  ประชากรไม่แตกต่างกนั สถิติทดสอบ t  จะเป็น 
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            ถา้ค่าความแปรปรวนของ  ประชากร แตกต่างกนั สถิติทดสอบ t  จะเป็น 
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เมือ  1x  แทน ค่าเฉลียผลการเรียนของนกัศึกษาทีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า         2x  แทน ค่าเฉลียผลการเรียนของนกัศึกษาทีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ          d   แทน ผลต่างของค่าเฉลียประชากร         2

1s  แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรียนของนกัศึกษาทีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า         2
2s  แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรียนของนกัศึกษาทีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของนกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ทวัไป ภาษาไทยเพอืการสือสาร ภาษาองักฤษ  จาํนวน  คน ดว้ยความถี ร้อยละ แสดงดงัตารางที  พบวา่ นกัศึกษาทีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ .  และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ .  เมือพิจารณาตามสาขาวิชาพบว่า สาขาวิชาการบัญชี มีนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ .  และจบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ .  สาขาวิชาการตลาด มีนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ร้อยละ .  และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ .  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักศึกษาทีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ  และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  สาขาวิชาช่างยนต์ มีนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ ร้อยละ .  และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ .  และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า มีนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ .  และจบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ .           
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ตารางท ี1 จาํนวนนกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาศึกษาทวัไปแยกตามภมิูหลงัทางการศึกษา สาขาวชิา ภูมิหลงัทางการศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ มธัยมศึกษาตอนปลาย รวม  จาํนวน(คน) ร้อยละ จาํนวน(คน) ร้อยละ การบญัชี 14 38.89 22 61.11 36 การตลาด 8 44.44 10 55.56 18 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 9 45.00 11 55.00 20 ช่างยนต ์ 15 34.88 28 65.12 43 ช่างไฟฟ้า 4 23.53 13 76.47 17 รวม 50 37.31 84 62.69 134 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาทีเรียนรายวิชาศึกษาทัวไปด้วยค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แสดงดงัตารางที  พบวา่ ผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ นกัศึกษาทีจบระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพมีผลการเรียนสูงกว่านักศึกษาทีจบมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า แต่สาขาวิชาการตลาดและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาทีจบมธัยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนสูงกว่านักศึกษาทีจบระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการเรียนในวชิาภาษาไทย สาํหรับวชิาภาษาองักฤษ นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี สาขาวชิาช่างไฟฟ้า นกัศึกษาทีจบระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพมีผลการเรียนสูงกวา่นกัศึกษาทีจบมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึงตรงกนัขา้มกบั สาขาวชิาการตลาด คอมพวิเตอร์ธุรกิจ และสาขาวชิาช่างยนต ์ตารางท ี2 ผลการเรียนเฉลียรายวชิาศึกษาทวัไปแยกตามภมิูหลงัทางการศึกษา สาขาวชิา คณิตศาสตร์ทวัไป ภาษาไทยเพอืการสือสาร ภาษาองักฤษ 1 ปวช. ม.ปลาย ปวช. ม.ปลาย ปวช. ม.ปลาย                          การบญัชี 2.93 0.83 2.70 0.88 3.36 0.41 3.00 0.63 3.86 0.22 3.55 0.44 การตลาด 1.38 0.45 1.75 0.71 2.50 0.46 2.75 0.59 2.50 0.71 2.90 0.52 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 2.00 0.71 2.18 1.03 2.44 0.67 2.86 0.85 2.83 0.75 3.00 0.77 ช่างยนต ์ 1.97 1.13 1.82 1.02 2.47 0.64 2.04 0.68 3.20 0.53 3.36 0.40 ช่างไฟฟ้า 3.13 0.85 1.88 0.92 2.63 0.24 2.46 0.69 3.00 0.71 2.92 0.79 รวม 2.24 1.03 2.10 0.99 2.73 0.69 2.55 0.76 3.19 0.72 3.24 0.60  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาทีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั โดยใช้สถิติทดสอบที แสดงดงัตารางที  จากการทดสอบในขนัตอนที  การตรวจสอบค่าแปรปรวนของผลการเรียนของนักศึกษาทีจบระดบัประกาศนียบตัรและจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ ผลการเรียนทงั  รายวิชา มีความแปรปรวนเท่ากนัทงัสองกลุ่ม เมือตรวจสอบตามสาขาวิชาพบวา่ ในรายวิชาภาษาองักฤษ  สาขาวิชาการบญัชีมีความแปรปรวนของผลการเรียนของทงัสองกลุ่มไม่เท่ากนั ส่วนสาขาวิชาอืนๆ มีความแปรปรวนของผลการเรียนเท่ากนั ในรายวชิาคณิตศาสตร์ค่าความแปรปรวนทงัสองกลุ่มเท่ากนัในทุกสาขาวิชา เช่นเดียวกบัรายวชิาภาษาไทยเพือการสือสาร ดงันนั ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติทีทีมีค่าความแปรปรวนเท่ากนั ปรากฏวา่ในรายวชิาคณิตศาสตร์ ยอมรับสมมติฐาน H  หมายถึง ผลการเรียนของนกัศึกษาทีจบการศึกษาจากระดับมธัยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนเฉลียน้อยกว่าหรือเท่ากบัผลการเรียนเฉลียของนักศึกษาทีจบ
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การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  สอดคลอ้งกบัวิชาภาษาไทยเพือการสือสาร และรายวิชาภาษาองักฤษ  ทีระดบันัยสําคัญ 0.05 เมือพิจารณาผลการเรียนในแต่ละสาขาวิชาพบว่า ผลการเรียนของนักศึกษาทีจบการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนเฉลียน้อยกว่าหรือเท่ากับผลการเรียนเฉลียของนักศึกษาทีจบการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ในทุกสาขาวชิา  สรุปผลการวจิัย การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการศึกษารายวิชาศึกษาทวัไป ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชนัสูง วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ทีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั พบวา่ นกัศึกษาทีเขา้มาศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง จบระดับมธัยมศึกษาตอนปลายมากว่าจบจากระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ในขณะทีโครงสร้างของทงัสองหลกัสูตรมีการเน้นทีแตกต่างกัน ซึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีพืนฐานวิชาสามญัมากกวา่ แต่จากการพจิารณาค่าเฉลียผลการเรียนจะเห็นไดว้า่นกัศึกษาทีจบจากระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพมีผลการเรียนสูงกวา่ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาช่างยนตแ์ละสาขาวิชาช่างไฟฟ้า เกือบทุกรายวิชา ส่วนสาขาวิชาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลในทางตรงกันขา้ม เมือทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการศึกษารายวิชาศึกษาทวัไป โดยใชส้ถิติทดสอบที พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาทีจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลียน้อยกวา่หรือเท่ากบันักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุทธิพงค ์ปัคมา ผลสมัฤทธิทางการเรียนในภาคทฤษฎี ของนกัศึกษา ปวส. สายตรง และปวส. สาย ม.6 มีผลสมัฤทธิทางการเรียนไม่ต่างกนั ดงันนัในการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาหมวดศึกษาทวัไป สามารถจดัการเรียนการสอนแบบรวมกลุ่มระหวา่งนกัศึกษาทีมีพนืฐานแตกต่างกนัได ้ ขอ้เสนอแนะ ในการศึกษาครังต่อไปควรพิจารณาผลสัมฤทธิทางการเรียนในรายวิชาทางวิชาชีพเฉพาะเพอืเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ งานทะเบียนและวดัผล วทิยาลยัรัตภมิู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ทีไดใ้หก้ารสนบัสนุนขอ้มูลในการทาํวจิยัครังนี             
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เอกสารอ้างองิ กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.  2552.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตด้ิวย EXCEL.  สามลดา, กรุงเทพฯ. จุ รีพร กาห ยี, ฐานิตา ลอยวิรัตน์  และเกสินี  พัฒน พิ สุท ธิ. 2013. การศึกษาภู มิหลังต่อสถานภาพของนักศึกษา                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์. ใ น  The 11 th International and National Conference on  Engineer ing Education (INCEE-11) May, ภูเก็ต.  แหล่งทีมา: http:// www. http://e-journal.eng.psu.ac.th, 27  เมษายน 2561.  ไปรยา อรรถนาถ. 2552. การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ทกัษะปฏิบตัิและเจตคติต่อวชิาโปรแกรมสาํเร็จรูป ในงานอาชีพ ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.). มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา,  อยธุยา.  ทรรศนีย์ คี รีศรี. 2547. องค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตภาคใต ้สงขลา. สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  วทิยาเขตภาคใต,้ สงขลา. สุทธิพงค ์ปัคมา . 2549. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง [ปวส.]     สาขางานเทคนิคยานยนต ์สาขาวชิาเครืองกล ระหวา่งนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาจากระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  สาขาวิชาเครืองกล [ปวช.] และผูที้สําเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [ม. ] ของสถาบันการ อาชีวศึกษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ . มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีกรุงเทพมหานคร, กงุเทพฯ. ลีรัตน์ อรุณส่ง, พรรณี ซืออุทิศกุล และณวรรณ วฒันกุล. 2555. ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชนัสูงและระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.                     คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, นครราชสีมา. วรางคณา  เรียนสุทธิ. 2560. การศึกษาภมิูหลงัและพฤติกรรมของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัทกัษิณ ทีมีสถานภาพ ปกติและรอพินิจโดยใชก้ารทดสอบโฮลเทลลิงทีกาํลงัสอง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย   อุบลราชธานี 19(2): 144–158. อนุศิษฎ ์อนัมานะตระกูล, บรรจบ อรชร และสุทธิพงศ์ ปัคมา. 2551. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส) สาขางานเทคนิคยานยนต ์ระหวา่งนกัศึกษา ปวส สายตรง และ ปวส       ม. 6, น. 344-352. ใ น การประชุมทางวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครังที 2, 24-25 มกราคม ,  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.         
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การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาวัฒนธรรมและขนบประเพณภีาคใต้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  วทิยาลัยเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ มทร. ศรีวิชัย โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน A Study of Learning Achievement in Southern Cultur e and Traditions Using  Project-based Learning of Undergraduate students, College of Industr ial Technology and Management, Rajamangala University of  Technology Sr ivijaya   ภิริญาภรณ์   เจริญโรจนปรีชา1*  Piriyaporn Chareonrotjanapreecha1*  บทคัดย่อ    งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิหลังการเรียนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ร้อยละ  (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิก่อนเรียน-หลงัเรียน เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ ภาคการศึกษาที  2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั จาํนวน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานเรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้จาํนวน 2 แผน (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า (1) นักศึกษาสามารถศึกษาและนาํเสนอผลงานทีเป็นโครงงานทีมีการแสดงออกถึงเรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้จาํนวน 7 โครงงาน (2) ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนกัศึกษาหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานสูงกว่าก่อนเรียน และ (3) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานอยูใ่นระดบัดีมาก  คาํสําคญั : กิจกรรมแบบโครงงาน, วฒัธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้,นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี           
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ABSTRACT  The objectives of this study were to 1) study post-learning achievement against the percent 80 (2) To compare if  there  was a difference learning achievement of students Identity of the South  and (3 )  to compare students opinion towards learning by using project-based learning. The research sample was students enrolled in Southern culture and customs. for the second year enrolled in Southern culture year 2560, College of Industrial Technology and Management Rajamangala University of  Technology Srivijaya there were 30 students. There were chosen by using purposive sampling. The research instruments were (1 ) two project –based  learning lesson plans (2 ) A learning achievement test and (3)  question naire for studying opinions towared learning by using project –based  learning. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation The results of this research are as follows: (1) Students can study and present project works that express the Southern identity of 7 projects. (2) Achievement Identity of the South The students' perception of the learning process using project-based activities was very good.  Keywords: project-based learning, Southern Cultures and Traditions, Bachelor of degree                   สาขาศึกษาทวัไป วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ตาํบลทอ้งเนียน  อาํเภอขนอม   จงัหวดันครศรีธรรมราช   80210  1Department of General Education, College of Industrial Technology and Management, RMUTSV, Thongnein Sub-district, Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province   80210, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : eatandos@hotmail.com 
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บทนํา 1. ความเป็นมาและความสําคญั พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  แกไ้ขเพิมเติมฉบบัที  (พ.ศ. ) มีความมุ่ง หมายพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์มีความสมบูรณ์ ทังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมในการศึกษา ตอ้งยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในหมวดที  มาตรา  กล่าวไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัผูเ้รียนทุกคน ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง ผูเ้รียนตอ้งมีความสาํคญัทีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ตามมาตรา  กล่าวไวว้่า การจดัการศึกษา ทงัการศึกษาใน ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย เน้นความสําคัญทังความรู้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา                        ซึงสอดคลอ้งกบัมาตรา  กล่าวไวว้่า การจดั กระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาควรจดัเนือหาสาระ ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผู ้เรียน โดย คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้ มาใช ้เพือป้องกนัแกปั้ญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัคิดเป็น ทาํเป็น การจัดการเรียนการ สอนควรผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆให้สมดุลกัน เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํานัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ) นอกจากนันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศกัราช  ก็ไดเ้น้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เน้นให้นักเรียนสามารถแกปั้ญหาจากกิจกรรมทีปฏิบัติเกียวกบับทเรียนได ้ปัญหานัน ควรเป็นปัญหาทีนักเรียนสนใจและอยากรู้คาํตอบ นักเรียนจะได้ทําการศึกษาค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลที เกียวขอ้ง โดยอาศยัความรู้และความเขา้ใจจากเรืองทีเรียนมา (พิมพนัธ์, ) จะเห็นวา่  ใน ชีวิตประจาํวนัของคนเรานันมกัจะพบปัญหาต่าง ๆ การแกปั้ญหาจึงเป็นสิงสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของคนใน สังคม ซึงจะตอ้งใช้ทกัษะการคิดเพือแกปั้ญหาทีเกิดขึน ทกัษะการแกปั้ญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จกัคิดและรู้จกั การใชส้มองหรือมุ่งพฒันาสติปัญญาเท่านนั แต่ยงัสามารถพฒันาทศันะคติ วิธีคิด ความรู้ความเขา้ใจใน สภาพการณ์ของสังคมไดดี้ (Eberle and Stanish,   อา้งถึงใน ประพนัธ์ศิริ, ) การแกปั้ญหา จึงเป็นทกัษะกระบวนการทีสําคญัและจาํเป็นในสังคมปัจจุบัน ซึงในระบบการศึกษาจาํตอ้งใหค้วามสําคญัในการ พฒันาผูเ้รียน มีโอกาสฝึกทกัษะการแกปั้ญหาใหม้ากขึน การสอนทกัษะการแกปั้ญหานนั ตอ้งกาํหนดสถานการณ์ ทีเปิดโอกาสให้เด็กไดฝึ้กฝน ให้เกิดทกัษะสําคญั ๆสอดคลอ้งกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ควรเป็นสถานการณ์ที จาํเป็นต่อการรู้จกัแกปั้ญหาไดดี้  (ประพนัธ์ศิริ, 2553)           การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และลง มือปฏิบติัตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตน ซึงอาศยักระบวนการในทางวิทยาศาสตร์หรือ กระบวนการอืนๆ ทีเป็นระบบไปศึกษาหาคาํตอบในเรืองนนัๆ (สุวิทย ์ และ อรทยั, )  เรียนรู้ อยา่งเต็มตามศกัยภาพ (สุพล, ) กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะ กระบวนการคิด มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนคิดร่วมกนัแลกเปลียนเรียนรู้ และนาํประสบการณ์ทีไดรั้บไปปรับใชใ้น ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความสุข (เมธินี ,  2548) การจดัการเรียนการสอนแบบโครงการไดเ้ริมในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงศตวรรษที 19-20 เป็นความคิดริเริมของ William Heard Kilpatrick นักการศึกษาอเมริกัน ซึงพัฒนามาจากแนวคิดของ John Dewey ทีสนับสนุนให้สร้างประสบการณ์ทางการศึกษาเพือช่วยให้เด็กเกิดความตระหนักในชุมชน นํามาประยุกต์ สอนเด็กถึงวิธีการใชโ้ครงการทีเกียวกบัประสบการณ์จริงให้เป็นรากฐานสาํคญัของการศึกษามากกวา่การเตรียมเด็กเพืออนาคต ในช่วงปี ค.ศ. 1934 Lucy Sprague Mitchell นักการศึกษาจาก The Bank Street College Of Education นครนิวยอร์ก ออกศึกษาสิงแวดลอ้มและสอนครูให้รู้จกัวิธีการใชโ้ครงการ ซึงเป็นวิธีสอนทีพฒันาโดยวิทยาลยัการศึกษาแบงก์สตรีทีมีส่วนคลา้ยคลึงอย่างมากกบัการสอนแบบโครงการ ผลการทดลองใชพ้บว่า เด็กเรียนรู้ไดดี้จากการวางแผนทาํงานร่วมกนั ไดต้ดัสินใจและเรียนรู้ในสิงทีตอ้งการเรียน ผลการเรียนรู้ส่งเสริมศกัยภาพของเด็กทุกดา้น ต่อมาในปี ค.ศ.1945 หลงัสงครามโลกครังที 2 ใน Villa Cella 
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ซึงเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทีอยู่ห่างจากตวัเมือง Reggio Emilia 2-3 ไมล์ แม่บ้านกลุ่มหนึงร่วมมือกบั Malaguzzi นักการศึกษา และกลุ่มผูป้กครองจดัการศึกษาให้เหมาะกบัเด็กทีมีชีวิตอยูท่่ามกลางบา้นเรือนปรักหักพงัเพราะผลจากสงครามโลก และทาํการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี บทความ งานวิจยั ขอ้คิดเห็นจากศาสตร์สาขาต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา ทดลองปฏิบติั แลว้วเิคราะห์ สะทอ้นผลการปฏิบติั ทาํการปรับปรุงจนไดแ้นวคิดและการปฏิบติัในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยั และประสบผลสําเร็จจนเป็นทีรู้จักในกลุ่มยโุรปอเมริกาเหนือ และอเมริกา ตงัแต่ปี ค.ศ.1980 Reggio Emilia ได้กลายเป็นชือของแนวคิดในการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวยั และ การเรียนรู้อยา่งลุ่มลึกจากงานของโครงการ (Projects) เป็นกิจกรรมการสอนที โดดเด่นในโรงเรียนตามแนวคิด Reggio Emilia การจดัประสบการณ์แบบโครงการไดรั้บการพฒันารูปแบบให้ชัดเจนขึนโดย Katz ชาวอเมริกา และ Chard ชาวแคนาดา ทีได้ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอน Project Approach จากโรงเรียนก่อนประถมศึกษาในเมือง Reggio Emilia ซึงอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี และทงัสองก็ได้พิมพเ์ผยแพร่หนงัสือชือวา่ Engaging Children , s Mind : The Project Approach ซึงหนงัสือเล่มนี ไดเ้ป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์แบบโครงการในระยะต่อมา สาํหรับประเทศไทยมหาวิทยาลยัทีเปิดสอนทางการศึกษาไดจ้ดัหลกัสูตรทีกาํหนดรายวิชา นวตักรรมการศึกษา โดยให้นักศึกษาเรียนและทดลองจดัการสอนแบบโครงการให้แก่เด็กปฐมวยัเป็นนวตักรรมหนึงทีตอ้งฝึกปฏิบตัิ ตลอดจนศึกษาวิจยัในหลกัสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนสถานศึกษาระดับปฐม วยัทงัภาครัฐและเอกชนสนใจนํานวตักรรมการสอนแบบโครงการไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั การสอนแบบโครงงาน(Project Approach) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกสิงทีจะศึกษา หรือโครงการทีสนใจจะทํา  ซึงจะช่วยให้ผู ้เรียนได้นําความรู้ในชันเรียนมาบูรณาการกับสิงทีกระทํานําไปสู้ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการสร้างความหมาย การแกปั้ญหา และการคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง (สุเทพ, 2547) ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการจดักิจกรรมทีครูผูส้อนตอ้งสร้างบรรยากาศในห้องเรียนทีส่งเสริมการเรียน  ดว้ยสิงทีหลากหลาย  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบหนึงทีให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยตวัเอง  ไดล้งมือปฏิบติัจริงในลกัษณะของการศึกษา  สํารวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิฐ์ คิดคน้  โดยมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้แนะนาํ และให้คาํปรึกษาอย่างใกลชิ้ด  ช่วยให้ผูเ้รียนนําความรู้ ในชนัเรียนมาบูรณาการ กบักิจกรรมทีจะทาํเพือนาํไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการสร้างความหมาย  แกปั้ญหา การคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง (สุพล, ) การสอนโดยโครงงานเป็นการสอนทีให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีทาํโครงงานวิจยัเล็กๆผูเ้รียนลงมือปฏิบติั  เพือพฒันาความรู้ ทกัษะ และสร้างผลผลิตทีมีคุณภาพ  ระเบียบวธีิดาํเนินการเป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์  จุดประสงคห์ลกัของการสอน  โดยใชโ้ครงงานตอ้งกระตุน้ให้นกัเรียนรู้จกัสงัเกต  รู้จกัตงัคาํถาม รู้จกัตงัสมมุติฐาน รู้จกัหาความรู้ดว้ยตวัเอง เพือตอบคาํถามทีตนอยากรู้  สามารถสรุปและทาํความเขา้ใจ กบัสิงทีคน้พบในโครงงานอาจจะทาํในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได ้ (วมิลรัตน์, 2544)การสอนโครงงานจึงไม่ใช่สิงทียากเกินความสามารถของครูทีจะทาํการสอน แต่ตอ้งอาศยัทกัษะ  การจดัการสอน และทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง  ในการอ่านและคน้ควา้ใหมี้ความรู้มากกวา่  นกัเรียนค่อนขา้งมากด้วย (สุพล, ) นอกจากนีกิจกรรมโครงงานยงัช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของคน ให้มีคุณภาพพร้อมทีจะต่อสู้การเปลียนแปลงของโลกในอนาคต  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผูผ้ลิต ผูป้ฏิบติัทีสร้างสรรคผ์ลงาน  และองคค์วามรู้ได ้             จากการศึกษางานวจิยัอตัลกัษณ์แห่งพนืถินชาวใตข้องหทยัรัตน์  (2556)ไดท้าํการวจิยัอตัลกัษณ์แห่งพนืถินชาวใตชุ้ดนี เป็นการนาํประสบการณ์  ความทรงจาํ  จากความประทบัใจ  ความรัก  ความผูกพนัในวยัเยาว ์ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการถ่ายทอดเรืองราว  อารมณ์ความรู้สึก  ผ่านกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะตามจินตนาการ  และทัศนคติส่วนตวั  ดว้ยเทคนิควิธีการเขียน แกะไม ้ และประกอบไม ้ มุ่งเนือหาเรืองราวของว๔ิชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใต ้ โดยอาศยัวตัถุและวสัดุ  ทีมีความหมายต่อความทรงจาํและความรู้สึกของขา้พเจา้  มาเป็นสือในการแสดงออกเป็นรูปแบบผลงานสือผสมและการจัดวาง  เพือสะทอ้นความงดงามและคุณค่าของวฒันธรรม  ซึงแฝงนัยยะทางความคิด  ทีแสดงถึงความระลึกถึง  และโหยหาความทรงจาํในวยัเด็ก  ทีเกิดจากประสบการณ์ของขา้พเจา้ 
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 ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานจึงมีความสนใจทีจะทดลองสอนวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใตโ้ดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน และไดเ้ลือกเอาเนือหาเรืองอตัลกัษณ์ของภาคใตใ้นระดบัปริญญาตรี ทงันีเพอืศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานเอาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน และ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน ซึงเป็นเนือหาทีมีความสัมพนัธ์กบัชีวิตประจาํวนัของนักศึกษา สามารถนาํไปประยุกต์ใชไ้ดง่้ายและเหมาะสมกบัการสอนแบบโครงงาน นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทาํให้นกัศึกษาเรียนอยา่งมีความสุขและเรียนไดต้ลอดเวลาทงัในและนอกห้องเรียน จากสาเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัไดศึ้กษาวธีิการจดัการเรียนรู้วชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใตเ้พอืพฒันาทกัษะกระบวนการบูรณาการของนกัศึกษาปริญญาตรี ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้โดยใชว้ธีิการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project base Learning: PBL) ซึงเป็นวิธีการสอนทีผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้และลงมือปฏิบัติดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะการคิดอีกทงัยงัเป็นการฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มใหก้บัผูเ้รียนอีกดว้ย ดงันนัผูว้จิยั จึงใชก้ารทาํโครงงานเรืองเรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้เป็นเครืองมือในการพฒันาทกัษะกระบวนการบูรณาการของผูเ้รียนเพือให้การเรียนการสอนวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใตป้ระสบความสาํเร็จตามเกณฑที์คาดหวงัไว ้  2. วตัถุประสงค์การวจิยั  1. ศึกษาผลสัมฤทธิหลงัการเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิก่อนเรียน-หลงัเรียน เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน และ  3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน                        กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จาํนวน 30 คน 3.  สมมตฐิานการวจิัย 1. ผลสมัฤทธิทางการเรียนวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ เรืองอตัลกัษณ์ของชาวใตข้องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงัเรียนดว้ยกิจกรรมโครงงานสูงกวา่ก่อนเรียนการสอนโดยปกติ 2. ระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ เรืองอตัลกัษณ์ของชาวใตข้องนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  ทีเรียนดว้ยกิจกรรมโครงงา อยูใ่นระดบัมาก   วธิีดําเนินการวิจัย  การวิจัยในครังนีงานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองอตัลักษณ์ของภาคใต ้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและ
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ขนบประเพณีภาคใต ้โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน ให้มีจํานวนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๘๐ ของคะแนนเต็มและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ทีไดรั้บการสอนแบบโครงงาน 1. กลุ่มเป้าหมายทใีช้ในงานวจิยั กลุ่มเป้าหมายทีใช้วิจัยครังนีคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  จาํนวน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ตวัแปรในการวจิยั ตวัแปรทีผูว้จิยัทาํการศึกษาในครังนี มีดงันี ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วธีิสอน ซึงมี 2 วธีิ คือการสอนกิจกรรมแบบโครงงานและ การสอนตามปกติ  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  ทีลงเรียนวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใตเ้รืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้ 2. ความความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการจดักิจกรรมการสอนเรืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้ วิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน  รูปแบบการวจิยั  การวจิยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลงัการทดลอง (One Shot Case Study)โดยมีการจดักระทาํกบันกัศึกษากบักลุ่มเป้าหมาย  แลว้สังเกตหรือวดัผลทีไดจ้ากการวิจยัโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนและเครืองมือวดัความคิดเห็น ต่อจากนนัจึงนาํผลทีไดจ้ากการวดัมาวิเคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ เขียนเป็นแผนภูมิไดด้งันี (ชิดชนก, 2539)    กาํหนดให ้ x  หมายถึง กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  เรืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้ วชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้                  O  หมายถึง ผลสมัฤทธิทางการเรียนและความคิดเป็นของนกัศึกษาต่อกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 2.  เครืองมือทใีช้ในการวิจยั                  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครงันี  มี  3 ประเภท ไดแ้ก่   2.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน เรืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้วิชาวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้จาํนวน  2  แผน   2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ  ซึงเป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน               2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครืองมือ 

X  ----------------------- O 
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การสร้างเครืองมือในการวจิยัและการหาประสิทธิภาพของเครืองมือมีรายละเอียด ดงันี แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงาน ดาํเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพดงันี 1. ศึกษาทฤษฏี  แนวคิด  หลกัการ เอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  2. ศึกษาหลกัสูตรรายละเอียดของรายวิชา จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์คาํอธิบายรายวชิา กิจกรรมการเรียนการสอนเรืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้วิชาวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ระดบัปริญญาตรี เขียนแผนการสอนแบบสอนปกติและแบบโครงงาน เรืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้วชิาวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ 3. วเิคราะห์หวัขอ้และรายละเอียดการเรียนรู้เรืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้ วชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ 4. ศึกษาวธีิการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น ส่วนประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้  ขนัตอนการเขียนแผน (วมิลรัตน,์ 2545)  5. กาํหนดหน่วยการเรียนรู้เพอืจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 6. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานเรืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้วชิาวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้7. นําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้ชียวชาญการสอนเรืองอตัลักษณ์ของชาวใต้ ตรวจแลว้นําขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงเพือตรวจสอบแกไ้ขความเหมาะสมของแผนทงัสาระสาํคญั ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั  สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สือ และแหล่งเรียนรู้ การวดัประเมินผลแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ แลว้ปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมยงิขึน และสร้างแบบประเมินแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซึงกาํหนดระดบัความเหมาะสม    ระดับ  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการประเมินทีละแผน  คือ                  มากทีสุด มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยทีสุด (บุญชม, 2543)  ไดค้่าเฉลีย ( ̅) ในภาพรวมทงั  แผน  เท่ากบั .  โดยมีค่าเฉลียความเห็นของผูเ้ชียวชาญระหวา่ง  .  ถึง  .  . นาํขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง  ประเมินความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์. นาํแบบทดสอบไปทดสอบกบันกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีสาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาการบญัชีและ วศิวกรรมโยธา ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน 30 คน ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา 0 และนาํแบบทดสอบไปตรวจใหค้ะแนนถูกได ้  คะแนน ผิดได ้  คะแนน  10. นาํผลคะแนน มาวเิคราะห์หาค่าความยาก (Difficulty) และอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ตงัเกณฑที์มีความยากระหวา่ง . 5-0.81 และค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ . 5 ขึนไป ผลการวเิคราะห์ ผา่นเกณฑที์ตงัไว ้40 ขอ้ 11. นําแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแลว้  ไปใชป้ฏิบติัการสอนจริง               กบักลุ่มเป้าหมาย  คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาํเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน  4   คน  แล้วนําแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง  12. ระยะเวลาดําเนินการสอนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ        อ. ขนอม  จ. นครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน ให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนแลว้คาํนวณหาประสิทธิผลการสอนแบบโครงงาน  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน  มีขนัตอนการสร้างดงันี   1. ศึกษาเอกสารเกียวกบัความหมายและลกัษณะของความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบโครงงาน และสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบโครงงาน 
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  2. กาํหนดขอบเขตในการวดั ตอ้งการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ต่อกิจกรรมแบบโครงงาน   3. กาํหนดจุดมุ่งหมายในการวดั ตอ้งการสอบถามความรู้สึกของนกัศึกษาทีมีต่อกระบวนการทาํงานต่อกิจกรรมแบบโครงงานและพฤติกรรมทีนกัศึกษาแสดงออกในการเรียนวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้  . กาํหนดเนือหาในการวดั ตอ้งการสอบถามความคิดเห็นต่อเนือหาของโครงงาน   . กาํหนดตารางโครงสร้าง    6. กาํหนดแบบสอบถามและลกัษณะของขอ้ความแบบสอบถามตามของ ลิกเคอร์ (Likrt) เป็นมาตราประมาณค่า (Rating scale)  ระดบั แบ่งตามลกัษณะขอ้ความได ้3 แบบ คือ    ) ขอ้ความทีวดัแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานหรือความรู้สึก ขอ้ความทงั 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด  ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาคาํนวณค่า IOC เลือกขอ้ทีมีค่า IOC ≥  0.50 ไดแ้บบสอบถามความคิดเห็นชุดทีหนึง จาํนวน 1  ขอ้ พร้องทงัปรับปรุงแกไ้ขภาษาและขอ้คาํถาม    2) หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบโครงงานโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดสอบกับนักเรียนระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช จาํนวน 30 คน    3) หาค่าความเชือมันของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach)                โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป(SPSS) นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดสอบกบันกัเรียนระดบัปริญญาตรีวทิยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช จาํนวน 30 คน คาํนวณค่าความเชือมนั  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวจิยัครังนี  ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปนี   1. บนัทึกเพอืขออนุญาตดาํเนินการวจิยั   2. ให้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงานบอกขอบข่ายเนือหาวิชา  การวดัผลและการประเมินผล ขอ้ตกลงต่างๆ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   3. ดาํเนินการจดักิจกรรมการสอน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีผูว้ิจยัสร้างขึน  จาํนวน  2  แผน จาํนวน 6  ชวัโมง 4. เมือสินสุดการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้  ให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาทีสอนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานและการสอนโดยปกติมาตรวจให้คะแนน แลว้นาํคะแนนทีไดไ้ปทาํการวเิคราะห์ต่อไป         
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การวเิคราะห์ข้อมูล  4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล        ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตอ่ไปนี   . ขอ้มูลทีไดจ้ากลสมัฤทธิทางการเรียนแบบอิงเกณฑ ์ทีกาํหนด คือ /    . ขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานและการสอนแบบปกติดว้ยการทดสอบ ที (t –test)     4.  สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล   1. ร้อยละ (Percentage)  โดยใชสู้ตร (บุญชม, 2543)     P =  × 100     เมือ  p  แทน  ร้อยละ     f  แทน  ความถีทีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ     n  แทน  จาํนวนความถีทงัหมด   . จากการเฉลีย (Mean)โดยใชสู้ตร (บุญชม, 2543)      
  =  ∑  

   เมือ    แทน  ค่าเฉลีย           แทน  ผลรวมของคะแนนทงัหมดในกลุ่ม     N  แทน  จาํนวนคนในกลุ่ม 4.3 การวเิคราะห์คุณภาพเครืองมือ   การทดสอบหาความเทียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  โดยใชสู้ตรดชันีค่าความสอดคลอ้ง  IOC (สมนึก, 2544)  
     IOC =  ∑      เมือ  IOC     แทน  ร้อยละ      แทน  ความถีทีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ     N         แทน  จาํนวนความถีทงัหมด    
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ผลและวจิารณ์ผล จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ของนกัศึกษระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ มทร.ศรีวชิยั โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน . ศึกษาผลสัมฤทธิหลังการเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ  ของนักศึกษระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มทร.ศรีวชิยั โดยใชที้เรียนดว้ยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน เป็นสือการสอนทีช่วยให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาสูงขึน  เนืองจากเป็นสือทีไดพ้ฒันาขึน โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ  และสามารถเรียนรู้ไดไ้ม่จาํกดัเวลา และสถานที  ซึงผลวจิยันีสอดคลอ้งกบั . การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก่อนเรียน-หลงัเรียนสามารถนาํเสนอบทเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทงัมีสีสนัทีสวยงามทาํให้เกิดแรงกระตุ ้นให้ผูเ้รียนมีความสนใจในบทเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในบทเรียนได้ซําแล้วซําอีก เป็นสือทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดีจากการปรับเปลียนการเรียนการสอนจากแบบเดิมทีเนน้ บรรยาย และปฏิบติัในหอ้งเรียนเป็นหลกั มาเป็นการสอนใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงานเขา้มาช่วย มีการปรับเปลียนวธีิการสอนซึงเนน้ให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองเพิมขึน หารกการเรียนการสอนทีมีเพียงแต่การบรรยาย และปฏิบติัตามแลว้นักศึกษาอาจจะทาํให้การสือสารไม่ตรงกนัทาํให้เกิดความเขา้ใจทีคลาดเคลือน ดงันนั ผูส้อนจาํเป็นจะตอ้งมีสือกลางเขา้มาช่วยในการเรียนการสอน เพอืใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือหาและปฏิบติัตามไดง่้ายและเร็วขึน . ของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ของนักศึกษาชนัปีที 1วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ ทีเรียนดว้ยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ผลการประเมิน พบวา่นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้สือวีดีโอในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายการปรากฏวา่รายการทีนักศึกษามีระดบัความพึงพอใจมากทีสุดคือการนาํไปใชป้ระโยชน์ ผลความพงึพอใจของกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ทีนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนจึงทาํใหน้กัศึกษามีทศันคติทีดี และส่งผลใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน ดว้ยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน จึงเป็นสือการสอนทีเหมาะสมทีจะทําให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเพิมขึน ทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังการเรียนการเรียนวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ ของนกัศึกษา ทีเรียนดว้ยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  สูงกวา่ก่อนการเรียน และนกัศึกษามีทศันคติทีดีต่อการเรียนการสอนเนืองจากเป็นกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีเนือหาทีตรงกบัจุดประสงค์การเรียนผา่นการปรับปรุง ทงัดา้นเนือหา ดา้นการผลิตสือจากผูเ้ชียวชาญ จึงทาํให้เมือนาํสือวีดีโอมาใชใ้นการสอนจริงแลว้ทาํให้ผูเ้รียนมีความสนใจมีความแปลกใหม่ สามารถเขา้ใจเนือหาไดง่้าย สร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียน และมีความพงึพอใจมากขึน. งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือ ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาํเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนักศึกษาก่อนและหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน และ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั จาํนวน 30 คน  ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวจิยัตามลาํดบั  ดงันี 1. ผลการวิจยั  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิหลงัการเรียนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ร้อยละ  ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณี
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ภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช เปรียบเทียบผลสัมฤทธิก่อนเรียน-หลงัเรียน เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน และ ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ ภาคการศึกษาที  2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จาํนวน 30 คน  จากการใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงานทีใช้ขอ้สอบแบบปรนยั   ตวัเลือก  จาํนวน     ขอ้  เกณฑ์ให้จาํนวนนักศึกษาร้อยละ  ขึนไปมีผลสัมฤทธิทางการเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ   มีรายละเอียดดงันี ตารางท ี1 คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียน  เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ วชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้หลงัจดั  กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน จาํนวนนกัศึกษาทงัหมด 
คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียน  นกัศึกษาทีผา่นเกณฑ ์คะแนนเตม็ คะแนน ทงัหมด คะแนน สูงสุด คะแนนตาํสุด คะแนนเฉลีย คิดเป็นร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 30 40 1,280 38 28 33.47 83.68 27 84.37 จากตารางที  พบวา่นกัศึกษามีผลสมัฤทธิทางการเรียน  มีคะแนนเฉลีย  .   คิดร้อยละ  .   ของคะแนนเตม็  และนกัศึกษาทีผา่นเกณฑ ์ จาํนวน   คน  คิดร้อยละ  .        ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น   ของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    ระดบั  โดยแบ่งเป็นดา้นความรู้ทีไดรั้บ  ดา้นทกัษะภาคปฏิบติั  ดา้นทศันคติในการจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  และดา้นทศันคติต่อครูผูส้อน  มีรายละเอียด  ดงันี ตารางท ี  แสดงระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณี ภาคใต้ ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน  รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น แปลผล  S.D 1.ดา้นความรู้ทีไดรั้บ 4.63 0.66 มากทีสุด    1.1 นกัศึกษาทราบจุดประสงคข์องการเรียนอยา่งชดัเจน 4.47 0.76 มาก    1.2 นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ 4.31 0.78 มาก    1.3 นกัศึกษาร่วมปรึกษาและวางแผนกบัเพือนในกลุ่ม 4.22 0.71 มาก    1.4 นกัศึกษามีโอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็น 4.09 0.69 มาก    1.5 นกัศึกษาไดค้น้ควา้แสวงหาคาํตอบดว้ยตนเอง 4.09 0.69 มาก    1.6 นกัศึกษามีโอกาสไดเ้ผยแพร่ผลงานของตนเอง 4.09 0.69 มาก รวม 4.30 0.73 มาก 2. ดา้นทกัษะการปฏิบตั ิ    
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    2.1 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง 4.09 0.69 มาก     2.2 นกัศึกษาไดว้เิคราะห์วจิารณ์ แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั 4.38 0.61 มาก     2.3 นกัศึกษาสนใจร่วมกิจกรรมอยา่งกระตือรือร้น 4.28 0.68 มาก     2.4 นกัศึกษาสามารถทาํงานร่วมกบัเพอืนในกลุ่ม 4.09 0.59 มาก รวม 4.21 0.65 มาก 3. ดา้นทศันคติในการจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงาน        3.1 นกัศึกษามีทศันคติทีดีการสอนแบบโครงงาน 4.41 0.61 มาก     3.2 นกัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 4.44 0.67 มาก      3.3 นกัศึกษาสามารถเป็นไดท้งัผูน้าํและผูต้ามในโอกาสทีเหมาะสม 4.69 0.59 มากทีสุด      3.4 นกัศึกษารู้สึกภาคภูมิใจในผลงานทีสาํเร็จ 4.63 0.61 มากทีสุด      3.5 นกัศึกษาสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัได ้ 4.59 0.61 มาก รวม 4.55 0.62 มากทีสุด  4. ดา้นทศันคติต่อครูผูส้อน    
    4.1 อาจารยใ์หค้าํปรึกกาษาและเสนอแนะแก่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี 4.72 0.52 มากทีสุด     4.2 อาจารยเ์อาใจใส่นกัศึกษาอยา่งทวัถึง 4.69 0.54 มากทีสุด     4.3 อาจารยย์มิแยม้แจ่มใสมีความเป็นมิตรกบันกัศึกษา 4.75 0.51 มากทีสุด     4.4 อาจารยใ์ชสื้อประกอบการสอนทีเหมาะสม 4.59 0.56 มากทีสุด     4.5 อาจารยใ์หก้าํลงัใจนกัศึกษาในการทาํงาน 4.78 0.42 มากทีสุด รวม 4.71 0.51 มากทีสุด รวมเฉลีย 4.44 0.66 มาก   จากตารางที  พบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็น  ต่อวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ เรืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้ โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก  โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.44  เมือพิจารณาเป็นรายบุคล  พบวา่ดา้นทีมีค่าเฉลียความคิดเห็นในระดบัความพึงพอใจมากทีสุดคือ ดา้นทศันคติต่อครูผูส้อน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.71  และดา้นทศันคติในการจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.55 ดา้น ทีมีค่าเฉลียความคิดเห็นในระดบัความพึงพอใจมากคือ ดา้นความรู้ทีไดรั้บ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.30  และดา้นทักษะการปฏิบัติ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.21  ตามลาํดับเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของทุกดา้น พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคืออาจารยใ์ห้กาํลงัใจนกัศึกษา  มีค่าเฉลียเท่ากบั  4.7   และรองลงมาคืออาจารยย์มิแยม้แจ่มใส่มีความเป็นมิตรกบันกัศึกษามีค่าเฉลีย   .75 2. วจิารณ์ผลการวจิยั  การวิจยัครังนี  เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการแบบโครงงาน สามารถอภิปลายผลไดด้งันี  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน  ของนักศึกษา พบวา่นักศึกษามีคะแนนค่าเฉลีย  33.47 เมือนาํมาเทียบกบัเกณฑที์กาํหนดไว ้ ปรากฏวา่ผ่านเกณฑ์ทงัคะแนนและนกัศึกษา ทงันีเนืองจากการจดักิจกรรมการการสอนแบบโครงงานเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีจดัประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเหมือนกบัการทาํลานในชีวิตจริง  เป็นการสอนทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ  ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเพอืคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง  รู้จกัการทาํงานอยา่งเป็น
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ระบบ มีขนัตอน  ฝึกการเป็นผูน้ําและผูต้ามทีดี  ไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหา  ฝึกการคิดวิเคราะห์  และประเมินผลงาน  ซึงสอดคลอ้งกบัองัคณา  (2552) กล่าวว่า  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เป็นการจดัการเรียนการสอนทีฝึกตนเอง  ฝึกกระบวนการคิด  กระบวนการทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  เป็นการสร้างวฒันธรรมการคิดการทาํงานอยา่งอิสระแต่เป็นระบบระเบียบ  ทาํให้เด็กเกิดวินัยในตนเอง และ  สุวิทยแ์ละอรทัย  (2545)  กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความสามารถของตน  ซึงอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอืน ๆ ทีเป็นระบบ   ไปใช้ในการศึกษาหาคาํตอบในเรืองนนั ๆ ภายใตค้าํแนะนาํ  ปรึกษาและความช่วยเหลือจากผูส้อนหรือผูเ้ชียวชาญเริมตงัแต่การเลือกหัวขอ้เรืองทีจะศึกษา  การวางแผน  การดาํเนินงานตามขนัตอนทีกาํหนดตลอดการนําเสนอผลงาน  ซึงในการจัดทําโครงงานนนัสามารถทาํไดทุ้กระดบัชนัอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  จะทาํในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได ้ และนอกจากนียงัทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาสูงขึนตามเกณฑที์กาํหนด  ซึงสอดคลอ้งกบัสุรินทร์ (2550)  ไดท้าํการวิจยัเรืองการศึกษาเพือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรือง  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีคะแนนเฉลียผลสมัฤทธิทางการเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 พรทิวา (2552) ไดท้าํการวจิยัเรือง  ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงาน พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนผา่นเกณฑที์กาํหนด  อรัญญา (2550) ไดท้าํการวิจยัเรือง  การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยอา้งอิงกิจกรรมโครงงาน  พบวา่ ผลสมัฤทธิทางการเรียน  ผา่นเกณฑที์กาํหนดไว ้ 2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษาระดับปริญญาตรี                           ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาํเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช  โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  โดยภาพรวม นกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมาก ทงันีเนืองมาจาก การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ผูเ้รียนมีอิสระ  ไม่เคร่งเครียด อาจารยค์อยดูแลอย่างใกลชิ้ด ให้การเสริมแรง  ทาํให้ครูผูส้อนและนกัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั   ขณะจดักิจกรรมไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นกนั  ทาํให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานกบัการเรียน  ซึงไดท้งัความรู้ประสบการณ์  การเรียนรู้ส่งผลให้นกัศึกษากลา้คิด กลา้แสดงออก  มีความมนัใจในการพฒันางาน  ซึงสอดคลอ้งกับสุรินทร์ (2550)  ได้ทําการวิจัยเรือง  การศึกษาเพือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรือง  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  พบวา่  นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  อยูใ่นระดบัมาก  พรทิวา (2552)   ไดท้าํการวิจยัเรือง  ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงาน  พบวา่นกัศึกษามีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ คิดเป็นร้อยละ 100   จากเหตุผลดงักล่าว การจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงานทีผูว้ิจยัสร้างขึน  จึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ  อาจารยผ์ูส้อนสามารถใชเ้ป็นสือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ซึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน               ทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์   เกิดแนวคิดทีชดัเจน ไม่เบือหน่ายและส่งผลให้ ความสามารถดา้นการเรียนรู้  การลงมือปฏิบัติเพือคน้หาคาํตอบด้วยตนเอง  จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทาํให้นักศึกษามีประสบการณ์โดยตรง  ได้ทาํการทดลอง              และพิสูจน์สิงต่าง ๆด้วยตนเอง  รู้จกัการทาํงานอย่างเป็นระบบ  มีขนัตอน ฝึกการเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี  ไดเ้รียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา  การฝึกวิเคราะห์ และการประเมินงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี             ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  และผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน  
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สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน เรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช              ผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดด้งันี  1.นักศึกษาทีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน มีทกัษะกระบวนการใช้กิจกรรมแบบโครงงานเรืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้พบว่าจาํนวนนักศึกษาร้อยละ  84.37  มีผลสัมฤทธิทางการเรียน มีคะแนนเฉลียร้อยละ  83.68               ซึงผา่นเกณฑที์กาํหนดไว ้ และหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 2.นกัศึกษาทีไดรั้บการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน มีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มนกัศึกษาทีไดรั้บการสอนปกติ   3.นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ เรืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้ทีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัศึกษามีความคิดเห็นระดบัมากทีสุดคือดา้นทศันคติต่ออาจารยผ์ูส้อน  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.71  และดา้นทศันคติในการจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.55  ดา้นทีมีค่าเฉลียความคิดเห็นในระดบัความพึงพอใจมาก  คือดา้นความรู้ทีไดรั้บ  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.30  และดา้นทกัษะการปฏิบตัิ  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.21  ตามลาํดบั  เมือพิจารณารายขอ้ของทุกดา้น  พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ   อาจารยใ์หก้าํลงัใจนกัศึกษาในการทาํงาน  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.78  และอาจารยย์มิแยม้แจ่มใส  มีความเป็นมิตรกบันกัศึกษา มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.75  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัครังนีสําเร็จลุล่วงลงดว้ยดี โดยผูท้าํวิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก ผศ.ดร.ขวญัหทยั  ใจเปียม ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการทีได้กรุณาให้คาํปรึกษาแนะนําช่วยเหลือตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี  ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทุกท่าน ทีกรุณาให้คาํแนะนาํในการตรวจสอบแกไ้ขและให้คาํแนะนาํในการสร้างเครืองมือการทดลองสาํหรับการศึกษาคน้ควา้ครังนี  ขอขอบพระคุณอาจารยแ์ละนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ทีกรุณาใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือจนงานวจิยัสาํเร็จดว้ยดี                คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวิจยัในครังนีขอมอบแด่คุณพ่อคนอง คุณแม่สมทรง กรรมแต่ง คุณครูโรงเรียนประถม และคุณครูโรงเรียนมธัยมทุกท่านทีใหก้ารศึกษา อบรม สงัสอน ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีมีส่วนช่วยใหง้านวจิยัครังนีสาํเร็จดว้ยดี  ผูจ้ดัทาํขอมอบและอุทิศแด่ผูมี้พระคุณทุกๆท่าน       
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เอกสารอ้างองิ กรมวชิาการ. 2542. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 กรุงเทพ: กรมวชิาการ, กรุงเทพฯ. กรมวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2545. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พทุธศกัราช 2544. , กรุงเทพฯ. ดุสิต ขาวเหลือง. 2554. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม 7 (1):33-46. บุญชม  ศรีสะอาด. 2545. การวิจยัเบอีงต้น. พิมพค์รังที 7. สุวริียาศาส์น, กรุงเทพฯ. บุบผา เรืองรอง. 2543. การสอนแบบโครงการ. เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการอบรมครูประจําการโรงเรียน เครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช. คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ นครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช. พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ พเยาว ์ยินดีสุข และพนัตรีราเชน มีศรี. 2551. การสอนคิดด้วยโครงงาน: การเรียนการสอนแบบบูรณา การ. โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. สุ รินทร์  สังข์งาม. 2550. การศึ กษาเพื อพัฒ นาชุดกิจ กรรม การเรีย น รู้แบบโครงงาน เรือง ปุ๋ย ชีวภ าพ   สําหรับ                             นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี3 . แหล่งทีมา: www.sema.go.th/node/3534.,28 มิถุนายน  2553. สุวทิย ์  มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ.2545. 20 วธิีจดักรเรียนรู้  เพือพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมและหลักการเรียนรู้                  โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง. ภาพพิมพ,์ กรุงเทพฯ. องัคณา  ตุงคสมิต. 2552. เอกสารการสอนวิชา 224701 (Instructional  Development) รูปแบบการสอน. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. อรัญญา โชคสวสัดิ. 2550. การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยอ้างองิกิจกรรมโครงงานเพือพฒันาการคดิวเิคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าน  ระดบัช่วงชันท ี 2. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน, มหาวทิยาลยัขอนแก่น.                 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา The Causal Factor  Model of Effectiveness in Faculty of Education, Songkhla Rajabhat University   กนกกร  ศิริสุข * Kanokkorn  Sirisuk1*  บทคัดย่อ   ประสิทธิผลองคก์ารมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการดาํเนินงานขององค์การ เพือเพิมประสิทธิผลในการผลิต บริการ และผูรั้บบริการ ผูบ้ริหารมีความจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการบริหารเพอืใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์าร การวจิยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาและสร้างแบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาโดยอาศยัระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งคือบุคลากรคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาจาํนวน   คน เครืองมือเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติพืนฐานและค่าสัมประสิทธิอิทธิพลประสิทธิผลองค์การ ผลการวิจยัพบว่า แบบจาํลองเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารส่งผลโดยตรงต่อวิสัยทัศน์และพนัธกิจขององค์การ วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร วฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร โครงสร้างองค์การส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศการทาํงานและงานทีตรงกบัความสามารถ ระบบการประเมินผลงานและให้รางวลัส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศการทาํงาน ค่านิยมทีดีในการทาํงาน การบริหารจดัการของผูบ้ริหารส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศการทาํงาน บรรยากาศการทาํงานส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการทาํงาน และงานทีตรงกบัความสามารถ ค่านิยมทีดีในการทาํงาน และแรงจูงใจในการทาํงานส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลองคก์าร ส่วนภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารส่งผลโดยออ้มต่อการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การ และวฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดยออ้มต่อบรรยากาศการทาํงาน แรงจูงใจในการทาํงานและประสิทธิผลองคก์าร โครงสร้างองคก์าร บรรยากาศในการทาํงานและระบบการประเมินงานและให้รางวลัส่งผลโดยออ้มต่อประสิทธิผลองค์การ เพีอนาํผลทีไดไ้ปเป็นขอ้มูลพืนฐานให้ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์และผู ้ทีเกียวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการดาํเนินการบริหารจัดการเพือเพิมประสิทธิผลขององคก์ารต่อไป  คาํสําคญั : ปัจจยัเชิงสาเหตุ, ประสิทธิผลองคก์าร, การบริหารองคก์าร          
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ABSTRACT   Organizational effectiveness is important to the operation of all types in an organization, to increase efficiency in service production and service recipients. For that reason, the administrator have to consider the management to be effective in the organization. This research aimed to study and create the causal factor model of effectiveness in faculty of education, Songkhla Rajabhat  University by using quantitative research methodology. The sample consisted of 70 personnel from the faculty of education, Songkhla Rajabhat University. The questionnaire with rating scale was used as an instrument in this study. The statistics used for data analysis were 1) descriptive statistics and 2) the causal factor model of effectiveness in faculty of education, Songkhla Rajabhat University. It was found that 1) the causal factor of effectiveness in educational faculty, Songkhla Rajabhat University were consistent with empirical data, 2) leadership of administrator directly affected to vision and mission of organization. Vision and mission and culture of organization directly affected to executive management. Organizational structure directly affected to organization climate and task requirement. The system of performance’s evaluation and rewarding directly affected to organization climate. Organization climate also directly affected to task requirement and the good values to work and organization climate, the good values to work and the motivation to work directly affected to the effectiveness of faculty of education as well. Leadership of administrator indirectly affected to executive management. Leadership of administrator, vision and mission of organization and culture of organization indirectly affected to organization climate, the motivation to work and the effectiveness of faculty of education. Organizational structure and the system of performance’s evaluation and rewarding indirect positively affected to the effectiveness in faculty of education as well. The results provide the basis for the management of the Faculty of Education and related persons. It should be used as a guideline to improve management development for increasing the effectiveness of the organization.  Keyword : The Causal Factor Model, Organizational Effectiveness, Organization Management           สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา  1 Department of Educational Administration, Faculty of  Education, Songkhla Rajabhat University, Khoa-Roob-Chang Sub-district, Muang District, Songkhla 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : darkzone_k11@hotmail.com 
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บทนํา  ปัจจุบนัแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการดาํเนินงานขององคก์ารทุกประเภท เพอืเพมิพูนประสิทธิผลในผลผลิต บริการ และผูรั้บบริการในทุกกลุ่มและทุกประเภทขององค์การ ดว้ยเหตุนีผูบ้ริหารในฐานะผูน้ําจะต้องคาํนึงถึงการบริหารเพือให้เกิดประสิทธิผลขององค์การเป็นสําคัญ (Sallis and Jones, 2002 ) ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การนันมีหลายปัจจัยด้วยกัน Burke and Litwin (1992) ได้กล่าวถึงปัจจัยหลายปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การนําเสนอเป็นแบบจาํลอง (Model) ได้แก่ ภาวะผูน้ ํา พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร วิสัยทัศน์ผูบ้ริหาร บรรยากาศองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร โครงสร้างองคก์าร ระบบการบริหาร แรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากร ความตอ้งการและค่านิยมในการทาํงานของบุคลากร เป็นตน้    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีภารกิจหลักคือผลิตบัณฑิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาวิจยัทางการศึกษาบริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานศิลปะและวฒันธรรมไทย โดยมีวิสัยทศัน์คือ เป็นเลิศในการผลิต พฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการเป็นวิชาชีพ ชนัสูง รวมทงัสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้สากลทีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพือพฒันาสังคมทียงัยืน การพิจารณาว่าองค์การมีประสิทธิผลหรือไม่นัน ตวับ่งชีสาํคญับางประการของคณะครุศาสตร์คือ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาและอืน ๆ เช่น บรรยากาศของสถานศึกษา การดาํเนินการบริหารจดัการ ในแนวคิดของ Hoy and Miskel (2001; citing Mott, 1972 ) นนั การทีสถาบนัการศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดพิจารณาไดจ้ากความสามารถในการผลิตผูเ้รียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง ความสามารถในการพฒันาผูเ้รียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลียนและพฒันาองค์การการศึกษา และความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา แต่ทังนีเป้าหมายความสําเร็จขององค์การ คือ การมีประสิทธิผลในการดาํเนินงาน ซึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการมีประสิทธิภาพการทาํงานของมนุษยใ์นองคก์าร (Hoy and  Miskel, 2008)   ภาวะผูน้าํถือว่าเป็นส่วนหนึงของการบริหาร เป็นการนาํหรือการทาํให้ผูอื้นปฏิบติัตามทีประสงค์ตามเป้าหมายขององค์การ ภาวะผู ้นําเป็นเรืองสําคัญมากในการบริหารและมีความสําคัญต่อความสําเร็จแห่งเป้าหมายองค์การ ประสิทธิผลขององคก์ารขึนอยูก่บัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ซึงมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม (เสาวนิตย ์ ทวีสันทนีนุกูล, ) เช่นเดียวกับ Hoy and Miskel ( 2001; citing Hallinger and Heck, 1988) ทีไดส้รุปว่าภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร มีอิทธิพลทีวดัไดต้่อผลสมัฤทธิของผูเ้รียน  นอกจากนีผูบ้ริหารตอ้งบริหารจดัการทรัพยากรในองคก์ารให้เกิดประโยชน์สูงสุด รูปแบบในการบริหารจดัการและการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ Hoy and Miskel (2001; citting Miskel, Fevurly and Stewart, 1979) พบว่าความมีแบบแผน ความซบัซอ้นของโครงสร้างและบรรยากาศแบบร่วมมือ มีผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร นอกจากนีการทีจะบริหารจดัการองคก์ารให้มีประสิทธิผลนนัจะตอ้งมีการกาํหนดทิศทางในการบริหารซึงก็คือจะตอ้งกาํหนดกลยุทธ์ วิสัยทศัน์และพนัธกิจทีชดัเจน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซึงวิสัยทศัน์เป็นสิงทีจาํเป็นทีจะก่อให้เกิดพลงัแก่องคก์าร พลงันาํไปสู่การปฏิบติัและการปฏิบติันาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์าร การมีวสิัยทศัน์ทีน่าเชือถือทาํให้การทาํหนา้ทีขององคก์ารราบรืน เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทงัองคก์าร (วาโร  เพง็สวสัดิ, )    บรรยากาศองคก์ารเป็นองคป์ระกอบสาํคญัอีกประการหนึงทีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาองคก์าร นอกจากนียงัมีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน การพฒันาความคิด จิตใจและคุณธรรมต่าง ๆ ทีพึงประสงคไ์ด ้บรรยากาศองคก์ารนนัเป็นสภาวะอนัเกิดจากมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสิงแวดลอ้มในองคก์าร และส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล ทาํให้เกิดความพงึพอใจ ทาํใหทุ้กคนทาํงานอยา่งเตม็ใจเต็มความสามารถและมีความสุข (อทุยัวรรณ  โชชืน, )  ปัจจยัทีสาํคญัในการบริหารองคก์ารให้มีประสิทธิผลนนัก็คือการสร้างวฒันธรรมองคก์ารทีดี องคก์ารใดทีมีวฒันธรรมแข็งแกร่งจะมีส่วน
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ช่วยให้บุคลากรในองคก์ารเขา้ใจลกัษณะการทาํงานและการเลือกแนวทางทีถูกตอ้งในการแกปั้ญหาและการปฏิบติัร่วมกนั เสาวนิตย์  ทวีสันทนีนุกูล ( ) กล่าวว่า เรืองของวฒันธรรมการทาํงานกวา้งกว่าเรืองของบรรยากาศในการทํางาน                 เป็นเรืองทีเกียวกบัวา่คนคิดอยา่งไรเกียวกบัหน่วยงานของตน ซึงจะเกียวโยงไปถึงแนวปฏิบติัทีทาํกนัมานานจนเป็นรูปแบบ เป็นประเพณีนิยม วฒันธรรมในการร่วมมือร่วมใจกนัทาํงาน จะเห็นไดจ้ากลกัษณะหรือพฤติกรรมการแสดงออกทีกลา้พูด การแสดงความคิดเห็นในเรืองงาน วิพากษ์วิจารณ์งานทุกครังทีมีโอกาส แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงงานในหนา้ทีมีการช่วยเหลือซึงกนัและกนัตลอดเวลา เพือพฒันางานในหนา้ทีใหดี้ขึน    การทีจะนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จนันบุคคลากรคือส่วนสําคญัในการขบัเคลือนแผนงานทีวางไวใ้ห้เป็นรูปธรรม ดงันนัการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบตัิงานอยา่งเตม็ความสามารถก็เป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การเช่นกัน Hoy and Miskel (2001) กล่าวว่าแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการทาํงาน แรงจูงใจจากความคาดหวงัมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร บุคลากรทีมีความเชือวา่ตนเองมีความสามารถในการทาํงาน และสามารถมองเห็นผลลพัธ์ของความพยายามของตนในทางบวก จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงมาก สําหรับการสร้างแรงจูงใจนันองค์การควรจะมีระบบในการประเมินผลงานและการให้รางวลัทีดีและเหมาะสม   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาได้มีการเปลียนแปลงผูบ้ริหารระดับคณะ และมีแผนในการปรับโครงสร้างการบริหารจึงจาํเป็นตอ้งมีองค์ความรู้สนับสนุนการบริหารงานดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาเพือคน้หาปัจจยัสําคญัในการเพิมประสิทธิผลขององคก์ารโดยกาํหนดวตัถุประสงคคื์อ )  เพอืศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  และ ) เพือสร้างแบบจาํลองเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ทงันีมีสมมติฐานคือ ) แบบจาํลองเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์รของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และ 2) ประสิทธิผลขององค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากตวัแปรต่อไปนี คือ แรงจูงใจในการทาํงาน งานทีตรงกบัความสามารถ ค่านิยมทีดีในการทาํงาน และไดรั้บผลโดยออ้มจาก บรรยากาศการทาํงาน ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวลั การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร วสิัยทศัน์และพนัธกิจ และนาํผลทีไดเ้สนอต่อผูบ้ริหารและผู ้ทีเกียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการดาํเนินการบริหารจดัการเพอืเพมิประสิทธิผลขององคก์ารต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย   การวจิยัครังนีมุ่งศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตทีุส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์ารโดยใชแ้นวคิดของ  Burke and Litwin (1992) ซึงมีปัจจัย  ปัจจยัคือ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร วฒันธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการประเมินผลงานและให้รางวลั บรรยากาศการทํางานงานทีตรงกับความสามารถ แรงจูงใจในการทาํงาน และค่านิยมทีดีในการทาํงาน และแนคิดการวดัประสิทธิผลขององคก์ารของ  Hoy and Miskel (2001) เพือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การซึงมีลกัษณะรูปแบบตามสมมติฐาน โดยสร้างจากแนวคิดของ  Burke and Litwin (1992) และตอ้งการศึกษาว่าตวัแปรอิสระเป็นสาเหตุต่อตวัแปรตามตามโครงสร้างสมมติฐานหรือไม่ แลว้จึงนาํมาหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ตามโครงสร้างดว้ยเทคนิคของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ดงันี  
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  . ประชากร   ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี เป็นบุคลากรคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จาํนวน 83 คน    .  กลุ่มตัวอย่าง   กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนีเป็นอาจารยแ์ละพนักงานสายสนบัสนุนของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา โดยใชว้ธีิสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) ดงันี    . แจกแจงประชากรอาจารยแ์ละพนกังานสายสนบัสนุนของคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา โดยวิธีแบ่งชนัตาํแหน่งงาน  แลว้เทียบสัดส่วนประชากร จากนนัเลือกกลุ่มตวัอยา่งอาจารยแ์ละพนกังานสายสนบัสนุน     . กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง  Krejcie and Morgan (1970) จากนันจึงใช้วิธี สุ่มแบบแบ่ งชัน (Stratified Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 70 คน   1.3 เครืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครืองมือทีใช้ ได้แก่ แบบสอบถามเรืองปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จาํนวน 64 ขอ้ เกณฑ์การให้คะแนนคือ วิธีการวดัประสิทธิผลขององค์การโดยใช้ Index of  Percieved Organizational Effectiveness (IPOE) ของ Hoy and Miskel (2001) เป็นการวดัประสิทธิผลขององค์การโดยการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน  ระดบั โดยแบบสอบถามมีความความตรงเชิงเนือหาเท่ากบั .  และมีความเชือมนัเท่ากบั .  โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมดว้ยตวัเองแลว้คดัเลือกแบบสอบถามทีสมบูรณ์ เพอืตรวจสอบให้คะแนนในการวเิคราะห์ค่าสถิติสาํหรับดาํเนินการตามขนัตอนการวจิยัต่อไป  1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล           . วิเคราะห์ข้อมูลทวัไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ ค่าเฉลีย (Means) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ ้(Kurtosis) และความโด่ง (Skewness)           .  วเิคราะห์ขอ้มูลเพอืทดสอบสมมติฐานและสร้างแบบจาํลอง (Model) ปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลสมการโครงสร้างแบบตวัแปรสังเกตได ้ดว้ยโปรแกรม LISREL           . ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า ดัชนีวดัระดับความกลมกลืนทีใชว้ดัความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูล (GFI ≥ .90) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI ≥ .90) ดชันีรากทีสองของค่าเฉลียกาํลงัสองของส่วนเหลือทีใชว้ดัความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูล (RMR > .08) และค่ารากทีสองของค่าเฉลียกาํลงัสองของความคลาดเคลือน (RMSEA> .05) (Joreskog and Sorbom, 2012)           
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ผลและวจิารณ์ผล   ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเบืองตน้ของตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตุการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประกอบดว้ยตวัแปร ประสิทธิผลขององค์การ งานทีตรงกบัความสามารถ แรงจูงใจในการทาํงาน ค่านิยมทีดีในการทาํงาน ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร วิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์การ วฒันธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการประเมินผลงานและให้รางวลั บรรยากาศการทาํงาน             เพือสร้างแบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ตารางท ี   ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบแ้ละค่าความโด่ง ตวัแปร ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้ ค่าความโด่ง 
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 3.522 .734 -.316 .105 การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร   2.829 .717 -.059 -.020 วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร  3.234 .581 -.637 .506 วฒันธรรมองคก์าร  3.125 .611 .172 -.559 โครงสร้างองคก์าร 3.355 .696 .540 .177 ระบบการประเมินผลงานและใหร้างวลั 2.567 .863 .455 -.143 บรรยากาศการทาํงาน 3.377 .948 -.573 -.782 แรงจูงใจในการทาํงาน 3.379 .750 .420 -.837 งานทีตรงกบัความสามารถ 2.764 .571 .594 -.022 ค่านิยมทีดีในการทาํงาน 3.091 .534 -.574 -.519 ประสิทธิผลขององคก์าร 3.144 .553 .250 .847  จากตารางที  พบวา่ ตวัแปรมีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง . - .   โดยตวัแปรภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารมีค่าเฉลียสูงกวา่ตวัแปรอืนๆ และตัวแปรระบบการประเมินผลงานและให้รางวลัมีค่าเฉลียน้อยทีสุด และเมือพิจารณาค่าความเบียงเบนมาตรฐาน พบวา่ มีค่าความเบียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง . -.  ซึงอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมดี คือมีค่านอ้ยกวา่  โดยตวัแปรทีมีค่าความเบียงเบนมาตรฐานมากทีสุดคือ บรรยากาศการทาํงานและตวัแปรทีมีค่าความเบียงเบนมาตรฐานน้อยทีสุด คือ ค่านิยมทีดีในการทาํงาน เมือพิจารณาค่าความเบแ้ละความโด่ง พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน คือมีค่าระหวา่ง -  ถึง แสดงวา่ ขอ้มูลมีการกระจายแบบปกติ  (Tabachnick  and  Fidell, 2007)   การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มีผลการวเิคราะห์ ดงันี 
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   ภาพท ี1 แบบจาํลองโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาหลงัปรับแก ้                      ภาพท ี2 ปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา   

งานทีตรงกบัความสามารถ ค่านิยมทีดีในการทาํงาน แรงจงูใจในการทาํงาน 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร วฒันธรรมองคก์าร  วิสยัทศัน์และ พนัธกิจขององคก์าร  

โครงสร้างองคก์าร 
การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร  ระบบการประเมินผลงานและให้รางวลั  
บรรยากาศการทาํงาน 

ประสิทธิผลขององคก์าร 

.66*** 
.62*** .25** 

.15** 
.64*** .87*** 

.09** 

.35** .38*** 

.66*** 

.32** 

.63*** 

.27**  
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ตารางท ี  ค่าสมัประสิทธิอิทธิพลของการวเิคราะห์เสน้ทางปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์าร ตวัแปรผล ประสิทธิผลขององคก์าร ค่านิยมทีดีในการทาํงาน แรงจูงใจในการทาํงาน งานทีตรงกบัความสามารถ ตวัแปรสาเหต ุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE ค่านิยมทีดีในการทาํงาน .38 - .38 - - - - - - - - - แรงจูงใจในการทาํงาน .44 - .27 - - - - - - - - - งานทีตรงกบัความสามารถ .35 - .35 - - - - - - - - - บรรยากาศการทาํงาน .17 .17 - - - - .63 - .63 - - - โครงสร้างองคก์าร .24 .24 - - - - .09 .09 - .64 - .64 ระบบการประเมินผลงานและใหร้างวลั .26 .26 - .66 - .66 .06 .06 - - -  
การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร   .05 .05 - - - - .17 .17 - - - - วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร .03 .03 - - - - .12 .12 -    
วฒันธรรมองคก์าร .16 .16 - - - - .04 .04 - - - - ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร .02 .02 - - - - .08 .08 - - - -  ตารางท ี  ค่าสมัประสิทธิอิทธิพลของการวเิคราะห์เสน้ทางปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์าร (ตอ่) ตวัแปรผล บรรยากาศการทาํงาน การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร   วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร ตวัแปรสาเหต ุ TE* IE** DE*** TE IE DE TE IE DE 
โครงสร้างองคก์าร .15 - .15 - - - - - - ระบบการประเมินผลงานและใหร้างวลั .09 - .09 - - - - - - การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร   .32 - .32 - - - .62 - .62 วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร .20 .20 - .62 - .62 - - - วฒันธรรมองคก์าร .08 .08 - .25 - .25 - - - ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร .12 .12 - .41 .41 - .66 - .66 *TE หมายถึง ส่งผลโดยรวม  (Total Effect) **IE หมายถึง ส่งผลโดยตรง (Indirect Effect) **DE หมายถึง ส่งผลโดยตรง (Direct Effect)      จากภาพที  ภาพที   และตารางที  พบว่าค่าสัมประสิทธิอิทธิพลของการวิเคราะห์เส้นทางปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา พบวา่มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลทีมีนัยสาํคญัทางสถิติ ดงันี    ตวัแปรภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร โดยมีค่าสมัประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ตวัแปรวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ารส่งผลทางบวกต่อตวัแปร
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การบริหารจดัการของผูบ้ริหารโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร ส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหารโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .25 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ทาํใหต้วัแปรภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารส่งผลโดยออ้ม ต่อตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหารโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  ตวัแปรโครงสร้างองคก์ารส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรบรรยากาศการทาํงานโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ .  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  และส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรงานทีตรงกับความสามารถโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ตวัแปรระบบการประเมินผลงานและให้รางวลัส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรบรรยากาศการทาํงานโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  และส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรค่านิยมทีดีในการทาํงานโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหารส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรบรรยากาศการทาํงานโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ทาํให้ตัวแปรภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร ตวัแปรวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร และตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดยออ้มต่อตวัแปรบรรยากาศการทาํงานโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั . , .  และ .  ตามลาํดบั ตวัแปรบรรยากาศการทาํงานส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรแรงจูงใจในการทํางานโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ .  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ทาํให้ตวัแปรภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร ตวัแปรวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร ตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร และตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดยออ้มต่อตวัแปรบรรยากาศการทาํงานโดยมีค่าสมัประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั . , . , .  และ .  ตามลาํดบั   ตวัแปรงานทีตรงกับความสามารถส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรประสิทธิผลองคก์ารโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ตวัแปรค่านิยมทีดีในการทํางานส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรประสิทธิผลองค์การโดยมีค่าสมัประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ทาํให้ตวัแปรระบบการประเมินงานและให้รางวลัส่งผลโดยออ้มต่อตวัแปรประสิทธิผลองคก์ารโดยมีค่าสมัประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  ตวัแปรแรงจูงใจในการทาํงานส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรประสิทธิผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั .  อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ทาํให้ตวัแปรภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร ตวัแปรวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การ ตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร และตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดยออ้มตวัแปรประสิทธิผลองคก์ารโดยมีค่าสมัประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั . , . , .  และ .  ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  และแบบจาํลองเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์รของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีค่าไค-สแควร์ = 53.02,  ชนัของความเป็นอิสระ (df) = 33, ค่าความน่าจะเป็น (p-value) = .015 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีใชว้ดัความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูล (GFI) = .87 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = .74 ดชันีรากทีสองของค่าเฉลียกาํลงัสองของส่วนเหลือทีใช้วดัความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูล (RMR) = 1.63 ค่ารากทีสองของค่าเฉลียกําลังสองของความคลาดเคลือน (RMSEA) = 0.43  สรุปผลการวจิัย   การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา พบวา่ ปัจจยัทีส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา คือ ตวัแปรงานทีตรงกบัความสามารถ ตวัแปรแรงจูงใจในการทาํงาน และตวัแปรค่านิยมทีดีในการทาํงาน โดยตวัแปรตวัแปรค่านิยมทีดีในการทาํงานเป็นตวัแปรทีมีค่าสมัประสิทธิอิทธิพลมากทีสุด (r2=. )  สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ พิชญา ทองคาํพงษ ์(2544) ทีศึกษาเรืองคุณลกัษณะงาน ค่านิยมในการทาํงาน ความผูกพนัต่อองคก์ารและพฤติกรรมการทาํงานของ หวัหนา้งานในธุรกิจอตุสาหกรรมในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า คุณลกัษณะงานสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการทาํงานไดร้้อยละ 56.4 อยา่งมีนัยสาํคญัทีระดบั .05 
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รวมถึงงานวิจยัของ Milette and Gagne (2008) ทีได้ทาํการศึกษาลกัษณะงานของอาสาสมคัร แรงจูงใจในงาน ความพึงพอใจในงานและ ผลการปฏิบติังานในองคก์ารแห่งหนึง พบวา่ คุณลกัษณะงาน แรงจูงใจในงาน และความพึงพอใจในงาน มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบตัิงาน และ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Woods and Cortada (1996) ทีนาํเสนอปัจจยัเกียวกบัค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัการสัมพนัธภาพทีเป็นหนึงเดียวกนัภายในองค์การ ซึงจะมีผลให้สมาชิกภายในองคก์ารร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบัติงานและทําให้องค์การเกิดประสิทธิผลได้ ตัวแปรงานทีตรงกับความสามารถเป็นตัวแปรทีมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรองลงมา (r2=. )  สอดคลอ้งกบัรสสุคนธ์ รุดชาติ ( ) ไดเ้สนอผลการวจิยัวา่ครูมีความพอใจในงานดา้นลกัษณะงานทีทาํในระดบัมาก แสดงถึงลกัษณะงานทีส่งผลถึงความพึงพอใจอนันาํไปสู่การสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนทางออ้มดว้ย เห็นไดว้า่ปัจจยัสาํคญัในการทีจะพฒันาบุคลากรในองคก์ารเพอืสร้างประสิทธิผลขององคก์ารทีดีนนัขึนอยูก่บัมอบหมายงานทีตรงกบัความสามารถซึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้กบับุคลากร และตวัแปรทีส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลองคก์ารอีกประการไดแ้ก่ ตวัแปรแรงจูงใจในการทาํงาน (r2=. )  สาํหรับความสาํคญัในการสร้างแรงจูงใจของผูน้าํไม่ไดมี้เฉพาะในองคก์ารทางธุรกิจเพียงเท่านนั ผูน้าํทีมในองคก์ารรูปแบบอืนก็จาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจเช่นกนัยกตวัอยา่งงานวจิยัของ ปิลญั ปฏิพิมพาคม (2550) ทาํการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผูน้ําทีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนตอ้งประกอบดว้ยความสามารถในการจูงใจ มีไหวพริบและวิสัยทศัน์ทีดี เป็นตวัอยา่งทีดี มีหลกัในการปกครอง และสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัชุมชนได ้  ตวัแปรภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ตวัแปรวสิยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Dionne and others (2004) ซึงทาํการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงกบัผลการปฏิบตัิงานของทีม และพบวา่องคป์ระกอบของภาวะผู ้นําทีทําการศึกษา 3 ปัจจัย คือ แรงจูงใจทีมีอิทธิพลหรือสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ ้นทางสติปัญญา และค่าตอบแทนรายบุคคล มีอิทธิพลในทางบวกต่อกระบวนการทาํงานของทีมทงัดา้นการทาํงานร่วมกนั การสือสาร และการบริหารความขดัแยง้ ผ่านผลลพัธ์คนักลางไดแ้ก่ วสิัยทศัน์ร่วมของทีม ความรับผิดชอบร่วมของทีม สภาพแวดลอ้มของการให้อาํนาจ และความขดัแยง้ในการทาํงานของทีม ซึงส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของทีมซึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลระดบัองคก์ารอีกดว้ย   ตวัแปรวฒันธรรมองค์การเป็นอีกตวัแปรทีส่งผลทางออ้มต่อประสิทธิผลองคก์าร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ซึง  Schein (1990) ไดใ้หค้วามสาํคญัของวฒันธรรมองคก์ารในลกัษณะของหนา้ทีต่อองคก์าร คือ วฒันธรรมช่วยแกปั้ญหาพืนฐานของกลุ่ม การอยูร่อดและการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและการบูรณาการกระบวนการภายในองคก์ารเพือความสามารถทีจะอยูร่อดและปรับตวัต่อไปโดยแต่ละองคก์ารจะมีลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารทีแตกต่างกนั ทงันีอาจเนืองมาจากองคก์ารต่าง  ๆ มกัจะปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ารในรูปแบบของตวัเอง เพราะการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการดาํเนินการด้านบุคลากรดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ เพือให้บุคลากรมีความเชือ ค่านิยม พฤติกรรมตามวฒันธรรมองคก์ารแต่ละแห่งให้มีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรซึงส่งผลต่อการปฏิบติังานและส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารในทีสุด Wright,  McMahan and McWilliam (1994)    ตวัแปรวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ารและตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรบรรยากาศการทาํงานและตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร ซึงสอดคลอ้งกบัตวัแปรบรรยากาศการทาํงานและตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหารในการวิจยัครังนี นอกจากนีบรรยากาศองคก์รดา้นโครงสร้างมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลขององคก์รดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม เป็นเพราะการทีองคก์รมีลกัษณะโครงสร้างทีดี มีโครงสร้างงานทีเป็นระเบียบ มีการจดัระบบการทาํงานทีเหมาะสม งานไม่ซาํซอ้น มีการกาํหนดสายการบงัคบับญัชาชดัเจนเป็นการเอืออาํนวยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบัติงานไดอ้ยา่งเป็นระบบและเกิดการคิดคน้สิงใหม่ ๆ ทีก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Litwin and Stringer (1968) ทีกล่าวไวว้่า โครงสร้างองค์การเป็นการรับรู้ของพนักงานต่อลกัษณะโครงสร้างองค์กร เช่น 
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ความชดัเจน ของการแบ่งงาน ขอ้จาํกดัของโครงสร้างองคก์รต่อ การปฏิบติังาน ระเบียบต่าง ๆ ขององคก์ร วา่เป็นอุปสรรคทาํใหง้านล่าชา้หรือไม่ โครงสร้างองคก์รจึง เป็นบรรยากาศองคก์รลกัษณะหนึงทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทาํงาน    ดงันันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาจึงควรให้ความสําคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ตามโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา โดยการกาํหนดมาตรฐานในการปฏิบติั งานใหมี้ความชดัเจน เหมาะสม และให้บุคลากรใน องค์กรรับรู้ทวักนั มีการยอมรับเมือเกิดปัญหาในการ ปฏิบัติงาน และแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังาน อยา่งเปิดเผย รวมถึงบุคลากรในองคก์รควรมีส่วนร่วม ในการกาํหนดมาตรฐานในการปฏิบติังานและมีการ พฒันาให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เพือให้ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่ บุคลากรในองค์กรทงัเรืองงานและเรืองทวัไป ให้ความช่วยเหลือ มอบหมายงานทีเหมาะสมและตรงกบัความสามารถสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน สร้างค่านิยมทีดีในการทาํงาน สร้างบรรยากาศความเป็นมิตร ซึงจะทาํใหเ้กิดบรรยากาศอบอุ่นและใหก้ารสนบัสนุน ทีดีต่อกนัในองคก์ร ซึงจะทาํใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดความรู้สึกวา่การทาํงานทีองคก์รนีเป็นเรืองดีและมีความสุข  กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ทีใหทุ้นสนบัสนุนการทาํวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ ปิลญั  ปฏิพิมพาคม.  2550.  รูปแบบภาวะผู้นําและประสิทธิผล ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัการศึกษาขันพืนฐาน.   วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. พิชญา  ทองคาํพงษ.์  2544.  คุณลักษณะงาน ค่านิยมในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การและ พฤติกรรมการทํางานของ หัวหน้างานในธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. รสสุคนธ์  รุดชาติ.  2550.  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนทีจัดการเรียนการ สอนช่วงชันที 3 และ 4 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาลําปาง เขต 2.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,  สถาบนัราชภฎัลาํปาง. วาโร  เพง็สวสัดิ.  2549.  การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้นําของผู้บริหารที ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน.  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต,มหาวทิยาลยัขอนแก่น. เสาวนิตย์  ทวีสันทนีนุกูล.  2548.  ภาวะผูน้ ําปริวรรต : ตวัจักรสําคญัสําหรับผูบ้ริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา. วารสาร ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตาน ี ( ): - . อุทัยวรรณ  โชชืน.  2546.  ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดภาค ตะวนัออก.  วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา. Burke, W. and Litwin, G.  1992.  A Causal Model of Organizational Performance and Change. Journal of Management  18(3): 523-545. Hoy, W.K., Miskel, C.G.  2001.  Educational administration : theory, research and practice. McGraw-Hill, Boston.  Hoy, W. K.  and  Miskel, C. G.   2008.   Educational administration:  Theory, research and practice, 8th edition.  McGraw-Hill, Boston. Joreskog, K. G., and Sorbom, D. (2012).  LISREL 9.1: LISREL syntax guide. Chicago: Scientific Software  



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

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

    International. Krejcie, R. V. and  Morgan, D. W.  1970.  Determining Sample Size for Research Activities. Educational and    Psychological Measurement 30(3): 607-610. Litwin, G.H. and Stringer, R.A. Jr. 1968.  Motivation and organisational  climate.  Division of  Research.    Harvard Business School,  Boston. Milette, V. and M. Gagne. 2008.  Designing volunteers’ task to maximize motivation and performance:    The impact of job characteristic on volunteer engagement.  Motivation and Emotion 32(1): 11-22. Sallis, E. and  Jones, G.  2002.  Knowledge Management in Education: Enhancing Learning & Education.    Kogan Page, London. Schein, E.H. 1990.  Organizational  Culture and Leadership. Jossey-Bass, California. Shelley D. D., Francis J. Y., Leanne E. A. and William D. S. 2004.  School of  Management and Center  for     Leader ship Studies. Binghamton University, New York. Tabachnick, B. G. and  Fidell, L. S. (2007).  Using Multivar iate Statistics (5th ed.). New York :    Allyn and Bacon. Woods, J.H. and  Cortada, J.W. 1997.   ASTD Training and Performance Yearbook.  McGraw-Hill,    New York. Wright, P. M., McMahan, G. C. and McWilliams, A.  1994.  Human Resources and Sustained                Competitive Advantage: A Resource-based Perspective. International Journal of               Human Resource Management 5(2): 301-326.                
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การสังเคราะห์บทเรียนการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามขนาดเล็กทไีด้รับรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทผ่ีานมาม(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 Pr ivate Islamic school Award dur ing the 5 Years (B.E.2555-2559)  สุรชยั ไวยวรรณจิตร   และ สุไรยา หนิเร่   Surachai Vaivanjit1 and  Suraiya Nire1     บทคัดย่อ  รายงานการวิจยัเรือง การสังเคราะห์บทเรียนการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก ทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผา่นมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) มีวตัถุประสงค ์คือ ) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) สูง/ตาํ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัพระราชทานในช่วง  ปีทีผา่นมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ) ศึกษาแนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) และ              ) สังเคราะห์แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ตาํ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ทีไดรั้บรางวลัพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ประกอบดว้ย  ปัจจยั ไดแ้ก่ ( ) ปัจจยัของตวันกัเรียน ( ) ปัจจยัในดา้นเครืองมือในการเรียนรู้ของนักเรียน ( ) ปัจจยัดา้นผูป้กครอง  ( ) ปัจจยัดา้นครูผูส้อน และ ( ) ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารโรงเรียน  สาํหรับแนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ.) ประกอบดว้ย ( ) การปรับเปลียนกระบวนการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาทกัษะการคิด สร้างคลงัของความรู้ในการจดัการเรียนการสอน และทีสาํคญัคือการดึงผูมี้ส่วนร่วมเกียวขอ้งเขา้มาเป็นส่วนหนึงในการเรียนของนักศึกษา ( ) บูรณการแนวขอ้สอบเขา้ในเวลาเรียน พร้อมทงัการสร้างการเรียนรู้ทีใหม่ๆ ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ไดต้ดัสินใจดว้ยเอง ( ) การจดัคอร์สเรียนพิเศษหรือติว และสาํหรับการสังเคราะห์แนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) พบว่า ( ) ครูและผูป้กครองตอ้งมีการเปิด “พืนทีใหม่” ให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการเรียนรู้ของนกัเรียน ( ) การบรรจุแนวการทาํขอ้สอบ (O-NET) เขา้ไปในเวลาเรียน ( ) ความเชียวชาญของครูผูส้อนในรายวิชาทีตนเองรับผิดชอบ ความรอบรู้และทันกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ๆ                ( ) ตวัผูเ้รียนทีตอ้งมีการแบ่งเวลาใหก้ารเรียน แบ่งเวลาวา่งในการเล่น โดยเฉพาะช่วงเวลาทีจะตอ้งเตรียมตวัสอบ   คาํสําคญั : O-NET, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีไดรั้บรางวลัพระราชทาน 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 225  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ABSTRACT  This study is the synthesis of the lessons of the results of the Ordinary National Educational Test (O-NET) used to improve the quality of school education got an Islamic private school award during the 5 years (B.E. 2555- 2559). It aims at 1) examining factors affecting high and low O-NET scores of small sized- Islamic private schools got the Royal award during the 5 years (B.E. 2555- 2559) 2) investigating methods of the lessons of the results of the O-NET tests used to improve the quality of school education of the small sized- Islamic private schools got the Royal award during the past 5 years and 3) synthesizing methods of the lessons of the results of the O-NET tests from those schools. The findings are as follows: The factors affecting the O-NET tests consists of 5 factors: learners’ potential, educational instruments, parents, teachers       and administrators.    The methods of the lessons of the results of the O-NET tests used to improve the quality of school education of the small sized- Islamic private schools got the Royal award during the past 5 years was found as follow: 1) The adaptation of the learning process focusing on thinking skill development, providing body of knowledge in learning management and importantly, encouraging learners to be part of the program 2) The integration of the O-NET test in class and focusing on learners’ critical thinking, synthesis and self-decision making 3) Tutorials on techniques of the O-NET test. And the methods of the lessons of the results of the O-NET tests from those schools to develop the quality of education system of small sized- Islamic private schools got the Royal award during the past 5  years was found as follows: 1) Teachers and parents have to open “new space” providing cooperative learning management between learners and parents 2) The learners’ practice of O-NET test should be included in class activities 3 ) Teachers’ specialization in particular modules, knowledgeable and updated with new technology in the current world are key factors and 4) Learners’ time management is needed in the test preparation.   Keyword: O-NET, School education got a private Islamic school award          1 กาํลงัศึกษาปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ E-mail : vonetime@gmail.com 1 ผูอ้าํนวยการ-ผูจ้ดัการโรงเรียนเร๊าะห์มานียะ๊ห์ อ.จะนะ จ.สงขลา E-mail : the_princess.49@hotmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 226  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา พืนทีจังหวดัชายแดนภาคใตมี้ลกัษณะพิเศษแตกต่างจากท้องถินอืนของประเทศไทย เป็นพืนทีทีถูกจัดว่าเป็นสังคมพหุวฒันธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมทีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม (Culture Diversity) ทีครอบคลุมถึงเรืองชาติพนัธุ์ ภาษา ความเป็นอยู ่วิถีชีวิต ศาสนา และความเชือ และความแตกต่างรวมถึงภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ไดถู้กนาํไปสร้างเป็นเงือนไขใหเ้กิดความไม่เขา้ใจ ความไม่รู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของคนในชาติ ซึงก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางความคิดและเกิดความไม่สงบในพนืทีดงัทีผา่นมา ในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยมีรูปแบบการจดัการศึกษาในระดบัพนืฐานทีมีความหลากหลายมากไดแ้ก่โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา  (1) และ  (2) สถาบนัศึกษาปอเนาะศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) โรงเรียนปริยติัธรรมสาํนกัศาสนศึกษา และศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยเ์ป็นตน้  หากมองอยา่งพินิจพิเคราะห์ จะพบว่า สถานภาพทางการศึกษาของนกัเรียนในเขตชายแดนภาคใตใ้นปัจจุบนัเกิดจากปัจจยัมากมาย เช่น สถานศึกษายงัไม่สามารถกระจายออกไปไดค้รอบคลุมทวัถึงคนทีดอ้ยโอกาสในทอ้งถินห่างไกล การขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษา ทงัทางดา้นปริมาณและคุณภาพ หรือแมแ้ต่ผูที้มีโอกาสทางการศึกษา แต่กลบัไดผ้ลสัมฤทธิทางการศึกษาตาํหรือผูที้สามารถศึกษาไดจ้นจบการศึกษา ก็ไม่สามารถนาํเอาความรู้ความสามารถทีได้ศึกษามาไปใชป้ระกอบอาชีพประจาํวนัได ้ทงันีเนืองจากขอ้จากดัต่าง ๆ ดงักล่าว  O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน  เป็นการทดสอบเพือวดัความรู้และความคิดของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ชันมธัยมศึกษาปีที  และชนัมธัยมศึกษาปีที  ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  จาํนวน  มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และภาษาองักฤษ โดยมีวตัถุประสงค์ O-NET เพือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ชันมธัยมศึกษาปีที  และชนัมธัยมศึกษาปีที  นําผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึงในการจบการศึกษา  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  ตลอดจนนาํผลการทดสอบไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน อีกทงัเพือนาํผลการทดสอบไปใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชาติ เห็นไดว้า่การสอบ O-NET จึงมีความสาํคญัอยา่งมากต่อทิศทางการพฒันาการศึกษา แมง้านวิจัยของผูว้ิจัยทีผ่านมา เรือง “การศึกษาสาเหตุทีทําให้คะแนน O-NET ของนักเรียนมธัยมศึกษาปีที                  ตาํ: กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวสัดิวิทยา” ซึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สทศ. เมือปี  จะได้นําเสนอแนวทางส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนทีจะเอือต่อการสอบ O-NET ของนักเรียนมธัยมศึกษาปีที  ในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตอนหนึง ไวว้่า “...ผูมี้ส่วนเกียวของในการจัดการหลกัสูตรทุกฝ่ายในโรงเรียนควรหันมาขบคิดและออกแบบหลกัสูตรทีมีเป้าหมายทิศทางตอบโจทยท์างการศึกษาของนกัเรียนไดต้ามเป้าประสงคข์องการจดัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยยดึหลกัสูตรแกนกลางเป็นหลกัอยา่งจริงจงัและสอดรับกบัความจาํเป็นตอ่ความตอ้งการของผูเ้รียน ตลอดจนจดักิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่นักเรียนในพืนทีให้เห็นความสําคญัของทิศทางการศึกษาทีจะส่งผลต่ออนาคตของตวันกัเรียน...” หว้งเวลาผ่านไปร่วม  ปีกลบัพบวา่ ขอ้เสนอดงักล่าวยงัคงอยูใ่นรายงานไม่ไดน้าํออกไปปรับใช้ปฏิบตัิอยา่งจริงจงั ทงันีนนัส่งผลให้ผลสมัฤทธิทางการศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในแต่ละปีทีผา่นมาของนกัเรียนในพนืทีจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัคงอยูใ่นระดบัทีทรงตวั แมจ้ะดีขึนมาบา้งก็เพียงเล็กนอ้ยในบางกลุ่มสาระ  ขอ้เสนอแนะแนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของ โรงเรียน ในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต้ จากงานวิจัยของผูว้ิจ ัยอีกหนึงเรือง คือการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ                   
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(O-NET) ระดบัชนัมธัยมปีที  และปีที  ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน: กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพนืทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ทุนสนบัสนุนการวิจยัจาก สทศ. ประจาํปีงบประมาณ ) ปรากฏขอ้คน้พบวา่ จะตอ้งมีการวางแผนร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ โดยการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ เป็นขอ้มูลพืนฐานในการวางแผนพฒันา นําไปสู่การปฏิบัติทีต่อเนือง จริงจงั จัดให้ครูสอนตรงวิชาเอก และเพียงพอ มีการปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนเห็นความสาํคญัของการสอบระดบัชาติ ดว้ยการชีแจง ประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเนือง ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเอาใจใส่ ให้ความร่วมมือในการนาํผลการ ทดสอบทางการศึกษาไปใช ้รวมทงัผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศติดตามผล สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา มีนโยบายการพฒันาผูเ้รียนทีชดัเจน นิเทศติดตามผลการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชใ้นการ พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างจริงจงั ต่อเนือง มีสือ เทคโนโลยีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ทงันีผูป้กครอง ชุมชนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการดูแลการเรียนของนกัเรียนทีบา้น หน่วยงานตน้สงักดั ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ใหค้วามสาํคญักบัการจดัสรรงบประมาณ ให้ขวญักาํลงัใจ และติดตามผลการดาํเนินงานอยูเ่สมอ มีการเตรียมความพร้อมนกัเรียนก่อนสอบ ครูสามารถนาํผลการทดสอบระดบัชาติไปใชใ้นการพฒันาการสอนของตนเอง จึงจะสามารถ พฒันาผูเ้รียนได ้ทุกคนทีมีส่วนเกียวขอ้งมีความรับผิดชอบ ตงัใจทาํงานตามบทบาทหน้าทีของตนเอง อย่างเต็มกาํลงัความสามารถ ประชาสัมพนัธ์ความสําคญัของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติอยา่งต่อเนือง ทงัในโรงเรียนและในชุมชน ให้ทุกฝ่ายทราบและตระหนกัในการพฒันาผูเ้รียนร่วมกนั สิงสาํคญัทีควรจะทาํให้เห็นเป็นรูปธรรม คือ วิธีการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพนืทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ควรมีการวเิคราะห์ผลสอบตามมาตรฐานของนกัเรียนปีทีผา่นมา ศึกษาเด็กรายบุคคลในปีทีจะสอบ มีการวางแผนพฒันาผูเ้รียนร่วมกนัของบุคลากรใน โรงเรียน ครูควรปรับการเรียนเปลียนการสอนโดยคาํนึงถึงลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาชนัพืนฐาน พุทธศกัราช  เน้นกระบวนการคิดทุกระดบัชนัอย่างต่อเนือง มีการสร้างขอ้สอบมาตรฐานตามมาตรฐานและตวัชีวดั จดัทาํ คลงัขอ้สอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการทาํขอ้สอบตามแนว ขอ้สอบของ สทศ. ให้แก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง สร้างความตระหนกัในปัญหาการยกระดบัผลสมัฤทธิ ทางการเรียน และมุ่งผลสมัฤทธิทางการเรียนร่วมกนัทุกฝ่าย  และนิเทศติดตามผลอยา่งต่อเนือง สิงสาํคญัคือควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาผูเ้รียนร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีอยูใ่กลเ้คียง หรือภายในจงัหวดัเดียวกนั สนบัสนุนการจดัทาํ จดัหา การใชข้อ้สอบ สือ และสือเทคโนโลยีให้แก่ ครูผูส้อน พฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เขม้แข็ง เพราะการ “แบ่งปัน” จะสร้างคุณประโยชน์มากกว่าการ “แข่งขนั” ดงัทีอิสลามไดส้อนให้ประชาชาติอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มมากกวา่ทีจะอยู่คนเดียวเพียงลาํพงั เฉกเช่นเดียวกนักบัการบริหารจดัการเพือพฒันาผูเ้รียนในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สุรชยั ไวยวรรณจิตร และคณะ,2557 : บทคดัยอ่)  จากงานวิจัยทีผ่านมา คณะผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นวา่ควรมีการสังเคราะห์แนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีเป็นตวัแบบชีเฉพาะวดัไดอ้ย่างชัดเจน อย่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีได้รับรางวลัโรงเรียนพระราชทานทีผ่านมาโดยเฉพาะทงั  โรงเรียนทีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกทาํการวิจยั เพราะอยา่งน้อยจะทาํให้ผลการวิจยัในครังนีเห็นแนวทางทีโรงเรียนเหล่านีซึงมีรางวลัพระราชทานการันตี จะเป็นส่วนช่วยพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมทีชดัเจนได ้กล่าวคือ การคดัเลือกโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพือรับรางวลัพระราชทานนี เกิดขึนจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในเขตการศึกษา  พ.ศ.  สาระสําคญัตอนหนึงระบุว่า “ปอเนาะใดทีจัดการศึกษาด้านการสอนได้ดีจะได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ” กล่าวคือ หน่วยงานทีรับผิดชอบเกียวขอ้งไดก้าํหนดวิธีการและจดัสรรงบประมาณส่วนหนึงเป็นการสมนาคุณโรงเรียนทีปรับปรุงกิจการดีเด่น ไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าฯพร้อมทงัรับรางวลัพระราชทานเป็นประจาํทุกปี นบัแต่ปี พ.ศ.  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
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มหาภูมิพล อดุลยเดชไดเ้สด็จพระราชดาํเนินไปยงัโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเมือวนัที  ธนัวาคม พ.ศ.  เพอืทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปี  และพระราชทานรางวลัแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึงจัดทาํการศึกษาดีเด่นโดยพระองคท์รงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนนั (ม.ล.ปิน มาลากลุ) “ขอ้ความทรงพระราชปรารภมีวา่ มีนกัเรียนจาํนวนมากมาย ซึงมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทังโรงเรียนซึงจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียน และโรงเรียนมีคุณสมบติัดงักล่าว สมควรจะไดรั้บรางวลัพระราชทานและทรงยนิดีจะพระราชทานรางวลัให”้  การคัดเลือกโรงเรียน ผู ้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพือรับรางวลัพระราชทาน ถือเป็นภารกิจสําคญัทีปฏิบัติสืบต่อกนัมาชา้นาน เพราะนอกจากเป็นโอกาสอนัดีในการทาํกิจกรรมทีสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล อดุลยเดช แลว้ รางวลัพระราชทานยงัเป็นเครืองกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติใหดี้ยงิขึนดว้ย (สถานีวทิย ุม.อ.ปัตตานี , 2558 :ออนไลน์)  ดงัทีกล่าวมาทงัหมดขา้งตน้คณะผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความสาํคญัทีควรจะมีการวิจยั สังเคราะห์บทเรียนการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยผูว้ิจัยเลือกโรงเรียนขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) เป็นพืนทีศึกษาเนืองดว้ยจะไดล้งลึกและครอบคลุมการพฒันาการศึกษาอยา่งทวัถึงจริงๆ สามารถนาํผลมาเป็นแนวทางทีชีชดัวดัได้ปฏิบตัิจริงอยา่งเป็นรูปธรรม  วตัถุประสงค์ของการวจิัย . ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) สูง/ตาํ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัพระราชทานในช่วง  ปีทีผา่นมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) . ศึกษาแนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ.2559) . สงัเคราะห์แนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน กรอบแนวคดิในการวจิยั  การพฒันากรอบแนวคิดในการวจิยัคณะผูว้จิยั ไดพ้ฒันาจากการศึกษาแนวคิดการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน แลว้ศึกษาแนวทางการจดัการศึกษาเพือการพฒันาทียงัยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คน้หาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) เพอืถอดบทเรียนแนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีปฏิบตัิไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม        
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               การประชุมวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี  The 10th Rajamangala University of Technology National Conference   วธิีดําเนินการวิจัย 1. การออกแบบการได้มาของกลุ่มตวัอย่าง  .  ประชากรวจิยั  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพนืทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ .  กลุ่มตัวอย่าง   โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลั โรงเรียนพระราชทาน อยา่งนอ้ย  โรงเรียน เนืองจากโรงเรียนทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในแต่ละปีจะกาํหนดปีละ  รางวลั ( โรงเรียน) แต่บางปีก็จะมีโรงเรียนทีไดรั้บรางวลั โรงเรียนพระราชทานแค่เพียงโรงเรียนเดียว โดยครอบคลุมผูมี้ส่วนได้เสียกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน อาทิ ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครู นกัเรียน และผูป้กครอง ตลอดจนนกัวชิาการในพืนทีฯ โดยคดัเลือกจากรายชือโรงเรียนทีไดรั้บรางวลัพระราชทาน จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   1.3 เกณฑ์ในการคดัเลือกโรงเรียนทไีด้รับพระราชทาน  ผูว้ิจยัไดมี้การคดัเลือกโรงเรียนทีไดรั้บพระราชทาน โดยการเจาะจงกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (โดยเกณฑ์ของการคดัเลือกรางวลัพระราชทานคิดเฉพาะจาํนวนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาไม่เกิน  คน ในแต่ละโรงเรียน) ในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใตที้ไดรั้บรางวลัพระราชทานในในช่วง 5 ปีทีผา่นมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดดงันี      

แนวคิดการทดสอบและผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET)  

แนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทีปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม 

แนวทางการจัดการศึกษาเพือการพัฒนาทียงัยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ทีไดรั้บรางวลั โรงเรียนพระราชทานในช่วงปี พ.ศ. -  
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โรงเรียน ขนาดของโรงเรียน พนืทีจงัหวดั ปีทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมาอาฮดัดารุสสลาม โรงเรียนขนาดเล็ก อ.เบตง จ.ยะลา 2556 โรงเรียนดาราวทิย ์ โรงเรียนขนาดเล็ก อ.ยะหา จ.ยะลา 2557 โรงเรียนอิสลามมูลนิธิ โรงเรียนขนาดเล็ก อ.เมือง จ.ปัตตานี 2558 โรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก อ.เมือง จ.สตูล 2559 โรงเรียนเร๊าะห์มานียะ๊ห์ โรงเรียนขนาดเล็ก อ.จะนะ จ.สงขลา 2553, 2557, 2559   ขอบเขตในการวจิัย   ขอบเขตด้านพืนที ศึกษาเฉพาะโรงเรียนทีไดรั้บรางวลัพระราชทาน ในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ไดแ้ก่ โรงเรียนดาราวิทย ์โรงเรียนมาอาฮดัดารุสสลาม โรงเรียนอิสลามมูลนิธิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา และ โรงเรียนเร๊าะห์มานียะ๊ห์   ขอบเขตด้านเนือหา ประกอบดว้ย การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) สูง/ตาํ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ศึกษาแนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) และสังเคราะห์แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ข ้อมูลหลักในประเด็นปัจจัยทีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) สูง/ตาํ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ทีไดรั้บรางวลัพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ซึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน  ท่าน จาก  โรงเรียน ครูฝ่ายวดัและประเมินผลของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนและครูทีเกียวข้องโรงเรียนละ  คน รวม  คน นักเรียนแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ  คน รวม  คน และตัวแทนผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนละ  คน รวม  คน ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวิชาการทาดา้นการศึกษาในพืนทีฯ จาํนวน  ท่าน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกัในประเดน็แนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ซึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน  ท่าน จาก  โรงเรียน ครูฝ่ายวดัและประเมินผลของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนและครูทีเกียวขอ้งโรงเรียนละ  คน รวม  คน นกัเรียนแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ  คน รวม  คน และตวัแทนผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนละ  คน รวม  คน ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวชิาการทาดา้นการศึกษาในพนืทีฯ จาํนวน  ท่าน จากการสังเคราะห์แนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานจากโรงเรียนเป้าหมายทีได้ทาํการวจิยัจากคาํตอบของผูใ้หข้อ้มูลหลกั  
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การออกแบบการวเิคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ดว้ยการตีความและนาํมาเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมกบัเชือมโยงแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้ง ซึงจะดาํเนินการพร้อมไปกบัการเก็บรวบรวมแต่ละครังและหลงัการเก็บขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์แลว้ โดยจะนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้และสรุปพร้อมเสนอผลการวจิยัดว้ยวธีิการพรรณนาวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis)    ผลการวจิัย ผลจากการวิจยั เรือง การสังเคราะห์บทเรียนการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผา่นมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) สรุปตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ไดด้งันี  1. ปัจจัยทีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ตํา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทไีด้รับรางวลัพระราชทานในช่วง  ปีทผ่ีานมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ตาํ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัพระราชทาน ขึนอยูก่บัเป้าหมายของโรงเรียนทีมีผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ทีกวา้งพอในการบริหารจดัการโรงเรียนให้ครู นกัเรียน และบุคคลแวดลอ้มในโรงเรียนทีมีส่วนในการพฒันานกัเรียน ซึงผลการศึกษาสามารถสรุป โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัหลกัๆ ไดด้งันี คือ ปัจจยัดา้นตวันกัเรียน (ดา้นบวก-ดา้นลบ) ปัจจยัดา้นเครืองมือในการเรียนรู้ของนักเรียน ปัจจยัดา้นผูป้กครอง ปัจจยัดา้นครู ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารโรงเรียน ปัจจยัดา้นอืนทีเกียวขอ้ง เช่น การสร้างความมนัใจให้กบัผูป้กครอง โดยการแสดงให้เห็นถึงการมีศักยภาพของโรงเรียน ซึงหากโรงเรียนมีศกัยภาพมากพอสิงเหล่านีก็จะยอ้นกลบัมาหา ชุมชน สงัคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโรงเรียน  2. แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ.) พบว่า มีแนวทางในภาพรวมของทงั  โรงเรียน ดงันี การปรับเปลียนกระบวนการการจดัการเรียนรู้ บูรณการแนวขอ้สอบเขา้ในเวลาเรียน และ การจดัคอร์สเรียนพิเศษหรือติว   . สําหรับการสังเคราะห์แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามขนาดเล็กทไีด้รับรางวลัโรงเรียนพระราชทาน  ปรากฏขอ้คน้พบ  สรุปเป็นตารางได ้ดงันี
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ตารางสังเคราะห์แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(O-NET) ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
สังเคราะห์แนวทางการนาํผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนในแต่ละโรงเรียน 

โรงเรียน เร๊าะห์มานียะ๊ห์ โรงเรียน อิสลามมูลนิธิ โรงเรียน มาอาฮดัดารุสสลาม โรงเรียน มุสลิมศึกษา โรงเรียน ดาราวทิย ์
1. กระบวนการเรียนรู้เพอืการคิดวเิคราะห์ - อาํนวยความสะดวกในการเรียนของนักเรียน เพือการเรี ย น รู้  คิ ด วิ เค ร า ะ ห์ ด้ ว ยตนเอง  

-ระบบการเรียน STEM เรียนวิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ ช าคณิ ตศาสตร์ และวิชาศิลป ะร่วมกนั   
- สร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้คน้ควา้มากกว่าในโรงเรียน  - เนน้การสอนแบบคิดวเิคราะห์ มากกว่าการจดจาํ 

- ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่ ว ม กั บ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ใ นโรงเรียน 
- ติดตามข่ าวส ารก ารศึ ก ษ าสมยัใหม่อย่างต่อเนือง และนําองค์ความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ในการสอนนกัเรียน 2. การบรรจุแนวการทาํขอ้สอบ (O-NET) เขา้ไปในเวลาเรียน - สอดแทรกเนือหาข้อสอบ O-NET ในแต่ละรายวิชาให้นกัเรียน 

- มีการนําตัวชีวดัมาดู พร้อมๆ กบัการติว O-NET  - ช่วงก่อนหมดคาบสอน จะมีการนําข้อสอบเก่า O-NET มาแนะนาํวธีิการดูขอ้สอบ 

- ก ารจัด ติว ข้อ ส อ บ  O-NET ตงัแต่ช่วงแรกๆของการเรียน - ผู ้ บ ริ ห า ร  ค รู กํ า ห น ดยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนในโรงเรียนร่วมกนั 
- จดัติว O-NET แบบผ่อนคลายในช่วงแรกๆ และจัดติวแบบเขม้ในช่วงใกล้ๆ  สอบ O-NET  

3. ความเชียวชาญของครูผูส้อน   -  การนาํเอาตวัชีวดัของ O-NET มาปรับใชใ้นแต่ละวชิาทีครูสอน 
- การเอาใจใส่ในตวันกัเรียนทุกคน - การแนะนาํแนวขอ้สอบ  O-NET ให้นกัเรียน  

- สอนตามตัวชีวดัทีกาํหนดแต่ละรายวชิา - ถอดตวัชีวดัแนวขอ้สอบ  O-NET ทีเขากาํหนดมาให้ เพือเป็นแนวในการสอนนกัเรียน  

- การเอาใจใส่ในตวันกัเรียนทุกคน -เปิ ด เว ที ใ ห้ ค รู ผู ้ ส อ น ไ ด้สะท้อนความต้องการของตนในการทาํงาน - การทาํงานแบบช่วยเหลือกันขา้มสายงาน 
4. ตวัผูเ้รียน - การรู้จดัแบ่งเวลาในการเรียน และติวขอ้สอบ  - ส ร้างให้ มีความคุ้น เคยกับขอ้สอบ O-NET - นกัเรียนมีความมุ่งมนั มุมานะพยายามในการเรียน  - ความทา้ทายของครูผูส้อนในการจัดการเรียน ให้นัก เรียนสามารถคิดวเิคราะห์ดว้ยตนเอง  

- ก าร ส ร้ าง เว ที ก าร แ ข่ ง ขันทางด้านวิชาการระหว่างกลุ่มสาระในโรงเรียน และโรงเรียนภายนอก  
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สรุปและอภิปรายผล ผลการวิจยั การสังเคราะห์แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผา่นมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ปรากฎขอ้คน้พบวา่  โรงเรียนในหลายโรงทีไดรั้บรางวลัพระราชทานไดมี้การปรับกระบวนการเรียนการสอนทีเนน้เนือหา มาสู่การปรับกระบวนการ เพือการพฒันาทักษะการคิดเป็นการสร้างคลงัของความรู้ในการจดัการเรียนรู้ เพราะโดยหลกัคิดทางนโยบายแลว้โรงเรียนไม่ไดเ้ป็นทีรวมของความรู้เพือสอนเด็กแต่โรงเรียนเป็นทีแหล่งรวมวิธีการสอนเด็ก โดยการดึงผูมี้ส่วนร่วมผูเ้กียวขอ้งเขา้มาเป็นส่วนหนึงในการเรียนของนกัเรียน โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพอืยกระดบัผลการทดสอบของนักเรียนสิงจาํเป็น คือมีการปรับเปลียนในการเรียนรู้เพือให้เขา้กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา หน้าทีของครูจึงมีความสาํคญัในการพฒันาตนเองเพอืเท่าทนัการเปลียนแปลงต่างๆ จะเห็นไดว้า่ครูผูส้อนมีผลอยา่งยงิต่อการพฒันาทกัษะการคิดเป็นการสร้างคลงัของความรู้ในการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฮารูณ ราโอบและอิสมาอีล ราโอบ ( ) ทีชีวา่ ผูบ้ริหารควรมีนโยบายทีสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง ให้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ครู ควรไดรั้บการพฒันาในดา้นเทคนิคการสอน หลกัการวดัผลประเมินผล และควรไดรั้บการนิเทศการจดัการเรียนรู้ เพอืสามารถยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการดา้นการคิดวเิคราะห์ จดักิจกรรมการเรียนรู้ เพือพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และสมรรถนะสาํหรับนักเรียน ครูผูส้อนยุคใหม่ไดอ้อกแบบห้องเรียนให้กบัผูเ้รียนมากกว่าการนังเรียนหรือฟังครูผูส้อนในห้องสีเหลียมเพียงอยา่งเดียว การสร้างการเรียนรู้ทีใหม่ๆ ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไดต้ดัสินใจดว้ยตวัเอง ถือเป็นหนึงแนวทางอนัสาํคญัของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ครูผูส้อนแต่ละคนจะมีความเชียวชาญในรายวชิาทีตนเองรับผิดชอบแตกต่างกนัไป ฉะนนัหากสร้างความตระหนกัให้แก่ผูเ้รียนเพอืมุ่งสู่เป้าหมายในการบูรณาการแนวขอ้สอบกบัการจดัการเรียนในห้องเรียน ถือเป็นหนึงแนวทางในการขบัเคลือนการพฒันานักเรียนแต่ละคนในการทาํขอ้สอบจริงทีตอ้งเผชิญในสนามสอบก็จะมีผลทําให้นักเรียนมีความง่ายในการทําขอ้สอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของฮารูณ ราโอบและอิสมาอีล ราโอบ ( ) โดยทาํการศึกษาเรือง การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา โดยไดที้ชีวา่ครูควรสอนโดยใชสื้อเทคโนโลยี พร้อมทงัควรมีการนาํขอ้สอบไอเน็ตมาออกขอ้สอบในการสอบปลายภาค เพือใหน้กัเรียนมีการคุน้เคยในการทาํขอ้มูลทีไดม้าตรฐานในการจดัเรียนการสอบ  สาํหรับการจดัคอร์สติวถือเป็นแนวทางหนึงทีสามารถให้นกัเรียนไดเ้ห็นแนวทางในการทาํขอ้สอบ เพราะการตวัเป็นเทคนิควธีิอยา่งหนึงทีสามารถร้นเวลาในการทาํความเขา้ใจในเนือหาขอ้สอบไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ทงันีการติวก็ไม่ควรทีจะไปเนน้เนือหามากนกั เพราะอาจจะเกิดความเครียดแก่นกัเรียนได ้เพราะการเปิดคอร์สติวสาํหรับนกัเรียนถือเป็นแนวทางหนึงในการสร้างความเขา้ใจในรายละเอียดของเนือหาดว้ยการร้นระยะเวลาในการเรียน เพือให้นักเรียนสามารถเขา้ใจเนือหาการสอบในระยะเวลาอนัสัน ไดเ้ป็นอย่างดี ทังนีการติวก็ไม่ควรใชร้ะยะเวลายาวนานมากนักเพราะอาจจะทาํให้นกัเรียนรู้สึกเบือ ฉะนนัการติวควรเป็นไปในรูปแบบของการผ่อนคลาย ไม่ทาํให้นักเรียนเครียด และทีสาํคญัอีกช่วงเวลาหนึงนอกจากจะมีวทิยากรใหต้ิวแลว้ “เพือนช่วยเพอืน” ก็เป็นแนวทางหนึงทีทาํใหเ้พอืนนกัเรียนเขา้ใจในเนือหาการสอบได้เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั ไมซาเร๊าะ  ขุนรักษ ์และคณะ ( ) ทีชีวา่ การจดัตารางกิจวตัรประจาํวนัของผูเ้รียนดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้บูรณาการอิสลามในห้องเรียนระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกระบวนการ การตรับิยะฮฺ โดยการสร้างบรรยากาศความเป็นอิสลามในโรงเรียน ผา่นการมีกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  (กลุ่มศึกษาอิสลาม)  เดาเราะฮฺ  (การอบรมสมัมนา) เรียะหฺละฮฺ (การทัศนศึกษา) มุค็อยยมั (การทาํค่าย) ศิยาม (การถือศีลอด) การกิยามุลลยัลฺ  (การละหมาดในยามคาํคืน) และการมุ่งสู่
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ความพึงพระทัยของอัลลอฮฺ โดยการใช้ความพยายามอย่างเต็มทีเพือมุ่งไปสู่เป้าหมายควบคู่ไปกบัการขอดุอาอฺ (ขอพรต่ออลัลอฮฺ ) และการตะวกักลัอะลลัลอฮฺ (การมอบหมายต่ออลัลอฮฺ)  มีผลทาํให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน ทงันีหากมีการบูรณาการดว้ยกิจกรรมดงักล่าวดว้ยกบัการจดัติวอาจทาํใหน้กัเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้เพมิมากขึน   ข้อเสนอแนะ   ข้อเสนอแนะทไีด้จากการวจิยั . จากการศึกษาพบว่า ครูผูส้อนมีการเชือมความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองนักเรียน โดยยงัมีขอ้จาํกดัในการส่งต่อ “การดูแลนกัเรียน”จากโรงเรียนสู่ครอบครัวทีบา้น ฉะนนัสิงสาํคญัคือ ผูป้กครองตอ้งสนบัสนุนและรับช่วงต่อเมือลูกหลานของตนกลบัสู่บา้น ถามไถ่เรืองการเรียน การบา้น มีอะไรทีตอ้งปรับปรุง หรือให้พอ่แม่ช่วย ให้ความสาํคญักบัการเรียนของลูกอีกทางหนึง . จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐาน และไดรั้บการพฒันาตนเอง ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ตามศักยภาพทีแตกต่างกัน ซึงถือว่า ผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด ดงันนักระบวนการจดัการศึกษา ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพเท่าทีทาํไดใ้หม้ากทีสุด  . จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหาร ครู ตลอดจนผูที้เกียวขอ้งยงัไม่ค่อยให้ความสาํคญัต่อการสร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมากนกั ฉะนนัควรคิดหาวธีิ สร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพือให้นกัเรียนรักและสนุกกบัการเรียนรู้ การอ่าน สนุกกับงานวิชาการ สนุกกับเวที การแข่งขนักิจกรรมตอบปัญหาต่างๆ สร้างบรรยากาศเชิงกิจกรรมทีกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากทีจะศึกษาเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เพือนาํไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศดา้นต่างๆ ต่อไป ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครังต่อไป  การศึกษาวจิยัในครังนี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัและ แนวทางการนาํผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กทีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง  ปีทีผ่านมา (พ.ศ. - พ.ศ. ) ซึงยงัมีขอ้จาํกดัในการมองในมิติของการถอดบทเรียนของโรงเรียนทีประสบความสําเร็จในการไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานทีควรจะเป็นตน้แบบให้กับโรงเรียนอืนๆ ในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต ้ทงันีหากมีการวิจยัในครังต่อไปควรมีการศึกษาวิจยัถอดบทเรียนทงัในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพือให้เห็นถึงความแตกต่างในหลากหลายมิติ พร้อมทงัโรงเรียนอืนๆ น่าจะนาํผลการศึกษาไปใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี   กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทีไดใ้ห้ทุนสนับสนุนการวิจยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ในครังนี และขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งทุกฝ่ายในการดาํเนินการวจิยัภาคสนามของทงั  โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนดาราวทิย ์โรงเรียนอิสลามวทิยา โรงเรียนมาอาฮดัดารุสสลาม และ โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ มา ณ โอกาสนี คุณูปการทังหมดคณะผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิงว่าจะก่อเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาในพนืทีจงัหวดัชายแดนภาคใตสื้บไป      
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เอกสารอ้างองิ ไมซาเร๊าะ  ขุนรักษ ์และคณะ. ( ). วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ผ่านวิธีการตัรบิยะฮฺ:  กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา. รายงานวิจัย. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  : กรุงเทพมหานคร. รุ่ง แกว้แดง. ( ). โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ. : สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิชจาํกดั. สถานีวิทย ุม.อ.ปัตตานี. (2558). รายชือโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคใต้ทเีข้ารับพระราชทานรางวลั ประจําปี 2558 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เพือเข้า รับพระราชทานรางวัล ประจําปี  (ออนไลน์). สืบคน้จาก http://psu10725.com/2558/?p=3352 เมือวนัที 24  ธนัวาคม .  สุรชัย ไวยวรรณจิตร. (2552). การศึกษาสาเหตุทีทําให้คะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที  ตํา: กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวสัดวิทิยา. รายงานวจิยั. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  : กรุงเทพมหานคร. สุรชยั ไวยวรรณจิตร และคณะ. (2557). การนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดบัชัน มธัยมปีท ี  และปีที  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้. รายงานวจิยั. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  : กรุงเทพมหานคร. สํานักงานบูรณาการการศึกษา จังหวดัชายแดนใต.้ (2554). ใส่ใจ เข้าใจ สถานการณ์การศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้.  บทสรุปงานวิจัยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพือการพฒันาการศึกษาจังหวดั ชายแดนภาคใตร้ะหว่าง กระทรวงศึกษาธิการกบัสานกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.). สํานักงานทดสอบทางการศึกษา.  (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. -2559).  กรุงเทพมหานคร :สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ฮารูณ ราโอบและอิสมาอีล ราโอบ. ( ). การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอสิลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา. รายงานวิจยั. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  : กรุงเทพมหานคร. Davis, G.A.  and  Rimm, S.B.  (1994)  Education of Gifted  and Talented .  Boston: Allyn and  Bacon.              
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ทศิทางในการพฒันาหลกัสูตรวทิยาการคอมพวิเตอร์ : การวจิัยเชิงสํารวจ Directions in Computer  Science Cur r iculum Development : An Exploratory Research  วรัิตน์ จารีวงศไ์พบูลย1์* ณฐัธนนท ์หงส์วริธทธิธร1 เสาวลกัษณ์ วรรธนาภา1   นุชชากร งามเสาวรส1   สิริกนัยา นิลพานิช1 และ กรรณิการ์ ทรัพยส์มบูรณ์1 Wirat Jareevongpiboon1*  Nuttanont Hongwarittorrn1  Saowaluk Watanapa1  ,Nuchakorn Ngamsaowaros1  Sirikunya Nilpanich1 and Kannikar Subsomboon 1  บทคัดย่อ   ความต้องการบุคลากรด้านICTเป็นจํานวนมากทําให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เปิดหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเกียวขอ้งขึนมากมาย แต่การพฒันาหลกัสูตรมกัเนน้ไปทีเนือหาวชิาการเพียงอยา่งเดียว ซึงไม่ตรงกบัขอ้มูลจากตลาดแรงงานทีเห็นวา่ยงัมีทกัษะอืน ๆ ทีจาํเป็นสาํหรับการทาํงาน งานวจิยันีจึงจดัทาํขึนเพือศึกษาคุณสมบติัของบณัฑิตซึงตลาดวชิาชีพตอ้งการในมุมมองของผูป้ระกอบการ หวัหนา้งาน และผูป้ฏิบตัิการ และเพือหาทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ งานวิจยันีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เกียวกบัคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ ทกัษะเชิงวิชาการ และทกัษะพืนฐานทวัไปของบุคลากร ICT  ผลการวิจยัได้ขอ้สรุปคือ 1) ผูที้เกียวขอ้งทงัสามกลุ่มให้ความสาํคญัของคุณลกัษณะทีพึงประสงคแ์ต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั คุณลกัษณะทีไดค้ะแนนความสาํคญัสูงไดแ้ก่ การเคารพสิทธิของผูอื้น การมีทศันคติทีดีต่อการทาํงาน มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการจดัการ วเิคราะห์และแกปั้ญหา 2) ผูป้ระกอบการและผูป้ฏิบติังานให้ความสาํคญักบัทกัษะเชิงวชิาการเกือบทุกดา้นใกลเ้คียงกนั แต่หัวหน้างานให้ความสําคญักบัทกัษะการพฒันาซอฟตแ์วร์มากกว่าดา้นอืน 3) ทงัสามกลุ่มเห็นตรงกนัวา่ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์และทกัษะการสือสารทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นทกัษะพนืฐานทวัไปทีมีความสาํคญัมาก      คาํสําคญั : หลกัสูตร, วทิยาการคอมพิวเตอร์,  คุณลกัษณะพึงประสงค,์ วจิยัเชิงสาํรวจ, ไอซีที         
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ABSTRACT   Due to a great number of ICT professional needs, many educational institutes have been offering degrees in computer science and related fields. However, most curriculum development has focused on cutting-edge academic content only. This does not match the preliminary inquiries from the labor market revealing that there are other skills needed to work. This research aims to study the qualifications of graduates which the professional market requires from the perspective of entrepreneurs, supervisors and working staffs. The main purpose is to find directions to improve and develop computer science curricula to meet the labor market needs. It is a survey-based research. Data were collected by questionnaires and interviews on the subjects of the desirable characteristics,  academic skills and basic skills of ICT personnel. The results can be summarized as follows: 1) The three groups’ opinions were not significantly different from each other. The most desirable characteristics of ICT personnel are being respectful of the rights of others,  having  good attitude towards work, being eager to learn, having the ability to manage, analyze and solve problems. 2) Entrepreneurs and working staffs valued almost all aspects of academic skills at a similar level, but supervisors focused on software development skills more than others. 3) The three groups agree that human interaction skills and Thai-English communication skills are the most important basic skills.  Keyword: Curriculum, Computer Science, Desirable characteristics, Survey research, ICT                    
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บทนํา เนืองจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Information and Communication Technology หรือ ICT) ทาํให้มีความตอ้งการทรัพยากรบุคคลทางดา้น ICT เป็นอนัมาก สถาบนัการศึกษาหลายแห่งจึงได้เปิดหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเกียวขอ้งขึนมากมาย แต่ละสถาบนัก็ได้พฒันาหลกัสูตรตามแนวทางและปรัชญาของสถาบนัตนเอง  ทีผา่นมา การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรส่วนใหญ่ยดึแนวโครงสร้างหลกัสูตรตามขอ้แนะนาํสากลจากสมาคมคอมพิวเตอร์ ACM/IEEE  ซึงจัดทําโดย Association for Computing Machinery (ACM) และ IEEE Computer Society (S. Roach and M. Sahami) เป็นหลกั จากการสอบถามขอ้มูลเบืองตน้จากศิษยเ์ก่าทีเป็นหัวหน้างาน และบณัฑิตทีเพิงจบการศึกษา พบวา่บณัฑิตยงัมีปัญหาทกัษะทีตอ้งใชใ้นการทาํงาน เช่นทกัษะการสือสารทีดี การนาํเสนอ และทกัษะการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเพือการปฏิบติังานจริง อย่างไรก็ตามขอ้มูลดงักล่าวยงัมีจาํนวนนอ้ย และยงัมิไดมี้การสํารวจภาวะการทํางานของบัณฑิตอย่างเป็นทางการ ซึงหากได้ทาํการสํารวจดังกล่าวแล้ว  จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหวา่งภาวะการทาํงานของบณัฑิตซึงเป็นผลผลิตของหลกัสูตรกบัความตอ้งการของตลาดวิชาชีพในประเทศไทย และขอ้มูลทีไดส้ามารถนาํมาประกอบในการประเมินและปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรต่อไป  แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนของหลกัสูตรทางดา้นคอมพวิเตอร์ ส่วนของบุคลากรดา้น ICT และงานวจิยัทีเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตร 1. หลักสูตรทางด้านคอมพวิเตอร์         หลกัสูตรทีเกียวขอ้งกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพฒันาขึนอย่างต่อเนืองเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแลว้ โดยหลกัสูตรแรกๆ เป็นหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ถูกจดัทาํขึนในปี คศ.  โดยสมาคมคอมพิวเตอร์ ACM จากนนั ในปี  สมาคมคอมพิวเตอร์ในสังกดั IEEE  ไดใ้หก้ารรับรองหลกัสูตรเป็นครังแรก ต่อมาในปี  สมาคม AITP (The Association for Information Technology Professionals) ไดรั้บรองหลกัสูตรดา้นระบบสารสนเทศ (Information Systems – IS) และในปี  สมาคม AIS (the Association for Information Systems) ไดร่้วมมือกบั ACM และ AITP จดัทาํหลกัสูตรมาตรฐานสําหรับ IS จากนันจึงไดป้รับปรุงแตกยอ่ยเป็นหลายหลกัสูตร โดยยงัคงอิงตามหลกัสูตรทีรับรองนัน (สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง, )  สถานศึกษาในหลายประเทศทวัโลก ลว้นใชม้าตรฐานหลกัสูตรคอมพวิเตอร์สากลต่างๆ ดงักล่าวมานีเป็นตน้แบบ  2. บุคลากรทางด้าน ICT         สาํนักงานสถิติแห่งชาติไดส้าํรวจจาํนวนบุคลากรดา้น ICT ในปี  (กระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสังคม, ) พบว่ามีทังสิน ,  คน  โดยตาํแหน่งงานส่วนใหญ่ของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์คือ Programmer / Software Developer    และสถานประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่มีความตอ้งการคุณวฒิุของบุคลากรดา้นซอฟตแ์วร์ในระดบัการศึกษาปริญญาตรี ผลการสาํรวจนีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเรืองสภาพความตอ้งการและคุณลกัษณะของบุคลากรดา้นซอฟต์แวร์ในประเทศไทย (อารีย ์มยงัพงศ์, ) และงานวิจยัเรืองแนวโน้มความตอ้งการบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สาวิตรี พิพิธกุลม 2559)    นอกจากนี ผลสาํรวจการผลิตบณัฑิตทีเกียวขอ้งกบัสาขาการผลิตซอฟตแ์วร์และสารสนเทศในปี  ของ DEPA พบวา่จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่มีแนวโนม้ลดลง และจาํนวนบณัฑิตทีจบการศึกษามีเพียงครึงหนึงของจาํนวนนักศึกษาทีรับเขา้ ซึงยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดงานด้าน ICT ในด้านคุณสมบัติของบัณฑิต งานวิจัยของ (สาวิตรี พิพิธกุล, 2559) ได้ขอ้สรุปว่า กลุ่มผุใ้ชบ้ัณฑิตด้าน ICT ตอ้งการบัณฑิตทีมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความเสียสละและรับผิดชอบในหนา้ที   มีความรู้พืนฐานทงัภาคทฤษฎีและปฏิบติั สามารถใชภ้าษาองักฤษในระดบัทีสามารถติดต่อสือสารได ้และมีความสามารถในการตดัสินใจปฏิภาณไหวพริบและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้อยา่งไรก็ตาม งานวจิยันียงัพบวา่บณัฑิตยงัขาดคุณภาพตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  เช่น ขาดทกัษะในการวางแผน วเิคราะห์งานและพฒันาระบบงานจริง  มีความสามารถในการตดัสินใจน้อยและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้ล่าช้า มีทกัษะการ
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วเิคราะห์เชิงตวัเลขนอ้ย ทาํให้ไม่สามารถประยุกตใ์ชง้านในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบและเชือมโยงความสมัพนัธ์ได้ถูกตอ้ง 3. งานวจิยัทเีกยีวข้องกบัการพฒันาหลักสูตร         งานวิจยั (m., Aiken, A., & Zelenski, J. Sahami, 2010) ไดชี้ใหเ้ห็นวา่ในช่วงเวลา 30 ปีทีผา่นมา หลกัสูตรทางดา้นคอมพวิเตอร์ไม่ไดมี้การปรับใหท้นัต่อวทิยาการคอมพิวเตอร์ทีเปลียนแปลงไป ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอการออกแบบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทีเรียกวา่ track-based model ซึงเป็นรูปแบบทีเนน้ใหส้ามารถเพมิแขนงวชิาใหม่ๆ ภายใตส้าขาวชิาเอกและใหส้ามารถเพมิแขนงวชิาทีเป็นสหวทิยาการได ้ โดยมีโครงสร้างประกอบดว้ย กลุ่มวชิาหลกั (Core) กลุ่มวชิาเฉพาะทาง (Track) กลุ่มวชิาเลือก (Electives) และโครงงานปีสุดทา้ย (Senior Project)  ส่วนงานวจิยัของ (K., & Falkner, N.J. Falkner., 2012) ไดชี้ใหเ้ห็นความจาํเป็นทีตอ้งมีการปฏิรูปหลกัสูตรการศึกษาระดบัอดุมศึกษาใหมี้การพฒันาเนือหารายวชิาทางการสือสารและการคิดเชิงวพิากษ ์ (Critical Thinking) โดยเสนอวธีิการนาํกิจกรรมทีช่วยเสริมสร้างทกัษะการสือสารสอดแทรกไวใ้นหลกัสูตร นอกจากนี (C.B., & Simmons, L.L. Simmons, 2010) ยงัไดท้าํวจิยัเชิงคุณภาพโดยสมัภาษณ์นายจา้งดว้ยคาํถามปลายเปิด 7 ขอ้ ทีเนน้ถึงความตอ้งการบุคลากรมืออาชีพทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ในอนาคต พบวา่ประเด็นทีเป็นปัญหาคือ นกัศึกษาทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ขาดทกัษะในการสือสารทีจาํเป็นต่อการดาํเนินการวา่จา้งบริษทัภายนอก (outsourcing) ใหป้ระสบความสาํเร็จ ผลการวจิยัจากนายจา้งของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางในกลุ่มธุรกิจ Fortune500 และจากสถาบนัทีไม่ไดห้วงัผลกาํไร 20 บริษทั พบวา่ มีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ ใหมี้การเนน้เพมิเนือหาทีเป็นทกัษะการเจรจาต่อรอง การบริหารเวลา ความแตกต่างทางวฒันธรรม การบริหารจดัการการวา่จา้งงาน และการประกนัคุณภาพสารสนเทศ นอกเหนือไปจากความชาํนาญทางความรู้พนืฐานทางเทคนิค                สุวมิล วงศสิ์งห์ทอง ไดท้าํวจิยัคน้หาความสอดคลอ้งของคุณลกัษณะบณัฑิตดา้น ICT กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  (สุวมิล วงศสิ์งห์ทอง, ) เพอืหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงขบวนการผลิตบณัฑิต โดยชีใหเ้ห็นวา่แม้ภาครัฐไดส้นบัสนุนส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเร่งผลิตบณัฑิตดา้น ICT ในช่วงหลายปีทีผา่นมา จนทาํใหป้ริมาณบณัฑิตดา้น ICT ในปัจจุบนัมีเพียงพอแลว้ แต่ยงัมีปัญหาในเชิงคุณภาพ  การวิจยันีจึงเนน้คุณภาพของบณัฑิตทีตลาดวชิาชีพตอ้งการเป็นสาํคญั โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งอนัไดแ้ก่ เกณฑก์ารคดัเลือก หลกัสูตร อาคารสถานที เครืองมือ อาจารย์ผูส้อนและการพฒันาคุณภาพ ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ผูป้ระกอบการตอ้งการใหบ้ณัฑิตดา้น ICT เพมิความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ทกัษะในดา้นการสือสาร ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพของบณัฑิต นอกจากนีในส่วนของผูส้อนก็ควรไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถ และไดรั้บการประเมินความรู้เชิงวชิาชีพอยา่งเป็นระบบอีกดว้ย  วธิีดําเนินการวิจัย งานวิจยันีจะเป็นการศึกษาวจิยัทงัในเชิงปริมาณ (Quantitative method) และการวจิยัในเชิงคุณภาพ (Qualitative method)  และการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือใหไ้ดข้อ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยมีการศึกษาขอ้มูลและงานวจิยัทีเกียวขอ้งทงัในและต่างประเทศ อาทิ ศึกษาเกียวกบัขอ้มูลและทิศทางการพฒันาหลกัสูตรทางดา้น ICT ขอ้มูลและความตอ้งการบุคลากรทางดา้น ICT ของประเทศไทยในปัจจุบนั และงานวจิยัทีคลา้ยคลึงกนัทีถูกวจิยัในช่วงสิบปีทีผา่นมาของทงัในประเทศและตา่งประเทศ เพอืใหท้ราบถึงความเป็นมาและสร้างความเขา้ใจในทีมาของหลกัสูตร  ICT ทีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซึงจะถูกนาํมาใชต้่อยอดในอนาคต     
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

1. ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง    กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนีประกอบดว้ย 1) สถานประกอบการทีเกียวขอ้งกบั ICT ทีตงัอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยคดัเลือกสถานประกอบการทีเกียวขอ้งกบัการผลิตซอฟตแ์วร์ 50 แห่ง สถานประกอบการทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอีก 50 แห่ง และ 2) บัณฑิตทีสําเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยี มห าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ตังแต่ ปี  2529 ทังภาค ปกติและภาค พิ เศษ  เป็น จํานวนอย่างนอ้ย 200 คน หลงัจากนนัจึงนาํขอ้มูลทีเก็บไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งทงัหมดนีมาแยกตามตาํแหน่งงาน คือ ผูป้ระกอบการ หวัหนา้งานและผูป้ฏิบติัการ เพอืวเิคราะห์ผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัต่อไป 2. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  งานวิจยันีใช้เครืองมือ 2  แบบคือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามทีสร้างขึนแบ่งขอ้คาํถามออกไดเ้ป็น 4 ตอน คือ ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม คุณลกัษณะพึงประสงคท์วัไปของบุคลากร  (ดา้นคุณลกัษณะทวัไป  ดา้นจิตสาํนึก ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความสามารถอืน ๆ และดา้นกายภาพ) คุณลกัษณะดา้นความรู้/ทกัษะเชิงวชิาการทีจาํเป็นในการปฏิบัติงาน และ ทักษะพืนฐานทัวไปทีบุคลากรด้าน ICT ควรมี ซึงคําถามส่วนใหญ่ให้ผูต้อบประเมินความสําคญั โดยตวัเลือกแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ สําคญัมากทีสุด สําคญัมาก สําคญัปานกลาง สําคญันอ้ย และสําคญันอ้ยทีสุด   นอกจากนี คณะผูว้จิยัใชก้ารสมัภาษณ์เพือเก็บขอ้มูลโดยตรงจากหวัหนา้งานและผูป้ระกอบการดา้น ICT โดยเนน้คาํถามปลายเปิด ซึงผูต้อบสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมได้อย่างเต็มที โดยสอบถามเกียวกับประสิทธิภาพการทํางานของบัณฑิตทีจบการศึกษาจากภาควิชาฯ ทีปฏิบัติงานอยู่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของผูป้ฏิบติังานทวัไป ทกัษะและคุณลกัษณะของบณัฑิตทีสาํคญัและจาํเป็นในการปฏิบตัิงานจริง เป็นตน้ 3. การทดสอบเครืองมือโดยผู้เชียวชาญ   แบบสอบถามทีไดอ้อกแบบไวถู้กนาํไปทดสอบโดยผูเ้ชียวชาญดา้น ICT จาํนวน 3 คน ดว้ยการวดัค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Items-Objective Congruence: IOC) ของขอ้คาํถามทงัหมด เพือตรวจสอบความครอบคลุมของเนือหาให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั และตรวจสอบความชดัเจนของขอ้คาํถามเพือนาํมาปรับปรุง โดยทาํการทดสอบจาํนวน 2 รอบ ผลการทดสอบในรอบแรกคณะผูว้จิยัไดน้าํขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ตาํกวา่ 0.5 มาปรับปรุงและใหผู้เ้ชียวชาญทงัสามคนทาํการประเมินใหม่ในรอบทีสอง ถา้ขอ้ใดยงัไดค้ะแนนตาํกวา่ 0.5 จะตดัขอ้คาํถามนนัทิงไป จากนนั คณะผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีผา่นขนัตอนการทดสอบดว้ยค่า  IOC ไปทดลองใชก้บัประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30  คน และผลการทดลองถูกนาํมาหาค่าความเชือมนั (Reliability) ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธิอลัฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach’s Coefficient Alpha ซึงผลลพัธ์ของค่าสมัประสิทธิอลัฟาของแบบสอบถามทุกตอนทีไดมี้คา่มากกวา่หรือเท่ากบั  0.7  ซึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเชือถือเพียงพอทีจะนาํไปใชใ้นการทาํวจิยัต่อไปได ้ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล          การเก็บรวมรวมขอ้มูลและการกระจายแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งทาํผ่าน 3 ช่องทาง คือ ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์การนําแบบสอบถามมาสร้างด้วย Google Form แลว้แชร์ไปทางอีเมลของกลุ่มตวัอย่าง หรือในสือสังคมออนไลน์ นอกจากนีแบบสอบถามยงัถูกกระจายงานในงานพบปะผูป้ระกอบการทีมารับนกัศึกษาเขา้ทาํงานทีภาควชิาฯ และในงานแสดงผลงานประจาํปีของนักศึกษาปีที 4 ทีภาควิชาฯ จดัขึน ส่วนขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะถูกรวบรวม สรุปและบนัทึกลงไฟล ์เพอืใชใ้นขนัตอนการวเิคราะห์ต่อไป     



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  241  
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล          เมือรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากทุกช่องทางแลว้ คณะผูวิ้จยันาํขอ้มูลทงัหมดมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม PSPP ซึงเป็นโปรแกรมการวเิคราะห์ขอ้มูลทีสามารถดาวน์โหลดมาใชโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย โดยค่าสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation)  การทาํ t-test และ One-way ANOVA หรือการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพจะใช้การวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) เป็นหลกั โดยแบ่งการเวเิคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนตามมุมมองของผูป้ระกอบการ หวัหนา้งานและผูป้ฏิบติังานเพอืเปรียบเทียบผล  ผลการวจิัยและการอภิปรายผล ผลการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เบืองต้นจากจํานวนแบบสอบถามทังสิน 255 ชุด ซึงได้มาจากแบบสอบถามทีกระจายไปตามช่องทางต่างๆ และแบบสอบถามทีไดม้าจากการสัมภาษณ์ คณะผูว้จิยัแบ่งการนาํเสนอผลวจิยัออกเป็น ดงันี 1. ลักษณะภูมหิลังของผู้ตอบแบบสอบถาม         ในจาํนวนแบบสอบถามทงัสิน 255 ชุด มีผูต้อบคาํถามจาํนวน 254 คน แบ่งเป็นเพศชาย จาํนวน 143 คน (ร้อยละ 56.3) เพศหญิง จาํนวน 111 คน (ร้อยละ 43.7) ในดา้นการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามทีจบในระดบัปริญญาตรีมีทงัสิน 228 คน  และจบสาขาทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาทีเกียวขอ้ง ร้อยละ 83.8 จบปริญญาโท มีจาํนวนทงัสิน 84 คน โดยจบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาทีเกียวขอ้งร้อยละ 63.1 ส่วนผูที้กาํลงัศึกษาอยู่มีจาํนวนทงัสิน 55 คน มีทงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในดา้นการทาํงาน ผูต้อบส่วนใหญเ่ป็นผูที้ทาํงานในระดบัปฏิบติัการถึงร้อยละ 69.1 ระดบัหัวหน้างาน ร้อยละ 22.2 และเจา้ของกิจการร้อยละ 8.7  โดยส่วนใหญ่ทาํงานทางดา้น ICT ถึงร้อยละ 88.8 และส่วนใหญ่ทาํงานดา้น ICT มาแลว้ตงัแต่ 10 ปี ขึนไป นอกจากนียงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีทีทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนใหญถึ่งร้อยละ 96.6   2. ผลการประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงค์ของบุคลากร ICT การประเมินคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของบุคลากรด้าน ICT ที เป็นทีต้องการของตลาดแรงงาน ผู ้ตอบแบบสอบถามตอ้งประเมินคุณลกัษณะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะทีสําคญัทวัไป  ดา้นจิตสํานึก ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความสามารถ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้วยการให้ลาํดับความสําคญัของหัวขอ้ย่อยในแต่ละดา้นตงัแต่ระดบั 1-5 (สําคัญน้อย-สําคัญมาก)  ผลการประเมินแยกตามกลุ่มของผู ้ตอบแบบสอบถามทีมีต ําแหน่งงานทีต่างกันคือ กลุ่มผูป้ระกอบการ กลุ่มหวัหนา้งานและกลุ่มผูป้ฏิบติังาน พบวา่ 2.1 ด้านคุณลักษณะทวัไป ผูต้อบแบบสอบถามทงัสามกลุ่มมีความเห็นคลา้ยกนัวา่ “การเคารพสิทธิของผู้อืนและการอยู่ร่วมกับผู้อืนอย่างมีความสุข” มีความสาํคญัมากทีสุด รองลงมาคือ “กล้าทาํ กล้าแสดงออกในสิงทีถูกต้องดีงามและเป็นธรรม” และเห็นวา่ “การธาํรงไว้ซึงวัฒนธรรมอันดีงานขององค์กร” มีความ สาํคญัเป็นลาํดบัสุดทา้ย 2.2 ด้านจิตสํานึก ผูต้อบทงัสามกลุ่มเห็นตรงกนัวา่การ “มีทัศนคติทีดีต่อการทาํงาน” เป็นจิตสาํนึกทีสาํคญัทีสุด ส่วนการ “มีจิตสาํนึกในการดูแลสิงแวดล้อมและประหยัดพลงังาน” เป็นจิตสาํนึกทีมีความสาํคญันอ้ยทีสุด สาํหรับจิตสาํนึกในดา้นอืน ๆ ผูต้อบแบบสอบถามทงัสามกลุ่มมีการใหค้วามสาํคญัต่างกนัเลก็ นอ้ย เช่น ผูป้ระกอบการและผูป้ฏิบติังานเห็นวา่การ “มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ” สาํคญักวา่การ ”มีความซือสัตย์ และเป็นธรรม” แตห่วัหนา้งานกลบัเห็นในทางตรงกนัขา้ม 2.3 ด้านบุคลิกภาพ ในส่วนนีผูต้อบแบบทงัสามกลุ่มให้ความเห็นไปในทางเดียวกนัเกือบทุกลาํดบัคือ การ “มีความใ ฝ่รู้ ติดตาม และเท่าทันต่อการเปลยีนแปลงเพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง” เป็นบุคลิกภาพทีสาํคญัทีสุด จะแตกต่างกนัก็แค่
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ลาํดบัสุดทา้ยที ผูป้ระกอบการและผูป้ฏิบติังานเห็นตรงกนัวา่ การ “มีความเป็นผู้ นาํ” สาํคญันอ้ยทีสุด ในขณะทีหวัหนา้งาน เห็นวา่การ “มีความมันใจในตนเอง” สาํคญันอ้ยทีสุด 2.4 ด้านความสามารถ ผูต้อบแบบสอบถามทงัสามกลุ่มเห็นไปในทิศทางเดียวกนัเกือบทุกลาํดบั โดยเห็นวา่การ                 “มีความสามารถในการจัดการ วิเคราะห์และแก้ปัญหา” เป็นความสามารถทีสาํคญัทีสุด และใหล้าํดบัความสาํคญักบัการ            “มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโ ลยีทันสมัย” นอ้ยทีสุด ส่วนลาํดบัอืนๆ จะมีต่างกนับา้งเล็กนอ้ย  2.5 ด้านลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญจากมากไปน้อยตรงกัน คือ “คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง” “สะอาดเรียบร้อย” และ “แข็งแรงสมบูรณ์” ตามลาํดบั อภิปรายผลทางด้านคุณลกัษณะพึงประสงค์ของบุคลากรด้าน ICT ในดา้นคุณลกัษณะสาํคญัทวัไปซึงเป็นคุณลกัษณะทีเกียวขอ้งกบัการประพฤติปฏิบติัตนในฐานะเป็นผูอ้ยูใ่นสงัคม ผลการสาํรวจชีใหเ้ห็นวา่การเคารพสิทธิของผูอื้นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งมีความสุข ความกลา้คิดและกลา้ทาํในสิงทีถูกตอ้งดีงามและเป็นธรรมเป็นคุณลกัษณะสาํคญัทีทาํใหส้ังคมอยูอ่ยา่งผาสุก ดงันนัจึงเป็นคุณลกัษณะทีบุคลากรดา้น ICT ควรไดรั้บการอบรม ตระหนกัถึงและให้ความสาํคญั เพือให้ผูที้จบการศึกษาออกไปสามารถรับใชส้ังคมจะช่วยสร้างสรรค์ในการอยูร่่วมกนัอย่างผาสุก ส่วนในดา้นจิตสาํนึกทุกขอ้ลว้นมีความสาํคญั แต่ผลการสาํรวจพบวา่การมีทศันคติทีดีต่อการทาํงานเป็นจิตสํานึกทีสาํคญัต่อการทาํงานในทุกสายอาชีพ  และการมีความกระตือรือร้น ขยนั มุ่งมนั เป็นจิตสาํนึกทีจาํเป็นต่อบุคลากร ICT เพราะตอ้งทาํงานเกียวกบัเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และเนืองดว้ยบุคลากรดา้น ICT เป็นผู ้ทีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลความลบัทีมีความสําคญัต่อองค์กร การมีจรรยาบรรณจึงเป็นจิตสํานึกทีสําคญั สถาบนัการศึกษาจึงควรปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีจิตสํานึกในสิงเหล่านี ในดา้นบุคลิกภาพ บุคลิกภาพทีสําคญัเป็นอนัดบัแรกคือ ความใฝ่รู้ ติดตามและรู้เท่าทันต่อการเปลียนแปลงเพือพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง เป็นบุคลิกภาพทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของบุคลากรดา้น ICT เพราะบุคคลากรในสายอาชีพดา้นนีตอ้งทาํงานกับสิงทีมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การติดตามและรู้เท่าทันต่อการเปลียนแปลงจึงเป็นสิงจําเป็นต่อความสําเร็จ ในด้านความสามารถของบุคลากร ICT ผลการสาํรวจแสดงให้เห็นวา่ลกัษณะการทาํงานในสายอาชีพ ICT ผูป้ฏิบติัตอ้งมีทกัษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา บูรณาการความรู้มาใช้ในการทํางาน แก้ไขปัญหาได้  โดยในการทํางานมักจะทํางานเป็นทีม  บุคลากร ICT ยอ่มตอ้งมีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้นเพอืวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาได ้ สถาบนัการศึกษาจึงควรส่งเสริมการปฏิบตัิให้นิสิตนกัศึกษาฝึกการวเิคราะห์และแกปั้ญหาทีตอ้งมีการใชค้วามรู้หลากหลายดา้นร่วมกนั และส่งเสริมให้มีการทํางานเป็นทีม และในด้านกายภาพซึงเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ประการสุดท้าย พบว่า ความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ถูกให้ความสําคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ทงันีเมือพิจารณากบัลกัษณะงานทาง ICT ถือว่าเป็นสิงจาํเป็นสําหรับผูป้ฏิบัติงานซึงตอ้งปฏิบัติงานกบัสิงทีตอ้งการความคล่องตวัและความรวดเร็วเป็นสําคญั  เช่นเดียว กับทีตอ้งเป็นคนทีสะอาดเรียบร้อยและแข็งแรงสมบูรณ์  ขอ้มูลจากผลการสาํรวจนีก็สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับสถาบนัการศึกษาเพอืนาํไปอบรมส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตนกัศึกษามีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เพราะเมือจบการศึกษาตามหลกัสูตรแลว้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถของบณัฑิตแลว้ บุคลิกท่าทางทีเหมาะสมก็อาจมีส่วนช่วยใหบ้ณัฑิตไดรั้บการยอมรับในตลาดงาน ICT ไดม้ากขึน 3. ผลการประเมนิคุณลกัษณะด้านความรู้และทกัษะเชิงวชิาการของบุคลากร ICT         ในส่วนของคาํถามทีเกียวกบัการประเมินคุณลกัษณะดา้นความรู้และทกัษะเชิงวิชาการของบุคลากรด้าน ICT ทีเป็นทีตอ้งการของตลาดแรงงาน มีการสอบถามคุณลกัษณะความรู้และทกัษะเชิงวชิาการ 17 ดา้น ตามการจาํแนกองคค์วามรู้ ของ ACM (L. Marshall, 2012) (S. Roach and M. Sahami, 2015) (Hawthorne, 2013) ได้แก่ Algorithms and Complexity (AL), Architecture and Organization (AR), Discrete Structures (DS), Graphics and Visualization (GV), Human-Computer Interaction (HCI), Information Assurance and Security ( IA) , Information Management ( IM), Intelligent Systems ( IS) , 
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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) โดยในแต่ละด้านจะให้ผู ้ตอบประเมินความสาํคญัของเนือหาวิชาต่าง ๆ ทีอยูใ่นหลกัสูตรปัจจุบนัของสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  ซึงถูกกระจายอยูใ่นทงั 17 ดา้นนนั ผลการประเมินเป็นดงัภาพที 1   

 ภาพท ี  กราฟเปรียบเทียบการประเมินความรู้และทกัษะเชิงวชิาการของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามตาํแหน่งงาน 
จากภาพที 1 จะเห็นไดว้่า ทงัสามกลุ่มตาํแหน่งงานมีแนวโน้มให้ความสําคญัในแต่ละทกัษะไปในทางเดียวกนั  และเมือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผลประเมินของผูป้ระกอบการและหวัหนา้งานมีความคลา้ยกนัอยา่งมาก ทงัสองกลุ่มให้ความสาํคญักบัความสามารถวิเคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ทีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้(SE001) ความเขา้ใจในการมองปัญหา ความซับซ้อนของปัญหา และหาวิธีการแทนปัญหาลงในคอมพิวเตอร์ (DS101) มากทีสุด  รองลงมาคือคุณลกัษณะทีเกียวกบัการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ (SDF001) และจรรยาบรรณทางวชิาชีพ และกฎหมายทีเกียวขอ้งกับระบบงานคอมพิวเตอร์ (SP001)  ในขณะทีให้ความสําคัญกับองค์ความรู้เกียวกับด้านกราฟิก (GV101) และปัญญาประดิษฐ์ (IS1001) น้อย  และเมือพิจารณาผลประเมินของกลุ่มผูป้ฏิบัติการ กลุ่มนีให้ความสําคญัในลาํดบัแรกๆ แตกต่างจากผูป้ระกอบการและหวัหนา้งานเล็กนอ้ย โดยใหค้วามสาํคญักบัความเขา้ใจในการมองปัญหา ความซบัซอ้นของปัญหา และหาวธีิการแทนปัญหาลงในคอมพิวเตอร์ (DS101) และการนาํความรู้ในวิชาต่าง ๆ มาประยกุตเ์พือพฒันาระบบคอมพวิเตอร์จริงได ้(PC001) มากทีสุดเป็นอนัดบัหนึง   ส่วนลาํดบัรองๆ ลงมาเหมือนกบัสองกลุ่มแรก อภิปรายผลการประเมนิด้านความรู้ทกัษะเชิงวชิาการ เมือเปรียบเทียบการประเมินความสําคญัของทกัษะเชิงวิชาการจาํนวน  รายการขา้งตน้ ระหวา่งบุคคลทงัสามกลุ่ม ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีรายการใดทีให้ความสําคัญของทักษะเชิงวิชาการแตกต่างกัน และเมือเปรียบเทียบการให้ความสําคญัของทักษะเชิงวิชาการ ระหว่างหัวหน้างาน และผูป้ฏิบัติงาน พบว่ามี ทักษะเชิงวิชาการทงัหมด  รายการ ทีการให้ความสําคญัของทกัษะเชิงวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ IS001, SP001, GV104, GV106, PBD101, NC101, TU008 โดยทีผูป้ฏิบัติการให้ความสําคัญกับทักษะเชิงวิชาการ  รายการนีสูงกว่าหัวหน้างาน ส่วนการให้ความสําคญัของทักษะเชิงวิชาการของผูป้ระกอบการกบัหัวหน้างานมีจาํนวน  รายการ ทีให้ความสําคญัแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญั แสดงให้เห็นถึงแนวคิดหรือมุมมองของกลุ่มบุคคลทงั  กลุ่มแตกต่างกนั และสามารถตงัเป็นข้อสังเกตทีชัดเจนได้เนืองจากกลุ่มผูป้ฏิบัติการให้ความสําคัญทักษะเชิงวิชาการไม่แตกต่างกันกับกลุ่มผูป้ระกอบการ ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏิบติังานมีแนวคิดถึงความสาํคญัของทกัษะเชิงวชิาการสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการ ซึงเป็นมุมมองของความตอ้งการของตลาดงาน ICT แต่แนวคิดของหัวหนา้งานทีให้ความสาํคญัทกัษะเชิงวชิาการแตกต่างจากผูป้ฏิบตัิการและผูป้ระกอบการ อาจเป็นเพราะลกัษณะงานของหัวหน้างานทีตอ้งควบคุมการทาํงานของทีมงาน ICT ทาํให้
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มุมมองของทกัษะเชิงวิชาการลดความสําคญัลง และเน้นไปให้ความสําคญักบัทกัษะทางการพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Development) เพราะโดยหน้าทีของหัวหนา้งานทีตอ้งควบคุม ดูแลการพฒันาซอฟต์แวร์ ให้สาํเร็จตามเป้าหมายตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากทีสุดและไดซ้อฟตแ์วร์ทีมีขอ้ผิดพลาดนอ้ยทีสุดอีกดว้ย 4. ผลการประเมนิคุณลกัษณะทกัษะพืนฐานทวัไปของบุคลากร ICT        ในการประเมินคุณลกัษณะพนืฐานทวัไปของบุคลากรดา้น ICT ทีเป็นทีตอ้งการของตลาดแรงงาน จะมีการใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมินความสาํคญัของทกัษะพนืฐานทวัไป 11 ดา้น แต่ละดา้นไดม้าจากวชิาพนืฐานทวัไปของมหาวทิยาลยัทีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดใ้นหลกัสูตรวทิยาการคอมพวิเตอร์ฉบบัปัจจุบนั          

  ภาพท ี  กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินความสาํคญัทกัษะพนืฐานทวัไปของผูต้อบแยกตามตาํแหน่งงาน จากภาพที 2 ผลการประเมินของทงัสามกลุ่มตาํแหน่งงานมีแนวโนม้ใหค้วามสาํคญัในเนือหาทกัษะพนืฐานทวัไปในทิศทางเดียวกนั และเมือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละองคค์วามรู้ พบวา่ผูป้ระกอบการให้ความสาํคญักบัทกัษะพืนฐานทวัไป 3  ประการแรกได้แก่ ทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสามารถจับใจความสําคัญ   ถ่ายทอดความคิดด้วยการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม (TU005) ทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และสามารถบูรณาการทักษะทงัสีดา้นในการสือสารในชีวิตจริงได้ (TU006) และการมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี มีความเขา้ใจตนเองและบุคคลอืน รับฟังความคิดเห็น และสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมทีมีความแตกต่าง (TU007)  แต่ใหค้วามสาํคญักบัความรู้พืนฐานทางคณิตศาสตร์ อาทิ ตรรกศาสตร์ (logical rules) ตวับ่งปริมาณ (quantifiers) การอา้งเหตุผล (arguments)  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical induction) โครงสร้างระบบจํานวนจริง (Structure of Real Numbers)  (TU004) อยู่ในความสาํคญัตาํทีสุด         ส่วนผลการประเมินของหวัหนา้งานในสามอนัดบัแรกเหมือนของผูป้ระกอบการแต่สลบัลาํดบัเลก็นอ้ย  โดยให้ความสาํคญักบัทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์ (TU007)  และทกัษะการสือสารทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ (TU005 และ TU006)  ตามลาํดบั ส่วนทกัษะพนืฐานทางความรู้ความเขา้ใจในหลกัเศรษฐศาสตร์เบืองตน้ เขา้ใจเรืองอปุสงค ์ อุปทาน พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ตน้ทุนสินคา้ และการแข่งขนัในตลาด (TU008) ใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย ส่วนกลุ่มผูป้ฏิบติัการให้ความสาํคญักบัพืนฐานทกัษะทวัไปสามลาํดบัแรกเหมือนกบักลุ่มหวัหนา้งาน แตใ่หค้วามสาํคญักบัทกัษะพนืฐานทางธุรกิจ อาทิ การผลิต การตลาด การเงินและบญัชี การใชร้ะบบสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (TU009) เป็นอนัดบัสุดทา้ย   
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อภิปรายผลการประเมนิด้านความรู้ทกัษะพืนฐานทวัไป เมือพิจารณาการให้ความสาํคญัทีมีต่อทกัษะพืนฐานทวัไปแยกกลุ่มตามตาํแหน่งงานแลว้ พบวา่มีทกัษะพืนฐานทวัไปอยู ่3 รายการทีทงัสามกลุ่มให้ความสาํคญัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การมีความรู้ความเขา้ใจในสิทธิ หน้าทีและความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะทีเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย   การมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และดา้นสังคมศาสตร์ เพือใช้ในการวิเคราะห์และเขา้ใจปัญหาสังคม  และ การมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัเศรษฐศาสตร์เบืองต้น  โดยทีกลุ่มหัวหน้างานให้ความสําคัญกับเนือหาทักษะพืนฐานทัง 3 รายการน้อยกว่ากลุ่มผูป้ระกอบการใน 2 รายการแรก  และน้อยกว่ากลุ่มผูป้ฏิบติัการในรายการหลงั   สาเหตุทีเป็นเช่นนันอาจจะเป็นเพราะ 3 รายการนีเป็นทกัษะพืนฐานทวัไปทีกวา้งมาก เกียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตในสังคม จึงอาจเกียวขอ้งกบัการนาํมาใชใ้นการทาํงานน้อยกว่ารายการอืน นอกจากนีขอ้สังเกตทีพบได้ชัดเจนอีกเรืองหนึงก็คือ ผูป้ระกอบการและกลุ่มผูป้ฏิบติัการให้คะแนนความสาํคญักบัเนือหาทกัษะพนืฐานทวัไปไม่แตกต่างกนั แสดงถึงความสอดคลอ้งจากมุมมองระหวา่งความตอ้งการของตลาดแรงงานกบับณัฑิตผูป้ฏิบตัิงาน   สรุปผลการวจิัย การวจิยัเรือง “ทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ : การวจิยัเชิงสาํรวจ” มีวตัถุประสงคห์ลกั เพอืสาํรวจและศึกษาคุณสมบติัของบณัฑิตดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร์และสาขาทีเกียวขอ้งซึงตลาดวชิาชีพตอ้งการ  เพือนาํไปสู่ทิศทางในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ โดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละทางออนไลน์ ไดแ้บบสอบถามกลบัมาจาํนวนทงัสิน 295 ราย และเมือคดัเลือกทีใชไ้ดแ้ลว้จะเหลือ 255 ราย  นอกจากนี ยงัมีการเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริหารของสถานประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์  ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากหน่วยงานของรัฐ รวมจาํนวนทงัสิน 12 ท่าน ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติในเรืองการหาความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิต ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมีผลสรุป ดงันี 1. ลักษณะและภูมหิลังของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นทงัเพศชายและหญิง โดยเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงเล็กนอ้ย และทุกคนมีการศึกษาอยา่งนอ้ยระดบัชนัปริญญาตรีในสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์หรือสาขาทีเกียวขอ้ง บางส่วนจบปริญญาโทในสาขาเดิมหรือในสายบริหาร บางส่วนก็กาํลงัศึกษาต่อแต่มีจาํนวนนอ้ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทงัหมดทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตงัแต่  ปีขึนไป ทาํงานอยูใ่นระดบัปฏิบติังาน หวัหนา้งาน และเป็นผูป้ระกอบการ ในจาํนวนทีลดลงตามลาํดบั 2. คุณลักษณะพงึประสงค์ของบุคลากรด้าน ICT         จากผลการสํารวจคุณลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรด้าน ICT ทัง  ด้าน เมือพิจารณาจากการประเมินความสาํคญัของทุกกลุ่มจะเห็นไดว้า่ บุคคลทีจะเป็นทีตอ้งการในตลาดแรงงานทาง ICT ควรทีจะมีการเคารพสิทธิของผูอื้น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอื้นอย่างมีความสุข  ควรมีทัศนคติทีดีต่อการทํางาน  มีความไฝ่รู้ ติดตามและเท่าทันต่อการเปลียนแปลงเพือพฒันาตนเองอย่างต่อเนีอง  ตอ้งมีความสามารถในการจัดการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  และเป็นผูที้มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง  ผลการสํารวจทางดา้นคุณลกัษณะทีพึงประสงคท์งั  ดา้นนี อาจจะเป็นดชันีขอ้มูลสาํคญัของผูที้จะประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้น ICT หรือ เป็นขอ้มูลให้กบัสถาบนัการศึกษาเพือใชใ้นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาให้มีการพฒันาตนเองไปในทิศทางทีเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อนัเป็นทีตอ้งการของตลาดงานทาง ICT ต่อไป 3. ด้านความรู้ทกัษะเชิงวชิาการ  
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ผลจากงานวจิยัในภาพรวมทาํให้สามารถแบ่งความรู้และทกัษะเชิงวิชาการออกไดเ้ป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีไดรั้บการประเมินให้มีความสําคญัมากถึงมากทีสุด   กลุ่มทีไดรั้บการประเมินให้มีความสาํคญัระดบักลาง และกลุ่มทีไดรั้บการประเมินใหมี้ความสาํคญัระดบันอ้ยถึงนอ้ยทีสุด ดงัตารางที 1 ตารางท ี1 ผลการประเมินความรู้และทกัษะเชิงวชิาการ กลุ่มที 1   ทกัษะเชิงวชิาการทีไดรั้บการประเมินวา่สาํคญัมากถึงมากทีสุด 
 มีความรู้ความเขา้ใจในการใชโ้ครงสร้างขอ้มูล การวเิคราะห์และออกแบบขนัตอนวธีิ (algorithm)  
 มีความสามารถเลือกเทคนิคการแทนข้อมูลทีเหมาะสม และแนวทางการแกปั้ญหาทีมีประสิทธิภาพ เช่น การแทนขอ้มูลแบบไม่มีลาํดบั เพอืการคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 มี ค ว าม รู้ เ กี ย ว กับ ส ถ าปั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ างคอมพิวเตอร์พืนฐาน และ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกบังาน 
 เขา้ใจองคป์ระกอบของระบบปฏิบติัการพนืฐาน 
 มีความรู้ความเขา้ใจในการมองปัญหา ความซบัซ้อนของปัญหา และหาวธีิการแทนปัญหาลงในคอมพวิเตอร์  
 สามารถออกแบบและประเมินส่วนต่อประสาน (user interface) ให้ เป็นทียอมรับและใช้งานได้สําหรับผู ้ใช้ระบบ 
 มีความเขา้ใจความปลอดภยัของสารสนเทศ ระบบคอมพวิเตอร์ ฐาน ขอ้มูล เครือข่ายและการสือสาร 
 สามารถวเิคราะห์ความเสียง และบริหารการจดัการความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
 มีความเขา้ใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล 
 สามารถออกแบบฐานขอ้มูล และใชภ้าษาสอบถาม (SQL) ได ้
 มีความรู้ความเขา้ใจระบบสารสนเทศ พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ และใชร้ะบบสารสนเทศในการบริหารจดัการธุรกิจ 
 มีความรู้ระบบฐานขอ้มูลร่วมสมยัและการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ ่
 มีความรู้เกียวกบัความปลอดภยัในระบบเครือข่าย 
 สามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์พกพา 
 สามารถออกแบบและพฒันาเวบ็แอพพลิเคชนัได ้
 สามารถนาํความรู้ในวชิาต่าง ๆ มาประยกุตเ์พอืพฒันา

 เขา้ใจหลกัการของภาษาโปรแกรมและกรอบแนวคิดของภาษาโปรแกรมต่างๆ  
 สามารถเขียนโปรแกรมโดยเลือกใชภ้าษาโปรแกรมและเครืองมือทีเหมาะสมกบัระบบได ้
 มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบังานวจิยัและเทคโนโลยขีองสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ ทีเปลียนแปลงตามยคุสมยั 
 สามารถออกแบบและสร้างซอฟตแ์วร์ โดยใชว้ธีิการทีเหมาะสมได ้
 สามารถพฒันาซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่โดยใชแ้นวคิดเชิงวตัถุ  
 สามารถออกแบบขอ้มูลทีทดสอบและเสนอเทคนิคทีเหมาะสมในการทดสอบซอฟตแ์วร์ได ้
 สามารถวเิคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ทีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้
 มีความรู้ความเขา้ใจในเทคนิควธีิการพฒันาซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ ่
 มีความรู้ความสามารถในการหาความตอ้งการซอฟตแ์วร์ในหลายรูปแบบ เพอืนิยามและสร้างเอกสารสาํหรับประกนัความพงึพอใจของลูกคา้ 
 มีความรู้ความเขา้ใจในขนัตอนการทาํโครงการซอฟตแ์วร์ ประกอบดว้ย การเขียนขอ้เสนอโครงการ การวเิคราะห์ผลทางธุรกิจของโครงการ การวางแผน การจดัการความเสียง การจดัสรรทรัพยากร รวมทงัการติดตามควบคุมโครงการ 
 มีความรู้ความเขา้ใจเรืองจรรยาบรรณทางวชิาชีพ และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัระบบงานคอมพิวเตอร์    
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ระบบคอมพิวเตอร์จริงได ้กลุ่มที 2  ทกัษะเชิงวชิาการทีไดรั้บการประเมินวา่สาํคญัระดบักลาง กลุ่มที 3  ทกัษะเชิงวชิาการทีไดรั้บการประเมินวา่สาํคญันอ้ย-นอ้ยทีสุด 
 มีความเขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพวิเตอร์และมนุษย ์
 มีความรู้ในเรืองความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีและการพฒันาทางดา้นส่วนต่อประสานและการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์และมนุษย ์
 มีความรู้เกียวกบัทฤษฎีเบืองตน้ทีประยกุตใ์ชใ้นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 
 มีความรู้ในเทคนิคและอลักอริทึมทีใชใ้นการพฒันาระบบทีชาญฉลาด เช่น เทคนิคการเรียนรู้ของเครืองจกัร (Machine Learning) และการคน้หาคาํตอบทีดีทีสุด (Optimization)  
 มีความรู้ในเทคโนโลยดีา้นปัญญาประดิษฐที์เปลียนแปลงตามยคุสมยั 
 มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัระบบเครือข่าย การจดัการเครือข่ายและการสือสารขอ้มูลผา่นเครือข่าย Wired , Wireless และ Mobile 
 สามารถบริหารเครือข่ายความเร็วสูงและสามารถควบคุมโหลดงานใหมี้ความสมดุล 
 สามารถออกแบบและติดตงัระบบเครือข่าย เลือกใช้อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายทีเหมาะสม 
 มีความรู้ความเขา้ใจการพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงคอมโพเนนต ์

 มีความรู้ความเขา้ใจสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์เชิงขนาน  
 มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการประมวลผลภาพดิจิตอล 
 เขา้ใจหลกัการวเิคราะห์ขอ้มูลมลัติมีเดีย และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
 รู้จกัและสามารถประยกุตใ์ชเ้ครืองมือเพอืออกแบบและสร้างภาพกราฟิกและแอนนิเมชนั (Animation)  
 สามารถนาํเสนอขอ้มูลขนาดใหญ่ดว้ยภาพกราฟิกส์ในรูปแบบทีเหมาะสมได ้
 เขา้ใจอลักอริทึมดา้นเรขาคณิต ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพอืแสดงผลภาพกราฟิกส์ทงั  มิติและ  มิติได ้
 มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการพนืฐานทางดา้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
 สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบแลนเสมือน การคน้หาเสน้ทางระหวา่งแลนเสมือน เครือข่ายไร้สาย ความปลอดภยัเครือข่าย และ เครือข่ายบริเวณกวา้ง 
 มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมเชิงขนาน 
 มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมแบบคลสัเตอร์ 
 มีความรู้ความเขา้ใจ ระบบปฏิบตัิการเชิงลึก ไดแ้ก่ ระบบปฏิบตัิการแบบกระจาย ระบบปฏิบติัการเครือข่าย  
 มีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาโปรแกรมแปลภาษา (Compiler)           เมือพิจารณาจากเนือหาภายในกลุ่มแลว้ จะพบไดว้า่ทกัษะเชิงวชิาการในกลุ่มแรกจะเป็นองคค์วามรู้ทีเป็นพนืฐานในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึงแสดงให้เห็นว่าหลกัการพืนฐานเป็นสิงทีจาํเป็น สามารถเอือประโยชน์ต่อการนําไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานและการต่อยอดองคค์วามรู้ในภาคปฏิบตัิทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและหัวหน้างานทีต้องการให้สถาบันการศึกษาปูพืนฐานองค์ความรู้ทีเป็นหลักการ (concept) ให้เพียงพอ เพราะถา้นิสิตนักศึกษามีพืนฐานความรู้ทีดีแล้ว การเรียนรู้เครืองมือสมัยใหม่ทีเปลียนแปลงไปตลอดเวลาสามารถทาํไดง่้าย  จึงพอสรุปได้ว่า ทักษะเชิงวิชาการในกลุ่มแรกสมควรจะนํามาสร้างเป็นรายวิชาบังคบัในหลกัสูตร เพือเป็นการปูพืนฐานทีดีให้กบันิสิตนกัศึกษา ส่วนทกัษะเชิงวิชาการในกลุ่มทีสองและกลุ่มทีสาม จะเป็นเนือหาทกัษะเชิงวิชาการทีเฉพาะเจาะจงมากขึน กลุ่มทกัษะเหล่านี ตลอดจนเนือหาทีเกียวกบัองค์ความรู้สมยัใหม่อืน ๆ สามารถ
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นําไปใช้สร้างเป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตรเพือเป็นการเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ในเรืองทีสนใจ   เรียนรู้การประยกุตใ์ชค้วามรู้พนืฐาน และเรียนรู้การฝึกปฏิบติั 4. ด้านความรู้ทกัษะพืนฐานทวัไป         ในงานวิจยันียงัไดท้าํการสาํรวจความรู้ทกัษะพืนฐานทวัไปทีจาํเป็นในสายงาน ICT   และผลการประเมินทกัษะพืนฐานทัวไปทังหมด 11 รายการ สามารถสรุปได้ว่า ทักษะการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี และการสือสารทังภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นทักษะพืนฐานทีสําคญัทีสุด ซึงสอดคล้องกับขอ้มูลการสัมภาษณ์ทีผูป้ระกอบการและหัวหน้างานทีตอ้งการเนน้ให้สถาบนัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมให้นิสิตนกัศึกษากลา้แสดงออก และสามารถใชภ้าษาไดดี้โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ในส่วนของทักษะพืนฐานทางธรุกิจและเศรษฐศาสตร์ ถึงแมว้่าจะถูกจดัให้มีความสําคญัน้อยกว่าทักษะพืนฐานดา้นอืน ๆ แต่ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและหัวหน้างาน พืนฐานทางธุรกิจก็ยงัมีประโยชน์ต่อการทาํงานไดดี้ นอกจากนี ผูป้ระกอบการและหัวหนา้งานยงัเน้นยาํให้สถาบนัการศึกษาให้ช่วยให้นิสิตนักศึกษาไดศึ้กษาวิชาทางจิตวิทยามากขึนเพราะถือว่ามีความสําคัญต่อภาวะการทํางานทีมีความกดดันสูง และเพือช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมใหม่ ๆ และสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนือง 5. ข้อเสนอแนะ  ปัญหาทีเกิดขึนในการวิจัยครังนี คือ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามกลบัคืนมามีปริมาณน้อย อาจด้วยสาเหตุทีแบบสอบถามมีจาํนวนขอ้คาํถามมากโดยเฉพาะอยา่งยงิในส่วนของทกัษะความรู้เชิงวชิาการทีมีจาํนวนขอ้คาํถามถึง 48 ขอ้ ดงันนัในการทาํวิจยัในครังต่อไป ควรมีการปรับจาํนวนขอ้คาํถามในแต่ละส่วนให้นอ้ยลงดว้ยการรวมคาํถามบางขอ้เป็นกลุ่มของเนือหาหลกั และกลุ่มทกัษะเชิงวิชาการสมยัใหม่ อีกทงัในการสาํรวจคุณลกัษณะพึงประสงค์อาจจะเลือกเฉพาะคุณลกัษณะทีเป็นจุดเด่นและตอ้งการเห็นความแตกต่างทีชัดเจน  เพราะคุณลกัษณะบางอย่างถูกคน้พบจากงานวิจัยอืนมาแลว้ จึงสามารถใชก้ารอา้งอึงไดไ้ม่ตอ้งทาํการศึกษาใหม่ ซึงจะช่วยทาํให้จาํนวนขอ้คาํถามในส่วนนีลดลงไปได ้ เมือแบบสอบถามโดยรวมสันลง ก็มีโอกาสทีจะไดจ้าํนวนผูต้อบแบบสอบถามเพิมขึน นอกจากนี ในการสํารวจควรจะเพิมทางเลือก “ไม่มีความเห็น” หรือ “ไม่สามารถประเมินได”้ ไวด้ว้ย เพอืใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาํตอบไดต้รงกบัความรู้สึกของตนเองมากทีสุดได ้ กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัประเภททุนวจิยัทวัไป จากกองทุนวจิยัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เอกสารอ้างองิ อารีย ์มยงัพงศ.์ . สภาพความตอ้งการและคุณลกัษณะของบุคลากรดา้นซอฟตแ์วร์ในประเทศไทย. วารสารปาริชาต ฉบับพิเศษ (ผลงานวิจยัจากการประชุมวชิาการครังที ): - . สุวมิล วงศสิ์งห์ทอง. . ความสอดคลอ้งของบณัฑิตเทคโนโลยสีานสนเทศไทยกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ. มหาวทิยาลยัเกริก, กรุงเทพฯ สุวมิล วงศสิ์งห์ทอง. . ความสอดคลอ้งของบณัฑิตเทคโนโลยสีารสนเทศไทยกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ. วารสารร่มพฤกษ์ 28(2):36-50. สาวติรี พิพิธกุล. . แนวโนม้ความตอ้งการบณัฑิตสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์. วารสารชุมชมวจิยั ( ): - . สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม. . สรุปผลทสํีาคญัผู้ทาํงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร. แหล่งทีมา: http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ดา้นICT/สาํรวจผูท้าํงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ/2559/สรุปผลทีสาํคญัผูท้าํงานICT2559.pdf, 20 สิงหาคม 2559. 
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ACM., IEEE.  Computer Science Cur r icula 2013. Association for Computing Machinery. Avaliable source: https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/cs2013_web_final.pdf, August 20, 2016. C.B., & Simmons, L.L. Simmons. 2010. Gaps in the Computer Science Curriculum: An Exploratory Study of Industry Professionals. pp. 60-65 In The Consortium for Computing Sciences in Colleges. E.K., Appel, F.A., Spradling, C.L., & Kaczmarczyk, L. C. Hawthorne. 2013. Computer Science Curriculum 2013: Social and Professional Recommendations from the ACM/IEEE-CS Task Force.  pp. 201-202. In SIGCSE'13. ACM, Denver, Colorado, USA. K., & Falkner, N.J. Falkner. 2012. Integrating Communication Skills into the Computer Science Curriculum. pp. 379-384. In SIGCSE'12. ACM, Raleigh, North Carolina. L. Marshall. 2012. A comparison of the core aspects of the ACM/IEEE Computer Science Curriculum 2013 Strawman report with the specified core of CC2001 and CS2008 Review. pp. 29-34.  In CC201. ACM, Wroclaw, Poland. m., Aiken, A., & Zelenski, J. Sahami. 2010. Expanding the Frontiers of Computer Science: Designing a Curriculum to Reflect a Diverse Field. pp. 47-51 In SIGCSE'10. ACM, Milwaukee, Wisconsin, USA. S. Roach and M. Sahami. 2015. CS2013: Computer Science Curricula 2013. Computer  43 (3): 114-116.                     
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การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณติศาสตร์ เรือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทเีชือมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา 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  คมสนั  วฒันรัตน์ *  ณพฐ ์โสภีพนัธ์  นาํสุข  นวพงษพิ์พฒัน์  และ นิภาดา  จรัสเอียม  Khomsan Watthanarat1* Nop Sopipan1 Numsook Nawapongpipat2 and Niphada Charatiam3  บทคัดย่อ   การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพอืการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที /  โรงเรียนบ้านไทยสามคัคี สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  กาํลงัศึกษาในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน  ห้อง นักเรียน  คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) แต่ละห้องเรียนจดัแบบคละความสามารถตามผลการเรียนในหอ้งเดียวกนั เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC จาํนวน  แผน เวลา  ชวัโมง แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที ผลการศึกษาพบว่า ( ) ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ( ) ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต์ ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ( ) ความสามารถการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยุกต ์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  ( ) ความสามารถการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .    คาํสําคญั : ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์, ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์,     แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC      
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ABSTRACT   The purposes of this study were to compare the mathematical problem solving ability and compare the mathematical connection ability on the application of Sixth Grade students using Realistic Mathematics Education Approach and DAPIC Problem-Solving Process. The study sample consisted 24 students studying in a 1st classroom of Sixth Grade in 2nd semester of the academic year 2017 at Ban Thaisamakkee School under Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area Office-3, purposively chosen by cluster random sampling. The research tools included                           7 instructional plans using Realistic Mathematics Education Approach and DAPIC Problem-Solving Process for 14 hours, the mathematical problem solving ability and mathematical connection ability evaluation form. The data were analyzed for mean, standard deviation and t-test. The study result showed that : (1) The mathematical problem-solving ability on the application of Sixth Grade students after learning was significantly higher than before learning at the .05 level.                (2) The mathematical problem-solving ability on the application of Sixth Grade students after learning was significantly higher  than the 50 percent criteria at the .05 level. (3) The mathematical connection ability on the application of Sixth Grade students after learning was significantly higher than before learning at the .05 level. (4) The mathematical connection ability on the application of Sixth Grade students after learning was significantly higher than the 50 percent criteria at the .05 level.  Keyword: Mathematical Problem-Solving Ability, Mathematical Connection Ability,     Realistic Mathematics Education Approach and DAPIC Problem Solving Process        1 สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 1 Department of Mathematics Education, Graduate School, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nai Mueang Sub-district,    Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand 2 สาขาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 2 Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nai Mueang Sub-district,    Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand 3 สาขาสถิติประยกุต ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 3 Department of Applied Statistics, Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nai Mueang Sub-district,    Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : nungkhomsan@gmail.com  หรือ โทรศพัท ์087-963-7463 บทนํา 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - ) ใหส้าํคญัในการพฒันามนุษยใ์หมี้ทกัษะเท่าทันต่อการเปลียนแปลง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  (แก้ไขเพิมเติมฉบับที  พุทธศกัราช ) ระบุวา่การจดัการศึกษาเป็นเพือพฒันาคนไทยให้มีความสมบูรณ์พร้อมรอบดา้นเพือการดาํรงชีวิต โดยคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีวา่ดว้ยเหตุผล กระบวนการคิด แกปั้ญหาและเป็นวิชาทีสําคญัอยา่งมาก มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติประจาํวนั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี[สสวท.], 2555, น. ) การพัฒนาวิชาคณิตศาสตร์จึงนับได้ว่าเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในอนาคต สมาคมศึกษานิเทศก์ในสหรัฐอเมริกา (National Council of Supervisors of Mathematics [NCSM] 1977, pp. - ) ไดก้ล่าวถึงทกัษะพืนฐานทางคณิตศาสตร์ทีจาํเป็น  ประการ ซึงการแกปั้ญหาเป็นทกัษะพนืฐานทีสาํคญัอนัดบัแรกและเมือพิจารณาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จะพบว่าไดใ้ห้ความสาํคญักบัการแกปั้ญหาโดยกาํหนดเป็นทกัษะทีสาํคญัและจาํเป็นอนัดบัแรกของสาระที  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตอ้งเกิดกบัผูเ้รียนและถูกกาํหนดไวใ้นคุณภาพของผูเ้รียนเมือจบชนัประถมศึกษาปีที  (สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. - ) ทงันีเพราะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาศกัยภาพในการวิเคราะห์ ช่วยกระตุน้การเรียนรู้และการสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์แก่ผูเ้รียน นอกจากนียงัช่วยให้ผูเ้รียนรู้ขอ้เท็จจริง ทกัษะ ความคิดรวบยอดและหลกัการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ความสําเร็จในการแก้ปัญหาจะก่อให้เกิดการพฒันาผูเ้รียนในด้านคุณลกัษณะต่างๆ จึงกล่าวได้ว่าการแกปั้ญหาเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และเป็นทกัษะหนึงในทกัษะการคิดระดบัสูง (สิริพร ทิพยค์ง, )  การทาํงานของการแกปั้ญหาเป็นกระบวนการทียงัไม่ทราบมาก่อนล่วงหนา้ในการหาคาํตอบของปัญหาและมกัรวมทกัษะอืนๆ ทีสาํคญัเขา้ไวด้ว้ยกนั ผูที้มีทกัษะการแกปั้ญหาทีดีมกัมีความรู้ ประสบการณ์ ระบบการคิดและการตดัสินใจทีดีพอ หากนกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาจะช่วยพฒันาทกัษะและกระบวนการคิดใหมี้ประสิทธิภาพมากขึนช่วยพฒันาความสามารถของนักเรียนในการเชือมโยงทักษะของนักเรียนในการเลือกและใช้กลวิธีอย่างเหมาะสมและช่วยเพิมพูนประสบการณ์ในการแกปั้ญหาทีหลากหลาย (อมัพร มา้คนอง, 2554, น. ) จึงนับว่าการแกปั้ญหาเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการทีควรจะสอดแทรกอยู่ในหลกัสูตรทีมีการจดัสภาพการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดรั้บแนวคิดและทกัษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่เป็นหัวขอ้เรืองทางคณิตศาสตร์ทีจะแยกออกจากกนั (National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 1989, p. ) นักเรียนควรเรียนรู้ ฝึกฝน พฒันาให้เกิดทักษะขึนในตัวนักเรียน อันจะส่งผลให้นกัเรียนมีแนวทางการคิดทีหลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ยอ่ทอ้ และมีความมนัใจในการแกปั้ญหาทีเผชิญอยูท่งัภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทกัษะพืนฐานทีนักเรียนสามารถนําติดตวัไปใชแ้ก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนัไดน้านตลอดชีวติ (สสวท., 2555, น. )   ดังทีกล่าวมาแล้ว คณิตศาสตร์เป็นเครืองมือสําคญัในการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและทาํให้นักเรียนสามารถนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเชือมโยงและประยกุตใ์นการเรียนสาขาวิชาอืนๆ ทกัษะการเชือมโยงมีประโยชน์ในการแกปั้ญหา การอภิปราย การจาํลองปรากฏการณ์ทีอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริงและสือสารความคิด ขอ้มูลทีซบัซอ้นในลกัษณะทีละเอียดชัดเจน การนําเสนอปัญหา ช่วยให้มองสิงต่างๆได้ทัวและชดัเจนขึนทาํให้นักเรียนอธิบายปัญหาและคาํตอบได ้(NCTM, 1989, pp. - ) การเชือมโยงจึงถูกกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นอกจากนนัการเชือมโยงเป็นเสมือนเครืองมือหนึงของการแกปั้ญหาและยงัเป็นการนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพบางอยา่งโดยตรง รวมไปถึงการนาํคณิตศาสตร์ไปเชือมโยงกบัชีวติความเป็นอยู่ประจําวนั เช่น การซือขาย การชัง ตวง วดั การคาํนวณ เป็นต้น (กรมวิชาการ, 2545,  น. ) การเชือมโยงมีความสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความหมาย เนืองจากช่วยให้ผูเ้รียน เขา้ใจคณิตศาสตร์ทีเรียนในหอ้งเรียนไดดี้ขึนและมองเห็นความสาํคญัของคณิตศาสตร์ ในแง่ของการเป็นเครืองมือทีเป็นประโยชน์ทีสามารถนาํไปใช้กบัศาสตร์สาขาอืนตลอดจนนาํไปเชือมโยงเขา้กบัสถานการณ์ในชีวติประจาํวนั ทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ทีมีความหมาย 
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อนัจะส่งผลให้นกัเรียนเห็นคุณค่าและความสาํคญัของวชิาคณิตศาสตร์ (อมัพร มา้คนอง, 2547, น. ) เช่นเดียวกบั สสวท. (2555, น. ) ไดก้ล่าววา่ การเชือมโยงเป็นทกัษะและกระบวนการทีนกัเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝนและพฒันาใหเ้กิดขึนในตวันกัเรียน เพราะ จะส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นความสัมพนัธ์ของเนือหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์และความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ ทาํให้นักเรียนเขา้ใจเนือหาทางคณิตศาสตร์ไดลึ้กซึงและยาวนานขึน ดงันันการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์จึงมีส่วนสาํคญัมากในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพือให้นกัเรียนไดเ้กิดการนาํความรู้ทีมีอยูแ่ต่เดิมแลว้มาใชใ้นการเรียนและต่อยอดในเนือหาถดัไป แม้คณิตศาสตร์จะเป็นวิชาทีมีความสําคัญมาก แต่สภาพการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเวลาทีผ่านมายงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าทีควร นกัเรียนจาํนวนไม่นอ้ยยงัดอ้ยความสามารถเกียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น การแกปั้ญหาการเชือมโยงระหวา่งเนือหาคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ต่างๆ ปัญหาเหล่านีทาํให้นกัเรียนไม่สามารถนาํความรู้คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์นชีวติประจาํวนัและในการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สสวท., 2555, น. ) ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินการรู้เรืองคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในโครงการประเมินผลนกัเรียนร่วมกบันานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) พบวา่ นกัเรียนไทยไดค้ะแนนวิชาคณิตศาสตร์เฉลีย  คะแนน ซึงตาํกว่าคะแนนเฉลียนานาชาติทีมีคะแนนเฉลีย  คะแนน (OECD, 2018,  p. ) นอกจากนันผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-net) ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ปีการศึกษา -  โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี ผลปรากฏว่า มีคะแนนเฉลียในวิชาคณิตศาสตร์เพียง . , 41.03, .  คะแนน ซึงตาํกวา่คะแนนเฉลียระดบัประเทศทีมีคะแนนเฉลีย . , 43.47, .  คะแนนตามลาํดบั เมือพิจารณา เป็นรายมาตรฐานพบวา่มาตรฐาน ค .  ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มมาตรฐานทีตอ้งพฒันาอยา่งเร่งด่วนสามอนัดบัแรกเป็นเวลา  ปีติดต่อกนัอีกดว้ย (สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2560)  แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริง (Realistic mathematics education) เป็นทีรู้จกั และพฒันาขึนประมาณปี  โดยมีมุมมองวา่ คณิตศาสตร์ควรเชือมโยงกบับริบทต่างๆ ในชีวติจริงใกลเ้คียงกบัประสบการณ์ผูเ้รียนและความคิดทางคณิตศาสตร์ควรถูกมองว่าเป็นกิจกรรมหนึงของมนุษยแ์ทนทีจะมอง คณิตศาสตร์เป็นเพียงวิชาทีถ่ายทอดเนือหาความรู้ทีมีอยู ่ซึงในบทเรียนคณิตศาสตร์ควรให้นกัเรียนมีโอกาสในการปฏิบติักิจกรรมและการคิดคน้คณิตศาสตร์ทีเป็นนามธรรม (Re-invent) ภายใต้คาํแนะนําของผู ้มีประสบการณ์ ซึงนับได้ว่าการศึกษาคณิตศาสตร์ไม่ควรเน้นให้คณิตศาสตร์เป็นระบบแบบปิด (Closed system) แต่ควรเป็นกิจกรรมทีอยูบ่นพืนฐานของการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ (Van den Heuvel-Panhuizen, 2000, p. )  ดงันนั การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรเริมตน้ทีบริบทในชีวติจริงและค่อยๆ พฒันาทีละนอ้ยไปสู่สัญลกัษณ์ทีเป็นแบบแผน นกัเรียนควรมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ทีมีความหมายต่อการพฒันาไปสู่คณิตศาสตร์นามธรรมและมีโอกาสได้สํารวจคน้พบคณิตศาสตร์ทีมีความเป็นแบบแผนมากขึนผ่านลาํดับขนัตอนของการจดัการเรียนรู้ ทาํใหน้กัเรียนเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งคณิตศาสตร์กบัชีวติจริงและเห็นวา่คณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเรืองไกลตวัอย่างทีนักเรียนคิด (Cobb,  อา้งถึงใน  De Lange, 1996,  p. ) ลกัษณะเฉพาะของแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงมีความสมัพนัธ์กบัระดบัการเรียนรู้ของ Van Hiele ซึงมี  ระดบั (De Lange, 1996, p. ) คือ ระดับที  นักเรียนสามารถใชป้ระโยชน์จากลกัษณะของแบบรูปทีนักเรียนคุน้เคยได ้ระดบัที  นักเรียนสามารถหาความสัมพนัธ์ของลกัษณะแบบรูปเหล่านันได ้ระดับที  นักเรียนสามารถนาํความสัมพนัธ์ทีแทจ้ริงไปใชป้ระโยชน์ได ้สําหรับการสอนโดยทวัไปจะเริมตน้ในระดับที  หรือระดับที  ในขณะทีการสอนทีเชือมโยงกับชีวิตจริง (Realistic instruction) จะเริมตน้จากระดบัที  ซึง Freudenthal ไดใ้ห้แนวคิดของการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ระดบัที  ควรเริมตน้จากการสอนทีทาํให้เกิดการเรียนรู้ทีมีความหมายสําหรับนักเรียน (Freudenthal’s didactical phenomenology) เน้นการเชือมโยงระหว่างมโนทัศน์กับการเรียนรู้ทีนําไปสู่มโนทัศน์นันๆ ซึงครูควรหาสถานการณ์ปัญหาทีมีความเฉพาะเจาะจงและใกล้ตัวนักเรียนทีสามารถนํามาใช้ในการสรุปและเป็นสถานการณ์ทีสามารถนําไปสู่กระบวนการแกปั้ญหาทีเป็นพนืฐานของการคิดใหเ้ป็นคณิตศาสตร์เชิงลึก (Vertical mathematization) ในการพฒันาระดบัการเรียนรู้จาก
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ระดับหนึงไปสู่อีกระดับหนึงควรกระทาํผ่านการพฒันาการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ (Progressive mathematization) ตามแนวคิดของ Treffer (1991) ซึงประกอบด้วย  ลักษ ณะ คือ ( ) การคิดให้ เป็นคณิ ตศาสตร์เชิงกว้าง (Horizontal mathematization) ซึงเป็นกระบวนการทีนักเรียนใช้เครืองมือทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการจัดการและแก้ปัญหาในสถานการณ์ชีวติจริง ( ) การคิดใหเ้ป็นคณิตศาสตร์เชิงลึก (Vertical mathematization) ซึงเป็นกระบวนการสร้างความรู้ (Re-organization) ภายในระบบคณิตศาสตร์  กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ถูกพัฒนาขึนจากกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกระบวนการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ มีลกัษณะของกระบวนการทีค่อนขา้งยดืหยุน่ ไม่ซบัซอ้นและมีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา ซึงชือของกระบวนการไดม้าจากการรวมกนัของตวัอกัษรตวัแรกของคาํทีเป็นองคป์ระกอบ ซึงประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ คือ                ) Define เป็นการทาํความเขา้ใจปัญหา กาํหนดหรือระบุปัญหาทีจะแกใ้ห้มีความชดัเจน ) Access เป็นการระบุหรือเขา้ถึงขอ้มูลทีเกียวขอ้งและทีจะใชใ้นการแกปั้ญหา ) Plan  เป็นการหาวิธีทีเหมาะสมในการแก้ปัญหาและวางแผนการดาํเนินการ ) Implement เป็นการนาํแผนทีวางไวม้าปฏิบติั พร้อมทงัมีการปรับแผนให้ดีขึน ) Communicate เป็นการนาํเสนอผลจากการดาํเนินการมาวเิคราะห์ สรุป และสือสาร จากการทีกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC  มีความยดืหยุน่จึงไม่มีจุดเริมตน้จึงไม่เป็นลาํดับขนัตอนตามองค์ประกอบ อาจจะขา้มขนัตอนบางขันได้หรือใช้บางขนัซาํได้ ขึนอยู่กับลกัษณะของปัญหา เช่น ปัญหาอาจจะเกิดขึนในขนั Access หรือขณะอยูใ่นขนั Plan หรือ Implement ก็ได ้ในขณะเดียวกนัการสือสารก็จาํเป็นสําหรับทุกๆ ขนัตอนเช่นกัน กระบวนการแกปั้ญหา DAPIC จึงสามารถนําไปใช้ได้ทังในและนอกหอ้งเรียนและใชแ้กปั้ญหาทีพบชีวติจริงไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (Center for  Mathematics Science and Technology, 1998)  กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีมีวตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ดา้นความรู้และสมรรถนะของนักเรียน ซึงพฒันาโดย ดร. สุณิสา สุมิรัตนะ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ดว้ยทุนสนบัสนุนของโครงการเครือขา่ยกลยทุธ์เพอืพฒันาการผลิตและพฒันาอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจุดเด่นของกระบวนการการจดัการเรียนรู้ คือ การนาํปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวติจริงทีนักเรียนคุน้เคยมาใชเ้ป็นจุดเริมตน้ในการเรียน, การให้นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมภายใตค้าํแนะนําของครูเพือให้นักเรียนคน้พบความรู้คณิตศาสตร์ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ทีหลากหลาย กระบวนการจดัการเรียนรู้มีรากฐานมาจากแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกับชีวิตจริง (Realistic mathematics education approach) และกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC กระบวนการจดัการเรียนรู้นี ประกอบดว้ย  ขนั คือ ) ขนักาํหนดปัญหาในบริบทชีวิตจริง ) ขนัคิดคน้และลงมือปฏิบติัแกปั้ญหา ) ขนันาํเสนอและอภิปรายแลกเปลียน ) ขนัสร้างความเป็นแบบแผนและ ) ขนัประยกุตใ์ชค้วามรู้คณิตศาสตร์  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสนใจการศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาและความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้ทีพฒันาโดยสุณิสา สุมิรัตนะ ( )  ซึงเนือหาทีจะใชศึ้กษาคือ บทประยกุต ์ระดบัชนัประถมศึกษาปีที  ซึงอยูภ่ายใตม้าตรฐาน ค .   มีเนือหาเกียวกบัการหาร้อยละ กาํไร ขาดทุน ทุน การลดราคาและดอกเบียซึงเป็นเรืองทีพบเจอโดยทวัไปในชีวิตประจาํวนั ซึงการแกปั้ญหาสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ทีครูกาํหนดให้นนันักเรียนจะตอ้งนาํการเชือมโยงความรู้คณิตศาสตร์ต่างๆ มาใช ้เพือให้ไดม้าซึงคาํตอบของปัญหาและเป็นแนวทางสาํหรับการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป วตัถุประสงค์การวจิยั 
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1. เพือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุตข์องนกัเรียน ชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 2. เพือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุตข์องนกัเรียน ชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ระหวา่งหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ  3. เพือเปรียบเทียบความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุตข์องนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 4. เพือเปรียบเทียบความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ระหวา่งหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ  สมมตฐิานการวจิยั 1. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต์ ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ  3. ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที   โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่  ก่อนเรียน 4. ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑ ์ร้อยละ  ขอบเขตของการวจิยั 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 1.1 ประชากร คือ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน  หอ้งเรียน ซึงมีนกัเรียนทงัสิน  คน 1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษา   ปีที /  โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จํานวน  ห้องเรียนซึงมีนักเรียน  คน ซึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)                    ซึงห้องเรียนนนัไดจ้ดัแบบคละความสามารถระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน 2. ตวัแปรทศีึกษา 2.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Problem Solving Abilities) 2.2 ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Connection Abilities) 3. เนือหาทใีช้ในการวิจยั เรือง บทประยุกต์ ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไทยสามคัคี พุทธศักราช 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวชิา คณิตศาสตร์ รหสัวชิา ค  ชนัประถมศึกษาปีที  4. ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง 
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ดาํเนินการทดลองกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที /  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน  แผน แผนการจดัการเรียนรู้ละ  ชวัโมง และรวมการทดสอบก่อนเรียน  ชวัโมง การทดสอบหลงัเรียน  ชวัโมง รวมทงัสิน  ชวัโมง เครืองมือทใีช้ในการวิจยั . เครืองมือทีใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC เรือง บทประยุกต์ สําหรับนักเรียน ชันประถมศึกษาปีที  ผูว้ิจ ัยสร้างขึน  จาํนวน  แผนๆ ละ  ชวัโมง . เครืองมือทใีช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล คือ แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  จาํนวน  ชุด  ขอ้  3. การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวิจยั 3.1 แผนการจดัการเรียนรู้       3.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และขอบข่ายสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชนัประถมศึกษาปีที 6 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นไทยสามคัคี       3.1.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยทีเกียวข้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC       3.1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัหน่วยการเรียนรู้ เรือง บทประยกุต์ เพือสร้างแผนการจดัการเรียนรู้       3.1.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เรือง บทประยกุต ์โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  จาํนวนทงัสิน  แผน ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แผนละ  ชวัโมง รวมทงัสิน  ชวัโมง ดงันี   แผนการจดัการเรียนรู้ที   โจทยปั์ญหาร้อยละ   แผนการจดัการเรียนรู้ที   การหากาํไร ขาดทุน และทุน   แผนการจดัการเรียนรู้ที   การหาราคาซือหรือทุน   แผนการจดัการเรียนรู้ที   การหาราคาขายจากการลดราคา   แผนการจดัการเรียนรู้ที   การหาร้อยละของกาํไร ขาดทุนและการลดราคา   แผนการจดัการเรียนรู้ที   การคิดดอกเบียในเวลา  ปี   แผนการจดัการเรียนรู้ที   การคิดดอกเบียในเวลานอ้ยกวา่  ปี       3.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ทีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ความสอดคลอ้งของมาตรฐานและตวัชีวดั สาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 3.1.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ เสนอผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพอืตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้       3.1.7 นําแผนการจดัการเรียนรู้ทีผ่าน การตรวจแกไ้ขแลว้ ทดลองสอนกบันักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6/2 โรงเรียนบ้านไทยสามคัคี ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพือพิจารณาขอ้บกพร่องเกียวกับเวลา  ภาษา  ขันตอนการทํากิจกรรม คุณภาพของสือการเรียนการสอน แลว้นาํมาปรับปรุงอีกครัง       3.1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพอืพิจารณาก่อนนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชก้บันกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.2 แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์       3.2.1 วเิคราะห์ ศึกษาคาํอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรือง บทประยกุต ์ชนัประถมศึกษาปีที 6       3.2.2 ศึกษาเอกสารเกียวกบัการวดัและประเมินผลและการสร้างแบบวดัทางคณิตศาสตร์เพือวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์       3.2.3 สร้างแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ แบบอตันยัจาํนวน 15 ขอ้ ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และครอบคลุมเนือหา พร้อมทงัจดัทาํแนวการตอบและกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยวิธีการให้คะแนนแบบรูบริก (Rubric scoring) โดยใช้รูปแบบการตรวจให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring)             มาปรับใช ้     3.2.4 นาํแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์พร้อมกบัเกณฑก์ารให้คะแนนทีสร้างขึน เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ของขอ้คาํถาม ภาษาทีใช ้แนวการตอบและเกณฑก์ารใหค้ะแนน      3.2.5 นาํแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์เรือง บทประยุกต์ทีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้เสนอผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC) พบวา่มีค่าอยูเ่ท่ากบั 1.00       3.2.6 นาํแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ทีผา่นการคดัเลือกไปทดลองใชก้บัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี จาํนวน 30 คน ทีเคยเรียนเนือหานีมาแลว้       3.2.7 วิเคราะห์หาความยากง่ายและค่าอาํนาจจําแนกโดยใช้สูตรของ Whitney and Sabers (1970) การวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการวดัการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยากง่าย (PE) ของอยูร่ะหว่าง 0.30-0.58 และ . - .  ค่าอาํนาจจาํแนก (D) อยูร่ะหวา่ง 0.30-0.60 และ . - .  ตามลาํดบั       3.2.8 วิเคราะห์หาค่าความเชือมนัทงัฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Cronbach, 1990, p. 278) การวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและวดัการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากบั 0.87 และ .  ตามลาํดบั      3.2.9 นาํแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ทีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพือพิจารณาก่อนนาํไปใชก้บันกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  วธิีดําเนินการวิจัย 1. แผนแบบการวจิยั การวจิยัครังนีไดก้าํหนดแผนแบบการวจิยัก่อนการทดลอง (Pre-experimental research) โดยมีรูปแบบ ทดลอง 1 กลุ่มเปรียบเทียบก่อนหลงั (One group pretest posttest design) ดงันี  O1 X O2  โดยสัญลกัษณ์ทีใชใ้นการทดลอง    O1 แทน การวดัก่อนเรียน    X แทน การจดักระบวนการเรียนรู้    O2 แทน การวดัหลงัเรียน 
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2. การดําเนินการทดลอง 2.1 ทาํการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งพร้อมกนัทงัหมดโดยใชแ้บบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์2.2 ทดลองสอนกบันกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC จาํนวน  แผน แผนละ  ชวัโมง รวม  ชวัโมง 2.3 ทาํการทดสอบหลงัเรียนเรียน (Post-test) กบันกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งพร้อมกนัทงัหมด โดยใชแ้บบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ การวเิคราะห์ข้อมูล 3.1 นาํคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนมาวเิคราะห์หาค่าสถิติพนืฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เนืองจากเป็นกรณีทีมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนนอ้ยจึงทาํการทดสอบการแจกแจงปกติของผลต่างระหวา่งคะแนนดว้ยสถิติทดสอบ Shapiro-Wilk ขอ้มูลมีการแจงแจงปกติจึงทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบทีกรณีประชากรสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent sample) 3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ระหว่างหลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ  เนืองจากเป็นกรณีทีมีกลุ่มตวัอย่างจาํนวนน้อยจึงทาํการทดสอบการแจกแจงปกติของคะแนนหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบ Shapiro-Wilk ข้อมูลมีการแจงแจงปกติ จึงทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติทดสอบทีกรณีประชากรกลุ่มเดียว (t-test for one sample)  ผลการวจิัย 1. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุตข์องนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ผลปรากฏดงัตารางที 1 ตารางท ี1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  S.D. t p ก่อนเรียน 24 21 0.79 0.72 30.080* .000 หลงัเรียน 24 21 9.75 1.29 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ผลปรากฏดงัตารางที 2 ตารางท ี2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ระหวา่งหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ  การทดสอบ N คะแนนเตม็ คะแนนร้อยละ  X  S.D. t p หลงัเรียน 24 21 10.50 9.75 1.29 -2.840* .009 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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3. ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุตข์องนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 3 ตารางท ี3 การเปรียบเทียบความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  S.D. t p ก่อนเรียน 24 28 2.42 2.92 21.562* .000 หลงัเรียน 24 28 22.38 3.50 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  4. ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 4 ตารางท ี4 การเปรียบเทียบความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ ระหวา่งหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ  การทดสอบ N คะแนนเตม็ คะแนนร้อยละ  X  S.D. t p หลงัเรียน 24 28 14.00 22.38 3.50 11.725* .000 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  การอภิปรายผล . ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุต ์ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ทงันีอาจเนืองมาจากขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวมีจุดเด่น คือ การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมภายใตค้าํแนะนาํของครู เพอืใหน้กัเรียนคน้พบความรู้คณิตศาสตร์และการประยกุตใ์ชค้วามรู้คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ทีหลากหลายจากการงานวจิยัของสุณิสา สุมิรัตนะ ( ) โดยมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้  ขนัตอน คือ ขนัที  ขนักําหนดปัญหาในบริบทชีวิตจริง ขนัที  ขันคิดค้นและลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา ขันที  ขนันําเสนอและอภิปรายแลกเปลียน ขนัที  ขนัสร้างความเป็นแบบแผน ขนัที  ขนัประยกุตใ์ชค้วามรู้คณิตศาสตร์ ซึงเป็นไปตามงานวจิยัของสุณิสา สุมิรัตนะ ( ) และสอดคลอ้งกบัสุรชยั วงคจ์นัเสือ ( )  อีกดว้ย  . ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  เป็นไปตามสมมุติฐานทีตงัไว ้ทังนีอาจเกิดจากการทีนักเรียนไดมี้โอกาสลงมือทาํกิจกรรมดว้ยตนเองและมีส่วนร่วมในการพฒันาขนัตอนและทาํความเขา้ใจดว้ยตนเอง ประกอบกบัไดรั้บการแนะแนวทางจากครู อีกทงัไดพ้ฒันายุทธวิธี โดยปรับใช้ความรู้ในรูปแบบอย่างง่ายทีนักเรียนคุน้เคย ทงัยงัไดม้ีโอกาสไดป้ฏิสัมพนัธ์แลกเปลียนวิธีการและแบ่งปันกับเพือนในกลุ่มและชันเรียนเดียวกัน(Van den Heuvel-Panhuizen , 2000, pp. 4-12. De lange, 1987.  CeMaST,, ) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี จึงทาํให้ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑที์ตงัไวซึ้งสอดคลอ้งกบัปัทมาภรณ์  พลูสมบตัิ ( )   . ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ทงันีอาจเกิดจากขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวมีการนาํปัญหาในชีวติจริงมาเป็นจุดเริมตน้ ทาํใหน้กัเรียนเห็นวา่คณิตศาสตร์เป็นสิงทีอยูใ่กลต้วัและเกียวขอ้งกบัการใชชี้วติประจาํวนัของนกัเรียน อีกทงัยงัทาํใหเ้ห็นวา่ความคิดทางคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึงของมนุษย ์ซึงนกัเรียนไดรั้บการชีแนะและโอกาสในการคิดคน้คณิตศาสตร์ทีเป็น
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นามธรรม (Re-invent)  ไม่ควรเน้นให้คณิตศาสตร์เป็นระบบแบบปิด (Closed system) (Freudenthal,  อ้างถึงใน Zukardi, 1999,  p. ) สอดคลอ้งกบั Traffers ( ) ไดอ้ธิบายเป็นกระบวนการกระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ทงัสองแบบ คือ การคิดใหเ้ป็นคณิตศาสตร์เชิงกวา้ง (Horizontal mathematization) และการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์เชิงลึก (Vertical mathematization) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงอาจจะทาํให้ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซึงสอดคลอ้งกบัเกศินี เพช็รรุ่ง ( )   . ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  เป็นไปตามสมมุติฐานทีตงัไว ้ทงันีอาจเกิดจากการกาํหนดปัญหาในบริบทชีวิตจริงทีมีความเชือมโยงสัมพนัธ์กบัหัวเรืองทางคณิตศาสตร์ทีมีวิธีแก้ปัญหาหลากหลายวิธี เพือนักเรียนวิเคราะห์ ทาํความเขา้ใจปัญหา แลว้ระบุปัญหาให้มีความชดัเจน ซึงทาํให้นกัเรียนเห็นวา่คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมในการสร้างความรู้ ไม่ใช่เป็นการรับรู้เพียงอยา่งเดียว การเรียนการสอนควรเริมตน้จากพนืฐานทีเป็นรูปธรรม ครูสามารถกระตุน้นกัเรียนใหส้ร้างความรู้แลว้จึงเคลือนยา้ยจากความเป็นรูปธรรมไปสู่ความเป็นนามธรรมในระดบัต่างๆ ซึงสอดคลอ้งกบั Traffers ( ) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวอาจจะทาํให้ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไวซึ้งสอดคลอ้งกับ Yunita ( ) และสุณิสา สุมิรัตนะ ( )  สรุปผลการวจิัย ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือง บทประยกุตข์องนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ทีเชือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ  อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติทีระดบั .   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณาจารยโ์ปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์และสถิติประยกุต ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาทีใหค้าํแนะนาํและปรึกษา ซึงมีส่วนทาํให้การวจิยัครังนีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  เอกสารอ้างองิ กรมวชิาการ. 2545.  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศักราช 2544 คู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ กรุงเทพฯ. เกศินี เพช็รรุ่ง. 2556. การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ทสีอดคล้องกับชีวติจริงเพือส่งเสริมมโนทศัน์และความสามารถในการเชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ปัทมาภรณ์  พลูสมบตัิ. 2560. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค DAPIC เรือง โจทยปั์ญหาระคนชนัประถมศึกษาปีที 4.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 28(2): 237-250. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.  2560. รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิันพืนฐาน (O-NET)    ชันประถมศึกษาปีท ี6 ปีการศึกษา 2559 ฉบับท ี6 ค่าสถิติแยกตามรายวชิาสําหรับโรงเรียน. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2555. ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์. พิมพค์รังที 3. 3-คิว มีเดีย, กรุงเทพฯ. 
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สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2560.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี12 พ. ศ. 2560-2564. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551. ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, กรุงเทพฯ. สิริพร  ทิพยค์ง. 2545. หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์.  พฒันาคุณภาพวชิาการ(พว.), กรุงเทพฯ. สุณิสา  สุมิรัตนะ. 2555. การพฒันากระบวนการเรียนการสอนเพือส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แนวคดิการศึกษาคณิตศาสตร์ทเีชือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC. วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. สุรชยั วงคจ์นัเสือ. 2555. การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารณญาณ โดยใช้การจดักจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิ DAPIC และ CGI ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท ี3. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. อมัพร มา้คนอง. 2547. การพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: ในประมวลบทความหลักการ และแนวจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. บพิธการพมิพ,์ กรุงเทพฯ.  . 2554. ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การพฒันาเพือพฒันาการ. พิมพค์รังที 2. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. Center for Mathematics, Science, and Technology. 1998.  Imast at a Glance: Integrated Mathematics, Science, and Technology. Illinois State University. Cronbach, Lee. J. 1990. Essentials  of phychology testing.  5th ed.  Harper Collins,  New York. De Lange, J. 1996.  Using and applying mathematics in education. International handbook of mathematics education 1(49-97). National Council of Supervisors of Mathematics. 1977 . Position pape r  on basic mathematical skills. NCTM.  . 1989. Curr iculum and evaluation standards for  school mathematics. NCTM. Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD].  2018.  PISA 2015 Results in Focus.  Paris, OECD. Treffers, A. 1991. Realistic mathematics education in the Netherlands 1980-1990. Realistic mathematics education in pr imary school, 11-20. Van den Heuvel-Panhuizen, M. 2000. Mathematics education in the Netherlands: A guided tour . Freudenthal Institute CD-rom for ICME9, 1-32. Whitney, D. R. and D. L. Sabers. 1970. “Improving Essay Examinations III. Use of Item Analysis”, Technical Bulletin 11. Mimeographed.  Iowa City, University Evaluation and Examination Service. Yunita, H. 2013. Perbedaan kemampuan komunikasi dan koneksi matematis siswa dengan pendekatan matematika realistik dan konvensional. Doctoral dissertation, UNIMED. Zulkardi, Z. 1999.  How to Design Mathematics Lessons based on the Realistic Approach.  Retrieved 20 November, 2014, from www.reocities.com /ratuilma/rme.htm
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รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรูม  เพือบูรณาการ ICT ทส่ีงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท ี  Instructional Model for  applied the Google Classroom  to integrate ICT suppor t teaching and learning in the 21st century  กรรณิกา ทองพนัธ์ *  Kannika Thongphan1*   บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ ) สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนสาํหรับการประยกุตใ์ชกู้เกิลคลาสรูม เพือบูรณาการ ICT ทีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที   ) พฒันาระบบการเรียนตามรูปแบบทีสังเคราะห์ขึน  ) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการเรียนทีพฒันาขึน  ) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยระบบการเรียนทีพฒันาขึน และ ) ศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใชร้ะบบการเรียนทีพฒันาขึน    การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น  ระยะ คือ ระยะที  สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรูม เพือบูรณาการ ICT ทีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที  หรือเรียกอีกชือหนึงว่ารูปแบบ CR2ICT Model และประเมินรูปแบบทีสังเคราะห์ขึน  ระยะที  พฒันาระบบการเรียนตามรูปแบบทีสังเคราะห์ขึน หรือเรียกอีกชือหนึงว่าระบบ CR2ICT System และประเมินระบบการเรียนทีพฒันาขึน  และระยะที  การทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยัมี  กลุ่ม คือ ) กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ สําหรับประเมินรูปแบบ CR2ICT Model และระบบ CR2ICT System กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจงจากผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา จาํนวน  ท่าน และ ) กลุ่มผูเ้รียน สาํหรับทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตวัอย่างได ้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ทีลงทะเบียนเรียนในวิชาการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปในชีวติประจาํวนั ในภาคปลาย ปีการศึกษา  จาํนวน  คน  ผลการวิจัยมีดังนี  ) ได้รูปแบบ CR2ICT Model ที มีต่อความเหมาะสมในระดับ “มากทีสุด” (X= 4.67, S.D.= . )  ) ไดร้ะบบ CR2ICT System ทีมีต่อความเหมาะสมในระดบั “มากทีสุด” (X=4.78, S.D.= . )  ) ประสิทธิภาพของระบบ CR2ICT System ทีพัฒนาขึน มีค่าเท่ากับ . / .   ) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนด้วยระบบ CR2ICT System สูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .   และ ) ความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System อยูใ่นระดบั “มากทีสุด” (X= 4.58, S.D.=0.62)    คาํสําคญั : การเรียนรู้ในศตวรรษที 21, การเรียนออนไลน์, กูเกิลคลาสรูม, รูปแบบการเรียนการสอน      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตาํบลสะเดียง อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67000 1 Faculty of Sports and Health Science, Institute of Physical Education Phetchabun Campus, Sadiang, Muang, Phetchabun 67000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : k_thongphan@hotmail.com 
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ABSTRACT  The purposes of this research were,  1) to synthesize instructional model using Google Classroom  applied to integrate ICT support teaching and learning in the 21st century, called “CR2ICT Model”;  2) to develop a learning system based on the CR2ICT Model, called “CR2ICT System”;  3) to find the efficiency of CR2ICT System;  4) to study the learning achievement with the CR2ICT System; and  5) to study learner’s satisfaction with the CR2ICT System. Research processes were consisted of 3 phases as follows, 1) synthesization and assessment of CR2ICT Model by 3 experts; 2 )  development and assessment of CR2ICT System by 3 experts; and 3 )  experiment and data collecting. Research samples were 2 groups as follows, 1) experts group for assessment of CR2ICT Model and  CR2ICT System, the samples were purposive sampling from experts of computer and education technology major;  2) learners group for experiment and data collecting, the sample consisted of 29 students from Institute of Physical Education Phetchabun Campus who registered in “Software package using in daily life”  in the second semester of the academic year 2016 by simple random sampling. The results revealed that, 1) CR2 ICT Model and suitable of instructional model were in “highest” level (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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บทนํา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารหรือ ICT มีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ทาํใหสื้อสารถึงกนัไดง่้ายและรวดเร็ว และ ICT ยงัถูกนํามาใช้ในการศึกษาโดยนํามาใชเ้ป็นเครืองมือในการเพิมโอกาสและประสิทธิผลการศึกษา เพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ซึงเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันาการศึกษาชาติทีเพือนาํพาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้อย่างรู้เท่าทนัเทคโนโลยีจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปรับเปลียนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาโดยการให้ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสใชเ้ทคโนโลยีเพือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและทวัถึง ผูเ้รียนทีมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสามารถเขา้ถึง คน้ควา้ รวบรวมและประมวลผลความรู้ นาํไปสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ตลอดจนรู้จกับูรณาการความรู้เทคโนโลยีดิจิทลัเพอืใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ ดงัแนวคิดของ รักษิต (2560) ทีวา่การศึกษาในศตวรรษที  มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์สามารถในการจดัการและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ ผูเ้รียนจึงตอ้งมีทกัษะในการคน้ควา้ ตืนตวัและใฝ่รู้ ซึงการคน้ควา้ การรู้จกัแยกแยะ รวบรวมขอ้มูล และนาํมาใชป้ระโยชน์คือทกัษะของการเรียนรู้ การใชเ้ครืองมือและแอพพลิเคชนัต่าง ๆ ก็คือ ทกัษะของการเรียนรู้ ซึงเป็นทกัษะดิจิทลัแห่งศตวรรษที  ดงันนัการจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียนของศตวรรษที  นนัจะตอ้งช่วยส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชนัเรียนและผูส้อนสามารถเชือมต่อกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Donigian, 2015)  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรัชญนนัท ์(2558) ทีกล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที  ทีจดัการเรียนรู้ผ่านเวบ็ ส่งผลให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนสามารถสืบคน้ความรู้จากตาํราหรือแหล่งเรียนรู้อืนไดอ้ย่างกวา้งขวาง และสิงทีคาดหวงัของการเรียนรู้ในศตวรรษที  คือผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) เป็นแอพพลิเคชันของกูเกิลทีรวมบริการทีมีมารวมไวด้ว้ยกัน เป็นเครืองมือออนไลน์ทีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจร เพือให้ผูส้อนสังงานและเก็บรวบรวมผลงานของผูเ้รียน ผูเ้รียนส่งงานผา่นทางออนไลน์ ผูส้อนสามารถตรวจงานทีมอบหมายพร้อมให้ขอ้เสนอแนะไดท้นัที กูเกิลคลาสรูมช่วยให้ผูส้อนและผูเ้รียนมีช่องทางในการสือสารซึงกนัและกนั เสมือนห้องเรียนทีมีผูส้อนทีทาํหนา้ทีบริหารหอ้งเรียนและผูเ้รียนจะตอ้งคอยติดตามข่าวสารและส่งงานทีผูส้อนมอบหมาย  นอกจากนียงัเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารให้มีทกัษะทีหลากหลาย ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง เกิดทกัษะการคดัสรร คน้ควา้ ตืนตวัและใฝ่รู้ ซึงเป็นทกัษะสาํคญัของการเรียนรู้ในศตวรรษที   สถาบนัการพลศึกษา มีภารกิจในการให้การศึกษา ผลิต และพฒันาบุคลากร มีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรคือผลิตบณัฑิตทางพลศึกษาทีมีความรู้ เจตคติ และทกัษะทีถูกตอ้ง มีความเป็นครูและผูน้าํทางวชิาชีพ (สถาบนัการพลศึกษา, 2556)  ดังนันเพือให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะดิจิทัล ซึงสอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ทีวา่ เด็กไทยมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีการศึกษาในโอกาสแรกทีทาํได ้เพือให้มีทกัษะเพียงพอในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต (ศึกษาธิการ, 2545)  นอกจากนียงัสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ประเทศ คือ ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยงัยืน  ดังนันผูวิ้จ ัยจึงมีแนวคิดในการนาํกเูกิลคลาสรูม มาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนเพอืการบูรณาการ ICT ทีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที  ขึน  1. วตัถุประสงค์การวจิัย  1.1 เพือสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับการประยกุตใ์ชกู้เกิลคลาสรูม เพือบูรณาการ ICT ทีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที  1.2 เพือพฒันาระบบการเรียนตามรูปแบบทีสังเคราะห์ขึน 1.3 เพือศึกษาประสิทธิภาพระบบการเรียนทีพฒันาขึน 1.4 เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยระบบการเรียนทีพฒันาขึน 
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1.5 เพือศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใชร้ะบบการเรียนทีพฒันาขึน 2. สมมตฐิานการวจิยั 2.1 ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบทีสังเคราะห์ขึน อยูใ่นระดบั “มาก” 2.2 ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของระบบการเรียนทีพฒันาขึน อยูใ่นระดบั “มาก” 2.3 ประสิทธิภาพของระบบการเรียนทีพฒันาขึน มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2.4 ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนหลังเรียนด้วยระบบการเรียนทีพัฒนาขึน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 2.5 ความพงึพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใชร้ะบบการเรียนทีพฒันาขึน อยูใ่นระดบั “มาก” 3. ขอบเขตของการวจิยั เนือหาทีใชใ้นการวิจยั คือ วิชาการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในชีวติประจาํวนั เป็นวิชาในหมวดวชิาการศึกษาทวัไป กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา 4. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง มี 2 กลุ่ม คือ 4.1 กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ (สาํหรับการวจิยัในระยะที 1 และระยะที 2)  4.1.1 ประชากร คือ ผูท้รงคุณวฒิุทีมีความเชียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา  4.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คดัเลือกแบบเจาะจงจากผูท้รงคุณวฒิุทีมีคุณสมบตัิตามทีกาํหนด จาํนวน 3 ท่าน 4.2 กลุ่มผูเ้รียน (สาํหรับการวจิยัในระยะที 3)  4.2.1 ประชากร คือ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ทีลงทะเบียนเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปในชีวติประจาํวนั รหสัวชิา ศท 072006 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559  4.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาทีสุ่มอยา่งง่ายจากประชากร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา จาํนวน 29 คน 5. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั 5.1 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัในระยะที 1 คือ 1) รูปแบบ CR2ICT Model ทีสังเคราะห์ขึน และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ CR2ICT Model   5.2 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัในระยะที 2 คือ 1) ระบบ CR2ICT System และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System   5.3 เครืองมือทีใช้ในการวิจัยในระยะที 3 คือ 1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปในชีวติประจาํวนั  2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใชร้ะบบ CR2ICT System    วธิีดําเนินการวิจัย 1. วธิีดาํเนินการวิจยัในระยะท ี1 การดําเนินการวิจัยในระยะที 1 เพือสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรูม                เพือบูรณาการ ICT ทีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที  และประเมินรูปแบบทีสังเคราะห์ขึน มีขนัตอนดงันี 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ในศตวรรษที   การเรียนออนไลน์  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร กูเกิลคลาสรูม  ประสิทธิภาพ  ผลสมัฤทธิ  และความพงึพอใจ 1.2 ติดตงักูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคชนัและทดลองใชง้านกูเกิลคลาสรูม  เพือศึกษาความสามารถและลกัษณะการทาํงานของกเูกิลคลาสรูม ในการนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการร่างรูปแบบการเรียนการสอน  1.3 ร่างรูปแบบการเรียนการสอน  ผูว้ิจยัไดร่้างและสังเคราะห์รูปแบบการเรียนตามกรอบแนวคิดและขอ้มูลทีได้ศึกษาจากเอกสาร งานวจิยัทีเกียวขอ้ง และจากการศึกษาความสามารถและลกัษณะการทาํงานของกเูกิลคลาสรูม  
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1.4 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบทีสังเคราะห์ขึน โดยการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ CR2ICT Model  จากผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา จาํนวน 3 ท่าน ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชียวชาญ และสรุปผลการประเมินรูปแบบ 2. วธิีดาํเนินการวิจยัในระยะท ี2 การดาํเนินการวิจยัในระยะที 2 เพือพฒันาระบบการเรียนตามรูปแบบทีสังเคราะห์ขึน และประเมินระบบการเรียนทีพฒันาขึน ซึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอน ADDIE Model ดงันี 2.1 การวเิคราะห์ (Analysis)  2.1.1 การวิเคราะห์เนือหา การทําวิจัยในครังนีได้ใช้เนือหาจากรายวิชาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในชีวิต ประจาํวนั มีจาํนวน  บท ไดแ้ก่ ) ซอฟตแ์วร์และระบบปฏิบตัิการ ) โปรแกรมสาํเร็จรูปพืนฐานสาํหรับการจดัพิมพเ์อกสาร  ) โปรแกรมสาํเร็จรูปพืนฐานสาํหรับการสร้างตารางและการคาํนวณ  ) โปรแกรมสาํเร็จรูปพืนฐานสาํหรับการนาํเสนอขอ้มูล  ) โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นกราฟิก  และ ) โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นมลัติมีเดีย  2.1.2 การวิเคราะห์วตัถุประสงค์ของระบบ ระบบการเรียนมีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที  ให้แก่ผูเ้รียนในดา้นทกัษะดิจิทลั (Digital Skill) ประกอบดว้ย การสือสารและการทาํงานร่วมกบัผูอื้น (Communication and Collaboration)  ความรู้พืนฐานทางด้านข่าวสารขอ้มูล (Information Literacy)  ความรู้พืนฐานดา้นการใชสื้อ (Media Literacy)  และความรู้พืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT Literacy)   2.1.3 การวิเคราะห์ผูใ้ชร้ะบบ  ซึงมี  กลุ่ม คือ 1) ผูดู้และระบบ ทาํหนา้ทาํหนา้ติดตงั Google for Education ยนืยนัความเป็นเจา้ของโดเมนทีใชใ้นการติดตงั จดัการผูส้อนและผูเ้รียน  2) ผูส้อน ทาํหนา้ทีสร้างชนัเรียน (Class) เพิมผูเ้รียนเขา้สู่ชนัเรียน ประกาศข่าวสาร มอบหมายงาน ตรวจงาน และประเมินผล  3) ผูเ้รียน มีหน้าทีเขา้สู่ชนัเรียน (Class) อ่านประกาศข่าวสารจากผูส้อน  ทาํงานและส่งงานตามทีผูส้อนมอบหมาย  อ่านคาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ และผลการประเมินงานจากผูส้อน และส่งงานฉบบัแกไ้ข  2.2 การออกแบบ (Design)  การออกแบบระบบการเรียน ประกอบไปดว้ย 1) การออกแบบเนือหา ทีจะนาํมาใชส้อนผูเ้รียนตามขอบเขตของคาํอธิบายรายวิชา  2) การออกแบบจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ให้สอดคลอ้ง สัมพนัธ์กบัเนือหาและสามารถวดัได ้และ 3) การออกแบบและมอบหมายงานทีสอดคลอ้งกบัเนือหาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และสิงทีตอ้งการวดั 2.3 การพฒันา (Development)  การพฒันาระบบการเรียน ประกอบไปดว้ย 1) การเตรียมการ ประกอบไปดว้ย (1) การเตรียมการดา้นเนือหา ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมการพฒันาระบบการเรียนโดยการศึกษาคน้ควา้แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ทีเกียวขอ้งกบัรายวชิาและเนือหาในการพฒันาระบบการเรียน และ (2) การเตรียมการดา้นการติดตงัระบบ  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และทาํความเขา้ใจเกียวกบัการทาํงานของคลาสรูม โดยเริมจากการสมคัรใชง้านกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคชนัและติดตงัระบบคลาสรูม  และ 2) การบนัทึกขอ้มูลทีเกียวขอ้งเขา้สู่ระบบ ไดแ้ก่การบนัทึกเนือหา ทรัพยากรการเรียน แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน และใบงาน  2.4 การทดลองใช้ (Implement)  การทดลองใชมี้ 2 ชนัตอน คือ 1) การทดลองขนัแอลฟา เป็นการทดลองการใช้งานระบบในเบืองตน้ดว้ยตนเอง เพือทดสอบหาขอ้บกพร่องของระบบ โดยการทดลองเป็นผูใ้ชร้ะบบทงัในฐานนะผูส้อน (Teacher) และในฐานะผูเ้รียน (Learner) หลงัจากนันนําผลทีไดก้ลบัไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกตอ้ง  2) การทดลองขนัเบตา้ เพือทดสอบคุณภาพของระบบ โดยจาํลองบทบาทเป็นผูใ้ชร้ะบบทงัผูส้อนและผูเ้รียน ทดสอบการทาํงานในเวลาเดียวกนั   
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2.5 การประเมนิผล (Evaluate)  ประเมินความเหมาะสมของระบบการเรียนทีพฒันาขึน โดยการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System จากผูท้รงคุณวฒิุทีมีความเชียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา จาํนวน  ท่าน ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชียวชาญ และสรุปผลการประเมินระบบ 3. วธิีดาํเนินการวิจยัในระยะท ี3 การดาํเนินการวจิยัในระยะที 3 เพือการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั มีรายละเอียดดงันี 3.1 การศึกษาประสิทธิภาพ มีขนัตอนดงันี  3.1.1 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มอยา่งง่ายจากประชากร จาํนวน 29 คน   3.1.2 สร้างชนัเรียนในคลาสรูม เพอืจดัทาํเป็นระบบการเรียน  3.1.3 นํารายชือผู ้เรียนทีเป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่ระบบการเรียน โดยได้กําหนดชือผู ้ใช้ (Username) และรหัสผา่น (Password) ในการเขา้ชนัเรียนใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง    3.1.4 บรรจุเนือหา ทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน และใบงาน เขา้สู่ระบบการเรียน  3.1.5 อบรมการใชร้ะบบแก่กลุ่มตวัอยา่ง แจง้รหสัหอ้งเรียน และใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบก่อนเรียน   3.1.6 กลุ่มตัวอย่างเข้าเรียนในระบบการเรียน อ่านประกาศข่าว ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการสอน ศึกษาคน้ควา้ ทาํงานตามทีไดรั้บมอบหมาย และดูผลการประเมินคะแนนงาน เมือผูเ้รียนเรียนจบเนือหาในแต่ละบทใหท้าํแบบทดสอบทา้ยบท และเรียนในระบบการเรียนจนครบทุกบท  3.1.7  เมือผูเ้รียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเรียนครบทุกบทแลว้จึงใหท้าํแบบทดสอบหลงัเรียน    3.1.8 รวบรวมคะแนนแบบทดสอบท้ายบทและคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน เพือคํานวณค่าประสิทธิภาพของระบบการเรียน ตามสูตร E1/E2 3.2 การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยระบบการเรียนทพีัฒนาขนึ มีขนัตอนคือ   3.2.1 รวบรวมคะแนนสอบก่อนเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง    3.2.2 รวบรวมคะแนนสอบก่อนเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง    3.2.3 คาํนวณผลสมัฤทธิทางการเรียนโดยใช ้t-test แบบ Dependent Sample  3.3 การศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียนทมีีต่อระบบการเรียน ประกอบดว้ย   3.3.1 หลงัการใชง้านระบบการเรียน ผูเ้รียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใชร้ะบบ CR2ICT System    3.3.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System จากการใชสู้ตรค่าเฉลีย (X) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)      ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย ระยะท ี1 1.1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบ  
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การวิจยัในระยะที 1 มีผลการวิจัย คือ ได้รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรูม เพือบูรณาการ ICT ทีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที  หรือ CR2ICT Model ซึงประกอบดว้ย ) Google Classroom Module  2) Google Drive Module  3) Resource Module  4) Assignment Module และ ) Evaluation Module ดงัภาพที 1  

 ภาพท ี1  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน CR2ICT Model  1.2 ผลการประเมนิรูปแบบ   การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ CR2ICT Model จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ CR2ICT Model  แบบมาตราส่วนประเมินค่า  ระดับ จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน ปรากฎดังตารางที 1 ตารางท ี1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อรูปแบบการเรียน CR2ICT Model โดยรวม 
รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล 1. ดา้นหลกัการและกรอบแนวคิด 4.67 0.57 มากทสุีด 2. ดา้นวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียน 5.00 0.00 มากทสุีด 3. ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน 4.33 0.57 มาก 4. ดา้นกิจกรรมการเรียน 4.33 0.57 มาก 5. ดา้นความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนตามมาตรฐานการประเมิน 5.00 0.00 มากทสุีด 
รวม 4.67 0.48 มากทสุีด จากตารางที 1 พบวา่ ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อรูปแบบการเรียน CR2ICT Model โดยรวม อยูใ่นระดบั “มากทีสุด” (x = 4.67, S. D. = 0.48) ซึงมีค่าสูงกวา่สมมติฐานทีตงัไวที้ระดบั “มาก” 1.3 วจิารณ์ผลการวจิยั ระยะท ี1 รูปแบบการเรียน CR2ICT Model ตามผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ดงัตารางที 1 สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั อาํนวยความสะดวกเพือให้เกิดการเรียนรู้ ไดทุ้กเวลาและสถานทีซึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  (ศึกษาธิการ, ) และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที  ในทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ และเทคโนโลย ีตามคุณลกัษณะของผูเ้รียนทีตอ้งการพฒันา ตามผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญในดา้นวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียน (x=5.00, S.D.= . ) ซึงผูเ้ชียวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นทีตรงกนัในระดบั “มากทีสุด” นอกจากนียงัพบวา่รูปแบบการเรียนตามมาตรฐานการประเมิน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น
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ประโยชน์  ดา้นความเป็นไปได ้ ดา้นความเหมาะสม  และดา้นความถูกตอ้ง ตามผลการประเมินดา้นความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนตามมาตรฐานการประเมิน (x=5.00,S.D.= . ) ผูเ้ชียวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นทีตรงกนัในระดบั “มากทีสุด” เช่นกัน ทงันีในดา้นของหลกัการและกรอบแนวคิดทีใชเ้ป็นพืนฐานในการพฒันารูปแบบการเรียน ตามผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญด้านหลักการและกรอบแนวคิด (x=4.67,S.D.= . ) พบว่า ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดบั “มากทีสุด” จะเห็นไดว้า่รูปแบบการเรียน CR2ICT Model ทีสังเคราะห์ขึน เป็นรูปแบบการเรียนทีไดรั้บการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ ให้อยู่ในระดบั “มากทีสุด” (x=4.67,S.D.= . )  ซึงสูงกว่าสมมติฐานทีตงัไวที้ระดับ “มาก” สอดคลอ้งกบั            ภาสกร และมลชยา ( ) ไดท้าํวจิยัเรืองการใชเ้ทคโนโลย ีGoogle Apps ในการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน พบวา่ การนําเทคโนโลยี Google Apps for Education มาประยุกต์ใชเ้ป็นเครืองมือทีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน สามารถสร้างความปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน รวมถึงระบบการส่งและจดัเก็บผลงานต่าง ๆ ดว้ย Google Drive ผูอ้ยูใ่นแวดวงการศึกษาควรได้ศึกษาเพือนาํมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพือเป็นแนวทางให้ผูส้อนและผูเ้รียนนาํเทคโนโลยไีปใชใ้นองคก์รของตน  2. ผลการวิจยัในระยะท ี2 2.1 ผลการพัฒนาบทเรียน  2.1.1 หนา้จอของระบบการเรียนส่วนของผูส้อน   ผูส้อนสามารถกาํหนดกิจกรรมการเรียนให้แก่ผูเ้รียน เช่น การสร้างประกาศ การสร้างงาน การสร้างคาํถาม และเมือผูเ้รียนส่งงานแลว้ จะปรากฏงานในหนา้จอของผูส้อน ดงัภาพที     

 ภาพท ี2  ตวัอยา่งภาพหนา้จอของระบบการเรียนในส่วนของผูส้อน   2.1.2 หนา้จอของระบบการเรียนส่วนของผูเ้รียน  
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 เมือผูเ้รียนเขา้สู่ชนัเรียน จะพบประกาศข่าว และงานตามทีผูส้อนมอบหมาย ลกัษณะการส่งงานมี  ลกัษณะ คือ การแนบไฟลเ์ขา้สู่ระบบ หรือส่งงานโดยการสร้างจากแอพพลิเคชนัภายในระบบ ดงัภาพที 3  

 ภาพท ี3  ตวัอยา่งภาพหนา้จอของระบบการเรียนในส่วนของผูเ้รียน  2.2 ผลการประเมนิระบบการเรียน การประเมินความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System แบบมาตราส่วนประเมินค่า  ระดับ จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน ปรากฏดัง     ตารางที 2 ตารางท ี2  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อระบบ CR2ICT System โดยรวม  
ดา้น รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล 1 ดา้นเนือหา (Content) 4.83 0.39 มากทสุีด 2 ดา้นเอกสารประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 4.58 0.51 มากทสุีด 3 ดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 4.83 0.39 มากทสุีด 4 ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ 4.67 0.49 มากทสุีด 5 ดา้นการประยกุตใ์ชกู้เกิลคลาสรูม 4.92 0.29 มากทสุีด 6 ดา้นส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที 21 4.83 0.39 มากทสุีด 
รวม 4.78 0.42 มากทสุีด 
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จากตารางที 2 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผู ้เชียวชาญทีมีต่อระบบ CR2ICT System โดยรวม               อยูใ่นระดบั “มากทีสุด” (x = 4.78, S. D. = 0.42) ซึงมีค่าสูงกวา่สมมติฐานทีตงัไวที้ระดบั “มาก” 2.3 วจิารณ์ผลการวจิยั ระยะท ี2 ระบบ CR2ICT System ไดจ้ดัเนือหาให้สอดคลอ้งครอบคลุมตามคาํอธิบายรายวิชา  จดัทาํเอกสารประกอบและแหล่งเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัเนือหาเพิมเติมจากแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต ไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพนัธ์ผ่านออนไลน์ โดยนาํกูเกิลคลาสรูมมาประยกุต์ใชใ้นการจดัการชนัเรียนเพือส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 จากนันได้ประเมินความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System ทีพฒันาขึน ตามผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อระบบ CR2ICT System ดงัตารางที 2โดยผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นในดา้นความเหมาะสม โดยรวม อยูใ่นระดบั “มากทีสุด” และเมือพิจารณารายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบั “มากทีสุด” เช่นกัน ซึงประกอบไปด้วยด้านเนือหา ด้านเอกสารประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้  ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ ดา้นการประยกุตใ์ชกู้เกิลคลาสรูม  และดา้นส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที 21 สอดคลอ้งกับ กรรณิกา, สุธิดา และจรัญ (2559) ทีได้จดัทําวิจยั เรือง การพฒันาระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐานตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกบัการสร้างแผนทีความรู้ เพอืพฒันาผูเ้รียนตามสมรรถนะครู และได้ประเมินความเหมาะสมของระบบทีพฒันาขึน ผลการวิจยัพบว่า ความเหมาะสมของระบบการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบั “มากทีสุด” ทงันี ไพรัชนพ และดวงกมล (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ Google Apps for Education นวตักรรมทางการศึกษายุคดิจิทลั เพือช่วยเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับการจัดการระบบการเรียนการสอนเพือส่งเสริมการเรียนรู้แบบทาํงานร่วมกนัไดทุ้กทีทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลย ีภายใตก้ารจดัเก็บรวบรวม และบนัทึกขอ้มูลบนคลาวด ์ติดต่อสือสาร ทาํกิจกรรมกลุ่มไดใ้นเวลาเดียวกนับนแฟ้มเอกสารเดียวกนั อีกทงัครูยงัสามารถประยกุตใ์ชเ้พือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารชนัเรียนไดอี้กดว้ย 3. ผลการวิจยัในระยะท ี3 3.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพระบบการเรียน การศึกษาประสิทธิภาพระบบ CR2ICT System ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 29 คน และนาํคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบทา้ยบทและแบบทดสอบสอบหลงัเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในชีวิต ประจาํวนั มาวเิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ โดยสูตร E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน /  ซึงค่าประสิทธิภาพระบบ CR2ICT System มีค่าเท่ากับ . / .  ปรากฏดงัตารางที 3 ตารางท ี3  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการเรียน CR2ICT System 
ชือวชิา เนือหา n  (30 คน) E1 E2 
การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป ในชีวติ ประจาํวนั 

บทที  ซอฟตแ์วร์และระบบปฏิบติัการ 29 81.37 - บทที  โปรแกรมสาํเร็จรูปพืนฐานสาํหรับการจดัพิมพเ์อกสาร 29 82.93 - บทที  โปรแกรมสาํเร็จรูปพนืฐานสาํหรับการสร้างตารางและการคาํนวณ 29 79.82 - บทที  โปรแกรมสาํเร็จรูปพืนฐานสาํหรับการนาํเสนอขอ้มูล 29 83.79 - บทที  โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นกราฟิก 29 82.41 - บทที  โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นมลัติมีเดีย 29 82.24 - ประสิทธิภาพระบบการเรียน 82.09 81.13 จากตารางที 3 พบว่า ระบบ CR2ICT System ทีพัฒนาขึน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.09/81.13 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ตามเกณฑม์าตรฐาน /  
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3.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน  การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยระบบ CR2ICT System ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และนาํคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบสอบหลงัเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในชีวติ ประจาํวนั มาวเิคราะห์หาค่าผลสมัฤทธิ โดยใชว้ธีิ t-test แบบ Dependent Sample ซึงผลการศึกษา ปรากฏดงัตารางที 4 ตารางท ี4  ผลการศึกษาสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยระบบ CR2ICT System ทดสอบ จํานวนผู้เรียน คะแนนเต็ม X S.D. df t ก่อนเรียน 29 100 45.10 6.43 28 22.71** หลงัเรียน 29 100 81.13 5.35 28 **  นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จากตารางที 4 พบวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยระบบ CR2ICT System คะแนนหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซึงสูงกวา่สมมติฐานทีตงัไวที้ระดบั .05 3.3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียน ผู ้วิจัยได้สํารวจความพึงพอใจของผู ้เรียนทีเป็นกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อการใช้ระบบ CR2ICT System โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใชร้ะบบ CR2ICT System  แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั โดยทาํการสาํรวจหลงัจากทีผูเ้รียนใชร้ะบบ CR2ICT System แลว้ ซึงผลการศึกษาปรากฏดงัตารางที 5 ตารางท ี5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใชร้ะบบ CR2ICT System โดยรวม 
ดา้น รายการประเมิน ระดบัความพึงพอใจ 

X S.D. แปลผล 1 ดา้นระบบการเรียนทปีระยกุตใ์ช ้Google Classroom 4.61 0.58 มากทสุีด 2 ดา้นเอกสารประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 4.58 0.66 มากทสุีด 3 ดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 4.48 0.67 มากทสุีด 4 ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ 4.46 0.59 มากทสุีด 5 ดา้นส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที  4.74 0.53 มากทสุีด 
รวม 4.58 0.62 มากทสุีด จากตารางที 5  พบวา่ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใชร้ะบบ CR2ICT System โดยรวม อยูใ่นระดบั “มากทีสุด” (x = 4.58, S. D. = 0.62)  ซึงมีค่าสูงกวา่สมมติฐานทีตงัไวที้ระดบั “มาก” 3.3 วจิารณ์ผลการวจิยั ระยะท ี3 ประสิทธิภาพของระบบ CR2ICT System  ผูว้ิจยัไดท้ดลองใชก้บัผูเ้รียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึงผูเ้รียนตอ้งทาํกิจกรรมการเรียนตามขนัตอนดงันี คือ ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  เขา้เรียน และทาํกิจกรรมการเรียนตาม CR2ICT System  เมือเรียนจบในแต่ละบทจะมีการสอบทา้ยบท และเมือเรียนครบทุกบทจะมีการสอบหลงัเรียน เพือนาํคะแนนทีไดรั้บไปคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของระบบ CR2ICT System ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการเรียน CR2ICT System ดังตารางที 3 พบว่า ระบบ CR2ICT System ทีพฒันาขึน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.09/81.13 ซึงเป็น ไปตามเกณฑม์าตรฐานทีกาํหนดไวที้ 80/80 สอดคลอ้งกบั วรรณธิดา (2558) ทีไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทีจดัการเรียนการสอนโดยใช ้Google Classroom ทีมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.68/88.66  ผลสมัฤทธิทางการเรียนจากการเรียนดว้ย CR2ICT System จากตารางที 4 พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซึงแสดงให้เห็นวา่ระบบ CR2ICT System ทาํให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน ทงันีผลสัมฤทธิทางการเรียนยงัสะทอ้นใหท้ราบวา่ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้น ICT ทีส่งเสริมการ
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จดัการเรียนการสอนในศตวรรษที 21 ด้วย สอดคลอ้งกบั  พชัรินทร์ และเฉลิมชัย (2556) วิจยั เรือง การพฒันาเครืองมือเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์โดยใช้กูเกิลแอพพลิเคชัน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยเครืองมือเสริมสร้างทกัษะดา้นวิชาชีพคอมพิวเตอร์โดยใชกู้เกิลแอพพลิเคชนัสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  การทีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนทงันีอาจเนืองจากระบบการเรียนทีพฒันาขึนเป็นระบบการเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีเครืองมือออนไลน์ในการสือสาร สามารถถาม-ตอบปัญหาการเรียนไดต้ลอดเวลา ผูเ้รียนยงัสามารถเรียนไดทุ้กเวลาตามความสะดวกและจงัหวะการเรียนรู้ของตน สอดคลอ้งกบั ถนอมพร (2545) ทีกล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์ไวว้่า “ช่วยทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามจงัหวะของตน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนในดา้นลาํดบัการเรียนได ้ตามพืนฐานความรู้ ความถนดัและความสนใจของตน”   ความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อระบบ CR2ICT System  ตามตารางที 5 พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยูใ่นระดบั “มากทีสุด” (x=4.74,S.D.=0.53)  ทงันีเนืองจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบการเรียน CR2ICT System อยา่งเป็นระบบตามรูปแบบ ADDIE Model และตามกรอบแนวคิดเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  การเรียนรู้ในศตวรรษที 21 และกูเกิลคลาสรูม และระบบการเรียน CR2ICT System สามารถส่งเสริมทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ได ้เพราะเป็นการจดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สอดคลอ้งกบั อภิรักษ ์และอุมาพร ( ) ทีกล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที  ผูส้อนจึงควรทีจะเลือกใชร้ะบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์เขา้มาช่วยในการจดัการเพือให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในยคุแห่งเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนีระบบ CR2ICT System ยงัสามารสร้างและส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ไดดี้ (x=5.00, S.D.= . ) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉันท์ทิพย ์และพรเพญ็ ( ) ทีพบว่า การจดัการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูมช่วยส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และผูเ้รียนมีความพึงพอใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กูเกิลคลาสรูมในประเด็น การทบทวน การส่งงาน และผลคะแนนของงานทีส่ง (x=5.00, S.D.= . ) และสอดคล้องกับ Florence, Suriya and Janjarasjitt, ( ) จากการวิจัยการใช้ Google Classroom ในหอ้งเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบวา่นกัศึกษาทีเรียนผ่าน Google Classroom มีความรู้สึกถึงความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนมากกว่าร้อยละ  ผูส้อนและเจ้าหน้าทีสามารถดาํเนินการจดัการหอ้งเรียนขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทงันีจากงานวจิยัของ อนุมาศ ( ) ไดก้ล่าววา่การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมกูเกิลคลาสรูม สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางหนึงสาํหรับการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถนาํโปรแกรมกเูกิลคลาสรูมไปประยกุตใ์ชก้บัรายวชิาต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัได ้สรุปผลการวจิัย 1. สรุปผลการวจิยั ระยะท ี1 การวิจัยในระยะที 1 ได้รูปแบบ CR2ICT Model มีองค์ประกอบ  โมดูล ได้แก่ ) Google Classroom Module  2) Assignments Module  3) Resource Module 4) Evaluation Module  และ ) Google Drive Module  และผลการประเมินรูปแบบ CR2ICT Model ตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของ CR2ICT Model โดยรวม อยูใ่นระดบั “มากทีสุด” (x=4.67, S.D.= . ) ซึงมีค่าสูงกวา่สมมติฐานทีตงัไวที้ระดบั “มาก” 2. สรุปผลการวจิยั ระยะท ี2 การวจิยัในระยะที 2 ไดร้ะบบ CR2ICT System ซึงเป็นระบบการเรียนทีพฒันามาจากรูปแบบ CR2ICT Model  และผลการประเมินระบบ CR2ICT System ตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System ในภาพรวมอยูใ่นระดบั “มากทีสุด” (x=4.78, S.D.= . ) ซึงมีค่าสูงกวา่สมมติฐานทีตงัไวที้ระดบั “มาก” 3. สรุปผลการวจิยั ระยะท ี3 
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การวิจยัในระยะที 3 ไดผ้ลการศึกษาขอ้มูล ดงันี 1) ประสิทธิภาพของระบบ CR2ICT System เท่ากบั . / .   2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยระบบ CR2ICT System สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .   และ 3) ความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อระบบ CR2ICT System โดยรวมอยู่ในระดับ “มากทีสุด” (x=4.58, S.D.=0.62)   ซึงผลการวิจัยทัง 3 ระยะสามารถสรุปผลทีได้จากการวิจัย ผลการศึกษาข้อมูล และผลการเปรียบเทียบกับสมมติฐาน ปรากฎดงัตารางที 6 ตารางท ี6  สรุปผลการวจิยัทงั 3 ระยะ การวจิยั ผลการวิจยัทีได ้ ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบกบัสมมติฐาน ระยะที 1 CR2ICT Model มีความเหมาะสม ในระดบั “มากทสุีด” สูงกวา่สมมติฐานทีตงัไวท้ีระดบั “มาก” 
ระยะที 2 CR2ICT System มีคุณภาพ ในระดบั “มากทสุีด” สูงกวา่สมมติฐานทีตงัไวท้ีระดบั “มาก” 
ระยะที 3 CR2ICT System  ทมีีคุณภาพ 

มีประสิทธิภาพ 82.09/81.13 เป็นไปตามสมมติฐาน 
ผลสัมฤทธิสูงขึนทีระดบั .  สูงกวา่สมมติฐานทีตงัไวที้ระดบั .05 ผูเ้รียนพึงพอใจ ในระดบั “มากทสุีด” สูงกวา่สมมติฐานทีตงัไวท้ีระดบั “มาก”  กิตติกรรมประกาศ ผูว้ิจยัขอขอบคุณสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ทีไดจ้ดัสรรทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพือใช้ในการจัดทาํวิจัยครังนี ขอขอบคุณอาจารย ์ดร.สุธิดา ชัยชมชืน อาจารยป์ระจาํภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ให้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นทีปรึกษาโครงการวิจยัและทาํให้งานวิจยัในครังนีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  และขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านทีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ รูปแบบการเรียน และระบบการเรียน เพือให้โครงการวจิยันีเป็นโครงการวจิยัทีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงและมีคุณภาพ  เอกสารอ้างองิ กรรณิกา ทองพนัธ,์ สุธิดา ชยัชมชืน และจรัญ แสนราช.  2559.  การพฒันาระบบการเรียนโดยใชกิ้จกรรมออนไลน์เป็นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนทีความรู้ เพือพฒันาผูเ้รียนตามสมรรถนะครู.วารสารครุศาสตร อุตสาหกรรม 15(1): 90-97.  ฉันท์ทิพย ์ลีลิตธรรม และพรเพญ็ เอกเอียมวฒันกุล.  .  ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยผ่านกูเกิลคลาสรูม ของ นกัศึกษาวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี.  วารสารเทคโนโลยสืีอสารมวลชน มทร.พระนคร 1(1): 20-25. ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง.  2545.  Designing e-Learning หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพือการเรียนการ สอน.  ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. ปรัชญนนัท ์นิลสุข.  2558.  ครูอาชีวะแห่งศตวรรษท ี21.  แมคเอด็ดูเคชนั, กรุงเทพฯ.  พชัรินทร์ ส่วยสิน และเฉลิมชยั วโิรจน์วรรณ์.  2556.  การพฒันาเครืองมือเสริมสร้างทกัษะด้านวชิาชีพคอมพวิเตอร์โดยใช้กู เกลิแอพพลเิคชัน.  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.  ไพรัชนพ วริิยวรกุล และดวงกมล โพธินาค.  .  Google Apps for Education นวตักรรมทางการศึกษายคุดิจิทลั. วารสาร วจิัย มสด สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี7(3): 103-111. ภาสกร เรืองรอง และมลชยา หวานชะเอม.  .  การใช้เทคโนโลยี Google Apps ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ สอน.  แหล่งทีมา: https://www.slideshare.net/krumonchaya/ google-apps-45300602,  ธนัวาคม 8. 
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รักษิต สุทธิพงษ์.  2560.  กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากับการพฒันาครูไทยในยุคดิจิตอล.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 19(2): 344–355. วรรณธิดา ยลวิลาศ.  2558.  การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรือง ห.ร.ม. ค.ร.น .                       และผลรวมเชิงเส้นสาํหรับนกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ.  วารสารวิชาการแพรวา กาฬ สินธ์ุ มหาวิทยาลัยกาฬ สินธ์ุ.  ( ): 50-67. ศึกษาธิการ, กระทรวง.  2545.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545.   องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ กรุงเทพฯ. สถาบนัการพลศึกษา.  2556.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา (ปรับปรุง 2556).  เอกสารอดัสาํเนา. อนุมาศ แสงสวา่ง และเฉลิมชยั วิโรจน์วรรณ.  .  การประยุกต์ใช้กูเกิล คลาสรูม สําหรับการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการ วิ เคราะห์ และออกแบบระบบข องนั กศึ กษา คณ ะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ .                        มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.  อภิรักษ ์ทูลธรรม และอุมาพร จนัโสภา.  2559.  ความพึงพอใจระบบบริการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มูเดิลและ          กูเกิลคลาสรูมในบทบาทของผูส้อน, น. 78-85. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวทิยาลัยมหาสารคามวิจัย  ครังท ี . มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, มหาสารคาม. Donigian, M.  2015.  Teaching for Learning in the 21st Century:A Pedagogical Approach for Using an Advanced   Technology Classroom. Available Source: https://www.usma.edu/cfe/Literature/Donigian_10.pdf, December 18,  2015. Florence, A., Suriya, A. and Janjarasjitt, S.  2015.  Application of Online Tools for Class Support and Management: A  Case Study.  in proceeding of International e-Learning Conference (IEC 2015). Bangkok, Thailand.              
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การศึกษาและพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es เรือง เวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชันปีท ี  วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวชัิย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช The Study and Development of Mathematics Problem Solving Skills with Instructional Process 5Es  in Vector  of the Fir st Year  Engineer ing Students of  College of Industr ial Technology and Management, RMUTSV, Khanom Distr ict, Nakhon Si Thammarat  ดวงกมล  กรรมแต่ง1*  Dr. DuangkamonKumtaeng*  บทคัดย่อ   การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค์ ) เพอืศึกษาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์ของนกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร ชนัปีที  ทีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Es ) เพอืพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์ของนกัศึกษาฯ  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ ชนัปีที  ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ มทร.ศรีวชิยั  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน  คน ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการวจิยัแบบกึงทดลอง โดยวดัผลครังเดียวหลงัการทดลอง (One-Group Post-test Study) เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  ) แผนการจดัการเรียนรู้เรือง เวกเตอร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Esจาํนวน 4 แผน และ ) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์ ผลการวจิยัพบวา่ ) นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ ชนัปีที  มีคะแนนทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์ เฉลียเท่ากบั . ซึงเป็นไปตามเกณฑที์ผูว้จิยักาํหนดไว ้ และ ) นกัศึกษามีคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์มีค่าเฉลีย .   คาํสําคญั : กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Es , ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ , เวกเตอร์, นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์           
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ABSTRACT   The purposes of this research were 1) to study Mathematics problem solving skills with instructional process 5Es in Vector of the First Year engineering students of College of Industrial Technology and Management, RMUTSV, Khanom District, Nakhon Si Thammarat and 2) to develop students’ Mathematics learning achievement in Vector. The sample was 11 the first year engineering students of College of Industrial Technology and Management, RMUTSV, Khanom District, Nakhon Si Thammarat of the second semester of academic year 2017. The one group post-test experimental design was employed in this study. The research instruments in the study were 1) 4 lesson plan emphasized on Mathematics problem solving skills with instructional process 5Es in Vector and 2)   Mathematics learning achievement test in Vector.  The findings were as follows: 1) The average score of the first year engineering students’ Mathematics problem solving skills in Vector was 78.88and 2) the average score of Mathematics learning achievement in Vector was 81.65.  Keywords: instructional process 5Es, Mathematics problem solving skills, Vector, engineering students  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1สาขาศึกษาทวัไป.วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลทอ้งเนียน อาํเภอขนอมจงัหวดันครศรีธรรมราช 80210 11 Department of General Education, College of Industrial Technology and Management, Rajamangala University of Technology Srivijaya , Nakhon Si Thammarat , Thailand 80210  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : duangsvj2007@hotmail.com 
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บทนํา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ซึงมีความมุ่งหมายทีจะพฒันาคนไทยให้มีความรู้และทักษะดา้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแนวทางในการจดัการศึกษาเพือให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวระบุในหมวด  มาตรา  คือ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนมีความสําคัญทีสุดกระบวนการการจัดการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ” และในมาตรา  ระบุวา่ “การจดัเนือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล”(กระทรวงศึกษาธิการ, ) และในการพฒันาประเทศนันทรัพยากรทีสําคญัอย่างยิงในการพฒันาประเทศคือ คนทีมีคุณภาพ การศึกษามีบทบาทสําคญัในการพฒันาคุณภาพคน สามารถเตรียมคนให้เป็นผูที้มีความสามารถในการแข่งขนั รู้จกัการคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ รักการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยเหตุนีจึงจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกคนคิดเป็นทาํเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต รู้เท่าทนัโลกเพือพร้อมรับการเปลียนแปลง สามารถสงัสมทุนทางปัญญา เพือพฒันาตนเองและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, )การศึกษาเป็นกระบวนการทีสําคญัในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ ซึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  นันมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ รวมทงัมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึงพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดนัน จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญั ประการไดแ้ก่                  ) ความสามารถในการสือสาร ) ความสามารถในการคิด ) ความสามารถในการแกปั้ญหา ) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และ ) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย(ีกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาทีมุ่งเนน้ในการพฒันาตนเองและวิชาชีพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทนัต่อเทคโนโลยมีุ่งเนน้กระบวนการดา้นความคิดและกระบวนการดา้นทกัษะเพอืการแกโ้จทยปั์ญหาโดยใหผู้เ้รียนคิดเป็นและแกปั้ญหาเป็นแต่เมือพิจารณาผลการเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มทร.ศรีวชิยัตงัแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปัจจุบนัพบวา่นกัศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัทีไม่น่าพอใจหากผูส้อนวางแผนการสอน เลือกสือการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกบัพนืฐานความรู้ของผูเ้รียน จะทาํใหผู้เ้รียนมีเจตคติไม่ดีต่อวชิาทีเรียน ไมต่งัใจเรียน จนถึงขนัออกเรียนกลางคนั เนืองจากมีผลการเรียนตาํกวา่เกณฑที์สถาบนักาํหนด สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พเยาว ์ดีใจ และคณะ (2554) และสรรคช์ยั กิติยานนัท ์(2553) ทีศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการออกเรียนกลางคนัของนกัศึกษามากทีสุด ไดแ้ก่ การเขา้เรียนมาแลว้ มีผลการเรียนไม่ดีหรือสอบตกบางรายวชิาแนวทางในการแกปั้ญหาดา้นการเรียนของนักศึกษามีขอ้แนะนาํจาก วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542) วา่การจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัเป็นวิธีการสําคญั สามารถสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดคุณลกัษณะต่างๆ ทีตอ้งการในยุคโลกาภิวตัน์ เนืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนทีใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนในเรืองทีสอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของตน และไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนอยา่งเต็มทีซึงกิจกรรมการสอนและพฤติกรรมการสอนของครูควรเนน้ทีการพฒันาความสามารถทางดา้นการคิดของผูเ้รียนเป็นจุดหมายปลายทางทีสาํคญัควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเองเพือให้ผูเ้รียนสามารถนําความรู้ไปพฒันาตนเองสร้างความเขา้ใจระหว่างกนัและสามารถแกปั้ญหาทีมีความสลบัซบัซอ้นอนัเนืองมาจากความหลากลายทางสังคม (Kunthon, 2013) ดงันนัครูจึงควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการให้สามารถสร้างองค์ความรู้จนนํามาสร้างผลงานทีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคที์ชดัเจนขึนโดยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (Constructivism) เชือวา่ผูเ้รียนทุกคน
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบับางสิงบางอย่างมาแลว้ไม่มากก็น้อย ก่อนทีครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นว่าการเรียนรู้เกิดขึนดว้ยตวัของผูเ้รียนรู้เอง และการเรียนรู้เรืองใหม่จะมีพืนฐานมาจากความรู้เดิม ดงันนั ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนจึงเป็นปัจจยัสําคญัต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งยิง กระบวนการเรียนรู้ (Process of Leaning) ทีแทจ้ริงของผูเ้รียนไม่ไดเ้กิดจากการบอกเล่าของครู หรือผู ้เรียนเพียงแต่จดจําแนวคิดต่างๆทีมีผู ้บอกให้เท่ านันแต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี Constructivism เป็นกระบวนการทีผูเ้รียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้นนัอยา่งมีความหมาย จึงจะสามารถเป็นองคค์วามรู้ของผูเ้รียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถนาํมาใชไ้ดเ้มือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหนา้ ดงันนัการทีผูเ้รียนจะสร้างองค์ความรู้ได ้ตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยงิกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)หรือวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครืองมือโดยนักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ไดเ้สนอกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพือให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยเชือมโยงสิงทีเรียนรู้เขา้กบัประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผูเ้รียนเอง เรียกรูปแบบการสอนนีว่า Inquiry cycle หรือ 5Es  มีขนัตอนดงันี (BSCS. 1997)ซึงขนัตอนการสอนแบบ Esประกอบดว้ยขนัตอนทีสาํคญั  ขนัตอน ได้แก่ ) ขนัสร้างความสนใจ (Engagement Phase) ) ขันสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) ) ขันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) ) ขันขยายความรู้ (Elaboration Phase) และ ) ขันประเมิน (Evaluation Phase) ดังนันกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติั และใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นเครืองมือโดย ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) แบ่งเป็น  ระดบั คือ ) การสืบเสาะหาความรู้แบบยนืยนั (Confirmed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ทีให้ผูเ้รียนเป็นผูต้รวจสอบความรู้หรือแนวคิด เพือยืนยนัความรู้หรือแนวคิดทีถูกคน้พบมาแลว้ ) การสืบเสาะหาความรู้แบบนาํทาง(Directed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ทีให้ผูเ้รียนคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง ) การสืบเสาะหาความรู้แบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ทีใหผู้เ้รียนคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง )  การสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด (Open Inquiry)เป็นการสืบเสาะหาความรู้ทีให้ผูเ้รียนคน้พบองค์ความรู้ใหม่ดว้ยตนเองโดยให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด เป็นผูก้าํหนดปัญหา ออกแบบ และปฏิบัติการสํารวจตรวจสอบด้วยตนเองและจากแนวคิด Seymour Papertได้นํามาพัฒนาได้ทําวิจัยในห้องเรียนปกติและเป็นรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์จึงไดมี้การพฒันาทฤษฎีจากConstuctivismมาสู่ Constructionism แต่ยงัยึดหลกัรากฐานเดียวกนัแต่แตกต่างกนัในรูปแบบการปฏิบติัคือ Constructionism มีเอกลกัษณ์ทีเป็นรูปธรรมยงิขึนโดยการเรียนรู้ทีเกิดขึนไดดี้เมือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตผลทีมีความหมายกับผูเ้รียน (Bamroongcheep, 2008) ออกมาในลักษณะการใช้สือและอุปกรณ์ต่างๆสร้างสรรค์เป็นชินงานทีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Esซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (มาลยั พิมพาเลีย, 2553; ทิวาพร สกลุฮูฮา, 2552; วนาวนั เมืองมงคล, 2552;สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์,  และศิริพรรณ ศรีอุทธา, )  พบวา่ผูเ้รียนทีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5Esมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึนและผา่นเกณฑที์กาํหนดไวคื้อสูงกวา่ร้อยละ  และไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะทกัษะการแกปั้ญหา และการสือสาร จากการศึกษาขอ้มูล วเิคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ซึงเป็นสิงจาํเป็นในการทีจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัทีสูงขึนไป และในเรืองของเวกเตอร์ นกัศึกษาจะไดศึ้กษาในเรืองเวกเตอร์ในระนาบ (Vectors in the Plane) ผลคูณสเกลาร์ (Dot Products) ฟังกช์นัเชิงเวกเตอร์ (Vectors-Valued Function) เวกเตอร์หนึงหน่วย (unit vector)  โคไซน์ของมุมระหวา่งเวกเตอร์และ ปริภมิูเวกเตอร์ จึงเป็นหน่วยการเรียนรู้ทีเหมาะสมสาํหรับการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
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ผูเ้รียนทีไดรั้บการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์อนัจะเป็นพนืฐานในการเรียนต่อไป ดงันนัถา้สามารถพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Esเรืองเวกเตอร์ ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ ชนัปีที 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ มทร.ศรีวชิยั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จะทาํใหน้กัศึกษามีผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึน  วธิีดําเนินการวิจัย การดําเนินการวิจยัครังนีเป็นการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  เรือง เวกเตอร์ ระดบัปริญญาตรี ปีที 1 ซึงไดด้าํเนินการตามลาํดบัขนัตอนดงัต่อไปนี 1.ระเบียบวธิีวจิยั ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการวจิยัแบบกึงทดลอง (Pre-Experimental Designs)โดยใชก้ลุ่มเป้าหมายในการทดลองเพียงกลุ่มเดียว วดัผลเฉพาะหลงัการทดลองครังเดียว (One-Group Posttest Study) 2.กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัทิต ซึงประกอบดว้ยวิศวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมโยธา ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์1 (01003101) อ. ขนอม   จ. นครศรีธรรมราช ประจาํภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา  จาํนวน 11 คน โดยศึกษาตามรายกรณี   3.ตวัแปรทศีึกษา ตวัแปรในการวจิยัครังนีไดแ้ก่ 3.1 ตวัแปรตน้ คือ การสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esเรืองเวกเตอร์ 3.2 ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์ 4.เนือหาทใีช้ในการทดลอง  เนือหาทีใชใ้นการทดลองครังนีคือ วิชาคณิตศาสตร์ 1(01003101)เรืองเวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์บณัทิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 5.ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง  ดาํเนินการทดลองสอนทงัหมด  ชวัโมง กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ปีการศึกษา  6. เครืองมือทใีช้ในการวจิัย เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีประกอบดว้ย 6.1 เครืองมือทีใชใ้นการทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองเวกเตอร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน4 แผนแผนละ 3ชวัโมง   6.2แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนและแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 6.2.1แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Es เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4ตวัเลือกจาํนวน 20 ขอ้ 6.2.2แบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Esเป็นแบบทดสอบอตันยัจาํนวน 5 ขอ้เพอืวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 6.3แบบวดัเจตคติของนกัศึกษาทีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Es  
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7.การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครืองมือ 7.1 เครืองมือทีใชใ้นการทดลองปฏิบติั เครืองมือทีใชใ้นการทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้  ผูว้จิยัมีขนัตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดงันี 1) ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์บณัทิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 2) ศึกษาทฤษฎีแนวคิด หลักการ จากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการพฒันาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รูปแบบการสอนเพือพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์บณัทิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ) 3) วิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5Esโดยใหเ้พือนผูว้จิยัช่วยดาํเนินการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ร่วมดว้ยเพอืความสอดคลอ้งของเนือหาและความเป็นไปได ้4) สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es เรือง เวกเตอร์ระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชนัปีที1 จาํนวน 4 แผน แผนการจดัการเรียนรู้ละ              3 ชวัโมง 5) นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ สาํนวนภาษา โดยใหเ้พอืนผูวิ้จยัช่วยดาํเนินการตรวจสอบร่วมดว้ย 6) นําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้ชียวชาญการสอนคณิตศาสตร์ตรวจแลว้นําขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุง 7) นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองสอนกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมโยธาชนัปีที 2 ทีไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน  คน แลว้นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 8) ดาํเนินการสอนกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ อ. ขนอม  จ. นครศรีธรรมราช โดยมีนกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 11คน  7.2 เครืองมือทีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนและแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ผูว้จิยัมีขนัตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดงันี 7.2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน(แบบทดสอบปรนยั)ระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมโยธาชนัปีที 1เรือง เวกเตอร์ ทีผูว้จิยัสร้างขึน เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือกจาํนวน 20ขอ้ 7.2.2 แบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหา(แบบทดสอบอตันยั) จาํนวน 5 ขอ้เพอืวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน(แบบทดสอบปรนยั)ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างตามขนัตอน ดงันี 1) ศึกษาเอกสารหลกัสูตร ไดแ้ก่ มคอ. 3แนวทางการวดัและประเมินผล 2) วเิคราะห์เนือหาและผลการเรียนรู้ 3) สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ จาํนวน 20 ขอ้และแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหา จาํนวน 5 ขอ้ 
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4)นาํแบบทดสอบ เสนอผูเ้ชียวชาญเพอืตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ ความยากง่ายและความเหมาะสมของคาํถามและตวัเลือก ตลอดจนความเหมาะสมของเวลาทีใชท้ดสอบ ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนพิจารณาลงความเห็นวา่ แบบทดสอบแต่ละขอ้ตรงตามผลการเรียนรู้ทีตอ้งการวดัแบบประเมินตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 5)ใหผู้เ้ชียวชาญแต่ละท่าน พจิารณาลงความคิดเห็นวา่ขอ้สอบแตล่ะขอ้ตรงกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู้ทีตอ้งการวดัหรือไม่ แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC)โดยใชว้ิธีของโรวเินลลีและแฮมเบิลตนั (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 6)นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้ (Try Out)กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมโยธาชนัปีที2 ทีไมใ่ชก้ลุ่มเป้าหมายวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ซึงผา่นการเรียนตามจุดประสงคข์องแบบทดสอบทีตอ้งการวดัมาแลว้ เพอืนาํมาวเิคราะห์เป็นรายขอ้เพอืหาค่าความยากง่าย (  )ค่าอาํนาจจาํแนก (D) และคา่ความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบั (งามนิตยธ์าตุทอง, 2545)ค่าความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบัโดยใชสู้ตร Kuder-Richardson formula20 (KR-20) 7)คดัเลือกขอ้สอบทีมีค่าความยากง่าย(  )และ ค่าอาํนาจจาํแนก (D) ซึงค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ ์0.53 8)ปรับปรุงแก้ไขโดยเปลียนตัวเลือก และตรวจทานความถูกต้องเป็นแบบทดสอบทีสมบูรณ์ นําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย แบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัให้เขียนตอบทีผูว้จิยัสร้างขึนจาํนวน 5 ขอ้เพอืใชใ้นการวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามเนือหาของบทเรียนหลงัจากทีนผูเ้รียนสินสุดการเรียนทงั 4 แผนการจดัการเรียนรู้มีขนัตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ดงันี 1) ศึกษาวธีิสร้างแบบประเมินจากตาํราเกียวกบัเทคนิคการสร้างการวเิคราะห์แบบทดสอบงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมิน 2) วเิคราะห์เนือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เรือง เวกเตอร์ จากหนงัสือเรียนของรศ.ดร. ธีรศกัดิ อุรัจนานนท ์และมคอ.3  ตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัทิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ) 3) สร้างแบบทดสอบอัตนัยทีให้นักศึกษาเขียนตอบ 5 ข้อเป็นแบบทดสอบทีใช้วดัทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4) กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรืองเวกเตอร์ 5) ทาํการวเิคราะห์ขอ้สอบแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรืองเวกเตอร์โดยการทดสอบกบัผูเ้รียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและตรวจใหค้ะแนนแลว้ทาํการแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน โดยใช้เทคนิค 25%จากขอ้มูลในตารางทีทาํการทดสอบของจาํนวนผูเ้รียนทีเขา้สอบ โดยการทดสอบวดัหาค่าความยาก (P )  และค่าอาํนาจจาํแนก (D)  6) นาํเสนอเกณฑต์่อผูเ้ชียวชาญปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะซึงไดเ้กณฑใ์นการใหค้ะแนนดงัตารางที 1        
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ตารางท ี1เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน การทาํความเขา้ใจปัญหา(คะแนนเตม็ 2)  - ระบุสิงทีโจทยก์าํหนดใหแ้ละสิงทีโจทยต์อ้งการไดถู้กตอ้งครบถว้น 2 - ระบุสิงทีโจทยก์าํหนดใหแ้ละสิงทีโจทยต์อ้งการไดบ้างส่วน 1 - ไม่แสดงระบุสิงทีโจทยก์าํหนดให้และสิงทีโจทยต์อ้งการ 0 การวางแผนแกปั้ญหาการกาํหนดตวัแปรและเวกเตอร์ทีนาํไปสู่การแกปั้ญหา (คะแนนเตม็ 3)  - กาํหนดตวัแปรทีนาํไปสู่การหาคาํตอบไดแ้ละเขียนเวกเตอร์เพือแสดงความสมัพนัธ์ตามเงือนไขในโจทยไ์ด้ถูกตอ้ง 3 
- กาํหนดตวัแปรทีนาํไปสู่การหาคาํตอบไดแ้ละเขียนแสดงเงือนไขในโจทยที์เกียวขอ้งกบัตวัแปรไดค้รบแต่ไม่ไดเ้ขียนเวกเตอร์เพอืแสดงความสมัพนัธ์ตามเงือนไขในโจทยไ์ม่ถูกตอ้ง 2 
กาํหนดตวัแปรทีนาํไปสู่การหาคาํตอบไดแ้ละเขียนแสดงเงือนไขในโจทยที์เกียวขอ้งกบัตวัแปรไดบ้างส่วนแต่ไม่ไดเ้ขียนเวกเตอร์เพอืแสดงความสมัพนัธ์ตามเงือนไขในโจทยไ์ม่ถูกตอ้ง 1 
ไม่แสดงวธีิทาํหรือไม่ตอบ 0 การดาํเนินการแกปั้ญหาเวกเตอร์ (คะแนนเต็ม 5) คะแนน แสดงการคาํนวณและหาค่าไดถู้ก 5 แสดงการคาํนวณส่วนใหญ่ทีนาํไปสู่การหาค่าไดแ้ต่ไม่ไดร้ะบุค่าหรือระบุไม่ถูกตอ้ง 3 แสดงการคาํนวณเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่แสดงการคาํนวณแต่ระบุค่าไดถู้กตอ้ง 1 แสดงการคาํนวณเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่แสดงการคาํนวณไม่ระบุค่าหรือระบุค่าไม่ถูกตอ้ง 0 การตรวจสอบ การตรวจสอบและสรุปคาํตอบ (คะแนนเตม็ 2) คะแนน 
- แสดงการตรวจสอบค่ากบัเงือนไขในโจทยแ์ละสรุปคาํตอบของโจทยปั์ญหาไดถู้กตอ้ง 2 - แสดงการตรวจสอบค่ากบัเงือนไขในโจทยแ์ต่ไม่สรุปคาํตอบของโจทยปั์ญหาหรือสรุปไม่ถูกตอ้ง 1 ไม่แสดงการตรวจสอบค่ากบัเงือนไขในโจทยแ์ต่ไม่สรุปคาํตอบของโจทยปั์ญหาหรือสรุปไม่ถูกตอ้ง 0 (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2550)  จากนนัรวมคะแนนทีไดข้องผูเ้รียนจากแบบทดสอบมาวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ โดยใชค้่าเฉลียและร้อยละ 6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขนัตอน ดงันี 6.1 ก่อนดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูวิ้จยัปฐมนิเทศผูเ้รียนเพือสร้างขอ้ตกลงและทาํความเขา้ใจโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนปฐมนิเทศ เรืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  6.2 ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es โดยเริมทดลองในภาคเรียนที2 ปีการศึกษา 2560 แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 4 แผน  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  284  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

6.3 ประเมินผลการเรียน เมือผูว้จิยัทาํการสอนครบ 4 แผนการจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน(แบบทดสอบปรนยั) จาํนวน 20ขอ้ และแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหา (แบบทดสอบอตันยั) จาํนวน 5 ขอ้ เรือง เวกเตอร์ จากนนันาํคะแนนทีไดไ้ปวเิคราะห์ และสรุปผลต่อไป  ผลและวจิารณ์ผล การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และเพอืพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา  ชนัปีที 1โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ให้มีจาํนวนนักศึกษาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตงัแต่ร้อยละ 70 ขึนไป โดยใชรู้ปแบบการวจิยักึงทดลอง ซึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา  ชนัปีที 1วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั  อาํเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ทีศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 11คน เป็นชาย10คน หญิง 1 คน ผูว้ิจยัดาํเนินการเรียนรู้ตามรูปแบบกระบวนการทีสังเคราะห์ขึนจากการศึกษาสภาพปัญหาทีเกิดขึนจริง การศึกษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสอน 5 ขนั ทีถูกพฒันาโดยมาลยั พิมพาเลีย ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 4 แผน ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยัและวิจารณ์ผลตามหัวขอ้ดังต่อไปนี 1.ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esเรืองเวกเตอร์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา  ชนัปีที1ดงัตารางต่อไปนี ตารางที 2 ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                        5Esเรืองเวกเตอร์ ทกัษะการแกปั้ญหา จาํนวนนกัศึกษา คะแนนของนกัศึกษา จาํนวนนกัศึกษาทีผา่นเกณฑ ์คะแนนเตม็ เฉลีย ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ การทาํความเขา้ใจปัญหา 11 10 7.82 78.2 9 82.20 การวางแผนแกปั้ญหา 11 15 10.91 72.73 9 76.27 การดาํเนินการแกปั้ญหา 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 ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาจาํนวนร้อยละ 78.88ไดค้ะแนนทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ตงัแต่ร้อยละ 70ขึนไป และมีคะแนนเฉลียของทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เท่ากบัร้อยละ74.86 โดยเมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นทาํความเขา้ใจปัญหามีคะแนนเฉลียสูงทีสุดคือ ร้อยละ 78.2และมีจาํนวนนกัศึกษาผา่นเกณฑม์ากทีสุดคือ ร้อยละ 82.20 ส่วนดา้นการตรวจสอบและมองยอ้นกลบัมีคะแนนเฉลียนอ้ยทีสุดคือ ร้อยละ 71.8 2.ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรือง เวกเตอร์ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชนัปีที เมือสินสุดการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esแลว้ ปรากฏผลดงัตาราง     
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ตารางท ี3ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์ จาํนวนนกัศึกษา คะแนนของนกัศึกษา จาํนวนนกัศึกษาทีผา่นเกณฑ ์คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย ร้อยละของค่าเฉลีย จาํนวน(คน) ร้อยละ 
11 20 15.64 78.2 9 81.65  จากตารางที 3 ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษา จาํนวนร้อยละ 81.65 ไดค้ะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์ ตงัแต่ร้อยละ  ขนึไป และคะแนนเฉลียผลสมัฤทธิทางการเรียนเท่ากบัร้อยละ 78.2  วจิารณ์ผล 1ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5Es เรืองเวกเตอร์นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชนัปีที 1 ในหน่วยการเรียนรู้ย่อยที 1 ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ 4 แผน แผนละ 3 ชวัโมง ซึงปรากฏผลในการปฏิบตัิดงันี ผลการปฏิบติัเชิงคุณภาพทีเกิดจากการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  มีดงันี 1)ขันสร้างความสนใจ (Engagement Phase) ผู ้วิจัยได้แจ้งเรืองทีจะเรียน พร้อมทังจุดประสงค์การเรียนรู้              ให้นกัศึกษาทราบ โดยการทบทวนความรู้ทีเกียวขอ้งกบัเรืองเวกเตอร์นนั ซึงผูว้ิจยัมีชวัโมงสอน สปัดาห์ละ 3ชวัโมง มีการกระตุน้และเร้าความสนใจของนกัศึกษาโดยใชรู้ปภาพและมือทงัสองขา้งในการเป็นสือประกอบการเรียนการสอนในการหาระยะทางระหวา่งแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์หนึงหน่วยซึงมีทิศทางเดียวกนั ซึงเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ของการอธิบายทิศทาง ผูว้จิยัมีการถามคาํถามเพอืเป็นการกระตุน้ความสนใจ สนทนาเกียวกบัความสมัพนัธ์ของแบบรูปในลกัษณะต่างๆซึงพบในชีวิตประจาํวนัเช่น ระยะทางระหว่างแต่ละคู่ของจุดในระนาบของกระดานระนาบของพืนผิวพืนดิน ระนาบของพนืผิวโตะ๊เรียน เป็นตน้ 2) ขนัสาํรวจและคน้หา (Exploration Phase)ผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ซึงนกัศึกษาไดรั้บทราบบทบาทหนา้ทีของตนเอง ในการทาํงานเป็นกลุ่ม ซึงการดาํเนินกิจกรรมการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มนนัหวัหนา้จะมีบทบาทในการนาํพาสมาชิกดาํเนินงาน ซึงการแบ่งกลุ่มจะมีจาํนวนกลุ่มหนึง5 คนและกลุ่มหนึง 6คน  จาํนวน 2 กลุ่ม พอดี โดยผูว้ิจยัให้แบ่งกลุ่มกนัเองก่อน ปรากฏว่า คนทีเก่งจะอยูร่วมกลุ่มกนัเอง ดงันนัผูว้จิยัจึงกาํหนดกลุ่มโดยใชเ้ทคนิคการแบ่งกลุ่มคลา้ยกบั STADเพือใหมี้ทงัคนเก่งและคนอ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยมีขนัตอนดงันี จะมีทงัการศึกษาใบความรู้เพือศึกษาแลว้นาํความรู้นนัไปใชใ้นการทาํใบกิจกรรม ใบงาน และแบบฝึกทกัษะ การแกปั้ญหาเพือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ โดยแผนการจดัการเรียนรู้ที 2หาระยะทางระหวา่งแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์หนึงหน่วยซึงมีทิศทางเดียวกนันนั เป็นเรืองทีนกัศึกษาบอกวา่ง่าย โดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมไดร้วดเร็ว 3) ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation Phase)การจดักิจกรรมใน ขนันีเป็นการนาํเสนองานทีไดจ้ากการทาํใบกิจกรรม โดยจะสุ่มออกมานาํเสนอ 1 กลุ่มก่อน เนืองจากความจาํกดัของเวลาและให้มีทงัการพูดและเขียนในการนาํเสนอ ซึงนักศึกษาจะมีความวติกกงัวลตืนเตน้ ในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที 2หาระยะทางระหวา่งแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์หนึงหน่วยซึงมีทิศทางเดียวกนัครูไดเ้พมิเตมิในส่วนทียงัไม่ชดัเจนในขณะทีนักศึกษาออกมานําเสนอแนวคิดและนักศึกษาส่วนใหญ่สามารถสรุปแนวคิดของรูปแบบได้ แต่มีอีกส่วนหนึงทีมีความสามารถในการเรียนรู้ชา้ และอีกส่วนหนึงทีไม่ค่อยสนใจ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  286  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

4) ขนัขยายความรู้ (Elaboration Phase)เป็นขนัทีนกัศึกษานาํความรู้ความคิด ทีไดจ้ากการทาํกิจกรรมมาใชใ้นการแกปั้ญหา ซึง 4แผนการจดัการเรียนรู้ จะใหมี้การทาํแบบฝึกทกัษะเป็นรายบุคคล โดยใชเ้วลา 20-30นาที แบบฝึกทกัษะแผนการจดัการเรียนรู้ที 1 และ 2นนัง่ายเพราะนกัศึกษาส่วนใหญท่าํถูกตอ้ง เนืองจากเป็นการหาระยะทางระหวา่งแต่ละคู่ของจดุของเวกเตอร์หนึงหน่วยซึงมีทิศทางเดียวกนั แผนการจดัการเรียนรู้ที 3,4เป็นการหาพนืทีของรูปสามเหลียมทีมีจดุยอดที u และโคไซน์ของมุมระหวา่งเวกเตอร์ u และ v  แต่ส่วนใหญ่ก็สามารถทาํแบบฝึกทกัษะได ้ 5) ขนัประเมิน (Evaluation Phase)ขนันีเป็นการตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาวา่มีความเขา้ใจถูกตอ้งหรือคลาดเคลือนไปจากบทนิยาม กฎ หรือหลกัการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์หรือไม่ โดยตรวจสอบจากการทาํใบกิจกรรม ใบงาน และแบบฝึกทกัษะ โดยการเฉลยแบบฝึกทกัษะจะเฉลยในชวัโมงถดัไปเพอืเป็นการทบทวนไปดว้ย โดยใชก้ารเปลียนกนัตรวจเป็นกลุ่ม โดยเฉลยนนัมีทงั แบบใหทุ้กคนตอบพร้อมกนั และสุ่มใหค้นทีไมค่่อยสนใจตอบ 2. การวดัผลและการประเมินผล การวดัผลใชวิ้ธีการสงัเกต การตอบคาํถาม การทาํกิจกรรมกลุ่ม ความสนใจตงัใจในการเรียน และการเสนอความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของเพอืนในกลุ่ม การตรวจใบงานและแบบฝึกทกัษะการประเมินผล นกัศึกษาบางส่วนใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมดีแตบ่างส่วนทีไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือคือกลุ่มทีมีปัญหาดา้นพฤติกรรมอยูแ่ลว้ เพอืนในกลุ่มก็จะพยายามกดดนัใหท้าํกิจกรรม แบบฝึกทกัษะแผนการจดัการเรียนรู้ที 1 นกัศึกษาส่วนใหญ่ทาํไดใ้นระดบัดี ใบงานกบัแบบฝึกทกัษะแผนการจดัการเรียนรู้ที 2-3 อยูใ่นระดบัพอใชแ้ละใบงานกบั แบบฝึกทกัษะแผนการจดัการเรียนรู้ที 4 อยูใ่นระดบัปานกลาง อภิปรายผล การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเพอืศึกษาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es และเพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมโยธา ชนัปีที 1 ทีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  ซึงผลวจิยัทีไดคื้อ 1)นกัศึกษามีคะแนนทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เฉลียร้อยละ 78.88ตงัแต่ร้อยละ 70 ขึนไป 2)นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรืองเวกเตอร์ เฉลียร้อยละ 81.65และมีนักศึกษาร้อยละ78.2ได้คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน ผา่นเกณฑที์กาํหนด ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี 1. ผลการศึกษาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  เรือง เวกเตอร์ ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชันปีที 1ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลียทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เท่ากบัร้อยละ78.88ตงัแต่ร้อยละ 70 ขึนไป ซึงมีนกัศึกษาจาํนวน 2 คน ทีไม่ผา่นเกณฑ ์เนืองจากเรียนอ่อนและมีบางส่วนทีขาดเรียนบ่อยทาํให้เรียนไม่ทัน ซึงผูว้ิจัยได้พยายามสอนความรู้พืนฐานเพิมเติมในชวัโมงสําหรับทักษะการแกปั้ญหา ขนัทาํความเขา้ใจปัญหานนัมีคะแนนเฉลียสูงกวา่ดา้นอืน เนืองจากเป็นส่วนทีค่อนขา้งง่ายเป็นการระบุสิงทีโจทย์ถามและขอ้มูลทีโจทยใ์ห้มา ในกระบวนการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ทงัแบบกลุ่มและแบบบุคคลเป็นการพฒันาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึน ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของศิริพร รัตนโกสินทร์ (2546)สุรเดช ม่วงนิกร (2551)ทิวาพร สกุลฮูฮา (2552)มาลยัพิมพาเลีย (2553)ทีพบวา่กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esทาํใหน้กัศึกษามีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงขึน 2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรืองเวกเตอร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ ชนัปีที 1 ทีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esผลวจิยัพบวา่ คะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์เท่ากบัร้อยละ 81.65และนกัศึกษาร้อยละ 78.2มีคะนนผลสมัฤทธิผา่นเกณฑที์กาํหนดคือตงัแต่ร้อยละ 70 ขึนไป ซึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ทงันีเนืองจากนกัศึกษาไดเ้รียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esซึงเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง มีความกลา้แสดงออก สามารถ
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ทาํงานเป็นทีมและมีความสามคัคีและทาํใหผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึน ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์(2551),วนาวนั เมืองมงคล (2552)และมาลยั พิมพาเลีย (2553)ทีพบวา่ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัจากไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5Esสูงกวา่เกณฑที์ตงัไว ้ สรุปผลการวจิัย  1) นักศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชนัปีที 1มีคะแนนทักษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์             เฉลียเท่ากบั 78.88ซึงเป็นไปตามเกณฑที์ผูว้จิยักาํหนดไว ้และ   2) นกัศึกษามีคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรือง เวกเตอร์มีค่าเฉลีย 81.65  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยัครังนีสําเร็จลุล่วงลงดว้ยดี โดยผูท้าํวิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียงิจาก ผศ.ดร.ขวญัหทยั  ใจเปียม ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการทีได้กรุณาให้คาํปรึกษาแนะนําช่วยเหลือตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี  ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทุกท่าน ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํในการตรวจสอบแกไ้ขและใหค้าํแนะนาํใน การสร้างเครืองมือการทดลองสาํหรับการศึกษาคน้ควา้ครังนี  ขอขอบพระคุณอาจารยแ์ละนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี            ราชมงคลศรีวชิยั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ทีกรุณาใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือจนงานวจิยัสาํเร็จดว้ยดี  คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวจิยัในครังนีขอมอบแด่คุณพอ่คนอง คุณแม่สมทรง กรรมแต่ง ทีใหก้ารศึกษา อบรม สงัสอน ตลอดจนเพือนร่วมงานทุกท่านและอาจารยจิ์ตติมา ชูพนัธุ์ ผูที้มีส่วนช่วยใหง้านวิจยัครังนีสาํเร็จดว้ยดี   เอกสารอ้างองิ กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). การจดัสาระการ เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ:องคก์ารรับส่งสินคา้และ พสัดุภณัฑ.์ กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย. (เอกสารอดัสาํเนา). ทิวาพร สกุลฮูฮา. ( ). การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรืองบทประยุกต์ ชันประถมศึกษาปี ท ี6 ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรัคตวิสิต์ ทเีน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา     ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและ การสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. มาลยั พิมพาเลีย. (2553). การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ฏัจกัรเรียนรู้ 5  ขนั ( Es) เรือง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ชนัมธัยมศึกษาปีที 1. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. วนาวนั เมืองมงคล. (2552). การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ ทเีน้นทกัษะการคดิพืนฐานทางคณติศาสตร์ เรือง ระบบจาํนวน เตม็โดยใช้วธิีการสอนแบบ Esสําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี . วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
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ศิริพร รัตนโกสินทร์. (2546). การสร้างชุดกิจกรรมคณติศาสตร์เพือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการสือสาร ทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี 1 เรืองอตัราส่วน และร้อยละ. ปริญญานิพนธ์การศึกษา มหาบณัฑิต สาขาวชิาเอกคณิตศาสตร์บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. ศิริพรรณ ศรีอุทธา. (2548). การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เพือส่งเสริมทกัษะ การสือสารทางคณติศาสตร์ เรือง เซต สําหรับนักเรียนในช่วงชันท ี4 (ชันมธัยมศึกษาปีท ี4). วทิยานิพนธ์ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัขอนแก่น.  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวทิยาศาสตร์หลกัสูตรการศึกษา ขนัพืนฐาน. กรุงเทพฯ: สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.(2548).คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์.กรุงเทพฯ:  องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.(2550).ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์.กรุงเทพฯ: สถาบัน ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์. ( ). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ E ทีเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการ สอน บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัขอนแก่น. สุรเดช ม่วงนิกร. (2551). การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรัคตวิิสต์ เรือง สถิต ิชัน มัธยมศึกษาปีที  โดยใช้รูปแบบการสอนผสมผสานระหว่างแบบ E กับ STAD. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549.พิมพค์รังที 2. กรุงเทพฯ: พริก หวานกราฟฟิค. Bamroongcheep, U. (2008). The Web-based InstructionModel Using theConstructionism for  Creative Thinking Development.Doctor of Education(Educational Technology). Major Field: Educational Technology,Department of Educational Technology, Kasetsart University. (in Thai) Kunthon, K. (2013). General Education Program Curr iculum DevelopmentCorrespondent with YalaRajabhat University Context.Journal of YalaRajabhat University, 8(2), 105. (in Thai)             
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การสร้างโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส Software Creation  for  the Simulation of Rectifier  Cir cuit  สัมฤทธิ  ทิมา1*   Samrit Thima 1*   บทคัดย่อ   การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพือสร้าง และหาประสิทธิภาพโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสโดยมีแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ เพือใช้วดัผลสัมฤทธิทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพบทเรียน ซึงมี  ชุด  คือดา้นเนือหา และดา้นเทคนิคการผลิตบทเรียน โดยตงัสมมติฐานการวจิยัไวว้า่ ระบบจาํลองการติดตงัระบบปฏิบติัการคอมพวิเตอร์มีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ ์ /   ในการทดลองไดใ้ห้กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบก่อนเรียน จากนนัให้กลุ่มตวัอยา่งศึกษาเนือหาจากโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสเมือเรียนจบบทเรียนจึงใหท้าํแบบทดสอบหลงัเรียนอีกครัง ผลการทดสอบทงัก่อนและหลงัการเรียนรู้นาํมาวเิคราะห์เพอืหาประสิทธิภาพของโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส ผลการวิจยัพบวา่ โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเฉลียเท่ากบั  .  / .    ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดคือ /  และ โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสทีผูว้ิจยัสร้างขึนช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเมือเรียนจบบทเรียน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   คาํสําคญั : วงจรเรียงกระแส , โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส             
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ABSTRACT   The objective of this research were to investigate the construction and to validate the efficiency of software  for the simulation of rectifier circuit. The research tool for this research were the software for simulation of rectifier circuit , exercises and tests for assessing students learning achievement. Moreover , there were two sets of media-quality assessment forms for content and media production. This research was based on the assumption that the software for simulation of rectifier circuit has got the efficiency over the standard of  80/80. Then , a group of students  was  trial with the pretest before studying  with program and did posttest after studying with program. Then , the results of examination were analyzed in order to validate the efficiency of the software for Simulation of Rectifier Circuit. After data  gathering and analysis  , the researcher found that the software design and development has got an average efficiency ratio of  86.11 / 81.55 , which was higher than the standard criteria set of 80/80. In general, it could be interpreted that the constructed software for simulation of rectifier circuit could assist students to increase their learning achievement results after using the lesson. The learning achievement was higher with the statistically significant level at .01.  Keywords : Simulation Software , Rectifier Circuit               
 
1 อาจารย ์, สาขาครุศาสตร์อตุสาหกรรมไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000.  1 Lecture, Education Technical of Electrical Power ,Faculty of Education Technical, Rajamangala University of technology Isan khonkaen campus, khonkaen, 40000, Thailand.  *ผูนิ้พนธ์ประสานงาน  ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): plewtawan@hotmail.com 
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บทนํา ปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์นับว่าเป็นสิงสาํคญั และจาํเป็นอยา่งยงิต่อกระบวนการพฒันาการศึกษา การวางแผนจัดการศึกษา และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเพิมจาํนวนประชากร และความตอ้งการทางการศึกษา  รวมทงัความตอ้งการพฒันาสังคม ทาํให้เทคนิควธีิการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมทีเคยใชไ้ดผ้ล นาํมาใชไ้ม่มีประสิทธิภาพกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัจึงมีความพยายามนาํเอาเทคโนโลยทีีทนัสมยัเขา้มาช่วยพฒันาการจดัการศึกษากนัมากยงิขึน เพอืใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนทีจดัขึนบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การจดัการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นเครืองช่วย จดัเป็นการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ  ดว้ยถือวา่คอมพิวเตอร์เป็นสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึงทีมีการนาํเสนอองค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ และเป็นขนัตอนตามหลกัสูตร การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดการ และนําเสนอ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศทียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดเป็นนวตักรรมการศึกษาทีประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจดัการขอ้ความ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว เสียง และการปฏิสัมพนัธ์ ผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน และเป็นระบบเพือนาํเสนอเนือหาความรู้ และจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีแบบแผนตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน ทาํใหก้ารนาํเสนอองคค์วามรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และตอบสนองผูเ้รียนไดดี้ โดยเนน้ความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นหลกั ส่งผลใหก้ารเรียนการสอนเป็นเรืองทีสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ถือว่าเป็นสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึงทีนาํเสนอองค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ และเป็นขนัตอนตามหลกัสูตร การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์จดัการ และนาํเสนอ ซึงปัจจุบนัวงการศึกษาไดใ้ห้ความสนใจ และตืนตวัในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอยา่งมาก เพือนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนสามารถตอบสนองการเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ ทีจะนาํไปสู่การพฒันาความสามารถทางดา้นสติปัญญาของแต่ละคนไดอ้ยา่งเต็มที ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศทียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดเป็นนวตักรรมการศึกษาทีประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการจดัการขอ้ความ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว เสียง และการปฏิสัมพนัธ์ผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน และเป็นระบบเพือนําเสนอเนือหาความรู้  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีแบบแผนตามวตัถุประสงค์ของบทเรียน ทาํให้การนาํเสนอองค์ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองผูเ้รียนไดดี้ โดยเน้นความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นหลกั ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นเรืองทีสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน  การศึกษาในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั เกียวกบัเรืองวงจรเรียงกระแส   หากตอ้งการให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึงและสามารถนําไปประยกุต์ใช้งานไดจ้ริง  พร้อมทงัมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเชียวชาญนัน  จาํเป็นอย่างยิงทีนกัศึกษาจะตอ้งสร้างจินตนาการหรือมองเห็นภาพการทาํงานของส่วนประกอบต่างๆ ภายในวงจร ดงันนัสือประกอบการสอนของครูผูส้อนทีดี   จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ และเขา้ใจในเนือหารายวิชาได้มากยิงขึน   อีกทังยงัจะตอ้งมีเครืองมือและอุปกรณ์พร้อมเพียงพอสาํหรับการฝึกปฏิบตัิ ซึงอาจจะตอ้งใชง้บประมาณทีค่อนขา้งสูง  สาํหรับจดัซือวสัดุฝึกทีมีราคาค่อนขา้งแพง  ดงันันผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความสําคญั และสนใจทีจะสร้างโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรียงกระแสขึน  เพือใชเ้ป็นสือประกอบการเรียนการสอน โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส เป็นโปรแกรมประยกุตที์สามารถทาํงานไดเ้สมือนกบัผูใ้ชง้านโปรแกรมกาํลงัปฏิบติัประกอบวงจรกบัวสัดุอุปกรณ์การทดลองของจริง โดยทีผูใ้ชง้านโปรแกรมไม่จาํเป็นตอ้งจดัซือวสัดุฝึก  อีกทงัยงัสามารถใชส้าํหรับสอนแทนผูส้อนทงัใน และนอกชนัเรียน หรือใชส้อนทบทวนเนือหาเก่าทีเรียนผา่นไปแลว้    หรือสอนเสริมในกรณีทีผูเ้รียนไม่ทนัหรือไม่เขา้ใจได ้   
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1.  เพือสร้างโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส .  เพือหาประสิทธิภาพโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส  ขอบเขตของการวจิยั  . ขอบเขตดา้นความสามารถของโปรแกรม      เป็นโปรแกรมประยกุตที์สามารถทาํงานไดเ้สมือนกบัผูใ้ชง้านโปรแกรมกาํลงัปฏิบติัประกอบวงจรกบัวสัดุอุปกรณ์การทดลองของจริง โดยทีผูใ้ชง้านโปรแกรมไม่จาํเป็นตอ้งจดัซือวสัดุฝึก  อีกทงัยงัสามารถใชส้าํหรับสอนแทนผูส้อนทงัใน และนอกชนัเรียน หรือใชส้อนทบทวนเนือหาเก่าทีเรียนผ่านไปแลว้   หรือสอนเสริมในกรณีทีผูเ้รียนไม่ทันหรือไม่เขา้ใจได ้ . ขอบเขตดา้นเทคนิคของโปรแกรม           .  ทาํงานบนระบบปฏิบติัการ Windows            .  โปรแกรมสามารถทดลองการทาํงานของวงจรเรียงกระแสได ้  แบบ คือ วงจรเรียงกระแสแบบครึงคลืน (Half Wave Rectifier)  วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลืน (Full Wave Rectifier) วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์(Bridge Rectifier)           .  โปรแกรมสามารถวเิคราะห์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสได ้          .  โปรแกรมสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชง้านโปรแกรมในลกัษณะของ Interactive Program           .  โปรแกรมสามารถแสดงผลการทาํงานของวงจรเรียงกระแสได ้กรอบแนวความคดิในการวจิยั         .  ตวัแปรตน้    .   โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส   .   นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีปีที  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น ทีเรียนลงทะเบียนเรียนวชิาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที /  จาํนวน   คน                                1.3  การเรียนดว้ยโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส                     .   ตวัแปรตาม   .   ประสิทธิภาพของโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส  .   ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาทีเรียนดว้ยโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส  วธิีการศึกษา  การวิจยัครังนีใช้แบบแผนการวิจยักึงทดลองโดยใชแ้บบแผนการวิจัยแบบ  One-Group Pretest Posttest Design ทีมีกลุ่มทดลองหนึงกลุ่ม นาํผลการทดสอบก่อนการเรียน และผลการทดสอบหลงัเรียนมาวเิคราะห์ประสิทธิภาพ E1/E2  กลุ่มตวัอย่าง       นักศึกษาระดับปริญญาตรีชันปีที 3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทีเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั ภาคเรียนที 2/2559 จาํนวน 30  คน  โดยดาํเนินการให้กลุ่มตวัอย่างทงัหมดนีทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  หลงัจากนนัให้กลุ่มตวัอย่างทาํการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึน เมือกลุ่มตัวอย่างเรียนจบบทเรียนครบทุกหน่วยแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างทํา
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แบบทดสอบทา้ยบทเรียน เพอืนาํคะแนนทีไดม้าวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส  เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  . โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส สร้างโดยใชโ้ปรแกรม Adobe FLASH  ซึงบทเรียนประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ การนาํเสนอเนือหาภายในบทเรียนจะเป็นลกัษณะของมลัติมีเดีย คือประกอบดว้ยตวัอกัษร   ขอ้ความ   ภาพนิง   ภาพเคลือนไหว   และเสียงประกอบ  

  

  ภาพท ี 1   รูปแบบการนาํเสนอเนือหาภายในบทเรียน   
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

      ภาพท ี    รูปแบบการจาํลองการทาํงานของโปรแกรม  .  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบประเภทปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกและให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีสร้างไว ้โดยแบบทดสอบทีสร้างขึนได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและหาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบทีสร้างขึนกับวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC : Item Objective Congruence)    ผลการทดลองและวจิารณ์ผล  การวจิยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือสร้าง  และหาประสิทธิภาพโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส โดยผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี 1.  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมจําลองสถานการณ์การทํางานของวงจรเรียงกระแสจากการประเมินของผูเ้ชียวชาญ ตารางท ี1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสจากผูเ้ชียวชาญ ผูเ้ชียวชาญ N X  S.D. ระดบัความคิดเห็น ดา้นเนือหา 3 4.27 0.62 ดี ดา้นเทคนิคการผลิต 3 4.42 0.6 ดี เฉลียรวม 4.35 0.6 ดี ตารางท ี   ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสดา้นเนือหา   รายการประเมิน N X  S.D. ระดบัความคิดเห็น ดา้นเนือหาและการดาํเนินเรือง 3 4.32 0.61 ดี ดา้นภาพนิงประกอบการนาํเสนอเนือหา 3 4.37 0.74 ดี ดา้นภาพเคลือนไหวประกอบการนาํเสนอเนือหา 3 4.15 0.82 ดี ดา้นขอ้ความ ตวัอกัษรประกอบการนาํเสนอเนือหา 3 4.38 0.54 ดี ดา้นเสียงบรรยายประกอบการนาํเสนอเนือหา 3 4.2 0.43 ดี เฉลียรวม 4.27 0.62 ดี 
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ตารางที   ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสดา้นเทคนิคการ   ผลิต   รายการประเมิน N X  S.D. ระดบัความคิดเห็น ดา้นเนือหาและการดาํเนินเรือง 3 4.2 0.54 ดี ดา้นภาพนิง ภาพกราฟิก 3 4.31 0.42 ดี ดา้นภาพเคลือนไหว 3 4.21 0.33 ดี ดา้นขอ้ความ  ตวัอกัษร 3 4.72 0.64 ดีมาก ดา้นเสียงดนตรีประกอบและภาษา 3 4.19 0.75 ดี ดา้นการนาํเสนอบทเรียน 3 4.62 0.71 ดีมาก ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 3 4.2 0.82 ดี เฉลียรวม 4.42 0.60 ดี ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที   แสดงให้เห็นว่า  โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสทีผูว้ิจยัสร้างขึน  ทางดา้นเนือหามีค่าเฉลียอยูที่  .   โดยมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  .   มีระดบัความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญอยู่ในระดบัดี  และทางดา้นเทคนิคการผลิตมีค่าเฉลียอยู่ที  .  โดยมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .   มีระดบัความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญอยู่ในระดบัดี   สรุปว่าโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสทีผูว้ิจัยสร้างขึนมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญอยู่ในระดบัดี  ทีค่าเฉลียเท่ากับ  4.   โดยมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  .  2.  การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส ตารางท ี   ค่าการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส รายการ คะแนนรวม คะแนนทีได ้( X ) คะแนน(ร้อยละ) คะแนนแบบฝึกหดั (E1) 30 27.5 86.11 คะแนนแบบทดสอบ (E2) 30 25.32 81.55 จากตารางที 4 พบว่าคะแนนเฉลียของแบบฝึกหัด (E1)  คิดเป็นร้อยละไดเ้ท่ากบั   86.11 และคะแนนทีไดข้องแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละได ้ 81.55  แสดงวา่โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสมีประสิทธิภาพ  ซึงผลการทดลองถือวา่โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสทีสร้างขึนในการวิจยัครังนีมีประสิทธิภาพเท่ากบั  . / .    ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในทีตงัไว ้คือ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /    เมือพิจารณาความสมัพนัธ์กนัระหวา่งคะแนนสอบก่อนเรียน และคะแนนสอบหลงัเรียน ดว้ยการหาค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  พบวา่คะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมีความสมัพนัธ์กนั  ดงัแสดงในภาพที 1     
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

  ภาพท ี    คะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01  เมือพิจารณาความสัมพนัธ์กนัระหว่างคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และคะแนนสอบหลงัเรียน ดว้ยหาค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่คะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมีความสัมพนัธ์กนั  ดงัแสดงในภาพที 2  

  ภาพท ี    คะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที                     ระดบั  .01  สรุปและอภิปรายผล โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสทีสร้างขึน มีผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้คือ  โปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสมีประสิทธิภาพ  . / .  ซึงสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไวค้ือ  /  และมีผลสัมฤทธิทางการเรียน หลงัเรียนดว้ยโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 . อภิปรายผล       ประสิทธิภาพของโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแส  มีประสิทธิภาพ   . / .  ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไวค้ือ /  เพราะการเรียนดว้ยโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสทีสร้างขึนกระทาํอยา่งต่อเนือง มีการบอกถึงวตัถุประสงค์ให้กบัผูเ้รียน เพือให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงเป้าหมายในการเรียน จนผูเ้รียนสามารถทาํได ้หลงัจบบทเรียน (ถนอมพร, : ) มีการแบ่งเนือหาออกเป็นหน่วยเรียน พร้อมแบบฝึกหดั
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ให้ทบทวน มีภาพประกอบตลอดในแต่ละหน่วย ทาํให้เกิดความเขา้ใจได้ดียิงขึน และขณะเรียนเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน  ซึงทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ตามความสามารถของตนเองเป็นรายบุคคล       เมือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลียของแบบทดสอบระหวา่งเรียนพบวา่  จะมีค่าสูงกวา่ค่าคะแนนเฉลียของการทาํแบบทดสอบหลังเรียน   สาเหตุทีค่าคะแนนเฉลียของแบบทดสอบระหว่างเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลียของการทําแบบทดสอบหลงัเรียน  เนืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งทีเรียนดว้ยโปรแกรมจาํลองสถานการณ์การทาํงานของวงจรเรียงกระแสได้ทาํแบบทดสอบระหว่างเรียนทนัทีทีเรียนจบในแต่ละเรือง  ทาํให้มีความรู้ ความเขา้ใจและจดจาํเนือหาไดแ้ม่นยาํกวา่เมือเปรียบเทียบกบัการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  เพราะการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  เป็นกระบวนการทีผูเ้รียนไดเ้รียนจนจบครบทุกเรืองและเวลาผ่านมานานระยะหนึงแลว้   อาจจะทาํใหค้วามรู้  ความเขา้ใจ และการจดจาํในเนือหาไดมี้ความแม่นยาํลดนอ้ยลง  ส่งผลให้คะแนนเฉลียจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนนอ้ยกว่าคะแนนเฉลียของการทาํแบบทดสอบระหว่างเรียน เมือพิจารณาความสัมพนัธ์กนัระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน กบัคะแนนสอบหลงัเรียน  และความสัมพนัธ์กนัระหว่างคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน กับคะแนนสอบหลงัเรียน  ด้วยการหาค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  พบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมีความสมัพนัธ์กนั  อีกทงั คะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียน กบัคะแนนสอบหลงัเรียนก็มีความสมัพนัธ์กนัอีกดว้ย     กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมีส่วนเกียวข้องกับงานวิจัยในครังนี และขอขอบคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น  ทีสนบัสนุนงบประมาณในการวจิยั  เอกสารอ้างองิ  กฤษมนัต ์วฒันาณรงค.์2556. เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา. กรุงเทพมหานคร  :  ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลย ีสถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. กฤษมนัต ์วฒันาณรงค.์2556. ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค.  กรุงเทพมหานคร  :  ภาควชิาครุศาสตร์ เทคโนโลยี  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. กิดานนัท ์มลิทอง. . เทคโนโลยกีารศึกษาและวตักรรม.  กรุงเทพมหานคร  : โรงพมิพช์วนพิมพ.์ ขนิษฐา  ชานนท.์ . เทคโนโลยทีางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร  :  ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร. ถนอมพร (ตนัติพิพฒัน)์ เลาหจรัสแสง. . คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  กรุงเทพมหานคร  :  ภาควชิาโสตทศันศึกษา   คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ทกัษิณา สวนานนท.์ . คอมพวิเตอร์เพือการศึกษา. กรุงเทพมหานคร  :  โรงพมิพคุ์รุสภา. วรวทิย ์นิเทศศิลป์. 2551.  สือและนวตักรรมแห่งการเรียนรู้.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์. สมยั เพง็เลีย . 2548 .  การพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วชิาวิศวกรรมสํารวจ เรืองการ สํารวจวงรอบ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา   ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลย ี บณัฑิตวทิยาลยั  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. เสถียร พิริยะสุรวงศ.์ 2549. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัตมิเีดยีวชิา  วงจรไฟฟ้า 1 ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2545  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546).  วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์  บณัฑิตวทิยาลยั  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 
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อภินนัท ์บณัฑิตนุกูล.2549.  การพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วชิาคอนกรีตเทคโนโลย ี  เรืองคอนกรีตสด. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา   ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลย ี บณัฑิตวทิยาลยั  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. Baxter, Anthony Q. 1996. Infotech Interactive : Increasing Student Par ticipation Using Multimedia. ERIC  Document Reproduction Service No. ED400819  Brown, Gary. 1994. Multimedia and Composition : Synthesizing Multimedia Discourse. ERIC Document  Reproduction Service No. ED388227 Casner, Jack Leroy. 1978. A Study of Attiudes Toward Mathematics of Eighth Grade Studenst Receiving  Computer Assitsed Instruction.  Dissertation Abstracts International : 7106-A. Hall,keith A .1982. Computer -Based Education.  New York :  Free Press.                            
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ความเชือมโยงของการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริงกับผลการประเมินการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน กรณศีึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเลก็  The Linking of Mathematical Achievement between Authentic Assessment and Ordinary National Education Test: A Case Study of Small Secondary School   เพญ็นภา  คูวบิูลยศิ์ลป์1*และ สุนิดา วฒันา1 Pennapa Kooviboonsin1* and Sunida Wattana1  บทคัดย่อ   การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความเชือมโยงระหวา่งการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริงและการประเมินผลการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก โดยเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กในอาํเภอพปิูนและอาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เก็บขอ้มูลคะแนนผลการสอบดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง คะแนนผลการสอบโอเน็ต และผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที , ,  และ  ปีการศึกษา  จาํนวน 168 คน ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์เมือวดัตามสภาพจริงและวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง พบวา่ การวดัผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางและการวดัตามสภาพจริงของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  มีความสมัพนัธ์แบบแปรผนัตรงทีระดบันยัสาํคญั .  คิดเป็นร้อยละ 31.1 และ 34.5 ในภาคเรียนที  และ  ตามลําดับ ชันมัธยมศึกษา  ปีที  2 ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยสาํคญักบัการวดัผลตามสภาพจริงในภาคเรียนที  คิดเป็นร้อยละ 63 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการวดัผลตามสภาพจริงในภาคเรียนที  การวดัผลระดบัชาติ ขนัพืนฐานในชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีความสัมพนัธ์กบัการวดัผลตามสภาพจริงเฉพาะภาคเรียนที  คิดเป็นร้อยละ 44.3 ชนัมธัยมศึกษาปีที  คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์เมือวดัตามสภาพจริงสองภาคเรียน มีความสัมพนัธ์กันร้อยละ 82.8 แต่ผลการวดัตามสภาพจริงไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการทดสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน ผลการศึกษาดงักล่าวเป็นสารสนเทศทีสําคญัยิงในการปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้เพือยกระดบัผลสมัฤทธิและให้ผลการวดัสภาพจริงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบระดบัชาติขนัพนืฐานมากทีสุด  คาํสําคญั : คณิตศาสตร์, การวดัผลตามสภาพจริง, ขอ้สอบมาตรฐานกลาง, โรงเรียนมธัยมศึกษา           
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ABSTRACT   This study aimed to investigate the link between math achievement authentic and ordinary national education test: a case study of small secondary school. The schools were purposively selected in Phipun and Chawang district, Nakhon Si Thammarat province. We recorded the math score from standard test, O-NET and authentic assessment of 168 students in grade 7, 8, 9 and 12 (semester 1/2560 and 2/2560). Analyzed the correlation between math achievement authentic and ordinary national education test. We found positive correlation between the standard test and achievement authentic in school, 31.1% (1/2560) and 34.5% (2/2560) in grade 7. 63% in grade 8 only semester 2/2560, 44.3% only semester 1/2560 in grade 9 and no relationship in grade 12. The results of critical information to adjust the learning process to enhance the achievement of mathematics, authentic tests and standard test will the most consistent.  Keyword: Mathematics, Achievement Authentic, O-NET, Secondary School                     1* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนางเอือยวทิยา ตาํบลควนกลาง อาํเภอพปิูน จงัหวดันครศรีธรรมราช  1* Mathematics, Nang Ueay Wittaya School, Kuanklang, Phipun, Nakhon Si Thammarat 80270, Thailand 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ตาํบลละอาย อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช  1 Mathematics, La Ai Phittayanusorn School, La Ai, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kooviboonsin@gmail.com 
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บทนํา คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิงต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถว้นรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และนําไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากนีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเครืองมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์อืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ  ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, ) แมว้า่สาระคณิตศาสตร์จะมีความสาํคญัมากก็ตาม แต่ปัจจุบนัสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของไทยยงัไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์มีคะแนนตาํ ทงัการวดัผลตามสภาพจริงในชนัเรียนและการวดัผลโดยใชข้อ้สอบมาตรฐานกลาง การวดัประเมินตามสภาพจริงของผูเ้รียนจะพฒันามากนอ้ยเพียงไร ขึนอยูก่บักิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) การปฏิรูปการเรียนรู้ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  หมวด  มาตรา  ได้ระบุว่าการจดัการศึกษายึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด มาตรา  ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีคุณลกัษณะทีสาํคญั  ประการ คือ ( ) เป็นการจดัการเรียนการสอนทีเน้นกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนและกลุ่มผูเ้รียนมากกว่าเนือหาวิชาและผูส้อน และ ( ) เปิดโอกาส                  ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริง การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีกาํหนดในหลกัสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, ) สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานไดจ้ดัทาํแบบวดัระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนผลการประเมินเป็นทีเชือถือได ้สามารถนาํขอ้มูลสารสนเทศทีไดไ้ปวางแผนแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐานเกิดผลการประเมินนกัเรียนทีแทจ้ริง สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ชนัมธัยมศึกษาปีที  และ  เรียกวา่ขอ้สอบมาตรฐานกลาง (สาํนกัทดสอบทางการศึกษา, ) และกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) จดัทาํแบบวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  และ  เรียกวา่ ขอ้สอบ โอเน็ต (Ordinary National Educational Test: O-NET) เพือประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  ซึงสถานศึกษาได้นาํไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา จดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพมิเติมเวลาเรียนไดต้ามความพร้อมและจุดเนน้ (กระทรวงศึกษาธิการ, ) การประเมินตามสภาพจริงเป็นการออกแบบงานหรือภาระงานเพือใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้และทกัษะในการผลิตชินงาน อาจจะเป็นงานเขียนรวมทงัขอ้สอบและงานทีใชว้สัดุอุปกรณ์ปฏิบตัิในสภาพทีเป็นจริง หรือเสมือนจริงมากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้(กฤธยากาญจน์, )  การวดัผลตามสภาพจริงช่วยให้สามารถประเมินและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมซึงหากเป็นไปตามกรอบตวัชีวดัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐานหรือผลทีไดใ้กลเ้คียงกบัการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานในระยะเวลาทีกาํหนดแลว้ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลในชนัเรียนนนัประสบความสาํเร็จ       
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. แหล่งศึกษาและวธิีดาํเนินการวจิัย สหวิทยาเขตตน้นาํตาปี จงัหวดันครศรีธรรมราช สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  ประกอบดว้ยโรงเรียนมธัยมศึกษาจาํนวน  โรง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  โรง โรงเรียนขนาดกลาง  โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่  โรง ผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กจาํนวน  โรงแบบเจาะจงทีมีบริบทใกลเ้คียงกนั ตงัอยู่ในพืนทีอาํเภอติดกนั คือ โรงเรียนนางเอือยวทิยา อาํเภอพิปูน และโรงเรียนละอายพทิยาณุสรณ์ อาํเภอฉวาง .  แหล่งศึกษา โรงเรียนนางเออืยวทิยา ตาํบลควนกลาง อาํเภอพปิูน จงัหวดันครศรีธรรมราช และโรงเรียนละอายพิทยาณุสรณ์ ตาํบลละอาย อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช               
 

ภาพท ี  แหล่งศึกษาโรงเรียนนางเอือยวทิยาและโรงเรียนละอายพทิยาณุสรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช .  วธิีดําเนินการวจิยั  ปีการศึกษา  นักเรียนโรงเรียนนางเอือยวิทยาและโรงเรียนละอายพิทยาณุสรณ์ชนัมธัยมศึกษาปีที  ถึง  มีจาํนวนรวม  คน ผูว้ิจยัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงในระดบัชนัทีมีการสอบวดัผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางหรือขอ้สอบโอเน็ต คือ ระดับชันมัธยมศึกษาปีที , ,  และ  จํานวนรวม  คน เก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ภาคเรียนที 1/  และ 2/  ซึงผลการประเมินตามสภาพจริงใชค้ะแนนรวมรายวชิาคณิตศาสตร์พนืฐานภาคเรียนที /  และ /  จากคะแนนเตม็  คะแนน    
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 รูปท ี  ลาํดบัการประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางหรือโอเน็ต  จากภาพที  ขอ้สอบมาตรฐานกลางหรือขอ้สอบโอเน็ต กาํหนดสอบหลังจากประเมินสภาพจริง ภาคเรียนที /  ก่อนประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนที /  รายละเอียดดงันี - ชนัมธัยมศึกษาปีที  และ  เก็บขอ้มูลการประเมินผลตามสภาพจริงรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที / , /  และผลการสอบขอ้สอบมาตรฐานกลาง โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   - ชนัมธัยมศึกษาปีที  และ  เก็บขอ้มูลการประเมินผลตามสภาพจริงรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที / , /  และผลการสอบขอ้สอบโอเน็ต โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) - การประเมินผลตามสภาพจริงรายวิชาคณิตศาสตร์พนืฐานแบ่งเป็น  ส่วน ไดแ้ก่ ระหว่างเรียนและหลงัเรียน การประเมินตามสภาพจริงระหว่างเรียนใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมโดยครู แบบประเมินงานกลุ่มโดยเพือน ตนเองและผูป้กครอง แบบบนัทึกคะแนนใบงาน/ใบกิจกรรม แบบประเมินโครงงาน และประเมินแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินสภาพจริงหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบตามจุดประสงค์ ซึงไดมี้การกาํหนดกรอบการประเมินไวแ้ลว้ร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ศึกษาความแตกต่างระหวา่งผลการประเมินตามสภาพจริงเฉลียและผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์เมือวดัตามสภาพจริงและวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง   ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ตารางท ี  คะแนนเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริง                  และผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง  (*P<0.05) ระดบัชนั Authentic Assessment (%) Standard Test (%) Statistical test  1/2560 2/2560   ชนัมธัยมศึกษาปีที  54.7811.63b 57.8214.72b 25.276.58a F2,150 = 125.18* ชนัมธัยมศึกษาปีที  56.0713.59b 50.1919.71b 31.8313.15a F2,123 = 26.99* ชนัมธัยมศึกษาปีที  54.1711.68b 55.1412.65b 20.327.58a F2,111 = 126.74* ชนัมธัยมศึกษาปีที  61.5415.38b 63.3514.57b 16.086.44a F2,108 = 162.40* จากตารางที  ศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิรายวิชาคณิตศาสตร์เมือประเมินผลตามสภาพจริงและเมือใชข้อ้สอบมาตรฐานกลาง พบวา่นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที , ,  และ  ผลการประเมินตามสภาพจริงในภาคเรียนที /  และภาคเรียนที /  ไม่แตกต่างกนั เนืองจากเป็นการประเมินการพฒันาของผูเ้รียนแต่ละคนตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงไม่ไดน้าํชินงานทุกชินมาประเมินแต่เลือกเฉพาะชินงานทีผูเ้รียนทาํไดดี้และบอกความสามารถของผูเ้รียนตามลกัษณะทีครูตอ้งการประเมินเพือเสริมแรงและกระตุน้ให้ผูเ้รียนผลิตงานทีดีออกมามากขึน (ชาตรี, ) แต่การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริงต่างจากผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางทีระดบันยัสาํคญั .  การประเมินตามสภาพจริงใชข้อ้มูลหลากหลายเพือการประเมิน เน้นการแกปั้ญหาทีสะทอ้นถึงชีวิตจริง (สมนึก นนธิจนัทร์, ) รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีความเหมาะสมในระดบัมากทีสุด (สุปราณี, ) การประเมินผล

ประเมินผลตามสภาพจริง 1/2560 ประเมินผลตามสภาพจริง 2/2560 ประเมินผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางหรือโอเน็ต 
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จากสภาพจริง เป็นการประเมินความกา้วหนา้และการแสดงออกของนกัเรียนแต่ละคนบนรากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เครืองมือการประเมินทีหลากหลาย (อนุวตัิ, ) ซึงดังกล่าวทําให้ผลการประเมินตามสภาพจริงมีคะแนนเฉลียสูงกวา่การวดัโดยใชข้อ้สอบมาตรฐานกลางอยา่งมีนยัสาํคญั ตารางท ี2 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สันระหวา่งคะแนนจากขอ้สอบมาตรฐานกลางขอ้สอบโอเน็ตและการ ประเมินผลตามสภาพจริงรายวชิาคณิตศาสตร์ (*P<0.05, ** P<0.01)   Authentic Assessment   1/2560 2/2560 ชนัมธัยมศึกษาปีที  (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 ชนัมธัยมศึกษาปีที  (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 ชนัมธัยมศึกษาปีที  (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 ชนัมธัยมศึกษาปีที  (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  วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริงและการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง พบวา่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ผลการประเมินตามสภาพจริงภาคเรียนที /  กบัภาคเรียนที /  มีความสมัพนัธ์กนัร้อยละ .  และผลการประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนที /  มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญักบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง ร้อยละ .  ภาคเรียนที /  ร้อยละ .  นนัคือนกัเรียนทีมีผลการวดัในชนัเรียนตามสภาพจริงสูงจะมีผลการสอบดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางสูง และนกัเรียนทีมีผลการวดัในชนัเรียนตามสภาพจริงตาํจะมีผลการสอบดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางตาํดว้ย เนืองจากเนือหาวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  ทงั  ภาคเรียนเป็นเนือหาทีคุน้เคยในชีวติประจาํวนั เช่น จาํนวนนบั จาํนวนเต็ม ทศนิยม คู่อนัดบั กราฟ ความน่าจะเป็น เป็นตน้ การจดัการเรียนการสอนวดัและประเมินตามสภาพจริงจึงมีความสมัพนัธ์กบัผลสัมฤทธิทีวดัดว้ยขอ้อบมาตรฐานกลาง  ชนัมธัยมศึกษาปีที  ปีการศึกษา  ผลการประเมินตามสภาพจริงภาคเรียนที /  กบัภาคเรียนที /  มีความสมัพนัธ์กนัร้อยละ .  ผลการประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนที /  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบ
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มาตรฐานกลาง แต่การประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนที /  มีความสัมพนัธ์กบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง ร้อยละ .  กล่าวคือถา้นักเรียนคนใดมีผลการประเมินตามสภาพจริงตาํ จะมีผลการวดัด้วยขอ้สอบมาตรฐานตาํ หากนกัเรียนมีผลการประเมินตามสภาพจริงสูง จะมีผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางสูงดว้ย อาจมีสาเหตุเนืองมาจากการจดัการเรียนการสอน วดัและประเมินผลตามสภาพจริงในเนือหาทีเรียนมีทงัง่ายคุน้เคยในชีวติประจาํวนั และเนือหายาก  การเรียนการสอนเพอืวดัและประเมินผลตามสภาพจริงในเนือหาสาระคณิตศาสตร์ ชนัมธัยมศึกษาปีที  ภาคเรียนที  ไดแ้ก่ อตัราส่วน ร้อยละ การวดั แผนภูมิวงกลมและการแปลงทางเรขาคณิต ยงัไม่สามารถทาํให้นักเรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามจุดประสงค์ของตวัชีวดัทาํให้ผลการประเมินตามสภาพจริงไม่สอดคลอ้งสมัพนัธ์กับการวดัด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง หรืออาจมีสาเหตุเนืองมาจากนักเรียนขาดความตังใจเดาข้อสอบ และไม่เห็นความสาํคญัของการวดัผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง ภาคเรียนที  การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงมีความสัมพนัธ์กบัการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง แต่คะแนนของการวดัประเมินผลตามสภาพจริงเฉลียตาํทีสุดเมือเปรียบเทียบกบัระดบัชนัอืนๆ อาจมีสาเหตุเนืองมาจากนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  สนใจเรืองอืนทีมากกว่าการเรียน เช่น เพศตรงขา้ม เพือน หรือสือออนไลน์ มากกว่านักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  จากผลการศึกษาทีผ่านมาพบว่า การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัเรียนส่งผลกระทบดา้นอารมณ์มากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นการเรียน (ดวงรัตน์, 2558) การไม่เห็นความสาํคญัของผลการเรียน ไม่กระตือรือร้นทีจะเรียนเพือศึกษาต่อในระดับทีสูงขึนหรือเปลียนทีเรียนใหม่ก็เป็นอีกสาเหตุทีทําให้การวดัประเมินผลตามสภาพจริงในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  ตาํกว่าชนัมธัยมศึกษาปีที  ซึงความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนระหวา่งการประเมินผลตามสภาพจริงและการวดัผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางของชนัมธัยมศึกษาปีที  ภาคเรียนที  มีความสัมพนัธ์กนัแต่คะแนนเฉลียตาํเมือเทียบกบัชนัอืน  ชนัมธัยมศึกษาปีที  ปีการศึกษา  ผลการประเมินตามสภาพจริงภาคเรียนที /  กบัภาคเรียนที /  มีความสัมพนัธ์กันร้อยละ .  และผลการประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนที /  มีความสัมพนัธ์กับผลการวดัด้วยขอ้สอบโอเน็ตอยา่งมีนยัสาํคญั ร้อยละ .  แต่การประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนที /  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบโอเน็ต ซึงความตงัใจเรียนส่งผลทางตรงและทางออ้มต่อคะแนนโอเน็ต   (สถิรพร, ) ชนัมธัยมศึกษาปีที  ปีการศึกษา  ผลการประเมินตามสภาพจริงภาคเรียนที /  กบัภาคเรียนที /  มีความสัมพนัธ์กนัร้อยละ 82.8 แต่ผลการประเมินตามสภาพจริงทงัภาคเรียนที /  และ /  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบโอเน็ต อาจมีสาเหตุเนืองมาจากนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ไม่ให้ความสาํคญักบัคะแนนสอบ แต่ให้ความสําคญักบัการตดัสินใจเลือกทางเดินหลงัจากสาํเร็จการศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที  มากกวา่  ปีการศึกษา  – 2555 ผลการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีคะแนนตาํมาโดยตลอด ซึงในปีการศึกษา  คะแนนยงัคงตาํเฉลียร้อยละ .  (กระทรวงศึกษาธิการ, )  สรุปผลการวจิัย โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก ในสหวิทยาเขตตน้นาํตาปี สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  มีผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์เมือประเมินตามสภาพจริงภาคเรียนที /  และ /  ไม่แตกต่างกนั แต่เมือวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางซึงจัดทําตามโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศักราช  คะแนนประเมินตามสภาพจริงกับคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที , ,  และ  (ตารางที ) พิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการประเมินตามสภาพจริงและผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางของนักเรียนแต่ละคน พบวา่ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ผลการประเมินตามสภาพจริงมีความสมัพนัธ์กบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทงั  ภาคเรียน กล่าวคือนกัเรียนทีมีผลการประเมินตามสภาพจริงตาํ จะมีผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานตาํ หากนกัเรียนมีผลการประเมินตามสภาพจริงสูง จะมีผลการวดัดว้ย
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ขอ้สอบมาตรฐานกลางสูงดว้ย ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  ผลการประเมินตามสภาพจริงมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญักบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางเฉพาะภาคเรียนที /  เท่านนั ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  ผลการประเมินตามสภาพจริงมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญักบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบโอเน็ตเฉพาะภาคเรียนที /  และระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  ผลการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียนแต่ละคนไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบโอเน็ต ทีระดบันยัสําคญั 0.05 
กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณนางสาวกัญญ์พิดา  จงคง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนางเอือยวิทยา นายโสภณ  บุรีแสง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนละอายพิทยาณุสรณ์ ทีให้กําลังใจในการปฏิบัติงานวิจัยเพือพฒันางานและยกระดับผลสัมฤทธิของผู ้วิจัยในตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณนายเสกสรร สรรสรพิสุทธิครูโรงเรียนยพุราชวทิยาลยัทีช่วยจุดประกายความคิดการจดัการเรียนรู้ทีผูเ้รียนไดล้งมือกระทาํ (Active Learning)ตามแนวทางสะเตม็ศึกษาและการเขียนบทความวจิยั ขอขอบคุณครูผูส้อนรายวชิาคณิตศาสตร์ทุกท่าน ขอบคุณนกัเรียนโรงเรียนนางเอือยวิทยาและโรงเรียนละอายพิทยาณุสรณ์ ทีให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมทีโรงเรียนจดัเพือให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข  
เอกสารอ้างองิ กระทรวงศึกษาธิการ. . การวัดและประเมินผลสัมฤทธิทางการศึกษา. กรุงเทพฯ, บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จาํกดั. กระทรวงศึกษาธิการ. . หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศักราช , โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. กฤธยากาญจน์ โตพิทกัษ.์ . การวิจยัและพฒันาศักยภาพครูด้านการประเมนิการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. วารสารวิชาการมหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต. ( ):  – 24. กิตติ  กิตติศพัท.์ . การประเมนิตามสภาพจริง. วารสารโรงเรียนนายเรือ. ( ): 8 – 18. ชาตรี เกิดธรรม. . การประเมนิตามสภาพจริง. แหล่งทีมา http://edu.vru.ac.th/sct/cheet%20downdload/4.pdf.,                   เมษายน . ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ และสมชาย ไชยโคตร. . ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวดัภูเก็ต. วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็. ( ): 157 – 186.   บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ.์ . การประเมนิการเรียนรู้ทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ: แนวคดิและวธีิการ, อมัรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง, กรุงเทพฯ. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน). . ข้อสอบโอเน็ต. กรุงเทพฯ. สถิรพร เชาวน์ชยั. . ปัจจยัทส่ีงผลต่อคะแนน O-NET ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี  โรงเรียนจ่านกร้อง                     จังหวดัพษิณุโลก. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยันเรศวร. สมนึก  นนธิจนัทร์. . การเรียนการสอนและการประเมนิผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน. รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท, สุรินทร์. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. . รูปแบบการจดัการศึกษาสําหรับผู้ทมีีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์, บางกอกบลอ็ก, กรุงเทพฯ. สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. . รายงานการศึกษาไทยในเวทโีลก พ.ศ. . กรุงเทพฯ, บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จาํกดั. สาํนกัทดสอบทางการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.  . ข้อสอบมาตรฐานกลาง. กรุงเทพฯ. 
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สุปราณี  เพชรา. . การพฒันารูปแบบการประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี  กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต,                                           มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. อนุวติั  คูณแกว้ . หลักการวดัและประเมนิผลทางการศึกษา. เอกสารสาํเนา. อุบล  หอมชู, สุวพร  เซ็มเฮง และ ชวริน  รวยอาจิณ. การพฒันาแบบประเมนิตามสภาพจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชันประถมศึกษาปีท ี  จากการสอนแบบโครงงาน. วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิัยและพัฒนา (สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ( ): 223 – 236.  เอกรินทร์  สีมหาศาล และ สุปรารถนา  ยกุตะนนัทน์. . การออกแบบเครืองมือวดัและประเมนิตามสภาพจริง,                        บุ๊คพอยท,์ กรุงเทพฯ. Wiggins, G. 1989. Teaching to the (authentic) Test. Education Leadership. 46(7): 141 – 147. Thomas, S.O. 1994. Knowing Learners-Knowing Ourselves: Teachers’ Perceptions of Change in theory and Practice Resulting from Inquiry into Authentic Assessment. Disser tation Abstract International. 55(5): 1188A.                      
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อทิธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดเผยและแบบเก็บตัวทมีีต่อการอ่าน  The Influence of Extrover sion-Introver sion Personality on Reading Performance  ณฐัธนนท ์หงส์วริทธิธร1* Nuttanont Hongwarittorrn1*  บทคัดย่อ   บุคลิกภาพเป็นปัจจยัหนึงของความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูที้มีบุคลิกภาพแตกต่างกนัยอ่มมีพฤติกรรมแตกต่างกนัไป  นักเรียนนักศึกษาใชส้ถานทีมีเสียงรบกวนต่างกนัในการอ่าน ยอ่มส่งผลต่อความสามารถในการจดจาํและเขา้ใจเนือหาแตกต่างกนัออกไป งานวิจยัชินนีมีวตัถุประสงคที์ตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพ กบัความเขา้ใจในการอ่านทีมีสภาพแวดลอ้มต่างกนัของนักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยและบุคลิกภาพเก็บตวั  ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงการทดลองรูปแบบ x  การเปรียบเทียบระหวา่งบุคคล (between-subject design) ทีมีตวัแปรตน้บุคลิกภาพ  (แบบเปิดเผยกบัแบบเก็บตวั) และตวัแปรตน้สภาพแวดลอ้มในการอ่าน (ฟังเพลงกบัไม่ไดฟั้งเพลง)  กบัผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจาํนวน  คน  คดัเลือกเฉพาะผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีคะแนนบุคลิกภาพทีสามารถแยกแยะตามบุคลิกภาพแบบเปิดเผยกบัแบบเก็บตวั ไดอ้ย่างชดัเจน ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยและเก็บตวั มีจาํนวน 22 คน และ 16 คนตามลาํดบั ผลการทดลอง พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัเมืออ่านเอกสารในสถานการณ์ทีไม่ไดฟั้งเพลงแลว้ คะแนนการทดสอบการอ่านไม่แตกต่าง แต่ในสถานการณ์ทีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองตอ้งฟังเพลงขณะทีอ่านเอกสาร กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพเปิดเผย มีคะแนนในการอ่านสูงกวา่กลุ่มทีมีบุคลิกภาพเก็บตวัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ผลการทดลองสนบัสนุนงานวิจยัทีผา่นมาและสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของบุคคล  คาํสําคญั : บุคลิกภาพ, บุคลิกภาพแบบแสดงตวั, บุคลิกภาพเก็บตวั, การอา่น               
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ABSTRACT  Personality is an important factor of individual differences. People with different personality behave differently.  Students with different personality study at places with different environments.  The environment affects the student’s memory and comprehension in reading.   This research aims to examine the influence of Extroversion-Introversion personality on comprehension of reading in different environment setting.   The experimental methodology of 2x2 between-subject design was used to study with the independent variable of personality (Extrovert vs. Introvert) and the second independent variable of reading environment setting (listening to music and not listening to music). The experiment was conducted with 100 participants, only those who had distinguishable Extroversion-Introversion personality scores were selected for data analysis.  There were twenty-two Extroverts and sixteen Introverts, respectively.  The experimental results showed that participants with different personality traits when reading documents in non-listening-to-music setting had no different reading scores, while in listen-to-music setting the Extrovert group had significantly higher reading scores than the Introvert group.   This experimental results support past research and correspond to the personality of the individuals.   Keywords: Personality, Extrovert, Introvert, Reading                  1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12121 1 Department of Computer Science Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Klong Nueng, Klong Luang, Prathumtani 12121, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : chcstu@gmail.com 
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บทนํา ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทาํให้บุคคลมากมายมีพฤติกรรมการใชเ้วลาเปลียนแปลงอยา่งมาก ซึงไม่เพียงเป็นปัญหาทีเกิดขึนในต่างประเทศ ประเทศไทยก็ประสบกบัเหตุการณ์ทีบุคคลกม้หนา้เล่นสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพา เช่น ในช่วงเวลาทีบุคคลกาํลงัเดิน ระหว่างนังรอ ระหวา่งอยู่ในรถไฟฟ้า นักเรียนนักศึกษาเมืออยู่ในช่วงพกั ก็จะก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่ในระหว่างเรียน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมเปลียนแปลงไปอยา่งเห็นไดช้ดั  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบนัไดเ้ปลียนแปลงไปมากดว้ยเช่นกนั นกัศึกษาใชส้มาร์ทโฟนอัดเสียงของการบรรยายและนํากลับไปฟังทบทวน ถ่ายรูปการเขียนโน้ตต่างๆ ของอาจารย์ ตัวอย่างทีอาจารย์ใช้ประกอบการบรรยาย นกัศึกษาจึงไม่ตอ้งจดคาํบรรยาย เขา้ห้องเรียนเพือไปฟังบรรยายอยา่งเดียว และอีกหลายคนก็อาจจะเขา้ไปโดยไม่ตอ้งให้ความสนใจการบรรยายของอาจารยม์ากนัก เพราะไดอ้ดัคาํบรรยายไวอ้ยู่แลว้ นักศึกษาสามารถจะนาํเอาไฟลเ์สียง หรือรูปภาพกลบัมาศึกษาหรือทบทวนในภายหลงั  หนงัสือตาํราหรือเอกสารประกอบการเรียนมีรูปแบบทีเป็น E-book มากขึน นกัเรียนนกัศึกษาก็ใชเ้วลาไปกบัการอ่านเอกสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และผ่านอุปกรณ์พกพา  รูปแบบการเรียนการศึกษาในลกัษณะเช่นนีก็สะทอ้นให้เห็นการเปลียนแปลงไปเมือเทียบกบัการเรียนการสอนของนักศึกษาในอดีตอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นรูปแบบไหนทีจะให้ผลการเรียนดีกว่ากนัหรือไม่ก็ตาม แต่สิงทีเห็นไดช้ัดกบัการเรียนในปัจจุบนัจะมีแนวโน้มทีผูเ้รียนจะศึกษาทบทวนเอกสารการเรียนกบัระบบคอมพิวเตอร์เพียงลาํพงัคนเดียวมากขึน นกัเรียนนกัศึกษาบางคนเมือตอ้งอ่านเอกสารหนงัสือตาํรา จะมีการเปิดเพลงหรือทีวีทาํใหส้ภาพแวดลอ้มไม่เงียบจะช่วยให้นกัเรียนนกัศึกษาผูน้นัจึงจะสามารถอ่านหนงัสือได ้ในขณะทีบางคนจาํเป็นตอ้งหาสถานทีเงียบๆเพือทีตนเองจะสามารถมีสมาธิจดจ่อกบัเอกสารทีตนเองกาํลงัอ่านอยูใ่นขณะนนัได ้ จะเห็นไดว้า่ความตอ้งการสภาพแวดลอ้มในการอ่านทีแกต่างกนัเป็นการสะทอ้นถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  บุคคลิกภาพเป็นปัจจัยสําคัญหนึงทีสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทีนักวิจัยในหลายสาขาได้นําไปศึกษาวิจยัเพราะเป็นตวัแปรทีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน (performance) ของบุคคลหรือพฤติกรรมทีแตกต่างกนัออกไป งานวิจยัหลายชินไดศึ้กษาถึงบุคคลทีมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัในการอ่านเอกสาร งานวจิยัทีไดผ้่านมาไดชี้ให้เห็นวา่ บุคคลทีมีบุคลิกภาพต่างกนัจะมีความเขา้ใจในการอา่นแตกต่างกนั Nurianfar, Azizi Far, & Gowhary (2014) ไดท้าํวจิยักบันกัศึกษาทีศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทีมีบุคลิกภาพเปิดเผย (Extrovert) และบุคลิกภาพเก็บตวั (Introvert) พบว่า นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยทาํคะแนนทดสอบความเขา้ใจในการอ่านไดสู้งกว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยให้เหตุผลวา่ นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยจะเป็นบุคคลทีชอบปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลทาํให้มีโอกาสได้เรียนรู้และใช้ภาษาได้มากกว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตัว ในขณะที Andriyani ( ) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอา่นของนกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extrovert) กบับุคลิกภาพเก็บตวั (Introvert) ในลกัษณะเดียวกนั กลบัพบวา่ นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวัทาํคะแนนทดสอบความเขา้ใจในการอ่านไดสู้งกวา่นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย โดยให้เหตุผลไวว้า่ นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยจะให้ความสนใจกบัสิงทีเกิดขึนรอบตนเอง ไม่สามารถมีความสนใจจดจ่อกับเอกสารในขณะทีอ่านได ้จะเห็นได้ว่า ผลการวิจยัให้ผลทีขดัแยง้กัน แต่สิงทีคน้พบของงานวิจยันีเหมือนกนัคือ นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัส่งผลให้ความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  เนืองจากแนวโนม้นกัเรียนนกัศึกษาใชอุ้ปกรณ์พกพาทีมีมากขึนในปัจจุบนั พฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์พกพาทีแยกเป็นส่วนบุคคล พฤติกรรมการเรียนทีเปลียนแปลงไป  ประกอบกบันกัศึกษาแต่ละคนมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัยอ่มจะมีส่วนทาํให้นกัศึกษาเมืออ่านเอกสารในสภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนัจะมีความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกนัไป งานวจิยัชินนีจึงมี
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เป้าหมายทีจะศึกษานักศึกษาทีมีบุคลิกภาพแตกต่างกนั อ่านเอกสารในสภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกัน จะมีคะแนนทดสอบความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ โดยคาดหวงัขอ้คน้พบของงานวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและอาจารยที์จะกาํหนดสภาพแวดลอ้มในการอ่านสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตนเองทาํให้ความเขา้ใจในการอ่านเป็นไปไดอ้ยา่งดีทีสุด งานวจิยัทเีกยีวข้อง   Andriyani (2016) ได้ทาํการศึกษาเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านของนักศึกษาทีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extrovert) กบับุคลิกภาพเก็บตวั (Introvert) กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาในชนัปีที 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลยั Lampung Selatan จาํนวน 64 คน  ใชรู้ปแบบการทดลองแบบ ex post facto ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตวัทาํคะแนนในการอ่าน (Mean=71.96) ไดสู้งกวา่นักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผย (Mean=63.75) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 95% สาเหตุทีนกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยประสบปัญหาในการอ่านมากกวา่ อาจเป็นเพราะนักศึกษาทีมีบุคลิกถาพเปิดเผยให้ความสนใจกบัสิงแวดลอ้มรอบตนเอง จึงทาํให้ไม่สามารถใหค้วามสนใจกบัเนือหาในขณะอ่านไดอ้ยา่งต่อเนืองนกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตัวในทางตรงข้ามสามารถให้ความสนใจในการอ่านได้ดีกว่ามี คุณลักษณะบุคลิกภาพเก็บตัวจึงมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความเขา้ใจในการอ่าน Mall-Amiri & Nakhaie (2013) ทาํวิจยัเปรียบเทียบนักศึกษาหญิงทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยและเก็บตวัซึงศึกษาในสาขาวิชาศึกษาภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) ในทกัษะทางการอ่านและการฟังภาษาองักฤษ โดยใชเ้ครืองมือวดับุคลิกภาพของ Eysenck (EPI) ทาํการทดสอบทกัษะการฟังจาํนวน 6 เรือง จาํนวนคาํถามทงัหมด 80 ขอ้ และทดสอบทกัษะการอ่านจาํนวน 8 เรืองจาํนวนขอ้คาํถามทงัหมด 60 ขอ้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาหญิงชนัปีที 2 จาํนวน 150 คน มีจาํนวนนักศึกษา 108 คนทีนํามาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป็นกลุ่มนักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยกับบุคลิกภาพเก็บตัว กลุ่มของนกัศึกษาทงัสองกลุ่มจะไดรั้บการทดสอบทกัษะการอ่านและการฟังเหมือนกนั   ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ t-test พบว่า นักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตัวทําคะแนนในทักษะการฟังได้สูงกว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะทีทงัสองกลุ่มไม่มีคะแนนทกัษะการอ่านแตกต่างกนั ผลการวจิยัอาจจะเป็นสิงทีสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการเรียนรู้ทางภาษากับคุณลกัษณะบุคลิกภาพ ซึงนําสู่การะเป็นขอ้แนะนาํใหก้บัผูส้อนทีจะใชกิ้จกรรมให้สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพเพือใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้ทกัษะทางภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  Nurianfar, Azizi Far, & Gowhary (2014) ทําวิจัยเพือเปรียบเทียบทักษะการอ่านของนักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยกบันักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวั โดยเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาสองกลุ่ม นกัศึกษาบุคลิกภาพเปิดเผยเป็นกลุ่มบุคคลทีน่าจะไดเ้ปรียบในการเรียนรู้ทางภาษามากกว่าเพราะเป็นบุคคลทีชอบมีการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืน จึงเป็นผูที้น่าจะไดใ้ชท้กัษะภาษาได้มากกวา่ กลุ่มนกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวั ดงันนันักศึกษาบุคลิกภาพเปิดเผยจึงถูกคาดหวงัวา่จะเป็นกลุ่มทีทาํคะแนนความเขา้ใขในการอ่านไดสู้งกวา่กลุ่มนกัศึกษาทีมีบุคลิภาพเก็บตวั ผลการทดลองกับนักศึกษาผูเ้รียนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษในเมือง ilam ประเทศอิหร่าน จํานวน 60 คนพบว่า นักศึกษาทีบุคลิกภาพเปิดเผยทาํคะแนนความเขา้ใจในการอ่านไดสู้งกวา่นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวัอยา่งมีนียสาํคญัทางสถิติ  จากงานวิจยัในต่างประเทศ จะเห็นไดว้า่ งานวิจยัหลายชินไดท้าํการศึกษาวิจยัเกียวกบับุคลิกภาพของนักศึกษาทีเกียวขอ้งกบัทกัษะทางภาษาทงัดา้นการอ่านและการฟัง  ในขณะทียงัขาดงานวจิยัทางดา้นเดียวกนันีในประเทศไทย  อยา่งไรก็ตาม จากขอ้คน้พบของงานวิจยัในต่างประเทศจะเห็นไดว้่า ผลงานวิจยัยงัมีความขดัแยง้กนัอยู่ งานวิจยัของ Andriyani (2016) และ Mall-Amiri & Nakhaie (2013) ไดข้อ้สรุปว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวัสามารถทาํคะแนนความเขา้ใจในการอา่น และคะแนนในการฟัง สูงกวา่กลุ่มนกัศึกษาบุคลิกภาพเปิดเผย โดยใหเ้หตุผลวา่ กลุ่มผูที้มีบุคลิกภาพเก็บตวัสามารถให้ความสนใจกบัเนือหาทีกาํลงัทาํอยู ่(Working Memory) ไดดี้กว่ากลุ่มทีมีบุคลิกภาพเปิดเผย ในขณะที Nurianfar, Azizi 
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Far, & Gowhary (2014) กลบัพบว่า นักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวั  วธิีดําเนินการวิจัย . ตวัแปรและสมมติฐาน  งานวิจยัชินนีมีวตัถุประสงค์ทีตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านระหว่างบุคคลทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยกบับุคลิกภาพเก็บตวัในสภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนั ตวัแปรตน้ในงานวิจยันีมี 2 ตวัแปรไดแ้ก่ ตวัแปรบุคลิกภาพ 2 ระดบั (บุคลิกภาพแบบเปิดเผยและแบบเก็บตวั) และตวัแปรตน้สภาพแวดลอ้มในขณะอ่านขอ้ความ 2 ระดบั (ฟังเพลงและไม่ไดฟั้งเพลง) ตวัแปรตามเป็นคะแนนความเขา้ใจในการอ่านเอกสาร  . การออกแบบการทดลอง  การวิจยัครังนีเป็นงานวิจยัเชิงการทดลองทีมีรูปแบบการทดลองเป็นแบบ 2x2 การเปรียบเทียบระหว่างบุคคล (between factorial design) ประกอบดว้ย 2 ระดบัของตวัแปรบุคลิกภาพ และ  ระดับของตวัแปรสภาพแวดลอ้มในขณะอ่าน ทาํใหมี้กลุ่มทดลองทงัหมด 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มทดลอง 1 เป็นกลุ่มทีมีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยอ่านเอกสารพร้อมกบัฟังเพลง กลุ่มทดลอง 2  เป็นกลุ่มทีมีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยอ่านเอกสารโดยไม่ไดฟั้งเพลง กลุ่มทดลอง 3 เป็นกลุ่มทีมีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองมีบุคลิกภาพเก็บตวัอ่านเอกสารพร้อมกบัฟังเพลง และกลุ่มทดลอง  กลุ่ม เป็นกลุ่มทีมูเ้ขา้ร่วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเก็บตวัอ่านเอกสารโดยไม่ไดฟั้งเพลง งานวิจยันีเลือกใชรู้ปแบบการทดลองแบบการเปรียบเทียบระหวา่งบุคคล ดงันนัผูเ้ขา้การทดลองทีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย  คนจะถูกสุ่มใหเ้ขา้กลุ่มการทดลอง  หรือ 2 ส่วนผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตวั 1 คนจะถูกสุ่มใหเ้ขา้กลุ่มทดลอง  หรือ 4 . การวดัผลการทดลอง  ในงานวิจยันีจะวดัผลความเขา้ใจในการอ่านเป็นคะแนนทีตอบไดถู้กตอ้งจากการอ่านบทความข่าวทงัหมด 3 ข่าว ซึงประกอบดว้ยข่าวทีมีเนือหาทีมีอารมณ์ความรู้สึกเศร้า สนุกสนาน และข่าวกลางๆ ทีมีเนือหาทวัไปทีไม่มีอารมณ์เขา้ไปเกียวขอ้ง เพือมิให้เกิดความลาํเอียงของเนือหาของข่าวทีมีต่อการจดจาํ เพราะทฤษฎี Pollyanna Principle และผลงานวิจัยทางจิตวิทยา ไดชี้ให้เห็นวา่ สิงทีผ่อนคลายหรือทาํให้รู้สึกดี จะทาํให้บุคคลจาํไดแ้ม่นยาํมากและนานกวา่สิงทีหดหู่หรือสะเทือนใจ ส่วนสิงทีเป็นกลางไม่ผ่อนคลายหรือไม่หดหู่ พบว่าบุคคลจะจาํไดน้้อยทีสุด (Matlin, 2012)   ข่าว 1 ข่าวจะมีคาํถามทีเกียวขอ้งทงัหมด 5 คาํถาม คะแนนเตม็ของการอ่านข่าวทงัหมด 15 คะแนนต่อบุคคล . สมมติฐานการทดลอง บุคลิกภาพเป็นปัจจยัหนึงทีแสดงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล บุคคลทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยจะเป็นผูที้สนใจต่อผูค้นและสิงต่าง ๆ ทีอยูร่อบตวั สนใจต่อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในโลกภายนอกมากกวา่จะจดจ่อสนใจเฉพาะเรืองของตนหรือภายในใจตนเองเท่านัน มีความสนใจในการเขา้สังคม ชอบสังคมชอบพบปะผูค้นมากกว่าสิงของ ชอบสมาคม ในขณะทีบุคคลทีมีบุคลิกภาพเก็บตวัจะเป็นจะมีแนวโนม้ทีจะเก็บตวั เก็บความทุกขไ์วก้บัตนเอง ไม่มีความมนัใจในตวัเอง ทีจะต่อสู้กบัเหตุการณ์ภายนอก ชอบคิด ชอบทาํอะไรเงียบ ๆ อยูค่นเดียว และชอบครุ่นคิดคนเดียว (คนึง ตรงต่อกิจ, 2553) และจากงานวจิยัของ Andriyani ( ) และ Mall-Amiri & Nakhaie ( ) พบวา่นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวัสามารถทาํคะแนนความเขา้ใจในการอ่าน และคะแนนในการฟัง สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาบุคลิกภาพเปิดเผย ในขณะที Nurianfar, Azizi Far, & Gowhary ( ) กลบัพบว่า นักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวั จึงทาํใหส้มมติฐานวจิยันี เป็นดงันี  
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.  ปัจจยับุคลิกภาพส่งผลต่อความเขา้ใจในการอา่น กลุ่มทดลองทีมีบุคลิกภาพเก็บตวัจะมีคะแนนความเขา้ใจในการอา่นแตกต่างกลุ่มทดลองทีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย 4.2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการอ่านเอกสารส่งผลต่อความเขา้ในการอ่าน กลุ่มทดลองทีอ่านเอกสารทีไม่ไดฟั้งเพลงจะมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างจากกลุ่มทดลองทีอ่านเอกสารพร้อมฟังเพลงดว้ย 4.3  ปัจจยับุคลิกภาพร่วมกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการอ่านส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน .ผูเ้ขา้ร่วมการทดลอง ในการทดลองนี ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองเป็นนกัศึกษา ของมหาวทิยาลยัจาํนวน 100 คน โดยทาํการสุ่มขอความอนุเคราะห์จากนกัศึกษาทีเขา้มาใชบ้ริการในหอสมุดกลางของมหาวทิยาลยั ซึงจะมีนกัศึกษามาจากหลากหลายคณะ และเป็นสถานทีทีเหมาะสมกบัการทดลอง เพราะเป็นบริเวณทีนกัศึกษาคุน้เคยใชเ้ป็นทีอ่านหนงัสือ .เครืองมือทีใชใ้นการทดลอง เครืองมือทีใชใ้นการทดลองจะประกอบแบบทดสอบบุคลิกภาพเปิดเผยและเก็บตวัทีพฒันาขึนโดย (รสชรินทร์ ฉายแก้ว, 2536) ถูกคัดเลือกมาเฉพาะข้อคําถามทีเป็นคําถามเกียวข้องกับบุคลิกภาพมิติเปิดเผยกับเก็บตัวเท่านัน (Extroversion-Introversion dimension) มีจํานวนทังหมด 10 ข้อคําถามซึงมีค่าความเชือมัน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Cronbach’s Alpha coefficient) เท่ากบั 0.6932  และในงานวิจยันีไดท้าํการทบทวนวิเคราะห์ค่าความเชือมนัโดยใช้สูตรเดียวกนักบัจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 30 คนได้ค่าความเชือมนัเท่ากับ 0.7 ซึงใกลเ้คียงกบังานวิจยัตน้ฉบับ    เอกสารเพือใชท้ดสอบความเขา้ใจในการอ่านมีทงัหมด 3 เรือง 2 เรืองเป็นเรืองทีนาํมาจาก 1) ข่าวทีมีเนือหาหดหู่ เป็นข่าวเกียวกบัการฆาตกรรม และ 2) ข่าวทีมีเนือหากลางมิไดส่้งผลต่ออารมณ์ของผูอ่้าน เป็นข่าวเกียวกบัการกีฬา ส่วนเรืองที 3 เป็นเรืองทีแต่งขึนเองจากเหตุการณ์จริงของนักศึกษาโดยมีเนือหาทีทําให้ผู ้อ่านเกิดความขําขัน ตลก สนุกสนาน แบบทดสอบความเขา้ใจในการอา่นเป็นขอ้คาํถามทีใชท้ดสอบความจาํและความเขา้ใจเกียวกบัเนือหาในเรืองทีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองไดอ่้าน คาํถามทีถูกสร้างขึนจาํนาํมาจากเนือเรืองทีอ่านเท่านนั แต่ละเรืองจะมีคาํถามอยู ่5 ขอ้ การสร้างคาํถามจะเลียนแบบการสร้างคาํถามในการทดลองเรืองการอ่านของ (Matlin, 2012) ซึงมีอยูส่องลกัษณะ คือ คาํถามถูกสร้างขึนในลกัษณะทีมีเนือหาตามทีปรากฏในเนือหาทีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองไดอ่้านจริง บางคาํถามเป็นจะคาํถามทีมีความใกลเ้คียงกบัเนือหาทีอ่านแต่มีบางส่วนเปลียนแปลงไปเล็กนอ้ยแต่ไม่ไดเ้ปลียนความหมายหลกัของประโยค (Lexical Change) และบางคาํถามจะเป็นคาํถามทีถูกเปลียนแปลงความหมายไป (Semantic Change) ตวัอยา่งเช่น เนือหาในข่าวไดก้วา่ไว ้“น.ส.พรทิพย ์อายุ  ปี เป็นพนักงานของคลินิกทําฟัน สภาพศพนอนหงายอยู่บนทีนอน”  คําถามทีถูกสร้างขึนในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเล็กนอ้ย (Lexical Change) เช่น การเปลียนชือ “น.ส.ภรทิพย ์อายุ 3  ปี เป็นพนกังานของคลินิกทาํฟัน สภาพศพนอนหงายอยูบ่นทีนอน” ส่วนคาํถามทีเป็นการเปลียนแปลงเชิงความหมายของประโยค (Semantic change) เช่น “น.ส.พรทิพย ์มีสภาพนอนควาํอยูบ่นโตะ๊ในคลีนิกหมอฟัน อาย ุ  ปี”   เอกสารเนือหาทีใหผู้เ้ขา้ร่วมการทดลองอา่นจะแสดงดว้ยสไลด ์และคาํถามทีถามก็จะแสดงดว้ยสไลดโ์ดยให้ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองพิจารณาตดัสินใจวา่ คาํถามต่อไปนีอยูใ่นเนือหาทีผูอ้่านไดอ่้านไปก่อนหนา้หรือไม่ ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจะตอบคาํตอบแต่ละขอ้ลงในกระดาษคาํตอบทีเตรียมไวใ้ห้ คาํตอบจะเป็นการทาํเครืองหมาย / ลงในช่องถา้คาํถามนนัปรากฏอยูใ่นเรืองทีอ่านหรือไม่ .ระเบียบวธีิในการทดลอง ผูเ้ข้าร่วมการทดลองจะถูกขอให้ช่วยเหลือเขา้ร่วมการทดลอง โดยผูท้ดลองจะได้อธิบายให้กับผูเ้ขา้ร่วมการทดลองวา่ตอ้งทาํอะไรบา้ง เมือผูเ้ขา้ร่วมการทดลองยินดีทีจะให้ความช่วยเหลือก็เริมตน้ให้ทาํแบบทดสอบบุคลิก ภาพเพือแยกบุคลิกภาพแบบเปิดเผยหรือเก็บตวั ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจะถูกกาํหนดลงในกลุ่มทดลองทีอ่านเนือเรืองบนสไลดโ์ดยไม่ตอ้งฟังเพลงหรือในกลุ่มทดลองทีอ่านเนือเรืองบนสไลด์พร้อมกบัการใส่หูฟังเพือฟังเพลง  เมือผูเ้ขา้ ร่วมการทดลองอ่านเรืองแต่ละเรืองจบจะก็มีคาํถามทีตอ้งตอบทงัหมด 5 ขอ้ เมืออ่านครบสามเรืองก็จะเป็นการเสร็จสินการทดลอง ผูท้ดลองก็
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จะกล่าวขอบคุณในการใหค้วามช่วยเหลือในการศึกษาครังนี เพอืควบคุมการทดลองเป็นไปแนวทางเดียวกนั ในระหวา่งการทดลอง ผูท้ดลองจะนงัอยูก่บัผูเ้ขา้ร่วมการทดลองเพือเป็นผูค้วบคุมการกดสไลด์ ป้องกนัมิให้ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองกดสไลด์กลบัไปมาเอง  ผลการทดลอง  งานวิจยันีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัทางบุคลิกภาพและสภาพแวดลอ้มในระหวา่งการอ่านเอกสารกบัความเขา้ใจในการอ่านเอกสาร กบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการทดลองซึงเป็นนกัศึกษาทงัหมด 100 คน โดยวดัผลความเขา้ใจในการอา่นดว้ยจาํนวนคาํตอบทีถูกตอ้งจาก 15 ขอ้ในการอ่านเรืองราวทงัหมด 3 เรือง  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอา่นจามปัจจยังานวจิยันี จาํเป็นตอ้งวิเคราะห์คะแนนในการจาํแนกบุคลิกภาพของผูเ้ขา้ร่วมการทดลองก่อน             ตามคาํอธิบายการใชแ้บบทดสอบบุคลิกภาพของวลัภา สบายยิง (2542) ตอ้งทาํการรวมคะแนนจากแบบทดสอบบุคลิกภาพจาํนวน 20 ขอ้ นาํมาหาค่าเฉลีย (X ̅ = 33.83) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD=5.37) คาํนวณหาค่าคะแนนทีจะใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแบ่งบุคลิกภาพเป็นเปิดเผยและเก็บตวั เกณฑ์ทีใชค้าํนวณไดจ้าก ค่าเฉลียบวกด้วยค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเป็นเกณฑ์ส่วนบุคลิกภาพคะแนนสูง (X ̄̅H = 39.19) และค่าเฉลียลบดว้ยค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเป็นเกณฑ์ส่วนบุคลิกภาพคะแนนตาํ (X ̄̅L=28.46)    ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีคะแนนบุคลิกภาพสูงหรือเท่ากบัเกณฑค์ะแนนสูง (X ̄̅H) จะจดัเป็นกลุ่มผู ้ทีมีบุคลิกภาพเปิดเผย ส่วนผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีคะแนนบุคลิกภาพตาํกว่าหรือเท่ากบัเกณฑ์คะแนนตาํ (X ̄̅L) จะจดัเป็นกลุ่มผูที้มีบุคลิกภาพเก็บตวั แต่เพือให้ไดจ้าํนวนของผูเ้ขา้ร่วมในการทดลองแต่ละกลุ่มทดลองมีจาํนวนใกลเ้คียงมากทีสุด เกณฑ์คะแนนบุคลิกภาพตาํจะใช ้(X ̄̅L=29) และเกณฑค์ะแนนบุคลิกภาพสูงจะใช ้(X ̄̅H = 39) แทน ทาํให้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการทดลองแต่ละกลุ่มแสดงในตารางที 1 และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณาแสดงไดด้งัภาพที 1 
 ตารางท ี1 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการทดลองในแต่ละกลุ่มทดลอง 

สภาพแวดลอ้มในขณะอ่าน ปัจจยับุคลิกภาพ เปิดเผย เก็บตวั ไม่ไดฟั้งเพลง 13 9 ฟังเพลง 9 7  

  ภาพท ี1 ค่าเฉลียคะแนนความเขา้ใจในการอ่านแยกตามกลุ่มทดลอง 
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การวเิคราะห์ผลการทดลอง  ตารางท ี2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 
ปัจจยั ผลรวมของกาํลงัสองของค่าเบียงเบน df ความแปรปรวน F P 

สภาพแวดลอ้มในขณะอ่าน 2.738 1 2.738 1.39 0.247 บุคลิกภาพ 18.738 1 18.738 9.51 0.004 สภาพแวดลอ้มในขณะอ่าน X บุคลิกภาพ 6.011 1 6.011 3.051 0.09 
ขอ้ผิดพลาด (Error) 66.994 34 1.97   ทงัหมด (Total) 5025 38       

จากผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (ดงัตารางที 2) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยับุคลิกภาพส่งผลใหค้ะแนนความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 5% (P = 0.004, < . ) โดยกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่าน (X̅̄=11.95, SD=1.527) สูงกวา่กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพเก็บตวั (X̅̄=10.63, SD=1.310)  ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้มในขณะอ่านมิไดส่้งผลใหค้ะแนนความเขา้ในในการอ่านแตกต่างกนั(P = 0.247, > . )  ส่วนปัจจยับุคลิกภาพร่วมกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการอ่านก็มิไดส่้งผลใหค้ะแนนความเขา้ในการอ่านแตกต่างกนั (P = 0.09,> 0.05)   
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 ภาพท ี2 กราฟปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (interaction plot) จากผลการวิเคราะห์จึงมีหลกัฐานเพียงพอทีจะยอมรับสมมติฐานการทดลองของงานวิจัยนีทีระบุไวว้่า ปัจจัยบุคลิกภาพส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน โดยทีกลุ่มทดลองทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยจะมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านสูงกว่ากลุ่มทดลองทีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตวัอย่างนัยสําคญั (main effect of personality) แต่ยงัไม่มีหลักฐานเพียงพอทีจะยอมรับสมมติฐานการทดลองของงานวิจยันีทีระบุไวว้า่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการอ่านเอกสารส่งผลต่อความเขา้ในการอ่าน กลุ่มทดลองทีอ่านเอกสารทีไม่ไดฟั้งเพลงและกลุ่มทดลองทีอ่านเอกสารพร้อมฟังเพลงดว้ยมีคtแนนความเขา้ใจในการอ่านไม่แตกต่างกัน (no main effect of reading environment) และเช่นเดียวกัน ยงัไม่มีหลักฐานเพียงพอทีจะยอมรับสมมติฐานการทดลองของงานวิจยัทีระบุไวว้่า ปัจจยับุคลิกภาพร่วมกบัปัจจยัสภาพ แวดลอ้มในการอ่านส่งผลต่อความเขา้ในการอ่าน (no interaction effect)  สรุปผลการวจิัยและวจิารณ์ผล งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยับุคลิกภาพซึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มในขณะอ่านเอกสารซึงเป็นเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาหรือไม่ ผลการทดลองพบวา่ ปัจจยับุคลิกภาพทางด้านการปฏิสัมพนัธระหวา่งบุคคล (Extroversion-Introversion dimension) ส่งผลทาํให้คะแนนความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกัน โดยนักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ผลการทดลองในครังนีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ (Nurianfar, Azizi Far, & Gowhary, ) อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยตัวสามารถอ่านเอกสารเข้าใจได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด ในขณะทีนักศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตัวจะประสบปัญหาในการอ่านเอกสารมากขึนใน
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Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  317  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

สภาพแวดลอ้มทีตอ้งฟังเพลงไปพร้อมดว้ย จากรูปที 2 กราฟปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ชีให้เห็นว่า กลุ่มทดลองทีเป็นนักศึกษาบุคลิกภาพเก็บตัวอ่านเอกสารทีได้ฟังเพลงไปพร้อมด้วยมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านตาํทีสุด (X ̄̅=9.86, SD=0.9) ในขณะทีกลุ่มทดลองทีเป็นนกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยและฟังเพลงไปพร้อมดว้ยมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านสูงสุด  (X ̄̅=12.11, SD=1.167) ผลทีคน้พบไดจึ้งน่าสะทอ้นให้เห็นถึงคุณลกัษณะของบุคคลทีมีบุคิกภาพแตกต่างกัน เพราะบุคคลทีบุคลิกภาพเก็บตวัชอบชอบทาํอะไรเงียบ ๆ อยูค่นเดียวเมือตอ้งฟังเพลงในขณะทีอ่านเอกสารไปดว้ย ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกยอ่มทาํให้บุคคลกลุ่มนีไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกบัสิงทีกระทาํไดอ้ยูใ่นขณะนนั หน่วยความจาํ ณ ขณะนนั (Working Memory) ยอ่มไดสิ้งรบกวน ส่งผลความสามารถในการจดจาํ  ส่วนบุคคลทีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยเป็นบุคคลทีชอบปฏิบติัสมัพนัธ์กบัผูอื้น สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีมีสิงรบกวนได ้ดงันนับุคคลเหล่านีเมือฟังเพลงไปพร้อมกบัการอ่านเอกสารยงัคงสามารถทนทานต่อเสียงเพลงและยงัคงมีสมาธิจดจ่อกบัเอกสารทีกาํลงัอยูข่ณะนนัได ้ความสามารถในการจดจาํมิไดถู้กรบกวนดว้ยสภาพแวดลอ้ม จึงยงัทาํใหจ้ดจาํเรืองทีอ่านได ้ผลของวจิยัชินนีสนบัสนุนกบังานวจิยัทีผา่นมาในกลุ่มทีพบวา่ นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านสูงกวา่นกัศึกษาทีมีบุคลิกภาพเก็บตวัซึงทาํใหอ้นุมานนาํผลการศึกษาครังนีไปประยกุตใ์ชก้บันกัศึกษาเมือตนเองตอ้งอ่านหนงัสือตาํรา ควรจะมีสภาพแวดลอ้มภายนอกอยา่งไรทีจะช่วยส่งเสริมเพอืใหต้นเองสามารถเขา้ใจและจดจาํเนือหาในการอา่นไดดี้ และเมือตอ้งมาทาํการทดสอบทีวดัผลความทรงจาํในเนือหาและความเขา้ใจ นกัศึกษายอ่มาสามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรืออาจารยอ์าจจะนาํไปประยกุตใ์ชจ้ดักิจกรรมทีส่งเสริมให้นกัศึกษามีความเขา้ในการอ่านได้อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพ  แต่อยา่งไรก็ตาม จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งทีเหลือมาใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบในงานวจิยัมีจาํนวนนอ้ย เนืองจากใชเ้กณฑใ์นการจดักลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการทดลองกลุ่มคะแนนบุคลิกภาพสูงกบักลุ่มคะแนนบุคลิกภาพตาํ ตดัผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีคะแนนบุคลิกภาพกลางๆ ออกเพอืใหไ้ดผู้เ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพเปิดเผยและเก็บตวัแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  ดงันนัการทบทวนการดาํเนินการลกัษณะเดียวกนัทีมีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเพมิขึนจึงเป็นสิงทีไดรั้บการพจิารณาดาํเนินต่อไป เพอืใหผ้ลลพัธ์ของงานวจิยัทีมีระดบัความเชือมนัสูงขึน  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณนกัศึกษาวชิา CS275 ทีใหค้วามช่วยเหลือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล และทีขาดไม่ไดคื้อผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทุกคนเป็นผูที้เสียสละเวลาและใหค้วามช่วยเหลือในการทดลอง ทาํใหง้านวจิยัสาํเร็จลงได ้ เอกสารอ้างองิ คนึง ตรงต่อกิจ. . ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพกบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนิสิตคณะทนัตเพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. การศึกษาค้นคว้าด้สยตนเอง กศ.ม. (วิจยัและประเมนิผลการศึกษา). คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. รสชรินทร์ ฉายแกว้. .  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบทีสาํคญั แบบการเรียนกบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนิสิตนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา). คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. Andriyano, R. P. 2016. Comparative study of reading comprehension between students with introvert and students with extrovert personality at SMA N 2 Kalianda.  English Education Program. Lampung University. 
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Mall-Amiri, B. & Nakhaie,N. 2013. Comparing the performance of extrovert and introvert intermediate female EFL learners on listening and reading task. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World. Vol3(3), pp. 11-29. Matlin, M. 2012. Cognition. 8th Edition. Wiley Publishing Nurianfar, Y., Azizi Far, A. & Gowhary, H. 2014. The Analysis of reading strategies used by extrovert and introvert intermediate students in ilam Province, Iran.  Journal of Novel Applied Sciences. Vol 3 (12), pp. 1392-1402.                               
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ปัจจัยททีาํให้ประชาชนเลือกเข้าปฏิบัติธรรมทวีดัถําสุมะโน Factors effecting people selection for  dhavma practice at wat tham sumano  ธนากร โกมลวานิช * จุฬาพชิญ์ ยะทงั  ธนา แสงสุวรรณ  สกลุรัตน์ บุญสวา่ง  อนุวฒัน์ บุญคงแกว้  และ รังสิมนัต ์พว่งแสง  Thanakorn Komonwanit1* Chulapit Yatung1 Thana Sangsuwan1 Sagoonrut Boonsawang1 Anuwat Boonkongkaew1and Rungsiman Pongsang1  บทคดัย่อ   รายงานวิจยัฉบบันีมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาปัจจยัทีทาํให้บุคคลทวัในสนใจเขา้ศึกษาและปฏิบติัธรรมทีวดัถาํสุมะโน และเพือหาแนวทางในการทาํให้ประชาชนเขา้วดัเพือศึกษาและปฏิบัติธรรมให้มากขึน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารทางวชิาการ และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยการสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์ทีจาํพรรษาอยู่ทีวดัถาํสุมะโนไม่นอ้ยกวา่  ปี จาํนวน  รูป และสัมภาษณ์ผูที้มาปฏิบติัธรรมทีวดัถาํสุมะโน จาํนวน  คน ในช่วงระหวา่งวนัที  สิงหาคม  ถึงวนัที  ตุลาคม  จากการศึกษาวิจยัพบวา่ ปัจจยัทีทาํให้บุคคลทวัในสนใจเขา้ศึกษาและปฏิบติัธรรมทีวดัถาํสุมะโน ไดแ้ก่ ( ) เจา้อาวาสมีนโยบายในเผยแผ่ธรรมะให้กบัประชาชนดว้ยการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มาปฏิบัติธรรมภายในวดั  ( ) มีพระวิปัสสนาจารย ์และ ( ) มีการบริหารจดัการสํานักปฏิบัติธรรมทีช่วยให้ผูส้นใจสามารถปฏิบติัไดโ้ดยสะดวก ไดแ้ก่ การสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมสามารถทาํไดส้ะดวก มีกิจวตัรประจาํวนัทีชดัเจนและมุ่งเนน้ดา้นการปฏิบติัธรรม มีการจดัเตรียมสถานทีปฏิบตัิธรรมทีเงียบสงบ  มีอาหารสาํหรับผูป้ฏิบติัธรรม และมีทีพกัทีเหมาะสม  คาํสําคญั : ปฏิบตัิธรรม, วดั, พทุธศาสนา          ……………………………………………………………………………………………………………………....... 1*สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง  1*Department of Law, Facalty of Law, Thaksin University, Sub-district Banprow, District Papayom, Province Phatthalung 93210, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : gone2515@gmail.com 
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ABSTRACT  This research aimed to jront the factors that make people interested in taking care of their precepts and meditating at Wat Tham Sumano, and to find ways to bring people to the temple for obeying precepts and doing meditate more. The study collected data from academic papers and in-depth interviews. Interview with 2 monks who stay at the temple Wat Tham Sumano at least 5 years and interviewing 40 people those who practice at Wat Tham Sumano. The research found that the factors that make people interested in obeying precepts and doing meditate at the temple were as follows. ( 1 )  Abbot had a policy to spread the Dharma to people by encouraging people to practice meditation in the temple (2) there were meditation teachers ,and (3) the temple was managed so that people can practice the Dharma easily, it was convenient to apply for practicing meditation, daily routines focus on the practice, peaceful place for meditation ,provied is food for the meditator, and there were reasonable accommodations.  Keywords : meditation, temple, Buddhism  บทนํา    ศาสนาต่าง ๆ อยูคู่่กบัมนุษยม์านานนบัพนัปีแลว้ ทงันีเนืองจากศาสนามีความสาํคญัต่อมนุษยอ์ยา่งมาก เช่น ช่วยใหม้นุษยมี์หลกัในการดาํเนินชีวติ เป็นทียึดเหนียวจิตใจของมนุษยโ์ดยเฉพาะอยา่งยงิในเวลาทีมนุษยป์ระสบปัญหา หรืออยู่ในภาวะวิกฤต เนืองจากศาสนาทุกศาสนาสอนใหทุ้กคนเป็นคนดี ดงันนั หากบุคคลปฏิบติัตามหลกัคาํสอนทางศาสนาทีตนนบัถือ จะทาํให้บุคคลทุกคนอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสุข ปราศจากการเบียดเบียนซึงกนัและกนั    สาํหรับประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่นบัถือพุทธศาสนา โดยขอ้มูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติระบุวา่ ในปี พ.ศ.  ประเทศไทยมีผูที้นบัถือพุทธศาสนามากทีสุด จาํนวน .  ลา้นคน (สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ) โดยศาสนาพุทธสอนให้พุทธศาสนิกชนมีความเมตตา กรุณา เอือเฟือเผือแผ่ต่อผูอื้น นอกจากนนัพุทธศาสนายงัสอนให้ไม่เบียดเบียดเบียนผูอื้นรวมทงัไม่เบียดเบียนสตัวต์่าง ๆ ดว้ย โดยจะเห็นไดจ้ากพทุธศาสนาสอนในเรืองการทาํทาน และการรักษาศีล (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก, , หนา้ ) ไม่วา่จะเป็นศีล  ศีล  และศีล  ก็ตาม นอกนนัพุทธศาสนายงัสอนในเรืองกุศลกรรมบถ  ซึงหมายถึง กรรมดีอนัเป็นทางนาํไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุคติ  ประการ ไดแ้ก่ กายกรรม  (เวน้จากการเบียดเบียน เคารพกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอื้น และการเวน้จากการประพฤติผิดในกาม ) วจีกรรม  (ละการพดูเท็จ ละการพดูส่อเสียด ละการพดูคาํหยาบ ละการพดูเพอ้เจอ้ โดยพดูในสิงทีมีเหตุผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ) และมโนกรรม 3 (ไม่เพ่งเลง็อยากไดข้องผูอื้น ไม่มีจิตคิดร้าย มีความเห็นชอบ เช่น ผลวบิากกรรมดีกรรมชวัมี เป็นตน้ ) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), ) ดงันนั หากพุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้และนอ้มนาํเอาหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏิบตัิยอ่มทาํให้บุคคลทุกคนยอ่มสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข แต่อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนัพบวา่พุทธศาสนิกชนทีเขา้วดัมีจาํนวนลดลง จากการสาํรวจของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว รายงานเกียวกบัสถานการณ์การเขา้วดัของครอบครัวไทยในยคุปัจจุบนัวา่ มีการเขา้วดัทาํบุญร่วมกนัเฉลียเพียงเดือนละ  ครังเท่านนั (พระมหาขวญัชยั กิตติเมธี, , หน้า ) ซึงวดันอกจากเป็นสถานทีบวชเรียน ศึกษาและปฏิบติัธรรมของพระภิกษุแลว้ ยงัเป็นสถานทีอบรมสังสอนหลกัธรรมให้แก่ทงัพระภิกษุและบุคคลทวัไป หากประชาชนทวัไปเขา้วดันอ้ยลงยอ่มมีผลทาํให้ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นศีลธรรม หรือพระธรรมคาํสอนรวมทงัการนาํธรรมะไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัของประชาชนลดน้อยถอยลงไปด้วย เมือศีลธรรมเสือมทรามไปจากจิตใจของบุคคล 
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ย่อมทาํให้มีการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกนัมากขึน และก่อให้เกิดความไม่ปกติสุขขึนในสังคม ด้วยเหตุนีจึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาหาแนวทางในการทาํให้ประชาชนเขา้วดัเพือศึกษาและปฏิบติัธรรมให้มากขึนอยา่งไรก็ดี แมว้า่การเขา้วดัเพือศึกษาและปฏิบติัธรรมของประชาชนมีแนวโนม้ลดลงก็ตาม แต่มีวดับางแห่ง เช่น วดัถาํสุมะโน ซึงตงัอยูที่ ต.บา้นนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง ซึงวดัแห่งนีประชาชนทงัทีอยู่อาศยัอยู่ในจงัหวดัพทัลุง และประชาชนจากจงัหวดัอืน ๆ ยงัคงนิยมเดินทางมาศึกษาและปฏิบติัธรรมทีวดัแห่งนีเป็นจาํนวนมาก โดยในปี พ.ศ.  มีประชาชนเดินทางมาปฏิบตัิธรรมทีวดัถาํสุมะโนเป็นจาํนวนมากถึง ,  คน (วดัถาํสุมะโน, : ระบบออนไลน์) คณะผูว้จิยัจึงเห็นสมควรศึกษากรณีของวดัถาํสุมะโน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการทาํวิจยั ดงันี เพือศึกษาปัจจยัทีทาํให้บุคคลทวัไปสนใจเขา้ศึกษาและปฏิบติัธรรมทีวดัถาํสุมะโน เพือเป็นแนวทางให้กบัวดัอืน ๆ นาํไปประยกุตใ์ชก้บัวดัของตนเองได ้ซึงอาจส่งผลให้ประชาชนสนใจเขา้วดัเพือศึกษาและปฏิบตัิธรรมเพมิมากขึนต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย  งานวิจยันีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีวธีิดาํเนินการศึกษาวจิยั ดงันี      . ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง จากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ (Documentary Research) เช่น หนังสือ งานวิจยั วทิยานิพนธ์ การสมัภาษณ์ เป็นตน้ เพอืใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา   2. ศึกษาปัจจยัทีทาํให้บุคคลทวัไปสนใจเขา้ศึกษาปฏิบติัธรรมทีวดัถาํสุมะโน จาํนวน  คน แบ่งเป็นเพศหญิง  คน เพศชาย  คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึงผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยเตรียมแนวคาํถามการสมัภาษณ์ไวล่้วงหนา้               ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย           จากการศึกษาเรืองปัจจัยทีทําให้ประชาชนเลือกเขา้ปฏิบัติธรรมทีวดัถาํสุมะโน มีผลการศึกษา และสามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปนี           .เจ้าอาวาสมนีโยบายในเผยแผ่ธรรมะให้กับประชาชนด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัตธิรรมภายในวัด  เนืองจากเจา้อาวาสมีอาํนาจหน้าทีในการจดักิจการต่าง ๆ ภายในวดั โดยทงัพระภิกษุและฆราวาสจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตามคาํสงัของเจา้อาวาส มิฉะนนั เจา้อาวาสอาจสังใหพ้ระภิกษาหรือฆราวาสทีไม่อยูใ่นโอวาทของเจา้อาวาสออกไปเสียจากวดัได ้ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.  มาตรา  และมาตรา  และนอกจากนนัตามพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์พ.ศ.  มาตรา  ( ) บญัญติัให้เจา้อาวาสมีหนา้ทีใหก้ารศึกษาอบรมและสงัสอนพระธรรมวนิยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ ์การใหค้าํแนะนาํสงัสอนเกียวกบัหลกัธรรมทางพทุธศาสนาแก่ฆราวาส จึงเป็นสิงทีเจา้อาวาสพงึกระทาํ (พทัยา สายหู, , หนา้ ) และเป็นบทบาทของเจา้อาวาส แต่ในปัจจุบนัมีเจา้อาวาสเป็นจาํนวนมากทียงัมิไดท้าํตามบทบาทหนา้ทีของตนในการให้คาํแนะนาํสงัสอนพระธรรมวินยัแก่คฤหัสถ ์มหาเถรสมาคมซึงเป็นองคก์รสูงสุดในการปกครองคณะสงฆไ์ทย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.  และถือว่าเป็นผูน้ําทางด้านการปกครองคณะสงฆ์ ซึงผูน้ ําความสําคญัต่อองค์กร ความสาํเร็จขององคก์รนนัผูน้าํถือวา่มีส่วนสาํคญั โดยผูน้าํจะตอ้งสร้างแรงจูงใจและสิงเร้าแก่ผูต้ามใหพ้ฒันาตนเองเพอืให้ประโยชน์แก่หน่วยงาน (สุพตัรา สุภาพ, , หน้า ) โดยการปกครองคณะสงฆ์จะประสบความสาํเร็จหรือไม่ ผูน้าํถือเป็นส่วนสาํคญั เนืองจากในปัจจุบนัเจา้อาวาสจาํนวนไม่ทาํหนา้ทีในการใหก้ารอมรมสงัสอนพระธรรมวนิยัแก่คฤหสัถต์ามบทบาทหน้าทีของตน ดงันนัมหาเถรสมาคม ในฐานะเป็นผูน้าํของคณะสงฆ์จึงควรตอ้งสร้างแรงจูงในหรือกระตุน้ให้เจา้อาวาสวดัต่าง ๆ มุ่งเนน้การเผยแผ่ธรรมะให้กบัประชาชนดว้ยการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดัให้มาก
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ขึน และหากเจา้อาวาสซึงเป็นผูน้าํของวดัให้ความสาํคญักบัการเผยแผ่ธรรมะให้กบัประชาชนดว้ยการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดั ก็จะทาํให้การการอมรมสงัสอนพระธรรมวินยัแก่คฤหัสถป์ระสบความสาํเร็จไดไ้ม่ยาก แต่ถา้เจา้อาวาสไม่สนับสนุนหรือไม่ให้ความสําคญัเรืองการเผยแผ่ธรรมะให้กบัประชาชนดว้ยการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มาปฏิบตัิธรรมภายในวดั การอบรมสงัสอนธรรมะแก่ประชาชนก็จะประสบความสาํเร็จไดย้าก      จากการศึกษาพบว่า เจ้าอาวาสของวดัถาํสุมะโนทุกรูปจะให้เน้นการเผยแผ่ธรรมะให้กับประชาชนด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดั ดว้ยการถือศีลและปฏิบตัิสมาธิภาวนา ซึงแตกต่างจากวดัทวัไปซึงส่วนใหญ่มีเพียงการทาํบุญตกับาตรเฉพาะในช่วงเทศกาล หรือเฉพาะเวลางานประเพณีต่าง ๆ เท่านนั ซึงยงัไม่ตอบสนองความตอ้งการของพทุธศาสนิกชนบางส่วนทีนอกจากจะตอ้งการทาํบุญตกับาตรแลว้ ยงัตอ้งการถือศีลและปฏิบติัธรรมดว้ยการทาํสมาธิหรือการเจริญวปัิสสนาทีวดัอีกดว้ย ทงันีเนืองจากการทาํบุญในพทุธศาสนามิไดมี้เฉพาะการทาํบุญตกับาตร ซึงถือเป็นการให้ทานเท่านนั แต่การทาํบุญในพุทธศาสนายงัมีการรักษาศีล ซึงถือวา่ไดบุ้ญมากกวา่การให้ทาน และนอกจากนนัยงัมีการทาํสมาธิ ซึงผูท้าํสมาธิจะไดบุ้ญมากกวา่การรักษาศีล (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, )  . มีพระวิปัสสนาจารย์หรือพระครูวิปัสสนาจารย์  โดยพระวิปัสสนาจารยจ์ะทาํหนา้ทีสอนกรรมฐานตามหลกัของพุทธศาสนาใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัธรรม โดยพระวิปัสสนาจารยจ์ะตอ้งผ่านการอบรมดา้นวิปัสสนามาแลว้ จึงจะสามารถแนะนาํสงัสอนแนวทางในการเจริญวิปัสสนาจารยที์ถูกตอ้งแก่ผูป้ฏิบติัธรรม สามารถสอบอารมณ์ของผู ้เจริญวิปัสสนาได้ สามารถปรับปรุงแกไ้ขให้กับผูที้ยงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้งได ้ซึงคุณสมบัติของพระวิปัสสนาจารย์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของครูทีดี กล่าวคือ การมีความรอบรู้ และสอนดี เป็นตน้ (ธีรศกัดิ ,  )  ในขณะทีวดัทวั ๆ ไปนนัจะไม่มีพระวิปัสสนาจารยที์มีความรู้ความเชียวชาญ จึงไม่สามารถใหค้วามรู้ หรือไม่สามารถแนะนาํสังสอนแนวทางในการเจริญวิปัสสนาให้แก่ประชาชนทีมาปฏิบัติธรรมได้ จึงทําให้คนเข้าวดันัน ๆ  น้อยลง เนืองจากไม่มีสิงทีตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติัธรรม และไม่ทาํให้คนเชือถือศรัทธราพอทีจะจูงใจให้คนเขา้วดัได ้         .มสีถานทปีฏิบัตธิรรมทเีงยีบสงบ  วดัถาํสุมะโนมีทาํเลทีตงัอยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควร มีลกัษณะเป็นภูเขาลอ้มรอบและอยูท่่ามกลางธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ จึงมีความเงียบสงบ ร่มรืน มีความเป็นธรรมชาติและไม่มีสิงรบกวน ไม่วา่จะเป็นดา้นมลภาวะดา้นเสียง ฝุ่ นควนั หรือกลิน  ทาํใหผู้ป้ฏิบติัธรรมสามารถปฏิบตัิไดโ้ดยสะดวก ไม่มีสิงรบกวนทีทาํให้ผูป้ฏิบติัธรรมเสียสมาธิ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเรืององคป์ระกอบของการเรียนรู้ ซึงเห็นวา่ นอกจากองค์ประกอบดา้นตวัผูเ้รียน และองคป์ระกอบดา้นตวัครูแลว้ องค์ประกอบดา้นสิงแวดลอ้มบรรยากาศและสถานทีเรียนรู้จะตอ้งมีความเหมาะสม ซึงเป็นอีกองคป์ระกอบทีสาํคญัองคป์ระกอบหนึงของการเรียนรู้ (เชียรศรี, ) ในขณะทีวดัทวัไป โดยเฉพาะวดัอยูใ่นเขตเมืองแมจ้ะมีสถานทีปฏิบติัธรรม แต่จะมีอุปสรรคในการปฏิบติัธรรม เนืองจากมีมลภาวะทงัมลภาวะทางเสีย ฝุ่ นควนัจากรถยนต์ หรือฝุ่ นควนัทีมาจากการก่อสร้าง หรือโรงงานทีตงัอยู่ใกลก้ับวดั ซึงเป็นอุปสรรคต่อการทาํสมาธิเนืองจากมีมลภาวะต่าง ๆ ทงัมลภาวะทางเสียง กลิน ฝุ่ น และควนัรบกวน      4.มีทีพักทีเหมาะสม สถานทีพกัถือเป็นสิงจาํเป็นและมีความสําคญัสําหรับผูป้ฏิบตัิธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีมีการปฏิบติัธรรมต่อเนืองกนัเป็นเวลาหลายวนั เพราะทีพกัอาศยันนัตามทฤษฎีลาํดบัขนัของความตอ้งการของอบัราฮมั มาสโลว ์เป็นความตอ้งการของมนุษยข์นัที  ในบรรดาความตอ้งการของมนุษยท์งั  ขนั โดยเป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย เช่น ความตอ้งการดา้นอาหาร ความตอ้งการดา้นทีอยูอ่าศยั เป็นตน้ (ขมุทอง, ) โดยวดัถาํสุมะโนมีทีพกัสาํหรับผูป้ฏิบติัธรรมอยา่งเพียงพอ โดยแบ่งเป็นอาคารแยกชาย หญิงชดัเจน และนอกจากนนัยงัมีเครืองนอน เช่น เสือ หมอน ผา้ห่ม เตรียมไวส้าํหรับผูป้ฏิบติัธรรมดว้ย  ในขณะทีวดัทวัไปจะไม่มีการจดัเตรียมสถานทีพกัไวส้าํหรับผูป้ฏิบติัธรรม ในกรณีทีมี
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การจดัให้มีการปฏิบัติธรรม ผูป้ฏิบัติสามารถใช้พืนทีภายในวดัเป็นทีพกัไดต้ามอธัยาศัย ไม่มีการแยกชายหญิง ทาํให้ผู ้ปฏิบตัิธรรมไม่ไดรั้บความสะดวกในการทาํกิจวตัรประจาํวนัของตน      . มีอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติธรรม อาหารถือเป็นปัจจัย  จึงเป็นสิงจาํเป็นสําหรับผูป้ฏิบัติธรรมทาํนองเดียวกับความตอ้งการดา้นทีพกั เพราะตามทฤษฎีลาํดบัขนัของความตอ้งการของอบัราฮมั มาสโลว ์ความตอ้งการอาหาร เป็นความตอ้งการของมนุษยข์นัที  ในบรรดาความตอ้งการของมนุษยท์งั  ขนั โดยเป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย เช่น ความตอ้งการดา้นอาหาร ความตอ้งการดา้นทีอยูอ่าศยั เป็นตน้ (ขุมทอง, ) วดัถาํสุมโนมีการการเตรียมอาหารไวใ้ห้สาํหรับผู ้ปฏิบัติธรรม วนัละ  มือ โดยผูป้ฏิบติัไม่ตอ้งนาํอาหารมาเอง  โดยมีแม่ครัว และสถานทีประกอบอาหารทีถูกสุขลกัษณะ เมือผูป้ฏิบติัธรรมไม่มีความกงัวลในเรืองอาหาร ทาํให้ผูป้ฏิบติัธรรมสามารถปฏิบติัธรรมไดโ้ดยสะดวก สร้างความพึงพอในให้แก่ผูป้ฏิบติัธรรม ทาํใหอ้ยากกลบัมาปฏิบติัธรรมอีกในอนาคต  ในขณะทีวดัทวัไปส่วนใหญ่ไม่มีการจดัเตรียมอาหารไวส้าํหรับผูป้ฏิบติัธรรม บางครังผูป้ฏิบตัิออกไปซืออาหารจากภายนอกวดั บางครังร้ายทีจาํหน่ายอาหารอยูห่่างจากวดั ทาํใหผู้ป้ฏิบติัธรรมไม่ไดรั้บความสะดวก            . การสมัครเข้าปฏิบัตธิรรมสามารถทาํได้สะดวก กล่าวคือ ผูส้นใจสามารถสมคัรเขา้ปฏิบตัิธรรมไดทุ้กวนัตลอดทงัปี และไม่จาํกดัจาํนวน ไม่จาํกดัเพศ และวยัของผูป้ฏิบติัธรรม นอกจากนนัผูส้นใจยงัสามารถกรอกใบสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมผ่านเว็บไซต์ นอกเหนือจากการกรอกใบสมัครด้วยตนเองทีวัดถําสุมะโน นอกจากนันวดัถําสุมะโนมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการสมคัรเขา้ปฏิบตัิธรรมผ่านเวบ็ไซต์ของวดั จึงทาํให้บุคคลทีสนใจสามารถรับรู้ข่าวสารไดใ้นวงกวา้ง จะเห็นไดว้า่สมคัรเขา้ปฏิบตัิธรรมทีวดัถาํสุมะโนสามารถทาํไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความพึงพอใจและแนวคิดเกียวกับความพึงพอใจในบริการ (ประดบั, )  ในขณะทีวดัอืน ๆ บางวดัไม่มีการเปิดรับสมคัรเขา้ปฏิบตัิธรรม หรือบางวดัมีการเปิดรับสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรม แต่เปิดรับสมคัรเปิดรับปีละ  ครัง หรือเปิดรับตามช่วงระยะเวลาทีวดักาํหนด ซึงในช่วงเวลาทีวดัเปิดรับสมคัร ผูที้สนใจอาจไม่วา่งหรือติดภารกิจก็จะไม่สามารถสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมได ้นอกจากนนัหลายวดัทีมีการรับสมคัรเพือเขา้ปฏิบติัธรรม มกัใชว้ิธีการขึนป้ายประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรเขา้ปฏิบติัหนา้วดัเท่านนั ทาํให้การประชาสัมพนัธ์จาํกดัอยูใ่นวงแคบ เฉพาะคนในชุมชนทีวดัตงัอยูเ่ท่านนัทีทราบข่าวการรับสมคัรเพอืปฏิบตัิธรรม เหตุดงักล่าวมีส่วนทาํใหค้นเขา้วดัเพอืปฏิบตัิธรรมลดลง   . มีกิจวัตรประจาํวนัทีชัดเจนและมุ่งเน้นด้านการปฏิบัติธรรม วดัถาํสุมะโนมีตารางกิจวตัรประจาํทีชดัเจนวา่ในแต่ละวนัผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งทาํกิจกรรมอะไรบา้ง และทาํกิจกรรมในเวลาใด โดยกิจวตัรประจาํวนัของผูป้ฏิบตัิธรรมมุ่งเนน้ดา้นการภาวนาด้วย เช่น สวดมนต์ทาํวตัรเช้า และเยน็ ร่วมกิจกรรมถวายทาน และเขา้ปฏิบัติธรรมภาวนา เป็นตน้ และนอกจากนนั ผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรมตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามทีวดักาํหนด เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น นอกจากนนัผูป้ฏิบติัธรรมจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบทีทางวดักาํหนด เช่น ห้ามใชโ้ทรศพัท์มือถือ เครืองสือสารทุกชนิด ในระหวา่งเวลาทีเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น ในเวลาสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ในหอฉันและในโอกาสทีจะตอ้งร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในขณะทีกิจวตัรประจาํของวดัทวัไปจะเป็นกิจกรรมของพระสงฆ์เท่านัน เช่น สวดมนต์ การตกับาตร โดยจะไม่มีกิจกรรมดา้นการปฏิบติัธรรม ทาํให้ในช่วงทีไม่ใช่ช่วงเทศกาลหรือวนัสาํคญัทางศาสนาประชาชนเขา้วดัไม่มาก ส่วนใหญ่จะนิยมเขา้วดัในช่วงเทศกาลหรือช่วงวนัสาํคญัทางศาสนามากวา่ เช่น วนัเขา้พรรษา วนัวสิาขบูชา เป็นตน้       
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สรุปผลการวจิัย            . เจ้าอาวาสตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัด  เนืองจากเจ้าอาวาสมีอาํนาจหน้าทีในการจัดกิจการต่าง ๆ ภายในวดั หากเจ้าอาวาสไม่อนุญาตหรือไม่สนับสนุนให้ประชาชนเขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดั กิจกรรมดงักล่าวก็จะเกิดขึนไม่ไดเ้ลย       . มพีระวิปัสสนาจารย์  เนืองจากพระวปัิสสนาจารยจ์ะเป็นผูที้ทาํหนา้ทีแนะนาํสงัสอนเกียวกบัการเจริญวปัิสสนาหรือการปฏิบติัธรรมทีถูกตอ้งแก่ประชาชน ทาํใหก้ารปฏิบติัธรรมของผูป้ฏิบติัธรรมดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรืน    . มีการบริหารจัดการทช่ีวยให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัตธิรรมได้โดยสะดวก วดัควรมีการบริหารจดัการเพืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัธรรมในดา้นต่าง ๆ ดงันี       .  การสมัครเข้าปฏิบัติธรรมสามารถทําได้ดโญสะดวก กล่าวคือ ผูส้นใจสามารถสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมไดทุ้กวนัตลอดทงัปี และไม่จาํกดัจาํนวน ไม่จาํกดัเพศ และวยัของผูป้ฏิบตัิธรรม นอกจากนนัควรมีช่องทางให้ผูส้นใจสามารถกรอกใบสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้นอกเหนือจากการกรอกใบสมคัรดว้ยตนเอง    .  มีกิจวตัรประจําวนัทชัีดเจนและมุ่งเน้นด้านการปฏิบัติธรรม วดัจะตอ้งมีตารางกิจวตัรประจาํทีชดัเจนวา่ในแต่ละวนัผูป้ฏิบตัิธรรมตอ้งทาํกิจกรรมอะไรบา้ง และทาํกิจกรรมในเวลาใด โดยกิจวตัรประจาํวนัของผูป้ฏิบตัิธรรมมุ่งเนน้ดา้นการภาวนา  และนอกจากนนั ผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรมตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามทีวดักาํหนด เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น นอกจากนนัวดัทีเป็นสํานักปฏิบตัิธรรมจะตอ้งมีระเบียบปฏิบัติทีชดัเจนสําหรับผูเ้ขา้มาปฏิบตัิธรรมภายในวดั เช่น เรืองการแต่งกาย การปฏิบตัิตนภายในวดั เป็นตน้ เพอืส่งเสริมให้การปฏิบติัธรรมเป็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพอืความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวดั          .  มีสถานทีปฏิบัติธรรมทีเงียบสงบ  วดัควรตอ้งมีสถานทีปฏิบัติธรรมให้มีความเงียบสงบ ไม่มีสิงรบกวน  เพือใหผู้ป้ฏิบติัธรรมสามารถปฏิบติัไดโ้ดยสะดวก ไม่มีสิงรบกวนทีทาํใหผู้ป้ฏิบติัธรรมเสียสมาธิ    .  มีอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติธรรม วดัควรตอ้งเตรียมอาหารไวใ้ห้สาํหรับผูป้ฏิบติัธรรม  เพือให้ผูป้ฏิบติัธรรมไม่ตอ้งกงัวลในเรืองอาหาร ทาํใหผู้ป้ฏิบติัธรรมสามารถปฏิบตัิธรรมไดโ้ดยสะดวก      .  มีทีพักทีเหมาะสม สถานทีพกัถือเป็นสิงจาํเป็นและมีความสําคญัสําหรับผูป้ฏิบตัิธรรม โดยวดัทีเป็นสํานักปฏิบตัิธรรมควรทีพกัสาํหรับผูป้ฏิบตัิธรรมอยา่งเพียงพอ โดยแบ่งเป็นอาคารแยกชาย หญิงชดัเจน            
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เอกสารอ้างองิ ขมุทอง สุจิระพงษ.์ . ความพงึพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทแอลเอม็จ ีประกันภัยจํากัดสาขาอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัวไป, มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. เชียรศรี ววิธิสิริ. . จิตวทิยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, กรุงเทพฯ. ธีรศกัดิ อคัรบวร. . ความเป็นครูไทย. พิมพค์รังที . ก.พลพิมพ(์ ), กรุงเทพฯ.   ประดบั นวลละออง. . ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของสาํนกัทะเบียนอาํเภอบนันงัสตา จงัหวดั ยะลา. ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการพฒันาสงัคม, สถาบนับณัฑิตพฒันบริ หารศาสตร์. พทัยา สายหู. . ความเข้าใจเกยีวกับกลไกของสังคม. พิฆเนศ, กรุงเทพฯ. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. แหล่งทีมา http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%A1%D8%C8%C5%A1%C3%C3%C1%BA%B6_10#find ,  กุมภาพนัธ์ . พระมหาขวญัชยั กิตติเมธี. . พระวทิยากรกระบวนธรรม รุ่น . ข่าวสด  พฤษภาคม . วดัถาํสุมะโน. . สถิตผิู้ปฏิบัติธรรม. แหล่งทีมา http://www.xn--l3cej5a1au7bdl5d6f8c8b.com/stat, 2  กุมภาพนัธ์ . สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. . วธิีสร้างบุญบารม.ี พิมพค์รังที , บริษทั พิมพส์วยจาํกดั, กรุงเทพฯ. สุพตัรา สุภาพ. . การบริหารงานมีประสิทธิภาพ (เล่ม ). ธรรมนิติ, กรุงเทพฯ. สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. .  ข้อมูลพืนฐานทางพระพุทธศาสนาปี . สาํนกังานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ, นครปฐม.              
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การศึกษาความต้องการสือสิงพมิพ์ความจริงเสริมคชลักษณ์ช้างสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวดัสุรินทร์ Research Needs on Realistic Digital Media Development For  Elephant Morphology at Elephant Study Centre in Sur in Province  สุธิดา ติงมหาอินทร์1* อุมาพร ไชยสูง2 จนัทร์ดารา สุขสาม3 และ ประวิทย ์โยธาศิริ4 Sutida Tingmahain1*, Umaporn Chaisoong 2 Jandara Suksam3 and Pravit Yothasiri4  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคที์จะศึกษาความตอ้งการสือสิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนกัท่องเทียว เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน  คน ตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือโดยผูเ้ชียวชาญ (IOC) โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) ใชส้ถิติพนืฐาน ไดแ้ก่ค่าร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาํเสนอดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีความตอ้งการชมสือฯ ผ่านสิงพิมพบ์นแผ่นพบัแบบไม่เป็นทางการ (informal) ลกัษณะตวัอกัษรแบบ SuperspaceBold ใช้โทนสีทีให้ความเยือกเยน็ (Cool) โดยมีองค์ประกอบของสือเป็นวีดีทศัน์และให้ความสําคญัในการใชสี้สันและเทคนิคทีเหมาะสม ( ̅= . ) และตอ้งการเห็นความสามารถในการเชือมต่อเครือข่ายและการแสดงผลวีดีทศัน์และการแสดงผลวีดีทศัน์อยา่งต่อเนือง ผา่นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์(Android Platform) ( ̅= 4.14)     คาํสําคญั : คชลกัษณ์, สือความจริงเสริม, ความตอ้งการ              
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ABSTRACT   This research aims to study the realistic digital media needs, lifestyle stories supplement the people with elephants at Elephant Study Centre in Surin Province using the query by selecting a specific sample 33 people monitoring the tool's accuracy by experts (IOC) and scoring is based on the measurement of Likert scale and statistics include the percentage average (Mean) and standard deviation. Presented with descriptive statistics. The research found that most tourists visit demand media visit through the leaflet photo style (informal) font style (TH Charm of AU), using a tone that feels fresh with elements of the media, as the film continued through Android Platform ( ̅= 4.14)   Keyword: Elephant Morphology, Augmented Reality, Needs                    1 นกัศึกษาสาขาวชิาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ ตาํบลนอกเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 32000 1 Department of Information System Faculty Management of Technology Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus, Nok Muang, Muang District, Surin Province 32000, Thailand 2-4 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตาํบลนอกเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 32000 2-4 Lecturer of Information System Department, Faculty Management of Technology, Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus, Nok Muang, Muang District, Surin Province 32000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : peekhem@hotmail.com 
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บทนํา ชา้งเป็นสัตวเ์ก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยมาช้านานและมีลกัษณะโดดเด่นเป็นสง่ามากกว่าสัตว์ชนิดอืนๆ            รวมไปถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคนไทยกบัช้างในแต่ละยคุสมยัมีความเกียวขอ้งเชือมโยงกนัมาอยา่งยาวนาน ไม่วา่จะยามศึกสงคราม ใช้ช้างศึกในการต่อสู้ปกป้องอธิปไตยกับอริราชศัตรู หรือยามแผ่นดินสงบสุขก็ใช้ชา้ง ชักลากสิงของแทนแรงงานมนุษย์  เพราะรูปร่างอันใหญ่โตทรงพลังมหาศาลทีสําคัญช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจและบารมีของพระมหากษตัริยห์รือผูป้กครองไพร่ฟ้าประชาชน และขณะเดียวกนัก็เป็นพาหนะสาํคญัทีสมยัโบราณขาดไม่ได ้ดงันนัชา้งจึงเป็นเครืองชีบอกอีกอยา่งวา่กษตัริยพ์ระองคใ์ดจะมีบารมีกวา้งใหญ่ไพศาลแค่ไหน (ศูนยค์ชศึกษา, 2561)  ศูนยค์ชศึกษา หรือ หมู่บา้นชา้งจงัหวดัสุรินทร์ บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม เป็นศูนยเ์ลียงชา้งทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศไทย และทีสุดในโลก (wikipedia, ) ชาวบา้นตากลางดงัเดิมเป็นชาวส่วน หรือ กูย หรือ กวย มีความชํานาญในการคลอ้งช้างป่า ฝึกหัดช้างและเลียงช้าง ช้างทีนีถูกเลียงไวเ้ป็นเพือน นอนร่วมชายคาเดียวกับเจ้าของ เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากนีทางจงัหวดัไดเ้ห็นถึงความสําคญั จดัสร้างพิพิธภณัฑช์า้งขึนภายในหมู่บา้น เพือรวบรวมประวตัิความเป็นมาเกียวกบัชา้ง อุปกรณ์ต่างๆ ทีใชใ้นการคลอ้งชา้ง และให้ความรู้ในเรืองขอ้มูลเกียวกบัชา้ง จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการบอกเล่าของหมอชา้ง ชาวบา้นและผูที้เกียวขอ้ง “คชลกัษณ์” หรือรูปพรรณสัณฐานของชา้งทงัดีและไม่ดี และเป็นคาํถามยอดนิยมของนักท่องเทียวและผูส้นใจทวัไปทีหลงัไหลมาเยียมชมวิถีชีวิตของคนกับช้าง เกียวกบัชา้งสําคญั (Elephant Morphology) ยงัเป็น “เรืองเล่า” หรือ “ประวติัศาสตร์บอกเล่า” (Oral History) ซึงเป็นขอ้มูลจากประสบการณ์ ความทรงจาํของบุคคลและความทรงจาํร่วมของชุมชนคนเลียงชา้ง ซึงมกัเล่าจากรุ่นสู่รุ่นยงัมิไดมี้การประมวล เรียบเรียงและจดัทาํในรูปแบบของสือดิจิทลัความจริงเสริม (Augmented Reality) เพือเผยแพร่ให้เป็นชุดความรู้ทอ้งถินอยา่งเป็นระบบเชือมโยงระบบอินเทอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์ Smart Device สาํหรับ Smart Life ของคนในยคุดิจิตอล .    เมือพิจารณาจากภูมิหลงัและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ประกอบกับผูว้ิจยัคน้พบว่ามีงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัความต้องการต่อการพัฒนาสือสิงพิมพ์ความจริงเสริมคชลักษณ์ช้างสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวดัสุรินทร์อยู่น้อยหรือมาก จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะทาํการวิจยัในเรืองนี โดยเลือกกลุ่มนักท่องเทียวทีมาเยียมชมศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึงเป็นฤดูกาลท่องเทียวและช่วงเวลาดงักล่าวจะมีนกัท่องเทียวเขา้มาเยยีมชมศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์เป็นจาํนวนมาก โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน  คน เพอืศึกษาถึงความตอ้งการของนกัท่องเทียวและผูที้เกียวขอ้ง พร้อมทงัรูปแบบการชมและการนาํเสนอดงักล่าว เพือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสือสิงพิมพใ์ห้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการท่องเทียววถีิชุมชนคนเลียงชา้ง           
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วธิีดําเนินการวิจัย . วตัถุประสงค์ เพือศึกษาความตอ้งการสือสิงพมิพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 2. ขอบเขตและขนัตอนการดาํเนนิงานวจิยั ศึกษาความตอ้งการสือสิงพมิพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนกัท่องเทียว จาํนวน  คน วเิคราะห์ผล เพอืเป็นสารสนเทศนาํสู่การพฒันาสือฯ ในขนัตอนต่อไป 2.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 2. .  ประชากร คือ นกัท่องเทียวทีมาเยยีมชมศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 2. .  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเทียวทีมาเยยีมชมศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน  คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2.  ตวัแปรทศีึกษา 2. .  ตวัแปรตน้ สือสิงพมิพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 2. .  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ) ขอ้มูลทวัไป เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และ รายได ้) ความตอ้งการดา้นสือ เช่น รูปแบบสิงพมิพ ์ตวัอกัษร โทนสี  ) องคป์ระกอบของสือวดีีทศัน์ และรูปแบบการรับชม/นาํเสนอ  

ภาพท ี1 กรอบแนวคิดการวจิยั  2.3 เครืองมือทใีช้ในงานวจิยั คณะผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือขึนเอง โดยมีวิธีการจดัสร้างเครืองมือเพือเก็บขอ้มูลการวิจยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 1) ศึกษาเอกสารตาํรา งานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพอืเป็นขอ้มูลในการสร้างเครืองมือ 2) สัมภาษณ์เชิงลึก หมอชา้ง ควาญชา้ง และ ผูที้เกียวขอ้ง เพอืเป็นขอ้มูลในการสร้างเครืองมือ 3) ร่างแบบสอบถามความตอ้งการสือฯ เสนอผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบ แกไ้ข แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขจนถูกตอ้ง 

 
องคป์ระกอบและรูปแบบนาํเสนอสือฯ 

สือสิงพมิพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 

ขอ้มูลทวัไป 
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4) ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจยั (Questionnaire) โดยผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพือปรับปรุงแกไ้ขเพิมเติมจนถูกตอ้งสมบูรณ์แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 5) เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีสร้างขึนจากการศึกษาคน้ควา้และดัดแปลงจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง และมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดและทฤษฎีทีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น  ตอน คือ ตอนที  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพหลกั และ รายได ้ ตอนที 2 ความคิดเห็นต่อความตอ้งการสือสิงพิมพ ์แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของสือสิงพิมพ ์ดา้นรูปแบบตวัอกัษร ดา้นรูปแบบโทรสี และดา้นรูปแบบและองคป์ระกอบสือ ให้ค่าคะแนนดงัต่อไปนี (Likert, 1961)  หมายถึง ระดบัความตอ้งการมากทีสุด  หมายถึง ระดบัความตอ้งการมาก  หมายถึง ระดบัความตอ้งการปานกลาง 2 หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ย  หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ยทีสุด เกณฑก์ารแปลความหมาย (ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ,์ 2539) 1.00 - 1.80 มีความตอ้งการนอ้ยทีสุด 1.81 - 2.60 มีความตอ้งการนอ้ย 2.61 - 3.40 มีความตอ้งการปานกลาง 3.41 - 4.20 มีความตอ้งการมาก 4.21 - 5.00 มีความตอ้งการมากทีสุด ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปิด 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูว้จิยัไดอ้อกแบบขนัตอนการเก็บรวบรวมความตอ้งการพฒันาสือสิงพมิพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ ดงันี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ,์ 2542) 1) กาํหนดขอ้มูลตวัชีวดั 2) กาํหนดแหล่งขอ้มูล 3) เลือกกลุ่มตวัอยา่ง 4) สร้างแบบประเมินความตอ้งการพฒันาสือสิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยศึ์กษาจงัหวดัสุรินทร์ 5) นาํเครืองมือ (Questionnaire) รวบรวมขอ้มูลไปทดลองใช ้6) ลงมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงจากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเทียว จาํนวน 33 คน  7) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  8) ลงรหสั และ คียข์อ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป 9) วเิคราะห์ สรุป และอภิปรายผล  
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2.5 สถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ( ̅) และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) แปลผลโดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และแบบประเมินสาํหรับผูเ้ชียวชาญ สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครืองมือ ดว้ยการหาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยผูเ้ชียวชาญ ใช้สูตรดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  ผลการวจิัย ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี  
ตารางท ี  ขอ้มูลเพศ รายการ จาํนวน ร้อยละ ชาย 13 39.39 หญิง 20 60.61 รวม 33 100.00 จากตารางที  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
ตารางท ี  ขอ้มูลสถานภาพ รายการ จาํนวน ร้อยละ โสด 3 9.09 สมรส 19 57.8 หยา่ร้าง 11 33.33 รวม 33 100.00 จากตารางที  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพสมรสแลว้ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมาคือ อยา่ร้าง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเป็นโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
ตารางท ี  ขอ้มูลช่วงอาย ุ รายได ้ จาํนวน ร้อยละ ตาํกวา่  ปี      3 9.09 -  ปี       2 6.06 36-45 ปี           17 51.52 -  ปี 3 9.09 56-60 ปี  4 12.12  ปีขึนไป 4 12.12 รวม 33 100.00 จากตารางที   พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน ร้อยละ .  รองลงมาอายรุะหวา่ง -  ปี และ  ปีขึนไป จาํนวน  คน ร้อยละ .  และช่วงอายตุาํกวา่  ปี และ -  ปีจาํนวน  คน .  ตามลาํดบั 
ตารางท ี  ขอ้มูลรายได ้ รายได ้ จาํนวน ร้อยละ ตาํกวา่ ,  บาท                    5 15.15 ระหวา่ง ,001-20,  บาท 25 75.76 ระหวา่ง ,001- 40,  บาท 1 3.03 ระหวา่ง ,  บาท ขึนไป 2 6.06 
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รวม 33 100.00 จากตารางที  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้ระหวา่ง , - ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมากกวา่ ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี  ขอ้มูลอาชีพหลกั อาชีพหลกั จาํนวน ร้อยละ นกัเรียน/นกัศึกษา          5 15.15 รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 10 30.30 แม่บา้น/พอ่บา้น             12 36.36 คา้ขาย 3 9.09 เกษตรกร                 1 3.03 ขา้ราชการหลงัเกษียณอาย ุ 2 6.60 รวม 33 100.00 จากตารางที  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแมบ่า้น/พอ่บา้น จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคืออาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
ตารางท ี  ขอ้มูลระดบัการศึกษา ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ นอ้ยกวา่ปริญญาตรี 16 48.48 ปริญญาตรี 11 33.33 สูงกวา่ปริญญาตรี 6 18.18 รวม 33 100.00 จากตารางที  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษานอ้ยกวา่ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
ตารางท ี  ความตอ้งการจดัองคป์ระกอบของแผน่พบั รายการ จาํนวน ร้อยละ แบบเป็นทางการ (Formal) 3 9.09 แบบกึงทางการ (Semi-formal) 11 33.33 แบบไม่เป็นทางการ (Informal) 19 57.58 รวม 33 100.00 จากตารางที  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกการจดัองค์ประกอบของแผ่นพบัแบบแบบไม่เป็นทางการ จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  เลือกแบบกึงทางการจาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  เลือกแบบเป็นทางการ จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
ตารางท ี  ความตอ้งการรูปแบบตวัอกัษรของสือและแผน่พบั รายการ จาํนวน ร้อยละ แบบ TH SarabunPSK 1 3.0 แบบ SuperspaceBold 19 57.60 แบบ TH Charm of AU 2 6.10 
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แบบ Cordia New 2 6.10 แบบ DSN Freehand 9 27.30 รวม 33 100.00 จากตารางที  พบว่าความคิดเห็นเกียวกับรูปแบบตวัอกัษรหัวเรืองพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกตวัอกัษรแบบ SuperspaceBold จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเลือกตวัอกัษรแบบ DSN freehand จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  และเลือกตวัอกัษรแบบ TH Charm of AU และ Cordia New จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี  ความตอ้งการใชรู้ปแบบโทนสีของสือและแผน่พบั รายการ จาํนวน 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  พบวา่ตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกโทนสีแบบเยอืกเยน็จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  เลือกโทนสีแบบผูห้ญิงจาํนวน คนคิดเป็นร้อยละ .  โทนสีสดชืนจาํนวน คนคิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
ตารางท ี  องคป์ระกอบดา้นวดีีทศัน ์องคป์ระกอบดา้นวดีีทศัน ์ ระดบัความตอ้งการ   S.D แปรผล . การดบัภาพ 3.95 0.62 มาก . ความคมชดัของระบบภาพ 3.82 0.66 มาก . ความชดัเจนของระบบเสียง 3.74 0.68 มาก . การใชสี้สนัและเทคนิคที 4.02 0.73 มาก ค่าคะแนนเฉลียรวม 3.88 0.68 มาก จากตารางที  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการองค์ประกอบของสือดา้นวีดิทศัน์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( . ) และเมือพิจารณาค่าเฉลียรายขอ้พบวา่การใชสี้สันและเทคนิคทีเหมาะสม ( . ) รองลงมาคือการลาํดบัภาพ ( . ) และความคมชดัของระบบภาพ ( . ) ตามลาํดบั 
ตารางท ี  ความตอ้งการความสามารถและควบคุมคุณลกัษณะของแบบปฏิสัมพนัธ์สือ 

การปฏิเสธสัมพนัธ์ ระดบัความตอ้งการ 
  S.D แปลผล .การปฏิเสธสมัพนัธ์ผา่นระบบ Android ได ้ 4.14 0.68 มาก 2. การปฏิเสธสัมพนัธ์ผา่นระบบ IOS  3.97 0.71 มาก 3. สามารถควบคุมลกัษณะการเชือมโยงโซเชียลเน็ทเวร์ิคอืน 3.95 0.75 มาก . สามารถเชือมต่อและแสดงผลวดีีทศัน ์ 4.18 0.79 มาก . ระยะเวลาการประมวลผล 3.85 0.70 มาก รวม 4.01 0.73 มาก จากตารางที  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการดา้นคุณลกัษณะของแบบปฏิสัมพนัธ์ดว้ย สมาร์ทโฟน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( . ) เมือพิจารณาค่าเฉลียรายขอ้พบวา่ความสามารถในการเชือมต่อและแสดงผลในวีดิทศัน์ ( . ) รองลงมาคือ การปฎิสมัพนัธ์ผา่นระบบแอนดรอยด ์( . ) และ การปฏิสมัพนัธผ์า่นระบบไอโอเอส ( . ) ตามลาํดบั 
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สรุปผลและวจิารณ์ผล จากการวิจยัครังนีตามวตัถุประสงค์เพือศึกษาความตอ้งการสือความจริงเสริมคชลกัษณ์ช้างสําคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเทียว เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน  คน ตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือโดยผูเ้ชียวชาญ (IOC) นําเสนอดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่มีความตอ้งการชมสือฯ ผ่านแผ่นพบัแบบไม่เป็นทางการ (informal) ลกัษณะตวัอกัษรแบบ SuperspaceBold ใชโ้ทนสีทีให้ความเยือกเยน็ (Cool) โดยมีองคป์ระกอบของสือเป็นวดีีทศัน์และให้ความสําคญัในการใชสี้สันและเทคนิคทีเหมาะสม (  = 4.02) และตอ้งการเห็นความสามารถในการเชือมต่อเครือข่ายและการแสดงผลวีดีทศัน์และการแสดงผลวีดีทัศน์อย่างต่อเนือง ผ่านระบบ Android Platform (  = 4.14)  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ (ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย,์ ) การพัฒนาสือเสมือนจริงโดยใช้ Augmented Technology เพือการประชาสมัพนัธ์การท่องเทียว อ.สวนผึง จ.ราชบุรี และ ผลจากการศึกษาความตอ้งการสือเพือการเรียนรู้ของศูนยก์ารเรียนรู้รุ่งอรุณของเล่นพืนบา้น เขตทวีวฒันา พบวา่จากกระบวนการขนัตอนการพฒันาสือ ความน่าสนใจ การติดตาม จะเป็นการกระตุน้ให้ผูรั้บสือเขา้ใจได้ง่ายและสามารถรวมองค์ความรู้ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้(ธัญญ์ชลิตา สิทธิภูรินท์กุล, )              ทีไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบศิลป์ เพือทาํให้ผลงานทีไดมี้เนือหาทีดี มีการจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้าย ชินงานมีความสวยงาม ทงั สีสนั และรูปแบบการจดัวาง การใชค้ลุมโทนของสีและฉาก เหมาะสาํหรับผูใ้ชทุ้กเพศทุกวยั  ข้อเสนอแนะในงานวจิัย 1. เสนอเป็นแนวทางการในศึกษาความตอ้งการเพอืสนบัสนุนการท่องเทียวอืน ๆ 2. นาํเสนอสือในรูปแบบสิงพมิพอื์น ๆ เช่น โปสเตอร์ หรือตามความตอ้งกลุ่มตวัอยา่ง 3. ควรศึกษาแนวทางในการยอมรับสือและเทคโนโลยสีารสนเทศ (TAM)  กิตติกรรมประกาศ การวิจยัครังนี สําเร็จลุล่วงดว้ยความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก ควาญชา้ง หมอช้าง และเจา้หน้าทีของศูนยค์ชศึกษา หรือ หมู่บา้นชา้งจงัหวดัสุรินทร์ ผูเ้ชียวชาญและครอบครัวทีน่ารักทีไดแ้นะนาํให้คาํปรึกษาแนวทางทีเป็นประโยชน์ทาํให้การวจิยัในครังนีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  เอกสารอ้างองิ กิดานนัท ์มลิทอง. (2543). เทคโนโลยกีารศึกษาและนวตักรรม. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพมิพ.์ ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์. (2539). สถิตพิืนฐาน. ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันานาวทิยา. ณัฐพล ชูลิกรณ์. (2552, - -). หลักการเบืองต้นของสือดิจิทัล. Retrieved กรกฎาคม 8, 2560, from http:// olearning.  siam.edu: http://olearning.siam.edu/images/stories/HANDOUT/2_2554/nitade/digital/h144201_1.pdf ธญัญ์ชลิตา สิทธิภูรินท์กุล. (2559). การศึกษาความต้องการสือเพือการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณของเล่นพืนบ้าน  เขตทววีฒันา. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ . นวลมีศรี สุมิตรา. (2558). การพัฒนาระบบสือเสมือนจริงสําหรับชุดไทยพระราชนิยม. กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน สุนนัทา. บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจยัเบืองตน้. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพสุ์วริียาสาส์น. 
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ABSTRACT  
 The purposes of this research were to: 1) study community enterprise model in Ratchaburi Province:                 the lesson learned through the field; 2) study the applying of community enterprise model in Ratchaburi Province: the lesson learned through the field into action. This study was based on the  quantitative research method along with qualitative research method by using 3 communities representatives which were Ban Pae community Thai-Yuan cultural community, community bag weave basket and Ban Nong pai community enterprise, and Jog weaving center  Rangbua temple and experts, officers, director of community development department, and local administration organization. The research tool were questionnaires, interviews and focus groups. Data were analyzed by using Mean, Standard deviation, and Content Analysis. The research findings were as follows: 1)community enterprise model in Ratchaburi Province: the lesson learned through the field included (1) identification of the basic for model (2)situation analysis of community and target group (3) identification of desired outcomes (4) identification of resources and support (5) planning (6) operation planning (7) reliability (8) report result and 2) the applying of community enterprise model in Ratchaburi Province: the lesson learned through the field into action which were (1) organized knowledge source for all people in the community  (2) encourage all the people in community to get involve in managing source and community’s products with guidance of local organizations in planning, cooperation, proceeding, evaluation and (3) encourage all the people in community to unite, study together by mainly using knowledge source in community to be independent.  Keyword: Model, Community enterprise, The lesson learned 
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บทนํา  การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเป้าหมายสาํคญัประการหนึงตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบนั ดว้ยเหตุทีมีขอ้สรุปเชิงสถิติหลายด้านทีชีให้เห็นพฒันาการความเป็นมาของปัญหาความเหลือมลาํในสังคมไทยหลายเรืองจากผลพวงวิธีการการพฒันาทีผ่านมา ทงัในดา้นช่องวา่งรายได ้โอกาสทางการศึกษา การมีงานทาํและความมนัคงในอาชีพ ปัญหาเรืองทีอยูอ่าศยัและการใชป้ระโยชน์ทีดิน ปัญหาดา้นสาธารณสุข ปัญหายาเสพติด ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความอบอุ่นและและอยูอ่ยา่งเป็นสุขของครอบครัว ซึงทงัหมดพนัผกูกนัซับซอ้นเป็นลูกโซ่จนยากทีจะหาจุดเริมตน้แกไ้ข ปัญหาอยา่งหนึงอยา่งใดแบบแยกส่วนคิดได ้(กรมพฒันาชุมชน, 2560)    เศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบันจํานวนหนึงยงัอยู่ในระดับทีไม่พร้อมจะเข้ามา แข่งขันทางการค้า ทังในระดับภายในประเทศและระหวา่งประเทศ สมควรใหมี้การส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิน การสร้างรายได ้การช่วยเหลือซึงกนัและกนัการพฒันาความสามารถในการจดัการ และการพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนอนัจะยงัผลให้ชุมชนพึงพาตนเองได ้และพฒันาระบบเศรษฐกิจ ชุมชนไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการขนาดยอ่มและขนาดกลางต่อไป แนวคิดวิสาหกิจชุมชนเนน้วธีิคิดและกระบวนการเรียนรู้มากทีสุด เพราะปัญหาทีผา่นมาไม่ใช่เรืองการผลิต ซึงชุมชนผลิตไดม้ากมายจนไม่รู้วา่จะไปขาย ทีไหน ตอ้งปรับวิธีคิดใหม่ โดยผลิตเพือให้พอกินพอใชก่้อน เน้นการพฒันาและแกไ้ขปัญหาชุมชนเพือการพึงตนเองของคนในชุมชน เป็นกิจการทีไม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน แลว้ค่อยพฒันาไปสู่การจดัการเชิงธุรกิจ เมือพอเพียงและพึงตนเองไดก็้สามารถผลิตให้เหลือ เผือตลาดได ้องคป์ระกอบสาํคญัของวิสาหกิจชุมชนประกอบดว้ย ชุมชนเป็น เจา้ของ และผูด้าํเนินการ ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ริเริมสร้างสรรค ์เป็นนวตักรรมของชุมชน มีฐานภูมิปัญญาทอ้งถินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล มีการดาํเนินการแบบบูรณาการเชือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจสําคญั (สาํนกัเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชน กรมการพฒันาชุมชน, 2561)  จงัหวดัราชบุรีมีการศึกษาถึงปัญหาในการพฒันาผลิตภณัฑข์องวสิาหกิจชุมชนซึงเป็นประเด็นสาํคญัต่อการพฒันารูปแบบ ไดแ้ก่ ขาดความช่วยเหลือ หรือพีเลียงในการพฒันาผลิตภณัฑ์ จึงตอ้งการนกัวิชาการหรือพีเลียงในการช่วยพฒันาผลิตภณัฑห์รือการสร้างมูลค่าเพมิหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่จากวตัถุดิบทีอยู ่ ควรมีการอบรมสมัมนา ศึกษาดูงาน ตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดรั้บมาตรฐานเป็นทียอมรับหรือแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดรั้บมาตรฐานเป็นทียอมรับ หรือแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม (ศศิพร ต่ายคาํ และ นรินทร์ สังข์รักษา, 2558)  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กษมาพร พวงประยงค ์และนพพร จนัทรนาํชู (2556) ทีระบุวา่ แนวทางการพฒันาวสิาหกิจชุมชน กลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผูเ้กียวขอ้งควรสร้างผลิตภณัฑใ์หมี้ความแตกต่าง ปรับปรุงให้มีคุณภาพ และควรพฒันาอยา่งต่อเนือง สร้างการเรียนรู้ใหค้นในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนนอกชุมชน แลว้นาํมาพฒันาและประยกุตใ์ชก้บักลุ่มของตน   ดงันนัจากการลงพนืทีภาคสนาม กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถินของจงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย   1.ชุมชนบา้นแพะ ชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ ่ และ 3.ศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั  คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษารูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี ทีมีความเป็นรูปธรรม สามารถนาํลงสู่การปฏิบัติได้จริง เพือให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทังยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการจัดการวางแผนงานอย่างเป็นขนัตอน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม และพึงพาตนเองได้ โดยใช้แหล่งทรัพยากรทอ้งถินเป็นหลกั มีการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพอยา่งต่อเนืองไดอ้ยา่งยงัยนื   
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย   1) เพือศึกษารูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม (1.ชุมชนบา้นแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตระกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ่  และ 3.ศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั)   2) เพือศึกษาการนาํรูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม ไปใช ้แนวคดิและทฤษฎทีใีช้ในการวิจยั  ดา้นเนือหาผูว้ิจยันําแนวคิดการพฒันารูปแบบของ Boyle (1981)เพือนําไปใช้เป็นกระบวนการพฒันาวิสาหกิจชุมชน แนวคิดกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน และลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2548  และแนวคิดการถอดบทเรียนจากการลงภาคสนาม  กรอบแนวคิดในการวจิยั  คณะผู ้วิจ ัย ได้สรุปและบูรณากรอบแนวคิดจากการศึกษาวิจัย  ประกอบด้วย การถอดบทเรียนจากการลงภาคสนาม กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถินของจงัหวดัราชบุรี  ไดแ้ก่ 1.ชุมชนบา้นแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่  และ 3.ศูนย์ทอผ้าจก วดัรางบัว   แนวคิดกระบวนการเรียนรู้วสิาหกิจชุมชนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2548  ประกอบดว้ย 1. การรู้จกัตนเอง             2. การรู้จกัโลก และ 3. การรู้จกัทิศทางของตนเอง  และลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน ประกอบดว้ย 1. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้าํเนินงาน  2.ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  3. ริเริมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 4. มีฐานภูมิปัญญาท้องถินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล  5. บูรณาการเชือมโยงกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ 6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 7. มีการพงึพาตนเองเป็นเป้าหมายทีสาํคญัทีสุด และภายใตแ้นวคิดการพฒันารูปแบบของ Boyle (1981) มีความสาํคญัมากในภาวะทีสังคมมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดว้ยเหตุทีตอ้งศึกษาและระบุปัญหาของกลุ่มบุคคล ชุมชน เพือจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพือช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนของตนเอง มีขันตอนการดาํเนินการมีกระบวนการ ดงันี  1. กาํหนดพนืฐานสาํหรับการพฒันารูปแบบ 2.การวเิคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย  3. พิจารณาและกาํหนดผลทีตอ้งการจะให้เกิด  4. กาํหนดแหล่งทรัพยากรและความสนบัสนุน 5. การวางแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 6. แผนปฏิบติัการ  7. ความเชือถือได ้ และ 8. การรายงานผลลพัธ์ ดงันี              
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                ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  วธิีดําเนินการวจิัย  การวิจยัเรือง รูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม นีมีลกัษณะเป็นการวจิยัแบบผสมระหวา่งวจิยัเชิงปริมาณและวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ขนัตอน ดงันี  ขนัตอนที 1 ขนัการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง วิสาหกิจชุมชน ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน แนวทางพฒันาวสิาหกิจชุมชน เพอืจดัทาํกรอบในการวจิยั  และแนวคิดการพฒันารูปแบบ เพอืใชเ้ป็นกรอบในการวจิยั  ขนัตอนที 2 วิเคราะห์บริบทของชุมชน ปัจจยัทีส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการพฒันาวิสาหกิจชุมชน เพือนาํมาพฒันารูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี  ประกอบดว้ยขนัตอนยอ่ย ดงันี 1. สอบถามและสัมภาษณ์จากผูน้ําชุมชน และเจ้าหน้าทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถินสมาชิกในชุมชน ทีเกียวข้องสัมพันธ์กับชุมชน เกียวกับบริบทของชุมชน ความสําคัญของปัจจัยทีส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วสิาหกิจชุมชน ลกัษณะของวสิาหกิจชุมชน และกระบวนการพฒันาวสิาหกิจชุมชน   2.การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis) ขนัตอนที 3 ขนัตอนการนําเสนอรูปแบบ เป็นการนําผลการศึกษาจากขันตอนที 1-2 มาบูรณาการสร้างรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม และประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบทีพฒันาขึน ประกอบดว้ย ขนัตอนยอ่ย ดงันี 1.ร่างรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากขนัตอนที 1-2  

กระบวนการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน 1. กาํหนดพนืฐานเพอืการพฒันา  2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย   3. พิจารณาและกาํหนดผลทีตอ้งการจะให้เกิด   4. ก ําหนดแหล่งทรัพยากรและความสนบัสนุน  5. การวางแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้  6. แผนปฏิบติัการ   7. ความเชือถือได ้  8. การรายงานผลลพัธ์ 

ปัจจัยทส่ีงผลให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้ของวสิาหกิจชุมชน  1. การรู้จกัตนเอง   2. การรู้จกัโลก  3. การรู้จกัทิศทางของตนเอง 

รูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถินของจังหวดัราชบุรี 1.ชุมชนบา้นแพะและชุมชน     วฒันธรรมไทย-ยวน  2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กระเป๋าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ ่  3.ศูนยท์อผา้จก วดัรางบวั    

กระบวนการถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม 1. เตรียมการ  2. ดาํเนินการ  3. สรุปผล  

  ลักษณะของวสิาหกิจชุมชน 1. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้าํเนินงาน 2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  3. ริเริมสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมของชุมชน 4. มีฐานภูมิปัญญาท้องถินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล 5. บูรณาการเชือมโยงกิจกรรมต่างๆอยา่งเป็นระบบ 6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 7. มีการพึงพาตนเองเป็นเป้าหมายทีสาํคญัทีสุด 
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2.สนทนากลุ่ม (focus group) ผูน้ ําชุมชน และเจา้หน้าทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วนทอ้งถินสมาชิกในชุมชน ทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชน เพือถามความคิดเห็นเกียวกบัความเหมาะสมรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม 3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดย ผูน้าํชุมชน และเจา้หนา้ทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองคก์รบริหารส่วนทอ้งถินสมาชิกในชุมชน  4. ปรับปรุงรูปแบบและแกไ้ข  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรทีใชใ้นการศึกษาภาคสนามเป็นกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถินของจงัหวดัราชบุรี  ไดแ้ก่ 1.ชุมชนบา้นแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน 2. กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตระกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ ่ และ 3.ศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั     กลุ่มตวัอย่าง   กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา โดยการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  ผูน้ ําชุมชน และเจา้หน้าทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วนทอ้งถิน สมาชิกในชุมชน ทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชน จาํนวน  20  คน ซึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง  กลุ่มตวัอย่างทีให้ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (focus groups) เพือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบวิสาหกิจชุมชนทีมีประสิทธิผล จาํนวน 9  คน ซึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง  พืนททีใีช้ในการศึกษา ไดแ้ก่   1.ชุมชนบ้านแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน ทีอยู่  กลุ่มนําพริกหมู่ 16  เลขที 16  ตาํบลหนองปลาหมอ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  และ กลุ่มท่องเทียวชุมชนวฒันธรรมไท-ยวน 66  เลขที 16  ตาํบลหนองปลาหมอ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ ่ทีอยู ่28 หมู่ 8 ตาํบลปากช่อง อาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี  3. ศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั ทีอยู ่65 หมู่ 1 ตาํบลรางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เครืองมือทใีช้ในการวจิยั   เครืองมือทีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม ไปให้ผูเ้ชียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา และการใชภ้าษา (content validity) การรวบรวบข้อมูล  คณะผูว้ิจยัดําเนินการจดัเก็บขอ้มูลแบบสอบและการสัมภาษณ์ และจดัสนทนากลุ่มเพือถามความคิดเห็นของผูน้ําชุมชน และเจา้หนา้ทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองคก์รบริหารส่วนทอ้งถิน สมาชิกในชุมชน ทีเกียวขอ้งสมัพนัธ์กบัชุมชน เกียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม        
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การวเิคราะห์ข้อมูล ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis)    ผลและวจิารณ์ผล 1.สภาพบริบทชุมชน  1.1ชุมชนบา้นแพะ ชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน ทีอยู ่ กลุ่มพริกแกง  ตาํบลหนองปลาหมอ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  และ กลุ่มท่องเทียวชุมชนวฒันธรรมไท-ยวน ตาํบลหนองปลาหมอ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีจากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผูน้ ําชุมชน และเจ้าหน้าทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิน สมาชิกในชุมชน ทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชนบา้นแพะ ชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน ทีอยู ่ กลุ่มนาํพริก   ตาํบลหนองปลาหมอ อาํเภอบา้นโป่ง จังหวดัราชบุรี  และ กลุ่มท่องเทียวชุมชนวฒันธรรมไท-ยวน ตาํบลหนองปลาหมอ อาํเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี มีประธานกลุ่มคือ นายขจร มูลจนัทะ ผูใ้หญ่บา้น  มีสมาชิกในกลุ่มจาํนวน 25 คน อาชีพหลกัของสมาชิกและครัวเรือน คือ ทาํนา และทาํไร่ มีรายได้เฉลียต่อเดือนสูงกว่า 10,000 บาท  มีหน่วยงานราชการทีดูแลกลุ่ม ไดแ้ก่ อบต. กรมพฒันาชุมชนลกัษณะทรัพยากรของกลุ่ม คือ มีพชื ผกัสวนครัว ทีปลูกทานกนัไดเ้ช่น พริก ตะไคร้ มะกรูด ข่า เป็นตน้    เงินทุนมาจากการดาํเนินกิจกรรมผลิตภณัฑข์องกลุ่มและการระดมทุมของสมาชิก  การผลิตสินคา้ คือ ขา้วหอมมะลิพนัธ์หนองปลาหมอ พริกแกงเผด็ และทองมว้นกรอบ  การดาํเนินการดา้นการตลาด ยงัมีการประชาสัมพนัธ์ไม่ทวัถึง และยงัไม่ต่อเนือง  นอกจากนีปัญหาทีพบคือ ตน้ทุนการผลิตทีสูง จากราคาซือวตัถุดิบเพือใชใ้นการผลิต   ทางกลุ่มมีความตอ้งการพฒันาการดา้นบรรจุผลิตภณัฑ์ แต่ยงัติดปัญหาตน้ทุนการผลิตทีสูงขึน ดงันนัทางกลุ่มจึงมีความตอ้งการให้ช่วยเหลือการให้คาํปรึกษาดา้นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์ การเรียนรู้ดา้นการจดัการผลิตภณัฑ ์การจดัอบรมโดยวทิยากรทีเชียวชาญ การแลกเปลียนความรู้ในกลุ่ม และการศึกษาดูงานใหส้มาชิกในกลุ่มมีการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑข์องชุมชนได ้ในส่วนของกลุ่มท่องเทียวชุมชนวฒันธรรมไท-ยวน ซึงอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีการวางแผนเพือเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมซึงอยู่ในระหว่างการดาํเนินงาน  1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ่ ตาํบลปากช่อง อาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรีจากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผูน้าํชุมชน และเจา้หนา้ทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองคก์รบริหารส่วนทอ้งถิน สมาชิกในชุมชน ทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ่ ตาํบลปากช่อง อาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มีประธานกลุ่มคือ มาลยั วฒัวรรน์ มีสมาชิกในกลุ่มจาํนวน 7 คน อาชีพหลกัของสมาชิกและครัวเรือน คือ ทาํเห็ด มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกวา่ 5,000 บาท  มีหน่วยงานราชการทีดูแลกลุ่ม ไดแ้ก่ อบต. กรมพฒันาชุมชน ลกัษณะทรัพยากรของกลุ่ม คือ เห็ด    เงินทุนมาจากการดาํเนินกิจกรรมผลิตภณัฑ์ของกลุ่มและการระดมทุมของสมาชิก  การผลิตสินคา้ คือ กระเป๋าผา้ ตะกร้าสาน และเป็นผลิตภณัฑ์ OTOP ดว้ย  การดาํเนินการดา้นการตลาด ยงัมีการประชาสัมพนัธ์ไม่ทวัถึง และยงัไม่ต่อเนือง  นอกจากนีปัญหาทีพบคือ ตน้ทุนการผลิตทีสูง จากราคาซือวตัถุดิบเพือใชใ้นการผลิต   ทางกลุ่มมีความตอ้งการพฒันาการดา้นปรับแต่งผลิตภณัฑใ์ห้น่าสนใจและเพิมมูลค่า  แต่ยงัติดปัญหาตน้ทุนการผลิตทีสูงขึน ดงันนัทางกลุ่มจึงมีความตอ้งการให้ช่วยเหลือการให้คาํปรึกษาดา้นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์   การขยายแหล่งรับซือ  นอกจากนียงัมีปัญหาดา้นเครืองมือคือ อุปกรณ์ชุดทาํโครงเหลก็เพือทาํตะกร้า ซึงทาํให้ตน้ทุนการผลิตสูงขึน เพราะไม่สามารถผลิตขึนเองได ้ทางกลุ่มจึงมีความตอ้งการเรียนรู้ดา้นการจดัการผลิตภณัฑ ์ การช่วยเหลือดา้นการทาํบญัชี การเขา้อบรมโดยวทิยากรทีเชียวชาญ การแลกเปลียนความรู้ในกลุ่ม และการศึกษาดูงานให้สมาชิกในกลุ่มมีการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑข์องชุมชนได ้
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 1.3   ศูนย์ทอผา้จกวดัรางบัว ตาํบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผู ้นําชุมชน และเจา้หนา้ทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองคก์รบริหารส่วนทอ้งถิน สมาชิกในชุมชน ทีเกียวขอ้งสมัพนัธ์กบัศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั ตาํบลรางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีประธานกลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มจาํนวน 10 คน อาชีพหลกัของสมาชิกและครัวเรือน คือ ทาํนา ทาํไร่ มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกวา่ 5,000 บาท มีหน่วยงานราชการทีดูแลกลุ่ม ไดแ้ก่ อบต. กรมพฒันาชุมชน   เงินทุนมาจากการดาํเนินกิจกรรมผลิตภณัฑ์ของกลุ่มและการระดมทุมของสมาชิก  การผลิตสินคา้ คือ ผา้จก การดาํเนินการดา้นการตลาด ยงัมีการประชาสัมพนัธ์ไม่ทวัถึง และยงัไม่ต่อเนือง  นอกจากนีปัญหาทีพบคือ การพฒันาลายผา้เพือแสดงอตัลกัษณ์ของชุมชนรางบวัและเพิมมูลค่า  ทางกลุ่มตอ้งการให้ช่วยเหลือการให้คาํปรึกษาดา้นการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ ์  ความตอ้งการเรียนรู้ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ การเขา้อบรมโดยวิทยากรทีเชียวชาญ การแลกเปลียนความรู้ในกลุ่ม และการศึกษาดูงานใหส้มาชิกในกลุ่มมีการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑข์องชุมชนได ้2. กระบวนการพฒันาวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี  จากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผูน้ ําชุมชน และเจา้หน้าทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วนทอ้งถิน สมาชิกในชุมชน เกียวกบับริบทของชุมชน ความสําคญัของปัจจยัทีส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการพฒันาวิสาหกิจชุมชน  ภายใตแ้นวคิดพฒันารูปแบบของ Boyle (1981) และนาํมาบูรณาการ จนไดร่้างรูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม มีดงันี   ขนัตอนที 1 กาํหนดพนืฐานเพอืการพฒันา  การกาํหนดแนวคิดพืนฐานวิสาหกิจชุมชน ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน แนวทางพฒันาวิสาหกิจชุมชน และแนวคิดการพฒันารูปแบบของ Boyle (1981)  พบวา่ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละชุมชน  ขนัตอนที 2 การวเิคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย    ผลการวเิคราะห์กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถินของจงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ 1.ชุมชนบา้นแพะและชุมชน วฒันธรรมไทย-ยวน  2.กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ ่ และ3.ศูนยท์อผา้จก วดัรางบวั   พบวา่ มีความตอ้งการการพฒันาผลิตภณัฑ ์ รวมถึงการใหมี้การส่งเสริมความรู้กบัคนในชุมชนตามความตอ้งการของแต่ละชุมชน  ขนัตอนที 3 พิจารณาและกาํหนดผลทีตอ้งการจะให้เกิด    ชุมชนตอ้งการเปลียนแปลงในดา้นการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน เช่น  การรู้จักตนเอง  การรู้จักโลก การรู้จักทิศทางของตนเอง และสามารถนาํความรู้นนัไปใชไ้ดจ้ริง  ขนัตอนที 4 กาํหนดแหล่งทรัพยากรและความสนบัสนุน   ชุมชนเขา้ใจลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนว่า  ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้าํเนินงาน ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน และไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ   ขนัตอนที 5 การวางแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้   ชุมชนมีการวางแผนโครงการอบรมให้ความรู้ เพือพฒันาผลิตภณัฑ์ ริเริมสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมของชุมชน โดยใชฐ้านภมิูปัญญาทอ้งถินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล มีวทิยากรจากภายนอกมาร่วมกบัคนในชุมชน มีการแลกเปลียนเรียนรู้ บูรณาการเชือมโยงกิจกรรมต่างๆอยา่งเป็นระบบและเนน้การพงึพาตนเอง  ขนัตอนที 6 แผนปฏิบตัิการ    ชุมชนสามารถกาํหนดระยะเวลาตามแผนงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความยดืหยุน่  ขนัตอนที 7 ความเชือถือได ้   มีการประเมินผลทงัก่อนและหลงั   ขนัตอนที 8 การรายงานผลลพัธ์ 
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                มีการนาํผลลพัธ์ทีไดม้าปรับปรุง แกไ้ข 3.  รูปแบบวสิาหกจิชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม   จากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจงกบัผูน้าํชุมชนและเจา้หน้าทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วนทอ้งถิน สมาชิกในชุมชน เพือตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมไดรู้ปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม   รูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม  มีองคป์ระกอบ 8 ดา้น ดงันี  1. กาํหนดพืนฐานสาํหรับการพฒันารูปแบบวิสาหกิจชุมชนเพือส่งเสริมให้ชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถินมาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้าํเนินงาน    2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายเพือศึกษาปัจจยัทีส่งเสริมและสนบัสนุนตามลกัษณะของชุมชนนันๆ การนําทุนทีใช้ในชุมชนมาใช้อย่างเหมาะสม การร่วมมือในชุมชน และเพือให้ชุมชนมีความเข็มแข็งและพงึตนเองได ้ 3. พิจารณาและกาํหนดผลทีตอ้งการจะให้เกิดคือ สมาชิกในชุมชนตอ้งพฒันาความรู้ความสามารถ เกิดกระบวนเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสนใจเรียนรู้สิงใหม่ให้รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบนั และนาํความรู้มาต่อยอดเพือพฒันางานของตน เช่น ริเริมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน เป็นตน้  4. กาํหนดแหล่งทรัพยากรและความสนบัสนุนโดยผลผลิตมาจากกระบวนการผลิตในชุมชนและมีฐานภูมิปัญญาทอ้งถินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล ทงันีไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น มีวิทยากรผูเ้ชียวมาให้ความรู้ตรงกับความตอ้งการของชุมชน และมีการขยายผลผลิตจนเป็นทียอมรับเช่น มีการจดเครืองหมายการคา้ หรือขอจดสิทธิบตัร เป็นตน้ นอกจากนีชุมชนสามารถทีจะบริหารจดัการแหล่งทรัพยากรในทอ้งถินใหเ้กิดประสิทธิผล  5. การวางแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเชือมโยงกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ                       มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจสาํคญัซึงเกิดจากการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่วมในชุมชน ทีจะใช้ความช่วยเหลือในดา้นความรู้ต่างๆ เช่น การให้ความรู้การทาํบญัชีรับจ่าย การคาํนวณตน้ทุนสินคา้ การแปรรูปการเกษตร เป็นตน้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ทีจดัขึนตรงกบัการตอ้งการของชุมชนนนัเพือช่วยพฒันากลุ่มและเพิมพูนรายได ้ทีสาํคญัไปกวา่นนัคือ ส่งเสริมใหส้มาชิกในชุมชนมีความรู้และพงึพาตนเองได ้   6. แผนปฏิบติัการ ชุมชนตอ้งมีการวางแผนงานคือ ผูน้าํ หรือ ประธานชุมชน ตอ้งจดัแผนดาํเนินงาน หาแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจาํหน่าย มีกาํหนดเวลาดาํเนินงาน แผนฉุกเฉิน สร้างภมิูคุม้กนั และใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และมีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยใหก้ารปรึกษาแนะนาํและสนบัสนุน เช่น กรมพฒันาชุมชน เป็นตน้    7. ความน่าเชือถือของการส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในบริหารจดัการทรัพยากรและผลิตภณัฑ์ของชุมชน โดยมีชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการและติดตามผล 8. การรายงานผลลพัธ์ คือ การนาํผลทีไดจ้ากการนาํรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม ไปใช ้และปรับแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของชุมชน พบวา่ 1. การจดัแหล่งวทิยาการไวใ้หค้นในชุมชนทุกเพศ ทุกวยัไดเ้ขา้มาเรียนรู้  2.  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีบทบาทในบริหารจดัการทรัพยากรและผลิตภณัฑข์องชุมชนโดยมีองคก์รในทอ้งถินรับผิดชอบชีปัญหา วางแผน ประสานงาน ดาํเนินการและประเมินผล และ 3. ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกบัเป็นกลุ่ม เพือร่วมกนัศึกษาปัญหาโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนและเป็นหลกัในการพงึพงิตนเอง    
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สรุปผลการวจิัย  รูปแบบวิสาหกิจชุมชนจังหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม  เกิดจากการศึกษาชุมชน กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถินของจงัหวดัราชบุรี  ไดแ้ก่ 1.ชุมชนบา้นแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน 2. กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตระกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ่  และ 3.ศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั  และนาํถอดบทเรียน และนาํมาเป็นฐานในการวเิคราะห์บริบทชุมชน และพฒันาสร้างรูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี  โดย นาํแนวคิดกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนมา มาผสมผสานกระบวนการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ภายใตแ้นวคิดการพฒันารูปแบบของ Boyle (1981) ระบุวา่ การศึกษาบริบทของชุมชน มีความสาํคญัมากในภาวะทีสังคมมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดว้ยเหตนีุจึงตอ้งศึกษาและระบุปัญหาของกลุ่มบุคคล ชุมชน เพือจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพือช่วยประชาชนแกไ้ขปัญหาต่างๆในชุมชนของตนเอง มีขนัตอนการดาํเนินการมีกระบวนการ ดงันี  1. กาํหนดพืนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบ 2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย  3. พิจารณาและกาํหนดผลทีตอ้งการจะให้เกิด  4. กาํหนดแหล่งทรัพยากรและความสนับสนุน 5. การวางแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 6. แผนปฏิบติัการ  7. ความน่าเชือถือ  และ 8. การรายงานผลลพัธคื์อ การนาํผลทีไดจ้ากการนาํรูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม ไปใช ้และปรับแกไ้ขให้เหมาะสมต่อความตอ้งการของชุมชน พบวา่ 1. การจัดแหล่งวิทยาการไวใ้ห้คนในชุมชนทุกเพศ ทุกวยัได้เข้ามาเรียนรู้  2.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในบริหารจัดการทรัพยากรและผลิตภณัฑ์ของชุมชนโดยมีองค์กรในท้องถินรับผิดชอบชีปัญหา วางแผน ประสานงาน ดาํเนินการและประเมินผล และ 3. ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกบัเป็นกลุ่ม เพือร่วมกนัศึกษาปัญหาโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนและเป็นหลกัในการพึงพิงตนเอง ซึงสอดคลอ้งกบั กรมพฒันาชุมชน(2560) ทีระบุความคาดหวงัใหเ้ศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แข็ง ชุมชนพงึตนเองได ้ในทางเศรษฐกิจและมีความยงัยนืโดยเฉพาะเอือต่อการพฒันาทีมุ่งถึงประโยชน์ของคนหมู่มากในชุมชน   และสอดคลอ้งกับ สํานักงานสภาสถาบนัราชภฎั(2545) ทีระบุว่า ปัจจยัทีจะส่งเสริมและสนบัสนุนให้ลกัษณะของชุมชนประสบความสําเร็จเช่น ดา้นวฒันธรรมของชุมชนและดา้นระบบนิเวศ ทีสอดคลอ้งต่อการผลิตและเสริมสร้างรายได ้การรวมกลุ่มกนัผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละผลผลิตของชุมชน ทาํให้คนในชุมชนสามารถมีรายไดเ้พิมขึน และมีความมนัคงทางเศรษฐกิจมากขึน หรือ ระดบัความร่วมมือในการแลกเปลียนความรู้ต่างๆของชุมชนต่างๆ ทีมีความรู้ภูมิปัญญาชุมชนทงัในดา้นความรู้ในการผลิต ผลิตภณัฑ ์ ความร่วมมือในการผลิต ผลิตภณัฑใ์นระดบัระหวา่งชุมชนสองชุมชนขึนไปในการผลิต ผลิตภณัฑเ์ดียวกนั   รูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนในชุมชนให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะของตน การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถิน ประกอบกบัการมีผูน้าํชุมชนทีเขม้แข็ง  การมีส่วนร่วมในชุมชน เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ มีการวางแผนงาน การดาํเนินงาน ติดตามและประเมินผล และมีเป้าหมายในการบริหารจดัการชุมชนอยา่งชดัเจนทีจะส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนทีพึงพาตนเองได้นบัวา่เป็นประโยชน์สูงสุด   กิตติกรรมประกาศ  คณะผูว้ิจ ัยขอขอบคุณ ผูน้ ําชุมชน เจ้าหน้าทีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิน สมาชิกในชุมชน ตวัแทนจากชุมชนบ้านแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน  ตวัแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ ่ และตวัแทนศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั ทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการใหข้อ้มูลเพือการศึกษาวิจยัเป็นอยา่งดี  ขอขอบคุณ เจา้หนา้ทีสวพ.ทุกท่านทีอาํนวยความสะดวกและดูแลคณะผูว้ิจยัมาโดยตลอด และขอขอบคุณการสนบัสนุนการวจิยัจากคณะศิลปศาสตร์  มทร.พระนคร     
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เอกสารอ้างองิ กรมพฒันาชุมชน.2560. เอกสารแนวทางการดําเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐในการขับเคลือนการพฒันา  เศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ. กรุงเทพฯ.  กรมการพฒันาชุมชน.2561. ศูนย์เรียนรู้และขับเคลือนปรัชญาของ เศรษฐกจิพอเพยีง วกิฤตหรือโอกาส การเรียนรู้  ในยุค 4.0. อุดมศึกษา, สมุทรปราการ. กษมาพร พวงประยงค ์และ นพพร จนัทรนาํชู .2556. แนวทางการพฒันาวสิาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์จงัหวดัสมุทรสงคราม. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิยั 5 (1) :108-120  ศศิพร ต่ายคาํ และ นรินทร์ สงัขรั์กษา.2558. การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรคเ์พือเพมิมูลค่าของวสิาหกิจ  ชุมชนจงัหวดัราชบุรี. วารสารศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  8(1):606-632 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ.2545.การศึกษารูปแบบและปัจจัยที ชุมชนประสบความสําเร็จในการใช้วฒันธรรมเสริมสร้างความมนัคงทางเศรษฐกจิ.กรุงเทพฯ. Boyle, P. 1981. Planning better  programs. Mc Graw-Hill, New York.                     
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การประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานในการเรียนการสอน วชิาภาษาจีนเพือการท่องเทยีว A Study of Applying Task-based Approach in Teaching Chinese for  Tour ism  เจริญ เพช็รรัตน์ * Charoen Petcharat1* 
 บทคัดย่อ  งานวิจยันีไดศึ้กษาถึงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาจีนด้วยวธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตัิงานดา้นการท่องเทียวให้กบัผูเ้รียนในการเรียนการสอนวิชา “ภาษาจีนเพือการท่องเทียว” โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน              ชนัปีที  จาํนวน  คน ในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูส้อนได้กาํหนดหัวข้อทีเกียวกับวดัพระสิงห์วรมหาวหิาร อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเพอืศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลตามหวัขอ้ทีไดรั้บมอบหมาย และรวบรวมมาบรรยายเป็นภาษาจีนในสถานทีจริง  ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ นกัศึกษาพอใจวธีิการเรียนการสอนดงักล่าว นกัศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้การทาํงานร่วมกนั ทาํให้ไดรั้บความรู้กวา้งขวาง และไดเ้รียนรู้ศพัท์ภาษาจีนเฉพาะทางดา้นการท่องเทียวหลากหลายยงิขึน รวมถึงการพฒันาทกัษะการพดูภาษาจีนให้ดียงิขึนจากการบรรยาย ณ สถานทีจริง  คาํสําคญั : ภาษาจีน, การท่องเทียว, การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังาน  ABSTRACT  This research has studied the applying of  task-based approach in teaching “Chinese for Tourism” course. The target group is the fourth years of Chinese Major students of the Faculty of Humanities, Chiang Mai University, total 26 students. Lecturer has appointed the topic which concerning about Wat Phra Singh in Chiang Mai for each group to collect information and describe in the real place. The outcome of research indicates that students are delighted of  this activities by gaining knowledge of  Wat Phra Singh from work in group, also learning specific Chinese tourism terms and make progress of speaking ability by describing in Chinese at the real place.   Keywords : Chinese, tourism, task-based approach    สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   1Department of  Eastern Language, Faculty of Humanities, Suthep District, Chiang Mai 50200  * ผูนิ้พนธ์ประสานงาน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์* เจริญ เพช็รรัตน์ e-mail: jaroen38@hotmail.com 
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บทนํา ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา               จากบทบาทของประเทศจีนทีมีความกา้วหน้าในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรืองเศรษฐกิจการคา้ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ลว้นเป็นส่วนทีทาํให้ภาษาจีนทวีความสําคญัมากยงิขึนอยา่งต่อเนือง เพราะภาษาจีนเป็นเครืองมือทีใช้ในการสือสาร ซึงจะเพิมความเขา้ใจและความใกลชิ้ดสนิทสนมในการติดต่อเจราจากับฝ่ายจีน สถาบันการศึกษาทังไทยและต่างประเทศไดต้ระหนักถึงเรืองนี และเพือรองรับความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม สถาบนัการศึกษาไทยจึงได้เปิดภาค/สาขาวชิาภาษาจีน เพือผลิตบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาจีน ในส่วนของหลกัสูตรภาษาจีน นอกจากจะประกอบดว้ยกระบวนวิชาพืนฐานทีพฒันาทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลแก่ผูเ้รียนแลว้ ในหลกัสูตรภาษาจีนยงัประกอบดว้ยกระบวนวชิาเฉพาะทาง เช่น ดา้นธุรกิจ  ดา้นการท่องเทียว ดา้นจีนศึกษาให้แก่ผูเ้รียน เพือเพิมพูนความรู้เฉพาะทาง และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นหน้าทีการงานต่อไปในอนาคต กระบวนวิชาภาษาจีนเพือการท่องเทียว หรือกระบวนวิชาภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์เป็นหนึงในกระบวนวิชาทีมีความเฉพาะทาง เนือหามีความหลากหลาย เนือหาโดยทวัไปมกัจะเกียวขอ้ง  ประเด็น อนัได้แก่ การเดินทาง ทีพกั อาหาร สถานทีท่องเทียว การชอ้ปปิง และความบันเทิง ในขณะเดียวกนัก็เน้นการฝึกปฏิบัติ เพือให้ผูเ้รียนมีทักษะและความรู้เฉพาะทาง นอกเหนือจากทกัษะพืนฐานทางภาษา ผูที้ทาํงานดา้นการท่องเทียว หรือมคัคุเทศก์จาํเป็นตอ้งมีทกัษะทางภาษาทีดี และองคค์วามรู้ในเรืองของการท่องเทียว จึงจะปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งสมบูรณ์               ปัจจุบนันี ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมีการพฒันามากขึน การเดินทางไปท่องเทียวต่างประเทศถือว่าเป็นความปรารถนาอยา่งหนึงของชาวจีน ซึงทีผา่นมา ชาวจีนนิยมไปท่องเทียวตามประเทศต่างๆ ทวัโลก ซึงมีทงัไปกบักรุ๊ปทวัร์ และไปดว้ยตนเอง จากภาพยนตร์จีน “แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์ (Lost in Thailand)” ทีมาถ่ายทาํในประเทศไทย ไดส้ร้างความสนใจและกระตุน้ให้นักท่องเทียวจีนมาเทียวประเทศไทยเป็นอย่างมาก ส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม สถานทีท่องเทียว และร้านคา้ต่างๆ เป็นอยา่งยงิ                 ประเทศไทยซึงอยู่ไม่ไกลจากจีน การเดินทางมาท่องเทียวทีประเทศไทยมีค่าใชจ่้ายไม่แพงเหมือนประเทศแถบตะวนัตก ความแตกต่างทางวฒันธรรมไม่มาก อีกทงัมีแหล่งท่องเทียวทีหลากหลาย ทงัทางดา้นประวติัศาสตร์ ทางธรรมชาติ รวมถึงประเพณีต่างๆ ทีสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน ชาวจีนจึงนิยมมาเทียวทีประเทศไทยกนัมากโดยปริยาย วิชาภาษาจีนเพอืการท่องเทียวจึงเป็นหนึงในวชิาเฉพาะทางทีสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ทีเกียวกบัการท่องเทียว ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณีให้แก่ผูเ้รียน และเป็นพืนฐานความรู้เพอืต่อยอดการทาํงานในวงการท่องเทียวต่อไป การเรียนการสอนภาษาจีนเพอืการท่องเทียวถือวา่มีบทบาทมากในการพฒันาความรู้ของผูเ้รียนดา้นการท่องเทียว โดยเฉพาะทกัษะการพดูเป็นสิงจาํเป็นอย่างยิงสําหรับผูที้จะประกอบอาชีพดา้นการท่องเทียว ดงันนัผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งสร้างโอกาสเพือให้ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะการพดู นอกเหนือจากองคค์วามรู้ต่างๆ แต่การทีจะใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะนีมีวธีิการสอนทีหลากหลาย และวธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตัิงานเป็นหนึงในวธีิการทีสามารถพฒันาทกัษะและองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้             วธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานเป็นรูปแบบการสอนทีใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมอบหมายงานให้ผูเ้รียนได้ร่วมกนัทาํกิจกรรมทีไดรั้บมอบหมาย โดยผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ร่วมกนั ไดรั้บความรู้จากงานทีไดด้าํเนินการและสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาต่างประเทศโดยเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติัและการใชภ้าษาต่างประเทศ ซึง Nunan (1989) ไดก้ล่าววา่ ในกระบวนการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานนนั งานทีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย เป็นแนวทางทีจะทาํใหผู้เ้รียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการทาํความเขา้ใจ การฝึกปฏิบติั และนําเสนอเพือบรรลุกิจกรรมทีไดรั้บมอบหมาย ดังนนั ในขนัตอนเหล่านี จุดสําคญัอยู่ทีการสือความหมายมากกวา่รูปแบบของภาษา  ในวิชาภาษาจีนเพือการท่องเทียวเป็นรูปแบบหนึงในการสอนภาษาต่างประเทศทีเนน้ทกัษะดา้นการพูดและการฟัง  Sheng Shuangxia (2007) ไดก้ล่าววา่การสอนภาษา
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แบบมุ่งปฏิบติังานนนัควรคาํนึงถึง  ประเด็น ไดแ้ก่การใชภ้าษาบนพืนฐานความเป็นจริง การฝึกปฏิบติังานมีวตัถุประสงค์และการสือสารทีชดัเจน และขนัตอนการฝึกปฏิบตัิให้ความความสาํคญัในความหมายของภาษามากกวา่รูปแบบของภาษา สอดคลอ้งกบัWillis (1996) ซึงกล่าวถึงการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชรู้ปแบบภาษาทีไดเ้รียนมาในการสือสารจริง และการปฏิบติังานนนั ผูเ้รียนตอ้งร่วมมือเพอืใหง้านนนัสาํเร็จลุล่วงไปได ้(อา้งใน เกิดศิริ ชมภูกาวนิ, 2553: 5)                 นอกจากนี Wu Zhongwei (2008) ไดก้ล่าวว่า ในกระบวนการเรียนรู้ภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงาน มีขนัตอนของการป้อนขอ้มูลเขา้ (Input) และส่งขอ้มูลออก(Output) ในช่วงรับขอ้มูลนนั ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ขอ้มูลใหม่ๆ และทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูลนัน เมือทาํความเขา้ใจแลว้ จึงทาํให้เกิดการพฒันาจะสามารถนาํไปประยกุต์ใชถื้อวา่เป็นช่วงของการส่งขอ้มูลออก Xiang Zhengying (2008) ไดก้ล่าวถึง  การเรียนการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ทาํให้ผู ้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง งานทีได้รับมอบหมายควรคํานึงถึงความน่าสนใจ เกียวข้องกับชีวิตประจาํวนั มีพฒันาการเป็นขนัตอน และสามารถบรรลุเป้าหมายได ้จากเหตุผลดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะประยกุต์ใชว้ธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานในวิชาภาษาจีนเพือการท่องเทียว โดยผ่านวิธีการมอบหมายภารกิจเพือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการฝึกปฏิบตัิ และการประยกุตใ์ชภ้าษาต่างประเทศของผูเ้รียนเองเพอืบรรลุภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย              วตัถุประสงค์ของการศึกษา        . เพอืศึกษาการประยกุตใ์ชวิ้ธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตัิงานในกระบวนวชิาภาษาจีนเพอืการท่องเทียว        . เพอืพฒันาทกัษะและองคค์วามรู้ภาษาจีนดา้นการท่องเทียวใหแ้ก่ผูเ้รียน สมมุตฐิานการวจิยั              หลงัจากทีผูเ้รียนไดผ้า่นกิจกรรมฝึกทกัษะทางภาษาดว้ยการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตัิงาน ผูเ้รียนไดรั้บองคค์วามรู้ดา้นการท่องเทียว และสามารถพฒันาทกัษะดา้นการฟังและการพดูไดดี้ยงิขึน            วธิีดําเนินการวิจัย               การวจิยัการประยกุตใ์ชว้ธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตัิงานดา้นการท่องเทียวใหก้บัผูเ้รียนในการเรียนการสอนวชิา “ภาษาจีนเพอืการท่องเทียว” ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขนัตอนดงันี                             . ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง                             . กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย                             . ทาํแบบสอบถามความคิดเห็น                             . ดาํเนินการฝึกปฏิบตั ิ                            . สรุปผลการศึกษา . ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทเีกยีวข้อง               การวจิยัครังนี ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาวิธีการและการดาํเนินกิจกรรมจากเอกสารและงานวจิยั เพอืเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชว้ิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานดา้นการท่องเทียวให้กบัผูเ้รียนในการเรียนการสอนวิชา “ภาษาจีนเพือการท่องเทียว” ซึงหลกัการการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานนนั ควรคาํนึงถึง  . หลกัของความเป็นจริง หมายถึงการฝึกปฏิบตัิไดใ้ชค้วามรู้ภาษาจีนและประสบการณ์ของผูเ้รียน กิจกรรมใดก็ตามล้วนต้องเอือประโยชน์ต่อผูเ้รียนในด้านการเรียนรู้และเพิมพูนทักษะทางภาษา สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีการแลกเปลียนสือสารซึงกนัและกนัเพอืบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้   . หลกัการใชไ้ดจ้ริง หมายถึงการเรียนรู้ภาษานนัไม่เพียงดูผลลพัธ์ทีปรากฏ แต่ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัขนัตอนการฝึกปฏิบติั โดยเฉพาะการประยกุตใ์ชท้กัษะทางภาษาในการสือสาร เมือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษา ก็ยอ่มจะตอ้งนาํไปใชใ้นดา้นต่างๆ การเรียนรู้เป็นขนัตอน แต่การประยกุตใ์ชเ้ป็นวตัถุประสงค ์  
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           . หลกัในการกาํหนดให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หมายถึงการดาํเนินกิจกรรมตอ้งพิจารณาจากผูเ้รียนเป็นหลกั โดยผูเ้รียนมีความสามารถร่วมกนัทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย และกิจกรรมดงักล่าวสามารถเป็นสิงดึงดูดใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจทีอยากจะเรียนรู้ เมือเรียนรู้แลว้นําไปใช้งาน ถือว่าเป็นการเพิมพูนทักษะของผูเ้รียน ผูส้อนลดบทบาทจากเดิมทีเป็นผูบ้รรยายในชนัเรียน เปลียนมาเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ หรือขอ้เสนอแนะในการทาํกิจกรรม  . กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย               กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการทดลองคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนเพือการท่องเทียว ภาคการศึกษาที /  จาํนวน  คน (Willis 1996) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการใชว้ธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตัิงาน แบ่งออกเป็นสามขนัตอนไดแ้ก่                ขนัที  ขนัก่อนปฏิบตัิงาน (Pre-Task)               ในขนัตอนนีเป็นการเตรียมความพร้อมนําผูเ้รียนเขา้สู่การปฏิบตัิงาน โดยผูส้อนจะกาํหนดหัวขอ้และกิจกรรมทีผูเ้รียนจะตอ้งดาํเนินการ และเพือให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุเป้าหมายในกิจกรรมทีไดก้าํหนดไว ้การป้อนขอ้มูลเขา้ (Input) บางส่วนก็เป็นส่วนสาํคญัของการเรียนการสอน ดงันนัผูส้อนสามารถเพิมเติมขอ้มูลทีเกียวขอ้ง เช่นคาํศพัท์ทีจาํเป็นในการบรรยายซึงผูเ้รียนอาจมีปัญหาในการหาคาํศพัทเ์ฉพาะทาง เพราะในพจนานุกรมอาจไม่ปรากฏ หรือขอ้มูลภูมิหลงัของหัวขอ้                ขนัที  ขนัปฏิบตัิงาน (Task Cycle)                ในขนัปฏิบตัิงานนี แบ่งเป็น  ช่วง คือ ขนัเตรียมงาน เมือผูเ้รียนได้หัวขอ้ทีจะดาํเนินการแลว้ ผูเ้รียนจะร่วมกนัทาํงานเป็นกลุ่มเพือเตรียมหาขอ้มูลและใชค้วามรู้ทีไดจ้ากขนัก่อนปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียบเรียงเนือหาในการบรรยาย ผูส้อนสามารถให้คาํแนะนาํเกียวกบัความถูกตอ้งของการใชภ้าษา ต่อจากนนั ผูเ้รียนแบ่งหนา้ทีและร่วมกนัฝึกฝนการบรรยาย และนาํเสนอหนา้ชนัเรียนในส่วนหวัขอ้ทีไดรั้บ ช่วงสุดทา้ยเป็นการบรรยายในสถานทีจริง                     ขนัที  ขนัหลงัปฏิบติังาน (Post-Task)                 ภายหลังจากทีผูเ้รียนได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิน ผูส้อนสามารถแนะนําข้อผิดพลาด ข้อสังเกต หรือสิงทีควรปรับปรุงในการบรรยายใหก้บัผูเ้รียน เพอืใหผู้เ้รียนไดท้ราบประเด็นต่างๆ ทีควรระมดัระวงัในการบรรยาย 3. ทาํแบบสอบถามความคดิเห็น                การทาํแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนในการฝึกปฏิบติัเพือทราบความคิดเห็นในดา้นพฒันาการของผูเ้รียนทีเกียวกบัการฟัง การพดู และการเขียน รวมถึงการเรียนรู้ศพัท ์สาํนวนในการบรรยายสถานทีท่องเทียวไทย . ดําเนินการฝึกปฏิบัต ิ                         ในกรณีศึกษาการประยกุตใ์ชว้ิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตัิงานนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนด “วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร” เป็นสถานทีทีให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติ เนืองด้วยวดันีเป็นวดัอารามหลวงทีตงัอยู่ในเขตตวัเมือง มีประวติัความเป็นมาทีน่าสนใจ และมีสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นซึงต่างจากวดัทวัไป เช่น วหิาร หอไตร เจดีย ์อุโบสถเป็นตน้ การเดินทางมาวดันีสะดวก นกัท่องเทียวจีนนิยมเดินทางมาเทียวชมวดันีอยา่งต่อเนือง จึงเหมาะสาํหรับใชเ้ป็นทีฝึกปฏิบติัการเรียนรู้ภาษาดา้นการท่องเทียว โดยผูส้อนไดก้าํหนดหัวขอ้ทีเกียวกบัวดัพระสิงห์ฯ เพือใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัดงันี                   (1) ประวตัิความเป็นมา                   ( ) หอไตร                   ( ) อุโบสถสอง     ( ) วิหารลายคาํ   
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. สรุปผลการศึกษา                 จากการฝึกปฏิบตัิในการบรรยาย ณ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร ผูส้อนไดร้วบรวมจุดเด่นจดุดอ้ยการบรรยายของผูเ้รียน เพอืใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรบัการปรับปรุงในการเรียนการสอนดว้ยวธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตัิงาน  ตวัอย่างกรณีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏบิัตงิาน                    ขนัที  ขนัก่อนปฏิบติังาน                          ในส่วนขนัก่อนปฏิบตัิงาน ผูส้อนเริมเกรินนาํดว้ยคาํถามภาษาจีนทีเกียวขอ้งกบัวดัพระสิงห์ฯ เพอืดู   วา่ผูเ้รียนมีความรู้เกียวกบัวดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น                            ( ) นกัศึกษาเคยไปเทียววดัพระสิงห์หรือไม่ 大家去过帕邢寺吗？ ( ) วดัพระสิงห์ตงัอยู ่ณ ทีใด 帕邢寺在什么地方？ ( ) วดัอารามหลวง คือวดัประเภทใด皇家寺庙是哪一类的寺庙？ ( ) นกัศึกษาทราบหรือไม่วา่ประตูวดัหนัหนา้ไปทางทิศใด         大家是否知道寺庙的大门是朝哪个 方向？ (5) หนา้ประตูวดัมกัจะมีรูปปันสตัวอ์ะไรประดบัอยูด่า้นหนา้       寺庙大门前通常摆放什么动物的塑像？ (6) มีใครรู้เรืองราวเกียวกบัวดัพระสิงห์หรือไม ่谁知道关于帕邢寺的相关信息？ (7) นกัศึกษาทีเคยไปวดัพระสิงห์ฯ เห็นสิงก่อสร้างดา้นสถาปัตยกรรมอะไรบา้งในวดั        曾去帕邢寺参观过的同学看到了寺庙里有哪些建筑物？ (8) เรามกัจะเห็นตวัอะไรตรงขนับนัไดสองดา้นของวหิาร        我们通常会在佛殿台阶两旁看到什么东西？ (9) พญานาคคืออะไร มีความหมายอยา่งไร 那卡是指什么，有什么特殊含义？ ( ) รูปปันหลงัประตูวดัคือใคร มีความสาํคญัอยา่งไร         大门后的塑像是谁，有什么重要性？                    ในขนัตอนนีเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจสิงทีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัภารกิจ โดยผูส้อนจะบอกกล่าวเรืองภารกิจทีผูเ้รียนจะตอ้งร่วมกนัทาํงานเป็นกลุ่ม และตามดว้ยคาํถามภาษาจีนเพอืดูวา่ผูเ้รียนสามารถใชค้าํภาษาจีนในการบอกกล่าวถึงสิงต่างๆ ทีเกียวกบัวดัไดม้ากน้อยเพียงใด  เช่น การบอกตาํแหน่งทีตงัของวดัโดยใชค้าํวา่ “位于หรือ在” การบอกกล่าวทิศทางทีตงัของสิงปลูกสร้างในวดัโดยใชค้าํวา่ “...在...前边（后边、左边、右边）” การบอกชือสิงปลูกสร้างภายในวดั เช่น “วดัอารามหลวง （皇家寺庙） วิหาร (佛殿) เจดีย ์(佛塔) หอไตร (藏
经楼)” การบอกชือภิกษุ หรือภิกษุณี（比丘/比丘尼）และพระสงฆ์（僧人/和尚） หรือสามเณร
（沙弥）เป็นภาษาจีน รวมถึงคาํทีเกียวขอ้งหรืออาจตอ้งใชใ้นการบรรยาย เช่นทิศของประตูวดัหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก（朝东) ตวัพญานาค（那卡）ทีใชต้กแต่งขา้งบันไดว้หิาร และความหมายของพญานาคทีตอ้งการจะสือถึง เช่น  โลกมนุษย์ （人间）สวรรค์（天堂）รูปปันครูบาศรีวิชัย（喜育才大师）การใช้คํายศถาบรรดาศกัดิ เช่น พระเจา้ พญา （王） ในภาษาจีนเป็นตน้ ส่วนคาํทีเกียวกบัชือบุคคล ผูส้อนสามารถยกตวัอย่าง
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การใช้ตวัอกัษรจีนทีมีเสียงใกลเ้คียงมาเรียกชือ เช่น พญาคาํฟู（坎夫王）พญาผา ู（帕儒王）เป็นตน้ โดยเนน้ควรเป็นตวัอกัษรจีนทีรู้จกัง่าย ไม่มีความหมายในทางลบ                    นอกจากนี ยงัรวมถึงการแนะนําการแปลคาํศพัท์เฉพาะทางทีไม่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาจีน ซึงแสดงถึงสถาปัตยกรรมการตกแต่งของวดัไทย เช่นช่อฟ้า（龙首）ใบระกา（龙鳞）หางหงส์（凤尾）รวมถึงคาํศพัท์ในดา้นศิลปกรรม เช่น จิตรกรรมฝาผนัง（壁画）พืนหลงัผนัง（背景）ดอกโบตนั（牡丹花） ทะเลเมฆ（云海）ส่วนคาํบางคาํ เช่น  “บุษบก” ซึงมีหลงัคาซอ้นชนัเป็นยอดแหลม ใชป้ระดิษฐานพระพทุธรูป มกัจะพบไดที้วดัเสมอ ดว้ยเหตุความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมระหวา่งไทยจีน จึงไม่มีคาํแปลโดยตรงทีหาไดใ้นภาษาจีน ผูส้อนสามารถแนะนาํผูเ้รียนไดว้า่ คาํภาษาไทยบางคาํทีไม่มีคาํแปลโดยตรงนนั  สามารถดูจากลกัษณะโครงสร้างของสิงนนั และใชค้าํบรรยายมาประกอบการแปล โดย “บุษบก” มีลกัษณะเป็นยอดแหลม มีเสาสีมุมคลา้ยศาลาเล็กๆ  จึงสามารถใชค้าํ “尖
顶(ยอดแหลม)” และ “小亭(ศาลาเล็กๆ)” มาประกอบกนัเป็นคาํแปล “尖顶小亭” ซึงทาํให้ผูฟั้งเห็นภาพในระดบัหนึง หรืออีกคาํว่า “สัตตภณัฑ（์围绕须弥山的七座山）” ซึงพบเห็นไดท้วัไปหน้าพระประธานในโบสถ ์หรือวหิารของวดัภาคเหนือนนั จาํเป็นตอ้งให้ขอ้มูลแนวคิดของเขาพระสุเมรุ（须弥山）เพิมเติมก่อนเพอืความเขา้ใจ การให้ขอ้มูลในลกัษณะนีถือเป็นการปูพืนขอ้มูลส่วนหนึงให้แก่ผูเ้รียน เมือผูเ้รียนไดท้ราบคาํศพัท์เฉพาะทางทีเกียวกบัวดัแลว้ ผูเ้รียนสามารถนาํขอ้มูลส่วนทีเสริมนีไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียบเรียงเนือหาในการบรรยายต่อไป                    ขนัที  ขนัปฏิบติังาน                    ในขนัตอนนี ผูเ้รียนจะร่วมกนัทาํงานเพอืเขา้สู่การปฏิบติังาน โดยผูส้อนจะกาํหนดหัวขอ้และกิจกรรมทีผูเ้รียนจะตอ้งดาํเนินการ และผูส้อนกาํหนดให้ผูเ้รียนรายงานความคืบหนา้ และตรวจทานเรืองของการใชภ้าษาทีถูกตอ้ง หลงัจากนนัผูเ้รียนนาํเสนอหนา้ชนัเรียนเพอืใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มไดเ้ห็นขอ้ดีขอ้ดอ้ยของการนาํเสนอและนาํมาปรับปรุงอีกครังก่อนทีจะไปบรรยายในสถานทีจริง                    ขนัที  ขนัหลงัปฏิบติังาน                    การฝึกปฏิบติัในสถานทีจริงอาจมีความตืนเตน้ หรือประหม่าแมว้า่จะมีการเตรียมความพร้อมมาล่วงหน้าในระดบัหนึง แต่ก็อาจมีขอ้ผิดพลาดในการบรรยายบางประการ ดงันนัการแนะนาํขอ้ผิดพลาดแก่ผูเ้รียนจึงเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยิง เพือให้ผูเ้รียนไดส้ังเกต และนาํไปปรับปรุงต่อไป โดยทวัไปขอ้ผิดพลาดมกัจะเป็นปัญหาการออกเสียงตามวรรณยกุต ์(หรือพินอิน)ใหถู้กตอ้ง การใชค้าํศพัท์ภาษาจีนทีเหมาะสม การเรียงคาํภาษาจีนทีถูกตอ้งในประโยคเป็นตน้ ผูเ้รียนบางส่วนสามารถบรรยายไดอ้ยา่งราบรืน ทงันีขึนอยูก่บัพืนฐานภาษาจีนส่วนหนึง และการฝึกฝนทกัษะในการบรรยายของผูเ้รียนเอง  ผลสรุปการวจิัย                 หลงัจากทีผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ ผูส้อนไดใ้หผู้เ้รียนทาํแบบสอบถามออนไลน์ เกียวกบัความคิดเห็นของกิจกรรมในครังนี โดยระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น  ระดบั ไดแ้ก่   มากทีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยทีสุด ประเด็นคาํถามประกอบดว้ย                 . การพฒันาทกัษะภาษาจีน                          .  ดา้นการพดู                          .  ดา้นการฟัง                          .  ดา้นการเขียน    
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                . ปัญหาการบรรยายในสถานทีจริง                          .  จาํเนือหาในการบรรยายไม่ได ้                         .  นึกศพัทภ์าษาจีนไม่ออก                          .  บรรยายตะกกุตะกกั                 . การเรียนรู้ศพัท์ สาํนวนในการบรรยายสถานทีท่องเทียวไทย                 . การฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มเพอืบรรลุภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย                 . การฝึกการใชภ้าษาจีนในสถานทีจริง                 . ความกลา้ในการพดูภาษาจีนในทีชุมชน                 . การจดักิจกรรมนีในครังต่อไป                               จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนมีจาํนวนทงัหมด  คน เพศหญิง  คน คิดเป็นร้อยละ . เพศชาย  คน คิดเป็นร้อยละ .  สรุปรายละเอียดดงันี  

  ตารางท ี  เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะภาษาจีน 
   ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะภาษาจีน (  ประเด็น พดู ฟัง เขียน) 

ระดบัความคิดเห็น มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
N = 22 การพดู  การฟัง  การเขียน 

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

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

0 (0%) 1 (4.55%) 5 (22.73%) 

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

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  
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 จากตารางที  ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะภาษาจีน (  ประเด็น พูด ฟัง เขียน) มีความเห็นว่าการพฒันาทางดา้นการพดู อยูใ่นระดบั มากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็น ระดบัมาก  คน คิดเป็นร้อยละ 22.73  การพฒันาทางด้านการฟัง อยู่ในระดับ มากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมาเป็น ระดบัมาก  คน              คิดเป็นร้อยละ .  และในระดบั ปานกลาง  คน คิดเป็นร้อยละ .   การพฒันาทางด้านการเขียน อยู่ในระดับ มากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมาเป็น ระดบัมาก  คน                        คิดเป็นร้อยละ .  และในระดบั ปานกลาง  คน คิดเป็นร้อยละ .  

  ตารางท ี  ประโยชนที์ไดรั้บจากการจดักิจกรรม 
   ความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ N = 22 -เรียนรู้ศพัท ์สาํนวนในการบรรยายสถานทีท่องเทียวไทย                                                                                                          -ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มเพอืบรรลุภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย                                                                                                       -ฝึกการใชภ้าษาจีนในสถานทีจริง                                                                                                                                              -มีความกลา้ในการพดูภาษาจีนในทีชุมชน                                                                                                                               

16 (72.73 %)  16 (72.73%)  20 (90.91%)  15 (68.18%)  

4 (18.18%)  5 (22.73%)  2 (9.09%)  6 (27.27%)  

2 (9.09%)  1 (4.55%)  0 (0%)  0 (0%)  

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

0 (0%)  0 (0%)  0 (0%)  0 (0%)  
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-ควรมีการจดักิจกรรมนีต่อไป 16 (72.73%) 5 (22.730%) 1 (4.55%) 0 (0%) 0 (0%)             จากความคิดเห็นของผูเ้รียนตามตารางที  ประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดักิจกรรมชีให้เห็นวา่ ในส่วนของการเรียนรู้ศพัท์ สาํนวนในการบรรยายสถานทีท่องเทียวอยูใ่นระดบั มากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .  การฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มเพือบรรลุภารกิจทีไดรั้บมอบหมายอยูใ่นระดบั มากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .                ส่วนการฝึกการใชภ้าษาจีนในสถานทีจริงอยูใ่นระดบั มากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .   และความกลา้ในการพูดภาษาจีนในทีชุมชนล้วนอยู่ในระดับ มากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .   ส่วนความเห็นของผูเ้รียนเห็นควรจัดกิจกรรมนีต่อไปอยูใ่นระดบัมากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .      

  ตารางท ี  ปัญหาการบรรยายในสถานทีจริง 
   ปัญหาการบรรยายในสถานทีจริง 

ระดบัความคิดเห็น มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ N = 22 - จาํเนือหาในการบรรยายไม่ได ้                                                                                                -นึกศพัทภ์าษาจีนไม่ออก                                                                                                                                         -บรรยายตะกุกตะกกั 

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

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

4 (18.18%) 4 (18.18%) 7 (31.82%) 

2 (9.09%) 1 (4.55%) 3 (13.64%) 

2 (9.09%) 1 (4.55%) 1 (4.55%)                ปัญหาการบรรยายในสถานทีจริง ความคิดเห็นของผูเ้รียนในเรืองจาํเนือหาในการบรรยายไม่ไดอ้ยูใ่นระดบั มากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็น ระดบัมาก  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัปานกลาง  คน คิดเป็นร้อยละ .               ปัญหาเรืองนึกศพัทภ์าษาจีนไม่ออก ในระดบั มากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็น ระดบัมาก  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัปานกลาง  คน คิดเป็นร้อยละ .   
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             ปัญหาเรืองบรรยายตะกกุตะกกัอยูใ่นระดบั มากทีสุด  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็น ระดบัมาก  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัปานกลาง  คน คิดเป็นร้อยละ .                 สรุปโดยรวม การใชว้ิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเพือการท่องเทียว โดยผ่านภารกิจทีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมายสามารถทาํให้ผูเ้รียนเพิมพูนทักษะการฟัง การพูดภาษาจีน มีความมนัใจในการใช้ภาษาจีนบรรยาย และแนะนาํสถานทีท่องเทียวจริงแต่ในขณะเดียวกัน หากขาดการเตรียมความพร้อมทีดี ก็มีผลต่อการบรรยายเช่นกนั  ข้อเสนอแนะ                 ในส่วนของปัญหาทีพบเห็นในการสอนดว้ยวิธีดงักล่าวนี พบวา่ผูเ้รียนบางส่วนจาํคาํศพัท์เฉพาะทางไม่ได ้เพราะมกัเป็นคาํศพัท์ทีไม่ปรากฏในภาษาจีนทวัไป รวมถึงผูเ้รียนจาํเนือหาบางส่วนไม่ได ้ทาํให้ไม่สามารถบรรยายไดค้รบถว้น การจดจาํศพัท์ สํานวนและเนือหาไดแ้ม่นยาํนัน ขึนอยู่กับตวัผูเ้รียนเป็นหลกั หากผูเ้รียนขยนัขนัแข็งในการฝึกฝนย่อมสามารถฝึกปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งราบรืน ในทางตรงกนัขา้ม หากผูเ้รียนไม่ไดมี้ความมุ่งมนัอยา่งเต็มที ก็อาจมีปัญหาในการบรรยาย                    ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ใหผู้เ้รียนฝึกฝนในชนัเรียนมากขึนเพอืช่วยในการจดจาํ                     ในขนัตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบติัจริง ผูส้อนกาํหนดให้ผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มทาํPowerPoint เกียวกบัคาํศัพท์ และเนือหาทีจะใชบ้รรยายในสถานทีจริง โดยการอ่านออกเสียงและอธิบายความหมาย พร้อมด้วย PPT ประกอบทีหน้าชันเรียน เพือช่วยให้ตวัผูบ้รรยายเองจดจําได้ดียิงขึน ในขณะเดียวกนั ผูเ้รียนกลุ่มอืนๆ ก็สามารถเรียนรู้คาํศพัท ์สาํนวนในเนือหาของกลุ่มต่างๆนอกเหนือจากกลุ่มของตวัเอง                     ในคาบต่อไป กาํหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในแต่ละกลุ่มออกมาบรรยายคาํศพัท์พร้อมเนือหาโดยไม่มีการใช ้PPT เพือกระตุน้ใหผู้บ้รรยายไปท่องจาํมาใหไ้ด ้โดยมีการใหค้ะแนนเป็นแรงจูงใจ  เอกสารอ้างองิ Nunan, D. 1989.  Desiging tasks for the communicative classroom. New York: Cambridge University  Press. Willis,  J.  1996.  A framework for task-based learning. Harlow, Essex: Longman. Sheng Shuangxia. 2007. Task-based for Chinese teaching. Journal of  Chinese University Teaching. (3): 65-67. Wu Zhongwei. 2008. Input-output and  method of task- based teaching.  Journal of  East China  Normal University     (Humanities and Social Sciences Edition)  (1): 109–113.  Xiang Zhengying. 2008. An effective probe into the application of task-based teaching method. Journal of  Chengdu  University (Educational Sciences Edition) 22(1): 58–60.  เกิดศิริ ชมพูกาวิน. 2553. การใชกิ้จกรรมแบบมุ่งปฏิบติังานเกียวกบัสถานทีท่องเทียวเพือเพิมพูนความสามารถใน การฟัง  พูดภาษาอังกฤษและความมนัใจในตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชันสูง. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.      
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การสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เพือส่งเสริมทกัษะการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียน ในยุคเทคโนโลย ี4.0 Teaching English Reading Skill for  Enhancing Searching Skill of Learners  in the Age of Technology 4.0  ภรนุชนาฏ อรรถาเวช1* Pharanuchanart Uttawet1*  บทคัดย่อ   ในโลกเทคโนโลยียคุปัจจุบนั ข่าวสารขอ้มูลจาํนวนมากถูกคน้หาและรับรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือสือออนไลน์ โดยเฉพาะอยา่งยงิดว้ยโทรศพัทมื์อถือมากกวา่การรับรู้ผ่านทางสือสิงพิมพ ์การจะเขา้ถึงเพอืใหไ้ดข้อ้มูลทีมีสาระประโยชน์ตามทีตอ้งการในโลกออนไลน์ทีไร้พรหมแดนโดยมีภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลในการสือสารขอ้มูลกนัทวัโลกนัน ผู ้สืบคน้ขอ้มูลจาํเป็นตอ้งมีความสามารถพืนฐานทางการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจอยา่งเพียงพอแต่จากการสํารวจความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศึกษาไทยพบว่า มีนักศึกษาจาํนวนมากไม่สามารถอ่านขอ้มูลข่าวสารต่างๆหรือบทความทีเป็นภาษาองักฤษให้เขา้ใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสาระประโยชน์จากการอ่านสือออนไลน์ได้ ด้วยเหตุทีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน ตอ้งมีการใช้ภาษาองักฤษผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยคาํนึงถึงการบูรณาการโครงสร้างการจดัการเรียนการสอนระหวา่งองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1. องค์ประกอบทางด้านเนือหา (content) 2. องค์ประกอบทางดา้นวิธีการสอน (pedagogy) และ 3. องค์ประกอบทางดา้นเทคโนโลยี (technology)ให้ไดอ้ย่างสมดุลในระหว่างทีทาํการสอน ดงันนัผูส้อนจึงตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ทีเหมาะสมดว้ยการฝึกผูเ้รียนให้มีทกัษะการอ่านเพือความเขา้ใจดว้ยสือสภาพจริงทีสืบคน้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตร่วมกบัการฝึกฝนทกัษะการอ่านดว้ยกลวธีิการอ่านแบบแลกเปลียนเรียนรู้(Reciprocal Reading) ทีมีประสิทธิภาพในการอ่านเพอืความเข้าใจ ทังนีผูเ้ขียนบทความจึงขอนําเสนอรูปแบบการสอน REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional Materials) เพือเป็นการบูรณาการองคป์ระกอบทงั 3 ประการดงักล่าวในการจดัการเรียนการสอน ดว้ยเทคนิควธีิการสอนทีเหมาะสมและเวลาในการฝึกทีมีความยืดหยุ่น เพือส่งเสริมและเตรียมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการอ่านเพือความเข้าใจในการสืบค้นและอ่านข้อมูลต่างทัวโลกๆผ่านทางสืออินเตอร์เน็ตในยุคเทคโนโลยี 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   คาํสําคญั : การสอนทกัษะการอ่าน, ภาษาองักฤษ, สืบคน้ขอ้มูล, ยคุเทคโนโลยี .        
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ABSTRACT  In the modern world of technology, a tremendous amount of information is searched for and accessed via the internet (online), especially on smart phones. This flow of online information far exceeds the amount of information accessed from paper pages (offline). To access targeted information, which is mostly available, globally, in English, the international language, researchers must have enough basic searching skills and reading comprehension abilities. However, surveys of Thai students’ abilities in using English show that many of them are still not able to understand English language information or articles for sufficiently. This lack of comprehension, limits the benefit that students get from reading information online. Since present-day English instruction must utilize electronic media to collect and integrate content, pedagogy and technology with equilibrium reconstruction among all these three elements during the act of teaching, the instructors have to arrange a suitable learning environment to help their students acquire reading comprehension skills with authentic online materials. Students must also practice reading skills with Reciprocal Reading strategy, which is an effective reading comprehension method. The author would like to present the REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional Materials) model for integrating the three instructional elements with appropriate instructional techniques and flexible time for learning and practicing, in order to enhance and prepare learners in the Technology 4.0 era, to be able to develop sufficient reading comprehension skills to be able to find and read information available worldwide via the internet.  Keywords: teaching reading skill, English, searching, the age of Technology 4.0              1สาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 000 1 Department of Language, Faculty of Liberal Art, , Rajamangala University  of Technology Suvarnabhumi Huntra, Pharnakorn Sri Ayutthaya, , Pharnakorn Sri Ayutthaya13000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pharanucharnart@gmail.com 
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บทนํา ในโลกยคุปัจจุบนั การรับรู้ข่าวสารมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยกีารสือสารผา่นทางอินเตอร์เน็ต การคน้หาขอ้มูลทีตอ้งการก็สามารถทําได้ภายในพริบตา จึงทําให้เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อวงการการศึกษามากขึนอยา่งยิงเพราะเป็นแหล่งขอ้มูลจาํนวนมหาศาลในการสืบคน้เพือการเรียนรู้ในแขนงสาขาวิชาต่างๆ  ซึงการศึกษาในยคุปัจจุบนัไดใ้ห้ความสาํคญัต่ออินเตอร์เน็ตในฐานะทีเป็นเทคโนโลยทีางดา้นการสือสาร ทางดา้นขอ้มูลต่างๆ รวมทงัทางดา้นการเรียนรู้ในโลกสมยัใหม่อีกด้วย (McVerry, 2013) ด้วยเหตุนีทักษะการสืบคน้เพือให้ไดข้อ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพทางอินเตอร์เน็ตนันจึงถือได้ว่าเป็นทักษะหนึงทีมีความจาํเป็นในการประสบความสําเร็จทางการศึกษาในศตวรรษที  (Henry, 2005) ซึงการจะรับรู้ขอ้มูลเหล่านีจาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเป็นอย่างยิงเนืองจากภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลทีใช้ในการติดต่อสือสารกันระหว่างผูค้นในประเทศต่างๆ แต่การจะสืบคน้วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลทีเป็นภาษาองักฤษซึงมีอยูจ่าํนวนมากมายในสือออนไลน์เพือให้ไดข้อ้มูลตามทีตอ้งการนนั จาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลทีมีประสิทธิภาพ (Young and Kajder, 2013) จากงานวิจยัของ Liu and Ko (2016) ทีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูล พบวา่ทกัษะทางดา้นการอ่านทีดีนนัเป็นพืนฐานทีสาํคญัของความสามารถในการอ่านข้อมูลต่างๆในสือออนไลน์ ซึงทักษะการอ่านดงักล่าวได้แก่ 1. ทักษะการอ่านเพือความเขา้ใจ (Reading Comprehension) อนัประกอบด้วย ทักษะการอ่านเร็ว (Skimming and Scanning) ในการจบัประเด็นสําคญัและรายละเอียดคร่าวๆ รวมทงัรายละเอียดเชิงลึกของขอ้มูล และ 2. ทกัษะการอา่นเชิงวจิารณ์ (Critical Reading) (Henry, 2005) แมว้า่ทักษะการอ่านจะเป็นทักษะทีสําคญัในการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันมากขึน (Chastain, 1988) เพราะเป็นทกัษะทีสาํคญัในการสืบคน้ขอ้มูลทีจาํเป็นในการศึกษาหรือการเพิมพูนความรู้ให้สูงขึนเพือพฒันาตนเอง และ เสริมสร้างประสบการณ์ ซึงจะทาํให้ผูที้มีทกัษะการอ่านทีดีมีโอกาสสร้างความกา้วหน้าในการศึกษาและประกอบอาชีพไดม้ากกว่าผูอื้นในยคุของข่าวสารและสังคม 4.0 ดงัทีเกรินนาํไวข้า้งตน้นนั แต่จากการสาํรวจพบวา่นกัเรียนและนกัศึกษาไทยจาํนวนมากยงัมีปัญหาดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ จึงทาํใหมี้ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีตาํกวา่เกณฑ ์(นงคน์าถ, 2551; ปัณยตา, ; มนสัวี, 2558; นพรัตน์, 2559) นอกจากนีจากงานวิจยัทางการศึกษาเกียวกบัการเรียนทางดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษทีไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควรนนั มีสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น การสอนทียึดครูเป็นศูนยก์ลาง การสอนแบบเดิมๆ ทีครูอ่านและแปลให้ฟังทีละประโยค ผู ้เรียนไม่มีคลังศัพท์ทีเพียงพอ ขาดความรู้และเจตคติทีไม่ดีต่อภาษาองักฤษ แบบเรียนภาษาองักฤษไม่เอือต่อการอ่าน เนน้รูปแบบตาํราไม่สอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเบือหน่าย (Souriyavongsa et al., 2013) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนัสวี (2558) ทีพบว่า ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนเป็นปัจจยัทีมีผลต่อปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษมากทีสุดรองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัส่วนตวัของนกัศึกษาและปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มทางบา้น ตามลาํดบั อีกทงังานวิจยัของ            สุพรรณี (2558) ทีเกียวขอ้งกบัผลสัมฤทธิทางการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ พบปัญหาเกียวกับขอ้จาํกดัในการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนและเนือหาในหลกัสูตรโดยเฉพาะอยา่งยงิขอ้จาํกดัในเรืองของเวลา และนอกจากนี งานวจิยัของ Ghazizadeh and Fatemipour (2017)ไดศึ้กษาถึงผูเ้รียนทีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ พบวา่ประสบปัญหาในเรืองของการอ่านเพราะผูเ้รียนขาดความสนใจหรือแรงจูงใจในการอ่าน อีกทงัยงัไม่มีกลวธีิในการอ่านทีมีประสิทธิภาพ  จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูเ้ขียนไดอ้อกแบบการเรียนการสอนทกัษะการอ่านเพอืส่งเสริมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียนในยคุเทคโนโลย ี4.0 โดยนาํเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใชเ้ป็นเครืองมือช่วยแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนและสภาพการเรียนรู้ เพราะปัจจุบนัผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตไดง่้าย จึงทาํให้มีเสรีภาพในการเรียนรู้ไดทุ้กสถานการณ์ ทุกสถานทีและทุกเวลาจากแหล่งความรู้ต่างๆทวัโลก รวมทงัสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (พิมพป์ระภาและณัฐพล, 2557) อีกทงัยงัช่วยในการเสริมสร้างแรงจูงใจทางการเรียนให้กับผูเ้รียนด้วยการนําสือสภาพจริงทีทันสมยัและสอดคลอ้งกับ
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ชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียนซึงมีอยู่ในอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่และสอดคลอ้งกับเนือหาของบทเรียนในหลกัสูตร ทงันีจากงานวจิยัเกียวกบัการนาํสือสภาพจริงไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษพบวา่สือการสอนสภาพจริงและการสอนอ่านโดยใชก้ลวธีิการอ่านแบบร่วมมือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีก่อใหเ้กิดการพฒันาทกัษะดา้นความเขา้ใจในการสอนการอ่านภาษาองักฤษ และแรงจูงใจ (Wood et al., 2001; Berardo, 2006) การนําบทความในอินเตอร์เน็ตซึงเป็นสือสภาพจริงมาใชใ้นการสอนทกัษะการอ่านเพือความเขา้ใจจึงเป็นสิงทีจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที 21 โดยทีผูส้อนจะตอ้งเนน้ให้ผูเ้รียนไดค้น้ขอ้มูลบทความต่างๆในอินเตอร์เน็ต เพือให้ผูเ้รียนมีกลวิธีทีมีประสิทธิภาพในการคน้หาขอ้มูลและเขา้ใจในเนือหาของบทความนนัๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Myers, 2006)  จากงานวจิยัของ Ghazizadeh and Fatemipour (2017) พบวา่ การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีนาํสือออนไลน์ร่วมกบัการสอนในชนัเรียน ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในทกัษะการอ่านในชนัเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Looi and Yusop (2011) ทีพบวา่ การสอนการอ่านเพอืความเขา้ใจดว้ยสือออนไลน์ ทาํให้ผูเ้รียนมีกลวิธีการอ่านทีมีประสิทธิภาพมากขึน จึงส่งผลต่อความสามารถทางการอ่านเพือความเขา้ใจทีสูงขึน รวมทังทศันคติและแรงจูงใจในการอ่านทีเพิมขึนอีกดว้ย สือสภาพจริงทีเป็นสือสังคมออนไลน์(social media) ทีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัไดแ้ก่ เฟ็ซบุค และทวิตเตอร์ซึงเป็นแหล่งขอ้มูลทีมีการนาํมาแบ่งปันเนือหา ขอ้มูล ข่าวสาร ประสบการณ์และพดูคุยใหผู้ใ้ชใ้นโลกออนไลน์ในเครือข่ายของตนไดรั้บรู้ (Hundey, 2012) ซึงจุดเด่นของเฟ็ซบุคก็คือเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีมีช่องทางการติดต่อทีหลากหลาย สะดวก รวดเร็วในการตงัประเด็นถามตอบในเรืองทีสนใจ โพสต์รูปภาพ เขียนบทความหรือบล็อก สนทนาแบบโต้ตอบทันที นอกจากนนัผูใ้ชย้งัสามารถรวมกลุ่มความสนใจทีมีร่วมกนัได ้(ศรีศกัดิ, 2554) ส่วนทวิตเตอร์เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ชนิดทีมีการแสดงหัวขอ้และความคิดเห็นทีกระชับ (Micro blog)  มีขอ้เด่นในการแนะนาํให้ผูเ้รียนติดตามผูเ้ชียวชาญในหัวขอ้ทีเกียวขอ้งกบับทความ การนาํเสนอและติดตามหัวขอ้ทีสนใจใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในเนือหาวิชา (Grosseck and Holotescu, 2008) และจากงานวจิยัต่างๆ เกียวกบัประโยชน์และจุดมุ่งหมายในการใชท้วติเตอร์ทางการศึกษาพบวา่ ทวิตเตอร์ไดน้าํมาใชเ้พือเป็นแหล่งขอ้มูลมากกวา่สือออนไลน์ชนิดต่างๆ เหตุผลเพราะสามารถรวบรวมและแบ่งบนัขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ (Jonson and Yang, 2009) จากงานวิจยัของ Teevan et al. (2011) ทีศึกษาถึงเหตุผลของการนิยมใช ้ทวิตเตอร์เพือใช้ในการสืบคน้ขอ้มูลพบว่า ทวิตเตอร์เป็นแหล่งขอ้มูลทืนิยมใชเ้พือการติดตามเนือหาในหัวขอ้ทีสนใจมากกว่าสือสังคมออนไลน์ชนิดอืนๆ ทีนิยมสืบคน้ขอ้มูลเพือหาหัวขอ้ (Topic)  สําหรับการใช้ทวิตเตอร์เพือให้เป็นเครืองมือทางการศึกษาทางดา้นภาษาองักฤษนนั Borau et al. (2009) ไดก้ล่าวไวด้งันีวา่ ทวติเตอร์เป็นสือสังคมออนไลน์ทีเหมาะสมกบัการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในแง่ของการให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสในการฝึกสมรรถนะทางการสือสารและทางภาษาศาสตร์สงัคมในทุกที ทุกเวลา โดยไม่ตอ้งพบปะเจอะเจอผูส้อนแบบเผชิญหนา้ (face to face interaction)  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Young and Kraut (2013) ทีศึกษาเกียวกบัแนวโนม้ของการใชท้วิตเตอร์เพือส่งเสริมความรู้ในเนือหาวิชาทีเป็นภาษาองักฤษให้กับผูเ้รียนทีพบว่า Twitter เป็นเครืองมือทางการศึกษาทีใช้ในการรวบรวมความรู้ทางดา้นเนือหาทางการศึกษาทีนาํไปสู่การเรียนรู้และพฒันาทางดา้นการใชภ้าษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษ อีกทงัช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเชือมต่อการเรียนในชนัเรียนกบัโลกแห่งความเป็นจริงเพือเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนให้กา้วทนัโลกในยคุปัจจุบนัสู่โลกแห่งอนาคตอีกดว้ย ในส่วนของวิธีการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจนนั กลยทุธ์การสอนการอ่านแบบแลกเปลียนเรียนรู้(Reciprocal Teaching) เป็นเทคนิควธีิการทีมีประสิทธิภาพมากในการสอนการอ่านเพอืความเขา้ใจ (Rosenshine and Meister, 1994) โดยมีกระบวนการทีสนบัสนุนการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนในบทบาทผูใ้ห้คาํแนะนาํและผูใ้ห้ความช่วยเหลือ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนัจะเกิดจากการรวมกลุ่มทีมีความสนใจร่วมกนั และมาทาํการแลกเปลียนบทบาทเรียนรู้ร่วมกนัในเทคนิคของการอ่านแบบแลกเปลียนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) ทีมีอยู่สีขนัตอน ไดแ้ก่ 1.การ
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ทํานาย (predicting) ซึงอาศัยพืนฐานจากประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 2. การตงัค ําถาม (questioning) เป็นวิธีการแยกประเด็นของเรืองทีอ่านเพือให้มีความเขา้ใจในเนือหาของเรือง 3. การหาความชดัเจน (clarifying) เพือทีจะนํามาทาํการตรวจสอบความเขา้ใจโดยใชค้วามรู้เกียวกบัภาษาศาสตร์และโครงสร้างของประโยค และ 4. การสรุป (summarizing) เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนนําความรู้ในทฤษฎีการอ่านทุกขันตอนมาสร้างปฏิสัมพนัธ์ในการจับประเด็นสําคัญของเรืองทีอ่าน สังเคราะห์ขอ้มูลในทุกขนัตอนเพือสร้างความเขา้ใจในเรืองทีอ่าน การอ่านดว้ยเทคนิควธีิการดงักล่าวนีจึงเป็นกระบวนการกลุ่มทีนาํมาใชฝึ้กประสบการณ์ดว้ยการแลกเปลียนบทบาทในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มอยา่งเสรีดว้ยความสมคัรใจ (Palinscar and Brown, 1984) จากประเด็นปัญหาความสามารถทางการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียนรวมทงัทฤษฎีและหลกัการทีเกียวขอ้งกบัแนวทางในการแกปั้ญหาดังกล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนจึงได้นาํประเด็นและหลกัการเหล่านีมาออกแบบวิธีการจดัการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการกลวิธีการสอนแบบร่วมมือทีเป็นการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบแลกเปลียนเรียนรู้ (Reciprocal Teaching) ทีช่วยให้ผูเ้รียนได้ฝึกการใช้กลวิธีการอ่านเพือความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Palinscar and Brown, 1984; Alexander and Fox, 2004) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการสือสารทางอินเตอร์เน็ต โดยมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาทกัษะการอ่านเพอืความเขา้ใจแก่ผูเ้รียนเพือใหส้ามารถพฒันาทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลในโลกออนไลน์ไดด้ว้ยรูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบ REOMI หรือ การสอนการอ่านแบบแลกเปลียนเรียนรู้ด้วยสือการสอนภาษาอังกฤษบนออนไลน์  (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional Materials) ดังมีรายละเอียดขนัตอนกระบวนการจดัการเรียนการสอนต่อไปนี    วธิีดําเนินการวิจัย วธิีการจดัการเรียนการสอน จากแนวคิดเกียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษดงักล่าวขา้งตน้และประโยชน์ของสือออนไลน์ทีช่วยส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเพือความเขา้ใจและแรงจูงใจของผูเ้รียน ผูเ้ขียนตระหนักวา่การสืบคน้ขอ้มูลจาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเพือให้เขา้ถึงสือออนไลน์ตามทีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดอ้อกแบบให้เนือหาของบทอ่านทีใชฝึ้กทีเป็นบทความทีไดม้าจากประเภทขอ้มูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกูเกิล (Google) และ สือสังคมออนไลน์ (social media) 2 ประเภท ไดแ้ก่    เฟ็ซบุค และทวติเตอร์ โดยผูเ้ขียนนาํมาทาํการออกแบบการเรียนการสอนโดยคาํนึงถึงแนวคิดการจดัการเรียนการสอนในยคุศตวรรษที  ทีเนน้ใหผู้ส้อนจดัสภาพหรือบริบททางการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนนั จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบ  ประการ ไดแ้ก่ องค์ประกอบทางดา้นเนือหา (content) องคป์ระกอบทางดา้นวิธีการสอน (pedagogy) และองคป์ระกอบทางดา้นเทคโนโลยี (technology) มาบูรณาการการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งสมดุลและมีความยืดหยุน่ของเวลา สถานที และความแตกต่างของผูเ้รียน (Young and Kajder, 2013)โดยเนือหาของบทความทีใชใ้นการฝึกการอ่านเพือความเขา้ใจนนัไดน้าํมาจากสือออนไลน์ และในส่วนของวิธีการจดัการเรียนการสอน ไดมี้การประยุกตรู์ปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยผสมผสานระหวา่งการเรียนในชนัเรียนและการแลกเปลียนเรียนรู้ผา่นทางสือออนไลน์  โดยมีการออกแบบระบบการเรียนการสอนดงักล่าวไดเ้ป็นรูปแบบการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบ REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional Materials) ซึงมีการบูรณาการองค์ประกอบทงั  ด้านเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที  โดยไดน้าํไปใชก้บันักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโลโนยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในรายวิชา Reading English for Learning ซึงเป็นรายวชิาทีมีจุดประสงคเ์พอืให้ผูเ้รียนมีทกัษะและกลวิธีการอ่านในการสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัผูเ้รียนเพมิขึนทงัในเรืองคาํศพัท ์ไวยากรณ์ และขอ้มูลความรู้ในศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ รวมทงัขอ้มูลข่าวสารต่างๆทีทนัสมยั ดงันี 
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องค์ประกอบทางด้านเนือหา (content)  ผูเ้ขียนมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกเนือหาของบทความจากสือออนไลน์ 3 ประเภทซึงไดแ้ก่ อินเตอร์เน๊ตกูเกิล เฟ็ซบุค และ ทวิตเตอร์เนืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลออนไลน์ทีเป็นทีนิยมในปัจจุบนั ทงันีผูเ้ขียนมีหลกัเกณฑใ์นการเลือกเนือหาจากสือดงักล่าวโดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ของเนือหาในสือกบัจุดประสงคแ์ละเนือหาในบทเรียน ขอ้มูลเนือหาของสือตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสม ทนัสมยั น่าสนใจ ตรงกบักลุ่มเป้าหมายคือผูเ้รียน และเมือไดเ้นือหาทีตอ้งการแลว้ ผูเ้ขียนไดน้าํบทความเหล่านีมารวบรวมเป็นคลงัขอ้มูลไวล่้วงหนา้เพือนาํมาใชป้ระกอบการสอน โดยทาํการวางระบบไวใ้นบญัชีส่วนตวัของผูเ้ขียนบนทวติเตอร์เพือให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้มาฝึกฝนทกัษะการอ่านเพือสืบคน้ขอ้มูลตามหัวขอ้ทีผูส้อนมอบหมายในแต่ละครังของการเรียน ซึงเป็นวิธีการฝึกให้ผูเ้รียนสามารถคน้ไดง่้ายเพือให้สามารถต่อยอดไปสู่การปฏิบติัจริงไดใ้นอนาคต องค์ประกอบทางด้านการสอน (pedagogy)  ในการฝึกในชนัเรียน ผูเ้รียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 5 คน เพือฝึกทกัษะการอ่านแบบร่วมมือดว้ยวิธีการอ่านเพือความเข้าใจด้วยการอ่านแบบแลกเปลียนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) โดยบทความแต่ละครังนันได้มาจากการสืบคน้ขอ้มูลของกลุ่มจากทวิตเตอร์ในบญัชีของผูส้อนทีผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงดว้ยการติดตาม ซึงมีคลงัขอ้มูลตามทีผูส้อนเตรียมไวล่้วงหนา้แลว้ เพอืเป็นการยน่ระยะเวลาของการสืบคน้ให้แก่ผูเ้รียนในช่วงระยะเวลาทีทาํการฝึกฝนทกัษะการอ่านเร็วเพือจบัรายละเอียดและประเด็นสําคญัคร่าวๆในบทความ เพือให้สามารถเขา้ถึงบทความตามทีกาํหนดไวไ้ด้อย่างถูกตอ้งและรวดเร็วขึน ในระหวา่งการฝึกทกัษะการอา่นเพอืความเขา้ใจในชนัเรียน ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มจะผลดักนัเป็นผูน้าํบทบาทต่างๆตามรูปแบบการฝึกทกัษะการอ่านเพอืความเขา้ใจดว้ยวธีิการอ่านแบบแลกเปลียนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) โดยทีผูส้อนมีหน้าทีช่วยอาํนวยความสะดวก เฝ้าสังเกตการณ์ และให้คาํแนะนาํกบัผูเ้รียนเมือผูเ้รียนร้องขอความช่วยเหลือในระหวา่งดาํเนินการฝึกอ่านบทความทีไดสื้บคน้มาในขนัตอนแรก ผูเ้รียนทาํการจดบนัทึกกิจกรรมภายในกลุ่มระหวา่งการฝึก จากนนัแต่ละกลุ่มจะออกมานาํเสนอเนือหาทีช่วยกนัอ่านภายในกลุ่ม รวมทงัขนัตอน วธีิการ และบรรยากาศทีไดจ้ากการฝึกภายในกลุ่มหนา้ชนัเรียน อีกทงัยงัมีการส่งรายงานบนัทึกกิจกรรมการอ่านในชนัเรียนภายในกลุ่มทางเฟ็ซบุคกลุ่ม เพือให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มต่างๆ ซึงจะเป็นการสะทอ้นให้ผูส้อนไดแ้กไ้ขและปรับปรุงทกัษะทางการอ่านของผูเ้รียนทียงับกพร่อง ซึงปรากฏจากการนาํเสนอเนือหาและความเขา้ใจของเรืองทีอา่นและกลวิธีการอ่านของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมวตัถุประสงคข์องบทเรียนภายใตเ้วลาทีจาํกดั องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลย  ี(technology)  ผูส้อนไดน้าํเทคโนโลยีทางด้านโทรศพัท์มือถือมาใช้เป็นสืออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยอาจกล่าวไดว้า่การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้สือออนไลน์ในโลกยุคปัจจุบันด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เป็นการนําเทคโนโลยีทีติดตวัผูเ้รียนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการเรียนการสอนทีผ่านการพิจารณาเลือกสรรบทความในสืออนไลน์เพอืใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน วตัถุประสงคข์องรายวชิา และกลยทุธ์ทีใชใ้นการสอน สามารถกระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รียนอยากเรียน ไม่เบือหน่าย สามารถเรียนรู้ไดทุ้กที ทุกเวลา เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและความรู้ทีทนัสมยัไดอ้ยา่งสะดวกขึน อีกทงัมีความสอดคลอ้งกบัชีวติประจาํวนัในโลกยคุเทคโนโลย ี4.0 ไดอี้กดว้ย        
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ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย ผลจากการศึกษาการใช้รูปแบบการสอน REOMI การวัดผลสัมฤทธิผู้เรียน ในการวดัผลสัมฤทธิการสืบคน้และการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียนเป็นรายกลุ่มและบุคคลนัน ผูส้อนได้มอบหมายให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มหรือรายบุคคลไปสืบคน้และอ่านบทความทีสนใจภายใตห้ัวขอ้ต่างๆในบทเรียนตามทีเรียนไปแลว้  โดยมีเงือนไขของเนือหาและเวลาตามทีผูส้อนกาํหนดด้วยการสืบคน้บทความนันๆจากสือออนไลน์ โดยนําหลกัการทีได้จากการฝึกการอ่านแบบร่วมมือในชนัเรียนไปประยุกต์ใช้จริง นอกจากนียงัได้มีการประเมินความเขา้ใจเกียวกบักลวิธีการอ่านและการนาํไปใช ้ดว้ยการทาํเป็นรายงานกลุ่มบรรยายเกียวกบัขนัตอนวิธีการอ่านแบบแลกเปลียนเรียนรู้ภายในแต่ละกลุ่มทีไดท้าํการฝึกในชนัเรียนส่งให้กบัผูส้อนทางเฟ็ซบุคของกลุ่มเรียนในรายวชิานี เพือทีผูส้อนจะได้ทาํการประเมินและปรับปรุงความเขา้ใจผูเ้รียนเป็นกลุ่มและรายบุคคลโดยทีผูเ้รียนจะไดรั้บรู้วธีิการ ขอ้เสนอแนะของตวัเองและของเพือนๆภาย ในกลุ่มและนอกกลุ่มไปพร้อมๆ กนัอย่างทวัถึง ผลทีได ้พบว่า ผูเ้รียนมีเทคนิคการอ่านเร็วเพือจับรายละเอียดและประเด็นสาํคญั สามารถสืบคน้บทความทีมีเนือหาตามทีตอ้งการไดดี้ขึน อีกทงัยงัมีกลวธีิทางการอ่าน สงัเกตุไดจ้ากผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเนือหาทีอ่านไดดี้ขึน และมีการเปิดคน้หาคาํศพัทค์าํต่อคาํในขณะทีอ่านนอ้ยลง การประเมนิประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน รูปแบบการสอนนี สามารถสร้างแรงจูงใจและทศันคติทีดีต่อการอ่านบทความทางภาษาองักฤษดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลทางสือออนไลน์ให้กบัผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี อนัจะเห็นไดจ้ากการเขา้ชนัเรียนอย่างสมาํเสมอ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นในการฝึกกิจกรรมกลุ่ม และการทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในการซักถามและการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มและในชนัเรียนอย่างเด่นชัด รูปแบบการสอนนีช่วยให้ลดปัญหาในเรืองของขอ้จาํกดัของเวลา สถานทีในการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้จากในชนัเรียนไปสู่โลกแห่งความจริงได ้ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนและสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลได้อย่างทัวถึง โดยทีผูส้อนสามารถติดตามประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียนไดอ้ยา่งทวัถึงในระยะเวลาทีหลกัสูตรกาํหนด   สรุปผลการวจิัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional Materials) ไดอ้อกแบบโดยคาํนึงถึงความสมดุลระหวา่งองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอน 3 ประการ อนัไดแ้ก่ 1. องคป์ระกอบทางดา้นเนือหา 2. องคป์ระกอบทางดา้นวิธีการสอน และ 3. องคป์ระกอบทางดา้นเทคโนโลยี โดยมุ่งฝึกฝนผูเ้รียนเพอืใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงเป็นทกัษะทีสาํคญัทางการศึกษาในศตวรรษที  และจากการใช้รูปแบบการสอนดงักล่าวพบวา่ ผูเ้รียนสามารถสืบคน้บทความหรือขอ้มูลทีมีประโยชน์และตรงตามความตอ้งการมากขึน ทังนีมีผลมาจากการใช้รูปแบบการสอนทีออกแบบให้ผูเ้รียนได้ฝึกการใช้เทคนิคการอ่านเร็ว (Skimming and Scanning) เพือจบัรายละเอียดและประเด็นสาํคญัคร่าวๆ โดยผูส้อนไดจ้ดัสภาพการเรียนการสอนดว้ยสือสภาพจริง และมีการจดักิจกรรมในชนัเรียนให้ผูเ้รียนไดฝึ้กรูปแบบการอ่านดว้ยกลวธีิการอ่านแบบแลกเปลียนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) ทีส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการอ่านเพอืความเขา้ใจ และส่งเสริมแรงจูงใจและทศันคติทางการเรียนทีดีใหก้บัผูเ้รียน ซึงจากจุดเด่นดงักล่าวของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีไดน้าํเสนอมานนั สามารถทีจะนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรียนการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ และต่อยอดไปสู่การวิจยัทีสมบูรณ์ขึนเกียวกบัรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบ REOMI ต่อไป เนืองจากรูปแบบการสอนนีช่วยใหล้ดปัญหาในเรืองขอ้จาํกดัของเวลา สถานทีในการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้จากในชนัเรียนไปสู่โลกแห่งความจริงได ้ตรงตามความ
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ตอ้งการของผูเ้รียนและสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลได้อย่างทัวถึง โดยทีผูส้อนสามารถติดตามประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียนไดอ้ยา่งทวัถึงในระยะเวลาทีหลกัสูตรกาํหนด แต่ทงันีรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวนีเป็นเพียงการนําร่องในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้เทคโนโลยีทีอยูใ่กลต้วัผูเ้รียนมาประยกุตใ์ชก้บัรูปแบบการสอนอยา่งเป็นระบบ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา และเป็นแนวทางในการวจิยัรูปแบบการเรียนการสอนเพอืเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนในศตวรรษที 21 ให้สามารถกา้วทนัโลกและเทคโนโลยีในยคุปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นแนวทางในการทาํการวิจยัเพือพฒันาการจดัการเรียนการสอนทกัษะการอ่านทีสูงขึนในระดบัการอ่านเชิงวิจารณ์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ REOMI นีไปเป็นส่วนหนึงของการออกแบบการเรียนการสอนเพอืพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพทางการอา่นภาษาองักฤษทงัในระบบสือออนไลน์และเอกสารทางวชิาการ หรือตาํราทวัไปไดดี้ยงิขึน  กิตติกรรมประกาศ บทความวิชาการฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ตอ้งขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีเปิดโอกาสและให้เวลาในการจดัทาํ ขอบคุณนักศึกษาทีให้ความร่วมมือและการแลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียน ขอบคุณคณะบรรณาธิการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ทีให้ความอนุเคราะห์ตรวจทาน ให้คาํแนะนําในการปรับปรุงบทความ และอาจารย ์John Knipfing ทีได้ตรวจทาน Abstract ภาษาองักฤษให้ถูกตอ้งเหมาะสมตามรูปแบบของเจา้ของภาษาทาํให้บทความวิชาการฉบบันีมีความสมบูรณ์ พร้อมนาํเสนอเพือเผยแพร่ความรู้ในวงวชิาการ ณ โอกาสนี  เอกสารอ้างองิ นงค์นาถ ชาววงั. 2551. การสํารวจปัญหาการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนไทยชนัมธัยมศึกษาปีที 6 เขตพืนทีการศึกษานครราชสีมา เขต 1, 2, 3, และ 7. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ.์ 2559. การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอืเนน้ ความเขา้ใจจาก หนงัสือพิมพแ์ละการใชพ้จนานุกรมโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปฏิบตัิ. วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี10(2): 23-34. ปัณยตา หมืนศรี. 2557. ผลสัมฤทธิทางการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรชนัปีที  วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต.  พิมพป์ระภา พาลพ่าย และ ณัฐพล รําไพการ. 2557. ใชสื้อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นเรือง ภาษาเพือการสือสารเพื อ ส่ ง เส ริ ม ผ ล สั ม ฤ ท ธิ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที  6. แ ห ล่ ง ที ม า : http://www.east.spu.ac.th/journal/booksearch/upload/1490-12-3-11.pdf , 25 เมษายน 2560. มนัสวี ดวงลอย. 2558. ปัจจัยทีมีผลต่อปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                  ราชมงคลกรุงเทพ. วารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 3(1): 153-167 สุพรรณี อาศัยราช. 2558. การพฒันาผลสัมฤทธิด้านการอ่านภาษาองักฤษโดยการใช้กิจกรรมเสริมแบบเน้นภาระงาน. พระนครศรีอยธุยา: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ. ศรีศกัดิ จามรมาน. 2554. การใช้เฟซบุ๊กเป็นศูนยแ์ห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา. แหล่งทีมา: http://www.dmaonline.in.th/ index.php?modules=article&f=view&cat_id=3&id=58 , 25 เมษายน 2560. 
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Alexander, P. A. and Fox, E. 2004. A historical perspective on reading research and practice,  pp. 33-68. In Ruddell, R. B.  and Unrau, N. J., eds. Theoreticalmodels and processes of reading (5th ed). International Reading Association, Newark. Berardo, S. 2006. The use of authentic materials in the teaching of reading. Available Source: http://www.  readingmatrix. com/articles/berardo/article.pd/login.htm, September 27, 2017: Borau, K ., Feng, J ., Shen, R. and Ullrich , C. 2009. Microblogging for language learning: Using Twitter to train communicative and cultural competence. Available Source: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1616127, September 27, 2017. Chastain, K.  1988. Developing second-language skills: theory and practice (3rd ed), Harcourt Brace Jovanovich,  San Diego. Ghazizadeh, T. and Fatemipour, H. 2017. The effect of blended learning on EFL learners’ reading proficiency.  Journal of Language Teaching and Research 8(3): 606-614. Grosseck, G. and Holotescu, C. 2008. Can We Use Twitter for Educational Activities?. Available Source:  http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000012008.pdf, September 27, 2017. Hennry, L. A. 2005. Information search strategies on the Internet: A critical component of new literacies. Available  Source:  http://www.webology.org/2005/v2n1/a9.login.htm,  June 22, 2018. Hundey, E. 2012. Social media as an Educational Tool in University Level Geography. Available Source:   https://ir.lib.uwo.ca/tips/vol2/iss1/5, September 27, 2017. Johnson, P. and Yang, S. 2009. User and gratifications of Twitter: An examination of user motives and satisfaction of  Twitter use. Available Source: http://www. allacademic.com// meta/p_mla_apa_research_ citation/3/7/6/3/  pages376367-1.php./login.htm, September 27, 2017.       Liu, I., and Ko, H. 2016. The relationship among ICT skills, traditional reading skills and online reading ability.  Available Source: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED571392.pdf, June 22, 2018. Looi, C. Y. and Yusop, F. D. 2011. Potential use of social networking tool to assist reading comprehension:  implications for practice and future research. J ournal Pendidikan 31(1): 189-201. McVerry, J. G. 2013. TPACK and new literacies of online reading comprehension. Research on Technology in English Education, pp. 87-104. IAP-Information Age Publishing, Inc. Myers J. 2006. Literacy practices and digital literacies: A commentary on Swenson, Rozema, Young, McGrail, and  Whitin. Technology and Teacher  Education 6(1): 61- 66.  Palinscar, A. S., and Brown, A. L. 1984) Reciprocal teaching of comprehension-fostering and monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175. Rosenshine, B. and Meister, C. 1994. Reciprocal teaching: A review of the research. Review of Educational Research 64: 479-530. Souriyavongsa, T. 2013. Factors causes students low English language learning: A case study in the National University of Laos. International Journal of English Language Education 1(1): 179-192. 
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Wood, K.D, Roser, N. L. and Martinez, M. 2001. Collaborative literacy: lessons learned from literature. The Reading Teacher  55(2): 102-111.   Young, C. A. and Kajder, S. 2013.  Research on Technology in English Education. IAP-Information Age Publishing, Inc. Young, C. A. and Kraut, N. 2013. Repurposing social networking tools for the classroom: An Examination of Twitter’s Potential for Enhancing ELA Content Knowledge. In Young, C.A.  and Kajder, S.  eds. Research on Technology in English Education. Information Age Publishing, Inc., Charlotte.                            
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การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือการท่องเทยีวเชิงเกษตรสําหรับชุมชนบ้านบางคู   อาํเภอขนอม  จังหวดันครศรีธรรมราช The Development of English Training Curr iculum for  Agro-tour ism for  Ban Bangkhu Community, Khanom Distr ict, Nakhon Si Thammarat  จิตติมา  ชูพนัธ์ุ * Jittima  Choopun1*  บทคัดย่อ   งานวิจัยและพัฒนานีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสาํหรับชุมชนบา้นบางคู อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม   กระบวนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมมีดังนี ) การศึกษาสํารวจข้อมูลความตอ้งการพืนฐานเพือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ) การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ) การทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมกับกลุ่มตวัอย่าง ระยะเวลา 30  ชวัโมง และ 4) การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุ รักษ์คลองบางคู  อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จาํนวน 20 คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามความตอ้งการพนืฐานเพอืพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  2) แบบสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  3) หลกัสูตรฝึกอบรม4) แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม และ 5) แบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test  ผลศึกษาพบว่าความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึกอบรมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  หลงัการฝึกอบรมกลุ่มตวัอยา่งสามารถพฒันาความรู้และความสามารถดา้นภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตร และมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมในระดบัมากนอกจากนีผูว้ิจยัไดมี้การปรับแกไ้ขเนือหาของหลกัสูตรฝึกอบรมให้สอดคลอ้งตรงและกบัความตอ้งการในการใชง้านจริงของกลุ่มตวัอยา่ง  คาํสําคญั: หลกัสูตรฝึกอบรม,  ภาษาองักฤษเพอืการท่องเทียวเชิงเกษตร, อาํเภอขนอม, จงัหวดันครศรีธรรมราช            
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ABSTRACT  This research and development integrated the quantitative with qualitative research. The purposes were to develop English training curriculum for agro-tourism for Ban Bangkhu Community, Khanom District, Nakhon Si Thammarat and to study the samples’ satisfaction towards the training curriculum. The training curriculum development processes were as follows: 1) a study of fundamental needs for developing the training curriculum, 2) the development of the training curriculum, 3) the implementation of the training curriculum with the samples for 30 hours, and 4) the evaluation of the training curriculum. The samples were 20 members of KlongBangkhuEcotourism Group. The instruments employed were 1) a questionnaire to collect the fundamental needs, 2) interview form for the experts, 3) a training curriculum, 4) a questionnaire to study the samples’ satisfaction towards the training curriculum, and 5) the English ability test. Percentage, mean, standard deviation, and t-test dependent were the statistical methods used to analyze the data. The study revealed that before and after the training, the samples’ English ability was statically different at 0.05 level. After the training, the samples had enriched their knowledge and increased their ability in English for agro-tourism. The satisfaction towards the training curriculum was at high level. The contents of the training program were revised and adjusted to have only the most important parts samples needed to use in their daily work.   Keywords:Training curriculum, English for agro-tourism, Khanom, Nakhon Si Thammarat                สาขาศึกษาทวัไป วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลทอ้งเนียน อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 80210 1Department of General Education  ,College of Industrial Technology and Management, Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV), Thongnien Sub-district , Khanom District, Nakhon Si Thammarat,80210 Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทอรนิกส์ (Corresponding author e-mail) choopun.j@gmail.com  
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บทนํา อําเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช มีเนือทีประมาณ 434 ตารางกิโลเมตร มีระยะห่างจากอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 100 กิโลเมตร โดยลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอมีความแตกต่างกนั คือ เขตทีราบชายฝังทะเลดา้นตะวนัออกในเขตตาํบลขนอม เขตทีราบตอนกลางของอาํเภอในเขตตาํบลควนทอง เขตทีลาดเชิงเขาทางทิศตะวนัตกอยู่ในเขตพืนทีตาํบลควนทอง และเขตภูเขาซึงทอดจากทางทิศเหนือลงใตด้า้นทิศตะวนัตก และทิศใต ้(อรอนงค,์ 2553) จากลกัษณะทางภูมิประเทศทีต่างกนัส่งผลใหอ้าํเภอขนอมมีความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเทียวทีหลากหลายทงัแหล่งท่องเทียวทางทะเล แหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ และแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรทีนกัท่องเทียวสามารถเขา้มาเรียนรู้สัมผสักบัธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวฒันธรรมอนัมีคุณค่าของชุมชน   อาํเภอขนอมแบ่งการปกครองส่วนทอ้งถินออกเป็น 4 แห่ง ไดแ้ก่เทศบาลตาํบลขนอม เทศบาลตาํบลทอ้งเนียน เทศบาลตาํบลอ่าวขนอม และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนทอง สาํหรับชุมชนบา้นบางคู ตาํบลควนทอง เป็นชุมชนซึงอยู่เขตการปกครองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนทองตามแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนทองพ.ศ. 2559-2563  ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ของการพฒันาชุมชนไวว้่า“สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแขง็ สู่องค์กรธรรมาภิบาล” และกาํหนดประเด็นของยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจมุ่งเนน้การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ องคก์ารวสิาหกิจชุมชน เพือพฒันาองคค์วามรู้ตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงและเพมิรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรและนิเวศรวมทงัการพฒันาแหล่งนาํเพือการเกษตร(งานนโยบายและแผน สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนทอง, 2561) ดงันันเพือเป็นการพฒันาและยกระดบัการท่องเทียวของชุมชนบา้นบางคู ตาํบลควนทอง โดยการส่งเสริมการพฒันาบุคลากรเพือรองรับการท่องเทียวในระดบัชุมชน  ให้ประชาชนของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียว  อีกทังจากจาํนวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเขา้มาเทียวในอาํเภอขนอมมีจาํนวนเพิมขึนทุกปีสิงทีมีความจาํเป็น  คือ ประชาชนของชุมชนจะตอ้งเป็นผูที้มีความรู้ มีทกัษะอาชีพของการเป็นผูน้าํเทียว มีทกัษะและความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษ (Prachanant, 2012) เพือให้เป็นผูที้คอยอาํนวยความสะดวก ชีแนะ อธิบายให้ขอ้มูลแก่นักท่องเทียว ลดช่องว่างของการสือสารกบันักท่องเทียวชาวต่างชาติ (จุฑามาส และคณะ, )และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเทียว   อนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเทียวของชุมชนและอาํเภอขนอมต่อไป จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสาํหรับชุมชนบา้นบางคู  ตาํบลควนทอง อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม  เพือเตรียมความพร้อมให้กบัประชาชนของชุมชนบา้นบางคูให้มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการท่องเทียวเชิงเกษตรมากขึน มีทกัษะในการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ เพือเป็นการสร้างความประทบัใจแก่นักท่องเทียว  สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเทียวในรูปแบบทีหลากหลายใหก้บันกัท่องเทียวทีเดินทางเขา้มาเทียวในอาํเภอขนอม    วธิีดําเนินการวิจัย วตัถุประสงค์ของการวจิัยงานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1.พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสําหรับชุมชนบ้านบางคู   อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช   2.ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสาํหรับชุมชนบา้นบางคู  อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช    
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ขอบเขตของการวจิยั กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษค์ลองบางคู อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 20 คนดงัรายละเอียดในตารางที1 ตารางท ี1 ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่งทีเขา้รับการฝึกอบรมภาษาองักฤษเพอืการท่องเทียวเชิงเกษตรสาํหรับชุมชนบา้น    บางคู  อาํเภอขนอมจงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ ความถี ร้อยละ 1. เพศ       ชาย       หญิง 
 8 12 

 40 60 2. อาย ุ      นอ้ยกวา่ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 50 ปีขึนไป 

 3 3 3 6 5 

 15 15 15 30 25 3. อาชีพ     เกษตรกร     ธุรกิจส่วนตวั     รับราชการ     นกัเรียน นกัศึกษา     อืนๆ 

 10 5 2 3 0 

 50 25 10 15 0 4. การศึกษา     ประถมศึกษา     มธัยมศึกษาตอนตน้     มธัยมศึกษาตอนปลาย     ปวช. / ปวส.     ปริญญาตรี 

 2 3 8 1 7 

 10 15 40 5 35 5. การเขา้ร่วมอบรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ     เคย    ไม่เคย 
 4 16 

 20 80  เครืองมือทใีช้ในการวิจยัประกอบดว้ย 1)  แบบสอบถามความตอ้งการพืนฐานเพอืพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้จิยัไดศึ้กษาและวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวกับการท่องเทียวเชิงเกษตรการท่องเทียวเชิงนิเวศการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพือการสือสารภาษาองักฤษเพือจุดประสงค์เฉพาะและแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาํบลควนทองพ.ศ. 2559-2563(งานนโยบายและแผน สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนทอง, 2561) จากนนัสร้างแบบสอบถาม เพือสอบถามความ
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คิดเห็นกลุ่มตวัอย่างเกียวกับการใช้ภาษาองักฤษ ได้แก่ ปัญหาการใช้ภาษาองักฤษ โอกาสในการใช้ภาษาองักฤษ ความตอ้งการในการฝึกอบรม เนือหาทีเห็นวา่เหมาะสม ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บและเวลาทีเหมาะสม 2) แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ เป็นแบบสอบถามแบบกึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซึงประกอบดว้ยขอ้คาํถามทีเกียวกบัปัญหา ความตอ้งการ เนือหา รูปแบบ และขอ้เสนอแนะในการจดัการฝึกอบรมภาษาองักฤษ เพือใช้สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญและผูที้มีส่วนเกียวขอ้งโดยตรงในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  3) หลักสูตรฝึกอบรม  ผูว้ิจัยนําข้อมูลทีได้จากการแบบสอบถามความตอ้งการพืนฐานเพือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม และการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ มาสร้างและจดัทาํโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรม ซึงแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูว้ิจัยยึดตามกรอบกระบวนการของการพฒันาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือการสือสารและภาษาอังกฤษเพือจุดประสงคเ์ฉพาะ(English for Specific Purposes) ซึงฮทัชินสันและวอเทอร์ส  (Hutchinson and Waters, 1989)  ไดอ้ธิบายวา่ควรมุ่งเน้นการอาชีพเฉพาะดา้น โดยจดัเนือหาสาระทีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน และส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้ นอกจากนนัสตรีเวนส์ (Strevens, 1987) กล่าววา่การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพือจุดประสงค์เฉพาะมุ่งเน้นให้ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มหรือเกียวขอ้งกบังานเฉพาะดา้น (Specific Job) หรือวิชาเฉพาะสาขา (Specific Subject) หรือเป็นความตอ้งการทีมีจุดประสงคเ์ฉพาะ (Specific Purposes) 4) แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชวิ้ธีของลิเคอร์ท (Likert Rating Scale) ขอ้คาํถามในแบบสอบถามประกอบดว้ยความพึงพอใจทีมีต่อหลกัสูตร วิทยากรเนือหาและกิจกรรมการฝึกอบรม ตลอดจนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืนๆ ทังหมดจาํนวน 10 ข้อ คะแนนทีได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจนาํมาเปรียบเทียบโดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลียแต่ละขอ้ ออกเป็น 5 ระดบั คือ  ค่าเฉลีย .  - .     หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรมากทีสุด ค่าเฉลีย .  - .    หมายถึง มีความพงึพอใจต่อหลกัสูตรมาก ค่าเฉลีย .  - .     หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรปานกลาง ค่าเฉลีย .  - .    หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรนอ้ย ค่าเฉลีย .  - .    หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรนอ้ยทีสุด 5) แบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ   ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํขึนโดยเริมจากการศึกษาจุดประสงคแ์ละเนือหาของหลักสูตรฝึกอบรมในแต่ละหน่วย(Unit)ทงัด้านความรู้และทักษะ สร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ แลว้นาํไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ โดยใชแ้บบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของผูเ้ชียวชาญ จากนันผูว้ิจ ัยนําผลทีได้จากขอ้ประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ  มาปรับปรุงให้ไดแ้บบทดสอบมีความสมบูรณ์มากยิงขึน และไดแ้บบทดสอบจาํนวน 30 ขอ้ และมีค่า  IOC เท่ากบั 0.95 วธิีการดําเนินการวจิยั งานวิจยัและพฒันานีมีกระบวนการดาํเนินการวจิยัดงันี  ขนัตอนท ี  การศึกษาสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการพนืฐานเพอืพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 1.1 ใชแ้บบสอบถามความตอ้งการพนืฐานเพอืพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม สอบถามกลุ่มตวัอยา่งคือ สมาชิก ของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษค์ลองบางคู อาํเภอขนอม ทงัหมดจาํนวน 20คน   1.2 ใชแ้บบสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ สมัภาษณ์ตวัแทนจากศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ของอาํเภอขนอม  ผูน้ ําชุมชนพัฒนาการอาํเภอมัคคุเทศก์ท้องถินผูเ้ชียวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสือสารผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมให้กบัชุมชน จาํนวน 10คน   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  372  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ขนัตอนท ี  การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีไดจ้ากขนัตอนที 1 มาพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ซึงประกอบดว้ย1) จุดประสงค2์) เนือหาทีใชใ้นการฝึกอบรม 3) กิจกรรมและสือในการฝึกอบรม  และ 4) วธีิการประเมินผล  เนือหาของหลกัสูตรฝึกอบรมทีไดมี้ทงัหมด 5 หน่วย(Unit) ดงันี Unit 1 Mangrove Nature Tour  (การท่องเทียวป่าโกงกางเลียบคลองบางคู) เนือหาประกอบดว้ยการพูดแนะนาํการท่องเทียวป่าโกงกาง ขอ้ควรปฎิบติัในการนงัเรือหางยาวเพอืชมป่าโกงกาง พืชและสัตวใ์นป่าโกงกาง และกิจกรรมในระหว่างการท่องเทียวชมป่าโกงกาง เช่น การหาหอยกัน การปรุงอาหารทีได้วตัถุดิบจากป่าโกงกาง Unit 2 Visiting Suan Lung Daeng (การเทียวชมสวนผลไมข้องลุงแดง อรุณ ดาํคุม้) เนือหาประกอบดว้ยการแนะนาํใหรู้้จกัปราชญช์าวบา้นผูมี้ความเชียวชาญในการปลูกผลไม ้และการบรรยายขอ้มูล ลกัษณะของผลไมไ้ทย Unit 3 Learning How to Make and Paint Batik (การเรียนรู้การทาํผา้บาติกของกลุ่มแม่บา้นควนทองบาติกและหตัถกรรม) เนือหาประกอบดว้ยการบรรยายอุปกรณ์ เครืองมือทีใช้ในการทาํผา้บาติก การอธิบายขนัตอนในการทาํผา้บาติก การซือขายและต่อรองราคาผา้บาติก Unit 4 VisitingKhaoWangthong Cave and Natural Fish Spa  (การเทียวชมถาํเขาวงัทองและสปาปลา) เนือหาประกอบดว้ยการบรรยายเส้นทาง ตาํแหน่งทิศทางต่างๆ ในระหวา่งการเดินทางไปเทียวชมถาํเขาวงัทอง การอธิบายเกียวกบัทาํสวนยางพารา การอธิบายลาํดบัขนัตอนในการทาํยางแผ่น การแนะนาํขอ้ควรปฏิบติัในขณะเทียวชมถาํเขาวงัทอง  การบรรยายลกัษณะของถาํและสปาปลา Unit 5 Learning How to Make Homemade Organic Rice (การเรียนรู้การปลูกขา้วแบบออร์แกนนิค) เนือหาประกอบดว้ยการบรรยายการปลูกขา้วแบบออร์แกนนิคของชุมชน วิธีการแปรรูปขา้วเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ และการบอกราคาผลิตภณัฑ ์ขนัตอนท ี  การทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมกบักลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้ิจยันําหลกัสูตรฝึกอบรมจากขนัตอนที 2 ทีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่าง ใชเ้วลาในการฝึกอบรมทงัหมด 5 วนัๆละ  ชวัโมง รวมทงัหมด 30 ชวัโมง ประกอบดว้ยการจดัอบรม การบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบตัิโดยผูว้จิยัทาํหนา้ทีเป็นวทิยากรหลกัในการบรรยายใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง การทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมกบักลุ่มตวัอยา่งใชแ้บบแผนการวจิยัแบบศึกษากลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว วดัก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม (One group Pre-test-Post-test Design) รูปแบบการวิจยัแบบ One Group Pre-test-Post-test Design การทดสอบก่อนการฝึกอบรม การใช้หลักสูตรฝึกอบรม การทดสอบหลังการฝึกอบรม 
T1 X T2 

T1 แทน  การทดสอบก่อนการฝึกอบรม X แทน การใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม T2 แทน การทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
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ก่อนการดาํเนินการฝึกอบรมผูว้ิจัยให้กลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษซึงเป็นแบบทดสอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) จาํนวน 30 ข้อ โดยใช้เวลาทําประมาณ 60 นาที หลังจากนันผูว้ิจัยบรรยาย ใหก้ลุ่มตวัอยา่งฝึกปฏิบติัตามทีกาํหนดในเนือหาของหลกัสูตรจาํนวน  ชวัโมง หลงัการฝึกอบรมเสร็จสิน ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษอีกครังซึงเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนการฝึกอบรม และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะทีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรม              ภาพท ี1-4 การดาํเนินการฝึกอบรม ณ กลุ่มแม่บา้นควนทองบาติกและหตัถกรรม ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีฯ  ขนัตอนท ี4 การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม หลงัการทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดท้าํการประเมินผลหลกัสูตรโดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2ส่วนดงันี 1. ความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาองักฤษก่อนและหลงัการฝึกอบรม ตารางท ี2 ผลการประเมินความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการฝึกอบรม จาํนวน 20 คน  N     D  2D  t ก่อนการฝึกอบรม 20 11.95 3.87 165 1501 13.6041 หลงัการฝึกอบรม 20.20 3.53  ค่า 0.05t19  = 1.7291 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จากตารางที 2 แสดงให้เห็นวา่ความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการฝึกอบรมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยหลงัการฝึกอบรมกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนความสามารถทางภาษาองักฤษมีค่าเฉลีย สูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม  
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2. ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพอืการท่องเทียวเชิงเกษตรสาํหรับชุมชนบา้นบางคู   อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช   โดยหลงัจากการฝึกอบรมผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการประเมินปรากฏดงัตารางที 3 ตารางท ี3 ผลการประเมินความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ความคิดเห็น ค่าเฉลีย S.D. ระดบั ความพึงพอใจ 1.ความเหมาะสมง่ายต่อการเขา้ใจเนือหา 4.15 0.74 มาก 2.การเรียงลาํดบัของเนือหาจากง่ายไปสู่ยาก 4.20 0.52 มาก 3.ความเหมาะสมของสือทีใชป้ระกอบการฝึกอบรม 4.10 0.71 มาก 4.ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัเนือหา 4.20 0.52 มาก 5.การบรรยายของวทิยากร 4.50 0.51 มากทีสุด 6. การฝึกปฏิบตัิกิจกรรมในกลุ่มยอ่ย 3.90 0.78 ปานกลาง 7.เอกสารหลกัสูตรทีใชป้ระกอบการฝึกอบรม 4.55 0.68 มากทีสุด 8.ระยะเวลาทีใชใ้นการฝึกอบรม 4.00 0.85 มาก 9.สถานทีทีใชใ้นการฝึกอบรม 5.00 0 มากทีสุด 10.ความรู้ทีท่านไดรั้บเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเพอืการท่องเทียวเชิงเกษตร 4.30 0.57 มาก 
รวม 4.29                                     มาก จากตารางที 3 แสดงให้เห็นวา่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสําหรับชุมชนบ้านบางคู อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.29กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจสถานทีทีใช้ในการฝึกอบรมมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 5.00  รองลงมา คือ เอกสารหลกัสูตรทีใชป้ระกอบการฝึกอบรม โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.55และมีความพึงพอใจการฝึกปฏิบตัิกิจกรรมในกลุ่มยอ่ยนอ้ยทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.90 จากกระบวนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสําหรับชุมชนบ้านบางคู   อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึงประกอบดว้ย 4 ขนัตอนหลกั โดยเริมจากการศึกษาสํารวจขอ้มูลความตอ้งการพนืฐานเพอืพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม การทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมกบักลุ่มตวัอยา่ง และการประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมซึงสามารถสรุปกระบวนการไดด้งัภาพที 5   
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  ภาพที 5  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสําหรับชุมชนบ้านบางคู                 อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช    ผลและวจิารณ์ผล จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการฝึกอบรมแตกต่างกัน              โดยหลงัการฝึกอบรมกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนความสามารถทางภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึงแสดงให้เห็นว่าหลกัสูตรทีผูว้ิจัยพฒันาขึนส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจ ทําให้กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้เพิมขึนจากเดิมและส่งผลต่อความสามารถทางภาษาองักฤษ ทงันีเนืองจาก 1. ผูว้จิยัใชเ้นือหาและกิจกรรมการฝึกทีมุ่งเนน้การใชภ้าษาองักฤษเพอืการสือสารเป็นสาํคญั เนน้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทีมาเขา้รับการฝึกอบรมสามารถใชภ้าษาไดจ้ริงในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในการติดต่อสือสาร การสอบถามและการให้ขอ้มูลเกียวกบัการท่องเทียวเชิงเกษตรในดา้นต่างๆ ซึงสอดคลอ้งกับ Larsen-Freeman ( : - ) ไดก้ล่าวไวว้่าเป้าหมายของการสอนภาษาเพือการสือสารนนัคือการทาํใหผู้เ้รียนสามารถสือสารในภาษาทีเรียนไดเ้นน้การเรียนรู้ทีเกิดจากการปฎิบติัและการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาในการสือสารจริงๆ  2.ในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการกาํหนดกิจกรรมและการเลือกใชสื้อ รวมทงัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัพิจารณาปัจจยัทีเกียวกบักลุ่มตวัอยา่งซึงส่วนใหญ่เป็นผูใ้หญ่และมีปัจจยัดา้นร่างกายทีมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ เช่น ประสิทธิภาพในการจาํและเรียนรู้ทีชา้ลง เนืองจากประสิทธิภาพของสมองทีเสือมถอยลงตามอาย ุ การเวน้ช่วงเวลาจากการเรียนภาษาองักฤษเป็นเวลานาน ดงันนั กิจกรรมในการฝึกอบรมจึงตอ้งเป็นอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและกิจกรรมนนัๆ ตอ้ง
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ใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดท้าํซาํๆ จนเกิดการเรียนรู้และจดจาํได ้ในการจดัทาํเอกสารและสือประกอบการฝึกอบรมตอ้งใชต้วัอกัษรทีมีขนาดใหญ่ สามารถเห็นไดช้ดัเจน ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของปภาดา  (2557) ทีกล่าวถึงการเรียนรู้ของผูใ้หญ่วา่แตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็กเพราะผูใ้หญ่มีประสบการณ์มากกวา่ดงันนัการจดัประสบการณ์ตอ้งยดึหลกัใหต้อบสนองต่อธรรมชาติของผูใ้หญ่ควรมีการจดัแนวทางการเรียนรู้(Orientation to learning) ทียดึปัญหาเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ มุ่งการนาํความรู้ไปใชไ้ดท้นัที  นอกจากนีผูว้จิยัเลือกใชก้ารถ่ายทอดวิธีการออกเสียงคาํศพัท ์ประโยคต่างๆ ทีเป็นภาษาไทยกาํกบั หรือใชภ้าษาคาราโอเกะ เพือให้ง่ายแก่การเข้าใจ เช่นในเนือหาของ Unit 1 We can see plant life and many kinds of animals in the mangroves. (ว ีแคน ซี แพลนท์ ไลฟ์ แอนด์ แม นี ไคนด์ ออฟ แอนนิมอล อิน เธอะ แมนโ กรฟส์)เราสามารถพบเห็นพชืและสัตวห์ลายๆชนิดในป่าโกงกางเป็นตน้ ทงันีเพือความสะดวกรวดเร็วในการเรียนรู้ การท่องจาํ และจากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบรูปแบบการถ่ายทอดวิธีการออกเสียงเป็นภาษาไทยเนืองจากไม่ตอ้งเสียเวลาในการเปิดพจนานุกรมภาษาองักฤษ สามารถฝึกอ่านออกเสียงไดท้นัที 3.เนือหาของหลกัสูตรมีความทนัสมยั ในการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจนสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงนนัหลกัสูตรจะตอ้งมีความทนัสมยั เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เป็นไปตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ และสามารถนาํมาปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัไดซึ้งหลกัสูตรควรเนน้ระบบทีเป็นจริงในสงัคม จดัให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์ตรงในเรืองการประกอบอาชีพมากทีสุด  ซึงจากเนือหาในหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นเรืองทีเกียวกับการท่องเทียวเชิงเกษตรและการท่องเทียวเชิงนิเวศ  รูปแบบการท่องเทียวดังกล่าวกําลังเจริญเติบโตสูงทีสุดเนืองจากเป็นผลมาจากการทีโลกมีความตืนตวัดา้นการอนุรักษร์ะบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มเพมิมากขึน กลุ่มนกัท่องเทียวเป็นกลุ่มระดบับนหรือกลุ่มทีมีรายไดม้าก นกัท่องเทียวมีความยนิดีทีจะจ่ายเงินในราคาทีสูงขึนสาํหรับผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มและความยงัยนื ส่งผลให้การรับรองมาตรฐานการท่องเทียวสีเขียวจึงเริมมีบทบาทสาํคญัมากขึน(กรมการท่องเทียว,2560) นอกจากนีผลการวิจยัยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสําหรับชุมชนบา้นบางคู   อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  อยูใ่นระดบัมากทงันีเนืองจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันาหลกัสูตรขึนตามกระบวนการ คือ เริมจากการวเิคราะห์ความตอ้งการและความจาํเป็นของกลุ่มเป้าหมาย มีการนาํขอ้มูลทีได้ไปใชพิ้จารณา การคดัเลือกเนือหาทีจะนาํมาใชใ้นหลกัสูตร โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคที์กาํหนดไวเ้ป็นสาํคญั การจดัลาํดบัเนือหาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน รวมทงัมีการประเมินผลเพือเป็นเครืองชีวา่การพฒันาหลกัสูตรประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด และมีการนําหลักสูตรให้ผูเ้ชียวชาญได้ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของผูเ้ชียวชาญ  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ                      พึงพอใจเอกสารหลกัสูตรทีใชป้ระกอบการฝึกอบรมมากทีสุด ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.55ซึงสามารถสรุปและวจิารณ์ผลไดว้า่เอกสารทีผูว้ิจยัพฒันาขึนพฒันามาจากขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการของกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมโดยตรง ส่งผลให้ขอ้มูลและเนือหาตรงตามความตอ้งการและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงเพอืการจดัการท่องเทียวเชิงเกษตรของชุมชน  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถใชป้ระสบการณ์เดิมทีมีไปสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ทาํใหส้ามารถเขา้ใจเนือหาไดร้วดเร็วและง่ายขึน ผลการศึกษานีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจุฑามาส และคณะ ( )ซึงให้ความสาํคญักบัการพฒันาหลกัสูตรทีตอ้งมาจากการสาํรวจความตอ้งการ รวมถึงการคาํนึงถึงความพร้อมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยเฉพาะขอ้จาํกดัในเรืองเวลาทีจะมาเขา้รับการฝึกอบรม ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งออกแบบเอกสารและสือประกอบการฝึกอบรมให้ง่ายต่อการใชง้านและสามารถนาํไป ฝึกปฏิบตัิไดเ้องในช่วงเวลาวา่งอีกทงัยงัสอดคลอ้งกบั Rattanaphumma ( ) และ Rugsakorn et al. ( ) 
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กล่าวคือในการออกแบบหลกัสูตรของทอ้งถินควรใหท้อ้งถินหรือชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ซึงจะทาํใหไ้ดห้ลกัสูตรทีตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากทีสุด จากการสงัเกตความสมัพนัธ์ของสมาชิกของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษค์ลองบางคู เห็นไดว้่ามีความสมัพนัธ์ทีดีต่อกนัของสมาชิกในกลุ่ม  ความรู้สึกของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของกลุ่ม รายลอ้มไปดว้ยบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ และตอ้งการพฒันาชุมชนของตนเอง มีแรงจูงใจ จึงทาํให้เกิดความตอ้งการพฒันา เพิมพูน ความรู้ของตนเอง เมือมีความรู้ทางภาษาองักฤษเพิมขึน ย่อมทําให้กลุ่มมีรายได้เพิมขึน ซึงสอดคลอ้งกับ แววดาว และ ววิรณ์  (2561) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการฝึกอบรมจะประสบความสาํเร็จหรือไม่นนั ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นปัจจยัหนึง หากผูเ้ข ้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมและความสามารถทีจะรับความรู้ใหม่ๆ จากการฝึกอบรม ก็ส่งผลให้การฝึกอบรมนนัประสบความสาํเร็จได ้ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครังต่อไป   1.ควรมีการศึกษาวจิยัตวัแปรดา้นต่างๆ เช่น ตวัแปรดา้นอาย ุการศึกษา เพศของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทีส่งผลต่อความแตกต่างในดา้นความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการท่องเทียว เพอืจดัวธีิการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่ม  2. ควรมีการศึกษาวจิยัเพอืติดตามผลโดยการสงัเกตการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมภายหลงัการฝึกอบรม (Follow up) เป็นระยะ เพอืใหไ้ดข้อ้มูลเกียวกบัความแตกต่างทางดา้นเวลาและดา้นโอกาสในการใชภ้าษาองักฤษกบัความสามารถทางภาษาองักฤษ  สรุปผลการวจิัย งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรสําหรับชุมชน             บา้นบางคู   อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ในการพฒันาหลกัสูตรผูว้ิจัยดาํเนินการตามกระบวนการดังนี 1) การศึกษาสํารวจขอ้มูลความตอ้งการพืนฐานเพือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 2) การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  3) การทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมกับกลุ่มตวัอย่าง  และ 4) การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษค์ลองบางคู อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 20 คนเนือหาของหลกัสูตรฝึกอบรมทีไดมี้ทงัหมด  5 หน่วย (Unit) ดงันีUnit 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 ผลศึกษาพบวา่ความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการฝึกอบรมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 หลงัการฝึกอบรมกลุ่มตวัอยา่งสามารถพฒันาความรู้และความสามารถดา้นภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิงเกษตรและมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมในระดบัมาก  นอกจากนีผูว้จิยัและกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาวจิยัดา้นต่างๆดงันี 1.สมาชิกของชุมชนบ้านบางคูสามารถนําองค์ความรู้ทีได้จากการฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาระบบการสือความหมายภายในแหล่งท่องเทียวของตนเอง เช่น ฉลากผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการ แผน่ป้ายแนะนาํสถานที เป็นตน้  2. สามารถนาํหลกัสูตรไปปรับใชใ้นการดาํเนินการฝึกอบรมผูป้ระกอบการท่องเทียวเชิงเกษตรในพืนทีอืนๆ ทีมีบริบทใกลเ้คียงกัน เพือให้สมาชิกหรือประชาชนในชุมชนมีความสามารถในการสือสารภาษาองักฤษกับนักท่องเทียวต่างชาติไดดี้ยงิขึน 
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 3. เป็นแนวทางให้แก่ชมุชน ผูป้ระกอบการ หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ทงัภาครัฐและเอกชนทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวโดยชุมชน สามารถนาํไปใชพ้ฒันาหลกัสูตรและชุดฝึกอบรมภาษาองักฤษเพอืการสือสารสาํหรับการท่องเทียวเชิงเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพดียงิขึนไป  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีสาํเร็จไดโ้ดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียงิจากคุณครูประจาํศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยของอาํเภอขนอมคุณนันทศักดิ จุทิน  คุณปกาศิต ไพจิตรสัตยา  คุณสรวิศ รูปสะอาดซึงเป็นผูที้ให้ข้อมูล คาํแนะนําต่างๆ  อนัเป็นประโยชน์ยิง  ขอขอบพระคุณคุณวรรณา พริกแดง ทีให้ความอนุเคราะห์สถานทีทีใช้ในการฝึกอบรมนอกจากนีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ขวญัหทยั ใจเปียม ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการทีให้การสนบัสนุนในการทาํวจิยันี ขอขอบคุณ Miss Donna Grace De Guzman Tomas ทีช่วยตรวจความถูกตอ้งของภาษาทีใชใ้นหลกัสูตรฝึกอบรมขอขอบคุณครูอุษา นารถไพรินทร์ ทีให้ความช่วยเหลือคาํปรึกษาทางดา้นสถิติ ขอขอบคุณกลัยาณมิตรสมาชิกกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษค์ลองบางคู อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราชทีเขา้ร่วมการฝึกอบรม ร่วมแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ทา้ยทีสุดขอขอบพระคุณครอบครัวชูพนัธ์ุและผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพทุธางกรู ทีคอยให้การช่วยเหลือและให้กาํลงัใจจนการทาํวจิยัในครังนีเสร็จสมบูรณ์  เอกสารอ้างองิ กรมการท่องเทียว.2560 . แผนยทุธศาสตร์การพฒันาแหล่งท่องเทียวของประเทศ พ.ศ.2560-2564. บริษทั พี ดบับลิว  พรินติง จาํกดั : 17-18 งานนโยบายและแผน สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนทอง   อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนทอง พ.ศ. 2559-2563 แหล่งทีมา : https://www.kuanthong.go.th/datacenter/strategy.php , 10 พฤษภาคม 2561. จุฑามาส เพง็โคนา , เบญจมาศ ณ ทองแกว้ , อาํนาจ รักษาพล,  บุญศิลป์ จิตตะประพนัธ์ และ เทพินทร์ ภพทว ี.  2560. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษ เพือการสือสารสําหรับการท่องเทียวโดยชุมชนจงัหวดัชุมพร.วารสารวจิัยเพือการพฒันาเชิงพืนที  (1): 38-51. ปภาดา เสนาะพิน.2557. การพฒันารูปแบบการจดัการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพนืฐาน.วารสารวชิาการ Ver idian E-Journal 7 (3): 544-558. แววดาว จงกลนี และววิรณ์ วงศอ์รุณ. แนวทางการจดัการฝึกอบรมพนกังานโรงแรม :ศึกษากรณีโรงแรมในกลุ่ม จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 แหล่งทีมา: http://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/335/ Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 13 พฤษภาคม 2561. อรอนงค ์เฉียบแหลม.2553. การประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพอืจาํแนกช่วงชนัโอกาสดา้นการท่องเทียว เชิงนิเวศใน อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช.วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 16 (3) : 365-382 . Hutchinson, T. and Waters, A. (1987).English for Specific Purposes. UK: Cambridge University Press. Rugsakorn, K., UdomTakkara ,PrayoonThepnual and AmarinSuntiniyompukdee. 2018. Developing an  
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English Curriculum for Local Volunteer Guides of RamdangCommunity,Thailand. In the Proceedings of the 5th Symposium of International Language and Knowledge: SILK 2018Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand: 67-74.  University Press. Larsen-Freeman, D. 2000.Techniques and Pr inciples in Language Teaching.2nd ed. Oxford: Oxford   University Press. Prachanant Nawamin. 2012. Needs Analysis on English Language Use in Tourism Industry. Procedia - Social  and Behavioral Sciences 66: 117 – 125. Rattanaphumma,R.  2006.  Community-Based English Course in Local Perspectives.In the Proceedings  of the EDU-COM 2006 International Conference. Engagement and Empowerment: New Opportunities for Growth in Higher Education, Edith Cowan University, Perth Western Australia, 22-24 November:  392-401. Strevens, P. 1987. New Orientations in the Teaching of English. London: Morrison and Gibb, Ltd.   
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   การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”    

มนุษยศาสตร์  สังคมวิทยาและการศึกษาภาคโปสเตอร์              
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การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Decision to be Chefs of Students Major ing in Foods and Nutr ition,  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon  ทรงสิริ วชิิรานนท์ * และ วนัรวี  อาบโกเศส   Songsiri Wichiranon1* and Wanrawee Arpkoset2  บทคัดย่อ   การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค ์1. เพือศึกษาการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2. เพือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ 235 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าทีและค่าเอฟ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย = 4.08)  โดยดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟสูงสุดคือ การเงิน (ค่าเฉลีย = 4.28) รองลงมาคือ ความสามารถ (ค่าเฉลีย=4.24) ในขณะทีดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟนอ้ยทีสุดคือ ความมนัคง (ค่าเฉลีย =3.69) และเมือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพ             เชฟของนกัศึกษา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ เพศ อาย ุชนัปีการศึกษา ภูมิลาํเนา อาชีพของผูป้กครอง รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว ผลสัมฤทธิทางการเรียน (เกรดเฉลีย) ทีผ่านมา ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการประกอบอาหาร               มีการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั 0.05  คาํสําคญั :  การตดัสินใจ, อาชีพเชพ,  นกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ               
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ABSTRACT    The purpose of this research is:  1.  to study students’  decision to be chefs 2.  to compare personal factors of students majoring in Foods and Nutrition, RMUTP.  The sample was 235 students majoring in Foods and Nutrition.               The research tool was questionnaire. The statistics used were frequency, mean, percentage, standard deviation, T and F. The result indicated that the sample chose to be chefs at high level (mean=4.08) because of salary (mean= 4.28) ability (mean=  4.24) stability (mean=  3.69) at low level. Comparing students’  decision to be chefs by gender, age, academic year, hometown, parental occupation, average monthly income of the family, GPA, food work experience had made an impact on career decision. The difference was statistically significant at the 0.05 level.  Keywords : decision , chef, Foods and Nutrition student                       คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10300 1Faculty of  Liberal Arts , Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Phra Nakhon District, Bangkok 10300, Thailand 2คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ  2Faculty of  Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Phra Nakhon District, Bangkok 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ )Corresponding author, e-mail) : *songsiri.w @rmutp.ac.th 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  383  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา   การทาํงานถือเป็นสิงทีจาํเป็นสําหรับมนุษย ์และเป็นหน้าทีของบุคคลเพือประกอบอาชีพให้ได้มาซึงรายได ้              เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีวิต และการปฏิบติังานในงานอาชีพเป็นสิงทีจาํเป็นอย่างยิงในการประกอบอาชีพ เพราะบุคคลทีทาํงานตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในอาชีพทีตนปฏิบติัให้ละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะงานทีตอ้งใชค้วามสามารถ และความรับผิดชอบสูง การตดัสินใจเลือกอาชีพนับวา่เป็นเรืองสําคญัอย่างยิงในชีวิตของมนุษย ์อาจกล่าวไดว้่า “งานคือชีวิต” เพราะหากเลือกอาชีพไดเ้หมาะสมแลว้ยอ่มก่อให้เกิดความสุขในการทาํงานและมีโอกาสประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ  อาชีพเชฟ  ถือเป็นอาชีพหนึงทีมีภาพลกัษณ์ทีดีและน่าสนใจ กระทงักลายเป็นแรงบนัดาลใจทีทาํให้คนรุ่นใหม่ในปัจจุบนัใฝ่ฝันทีจะประกอบอาชีพ ดังผลจากสํารวจ " อาชีพในฝันของเด็กไทย"  ครังที 9 ปี 2561 ของกลุ่มบริษทั อเด็คโก ้ประเทศไทย ไดส้ํารวจความคิดเห็นของเด็กไทย ทีมีอายุ 7-14 ปี จาํนวน 2,044 คน พบวา่ "เชฟ" เป็นอาชีพเทรนด์ใหม่ทีเด็กๆ ให้ ค วามส น ใจ โดยให้ เห ตุผลว่าอยาก เป็ น เช ฟ เพ ราะอยาก ทําอาห ารอร่อ ย ๆ  ให้ ค น ที ท าน มี ค วามสุ ข(www.thaipost.net/main/post/อาชีพในฝัน)ทงัๆทีในความเป็นจริงเชฟ คือหัวหนา้ในการทาํอาหารเป็นหัวหนา้พอ่ครัวหรือ “เชฟ” จะมีหนา้ทีจดัการในครัวตงัแต่การคิดสูตรอาหาร การคิดรายการหรือเมนูอาหาร คาํนวณค่าแรง ควบคุมคุณภาพของอาหาร การซือวสัดุอุปกรณ์หรือวตัถุดิบในการทาํอาหาร การปรุงอาหาร รับผิดชอบการถนอมอาหารดว้ยวธีิต่างๆเชฟอาจจะทาํหนา้ทีอยูใ่นธุรกิจร้านอาหาร ห้องอาหารในส่วนของโรงแรม ภตัตาคาร และธุรกิจประกอบอาหารสาํเร็จรูป จะเห็นไดว้า่ นอกจากทกัษะความรู้ความเขา้ใจในเรืองการประกอบอาหารแลว้ เชฟยงัตอ้งมีความสามารถรอบดา้นทงัการบริหารธุรกิจ การบริหารบุคลากร การจดัการงบประมาณ และการจดัการวตัถุดิบและเครืองมือ เครืองใชต้่างๆ ซึงมีสถาบนัการศึกษาทงัภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งเปิดสอนเกียวกบัการเป็นเชพ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นอีกหนึงมหาวิทยาลยัทีผลิตบัณฑิตทางด้านอาหารและโภชนาการ ซึงจากการสัมภาษณ์เหตุผลทีเลือกเขา้มาศึกษาในสาขาอาหารและโภชนาการ ตอ้งการมาเรียนเพอืออกไปประกอบอาชีพเชพ เป็นลาํดบัตน้ๆ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาเรืองการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพือนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางให้สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลยั ไดน้าํไปใชป้รับปรุง และพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งเหมาะสม 1. วตัถุประสงค์ของการวจิัย   1.1 เพือศึกษาการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   1.2 เพือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 2. สมมตฐิานการวจิยั   นกัศึกษาทีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ แตกต่างกนั 3. กรอบแนวคดิ  ตวัแปรในการศึกษาครังนีประกอบดว้ย  1) ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชนัปีทีศึกษา ภูมิลาํเนา อาชีพของผูป้กครองการศึกษาสูงสุดของผูป้กครอง รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของครอบครัว ผลการสัมฤทธิทางการเรียน (เกรดเฉลีย) ทีผา่นมา ประสบการณ์ในการเรียนดา้นการประกอบอาหาร ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นประกอบอาหาร  
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2) ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคง ดา้นสงัคม ดา้นชือเสียง ดา้นอาํนาจ ดา้นความสามารถ ดา้นความสาํเร็จ และดา้นการเงิน                 4. การทบทวนวรรณกรรม  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Frank Parsons ( อา้งในเอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช,2557)ไดก้ล่าวถึงหลกัการเลือกอาชีพไว้วา่ 1.การวิเคราะห์ตนเอง โดยบุคคลจะวิเคราะห์คุณสมบตัิต่างๆ องคป์ระกอบต่างๆของตนเองเป็นตน้วา่บุคลิกภาพ ความสามารถ ความสนใจ ความถนดั ฐานะเศรษฐกิจ สภาพการณ์ต่างๆของครอบครัว 2. การวเิคราะห์อาชีพ โดยบุคคลจะแสวงหาความรู้ต่างๆเกียวกบัอาชีพไดแ้ก่ ความรู้เกียวกบัลกัษณะ ของอาชีพ ความตอ้งการของตลาดแรงงานเกียวกับอาชีพต่างๆ เวลา และทุนทรัพยที์ใช้ในการประกอบอาชีพ รายได ้                 ความมนัคง และความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ  3. การใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจเลือกอาชีพโดยวเิคราะห์ตนเองและวิเคราะห์อาชีพประกอบกนั วชัรี ทรัพยมี์ (2551) ไดก้ล่าวถึงการเลือกอาชีพแบบวิเคราะห์ลกัษณะและองคป์ระกอบของบุคคลวา่ไดรั้บอิทธิพลจากองคป์ระกอบหลายประการไดแ้ก่ สติปัญญา ความถนดั ความสนใจ ค่านิยมของตนเองของสงัคม และของบุคลแวดลอ้ม ผลสมัฤทธิในการเรียน บุคลิกภาพ และการปรับตวั ตลอดจนถินทีอยูอ่าศยั แต่ละบุคคลอาจไดรั้บอิทธิพลจากองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึงมากนอ้ยต่างกนั หรือไดรั้บอิทธิพลจากหลายองคป์ระกอบ แนวคิดค่านิยมมีผลต่อการประกอบอาชีพของ Morris Rosenberg(1970) ไดก้ล่าวถึงค่านิยมในการประกอบอาชีพวา่หมายถึง การทีบุคคลคิดวา่อาชีพนนัเป็นสิงทีดี และตอ้งการทีจะเลือกและยึดเอาอาชีพนนั ซึงการเลือกอาจจะแตกต่างและแปรผนัไปตามค่านิยมเป็นสําคญั Morris Rosenberg ไดแ้บ่งค่านิยมเป็น 2 ประเภทคือค่านิยมภายนอก (Extrinsic Values) และค่านิยมภายใน (Intrinsic Values) โดยค่านิยมภายนอกแบ่งออกไดเ้ป็น รายได ้เกียรติยศ และความมนัคง ส่วนค่านิยมภายในทีมีผลต่อการเลือกอาชีพคือ คือ  ผลประโยชน์ ความทา้ทาย ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ  ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการเลือกอาชีพของ Frank Parsons และแนวคิดค่านิยมการประกอบอาชีพของ Morris Rosenberg มาเป็นกรอบในการศึกษา  

ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ  อาย ุ ชนัปีทีศึกษา  ภูมิลาํเนา  อาชีพของผูป้กครอง การศึกษาสูงสุดของผูป้กครอง  รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของครอบครัว  ผลการสัมฤทธิทางการเรียน (เกรดเฉลีย) ทีผา่นมา ประสบการณ์ในการเรียนดา้นการประกอบอาหาร ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นประกอบอาหาร 

การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ความมนัคง  ดา้นสงัคม  ดา้นชือเสียง  ดา้นอาํนาจ  ดา้นความสามารถ  ดา้นความสาํเร็จ  ดา้นการเงิน 
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วธิีดําเนินการวิจัย  การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวจิยัดงันี  . ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  .  ประชากรทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดบัปริญญาตรี 4 ปี ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 568 คน (สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน, 2560)      .  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ไดแ้ก่ นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีลงทะเบียนภาคเรียนการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 ขนาดตวัอยา่ง  235 คน ไดจ้ากการคาํนวณตามสูตรของ  Taro Yamane   . เครืองมือทใีช้ในการวิจยั    เครืองมือทีใชใ้นการวิจยันี คือ แบบสอบถามซึงพฒันามาจากแบบสอบถามของ จารึก ศรีอรุณ (2557) โดยนาํมาปรับใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาครังนี ซึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี   ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศึกษาได้แก่ เพศ อายุ ชนัปีทีศึกษา ภูมิลาํเนา อาชีพของผูป้กครอง การศึกษาสูงสุดของผูป้กครอง รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว ผลการสัมฤทธิทางการเรียน (เกรดเฉลีย) ทีผ่านมา ประสบการณ์ในการเรียนดา้นการประกอบอาหาร ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นประกอบอาหารเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  ตอนที 2 ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย ด้านความมนัคง ด้านสังคม ด้านชือเสียง ด้านอาํนาจ ด้านความสามารถ               ดา้นความสาํเร็จ และดา้นการเงิน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท              5 ระดบั โดยกาํหนดค่าคะแนนดงันี ระดบัมากทีสุด  คะแนน   ระดบัมาก คะแนน  ระดบัปานกลาง คะแนน  ระดบันอ้ยคะแนน  และระดบันอ้ยทีสุด คะแนน  หลกัเกณฑก์ารใชค้ะแนนในการวดัระดบัการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา   ระดบั    คะแนน          มากทีสุด     4.51 - 5.00           มาก      3.51 – 4.50           ปานกลาง    2.51 – 3.50           นอ้ย      1.51 – 2.50           นอ้ยทีสุด    1.00 – 1.50   ตอนที 3 แบบสอบถามปลายเปิดใหแ้สดงการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพเชพของนกัศึกษา . การตรวจสอบคณุภาพของเครืองมือ  .  ความตรงของเครืองมือ (Validity) ก่อนนําเครืองมือไปใช้ได้ดําเนินการ ผูว้ิจ ัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ครอบคลุม และความเทียงตรงของเครืองมือ โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผูท้รงวุฒิ จํานวน 3 ท่านตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ เพอืนาํไปปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง  .  ความเชือมนัของเครืองมือ (Reliability) ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามทีผ่านการปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูท้รงวฒิุไปหาความเชือมนัของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามทีไดไ้ปทดลองใช ้(try out) กบันักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
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บริการอาหาร ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพือหาคุณภาพของเครืองมือ โดยหาค่าสัมประสิทธิแอฟฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดค้่า reliability ของแบบสอบถาม= 0.88 . การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้จิยันาํแบบสอบถาม ไปแจกให้กบันกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ จาํนวน 235 คน โดยขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม โดยชีแจงถึงเหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ทีจะไดจ้ากการศึกษาให้นกัศึกษาไดท้ราบก่อนลงมือกรอกแบบสอบถาม ทงันีไดแ้จกแบบสอบถามระหวา่งวนัที 19-28 กุมภาพนัธ์ 2561 . การวิเคราะห์ข้อมูล  .  นาํแบบสอบถามทีไดรั้บคืนมาตรวจความถูกตอ้งความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   .  นาํแบบสอบถามทีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งมาตรวจใหค้ะแนน และเลือกใชส้ถิติพนืฐาน  ดงันี    ตอนที 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล สถิติทีใชค้ือ ค่าความถี และค่าร้อยละ    ตอนที 2  ขอ้มูลการตดัสินใจประกอบอาชีพ สถิติทีใชค้ือ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน    ตอนที 3 คาํถามปลายเปิด สถิติทีใชค้ือ ค่าความถี  .  ทดสอบสมมติฐาน เลือกใชส้ถิติอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลียตวัแปรทีเป็นอิสระต่อ กนั 2 กลุ่ม ใชค้่า t-Test  และทดสอบสมมติฐานค่าเฉลียตวัแปรทีเป็นอิสระต่อกนัมากกวา่ 2 กลุ่ม ใช ้One-Way ANOVA ผลการศึกษาและอภิปรายผล .ผลการศึกษา  . ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งกวา่ครึงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.7 มีอาย ุ20 ปีจาํนวนสูงสุดร้อยละ 26.3 ศึกษาในชนัปีที 1 ร้อยละ 42.1 มีภูมิลาํเนาในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 52.8 อาชีพผูป้กครองประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 40 ส่วนการศึกษาของผูป้กครองสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 26.8 รายไดข้องครอบครัวอยูร่ะหวา่ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 27.2 สาํหรับเกรดเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งอยูร่ะหวา่ง 3.01-3.50 จาํนวนสูงสุด ร้อยละ 41.7 ขณะทีประสบการณ์ในการเรียนดา้นอาหาร และ ประสบการณ์ดา้นการประกอบอาหารมีนอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 31.9 และ ร้อยละ 38.7 ตามลาํดบั  2. ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ผลการศึกษาพบว่า การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย = 4.08) เมือพิจารณารายดา้นพบว่า การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษาทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ สูงสุดคือ ดา้นการเงิน (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาคือ ดา้นความสามารถ (ค่าเฉลีย = . ) และดา้นทีมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ดา้นความมนัคง (ค่าเฉลีย = . ) ตามลาํดบั ดงัตารางที 1 ตารางท ี1 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา  การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ค่าเฉลีย S.D.         ระดบัการตดัสินใจ ลาํดบัที 1. ดา้นความมนัคง 3.69 0.60                    มาก       7 2. สงัคม 4.20 0.21                    มาก       4 3. ดา้นชือเสียง 3.83 0.13                    มาก       6 4. ดา้นอาํนาจ 4.10 0.16                    มาก       5 5. ดา้นความสามารถ 4.24 0.08                    มาก       2 6. ดา้นความสาํเร็จ 4.22 0.07                    มาก       3 7. ดา้นการเงิน 4.28 0.06                    มาก       1 ค่าเฉลียรวม 4.08 0.19                    มาก  
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 3. การเตรียมตวัในการประกอบอาชีพเชพ นกัศึกษามีการเตรียมตวัในการประกอบอาชีพเชพตามลาํดบั  ดงันี  ) ตงัใจ ฝึกฝน ทกัษะในเรืองอาหารเป็นประจาํ      ) มีความรู้ในเรืองอาหาร หลากหลายประเภท ) มีบุคลิกภาพทีดี ) มีวนิยั ระเบียบ ความรับผิดชอบ และซือสัตย ์) ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ในการเปิดร้านอาหาร ) หาความรู้เพมิเติมตลอดเวลา ) หาประสบการณ์ในดา้นอาหารใหม้ากทีสุด 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน เมือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ เพศ อาย ุชนัปีการศึกษา ภูมิลาํเนา อาชีพของผูป้กครอง รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของครอบครัว ผลสมัฤทธิทางการเรียน (เกรดเฉลีย) ทีผา่นมา และประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการประกอบอาหาร มีการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั 0.05  โดยมีรายละเอียด ดงันี .  นักศึกษาทีมีเพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นชือเสียง ดา้นอาํนาจ ดา้นความสามารถ และในภาพรวม ดงัตารางที   ตารางท ี  ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาํแนกตามเพศ  การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ เพศ จํานวน นักศึกษา ค่าเฉลีย S.D. t df p-value 
1. ด้านความมนัคง   ชาย 90 3.73 0.557 0.708 233 0.480  หญิง 145 3.67 0.544    2. ด้านสังคม ชาย 90 4.19 0.538 -0.191 233 0.849  หญิง 145 4.21 0.526    3. ด้านชือเสียง ชาย 90 3.77 0.828 -0.911* 159.322 0.364  หญิง 145 3.87 0.668    4. ด้านอาํนาจ ชาย 90 4.11 0.709 0.206* 169.219 0.837  หญิง 145 4.09 0.617    5. ด้านความสามารถ ชาย 90 4.23 0.642 -0.132* 167.647 0.895  หญิง 145 4.24 0.552    6. ด้านความสําเร็จ ชาย 90 4.20 0.668 -0.490 233 0.625  หญิง 145 4.24 0.568    7. ด้านการเงนิ ชาย 90 4.34 0.609 1.185 233 0.237  หญิง 145 4.24 0.596    ภาพรวม ชาย 90 4.08 0.542 0.016* 166.532 0.987  หญิง 145 4.08 0.462    
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

.  นกัศึกษาทีมีอายทีุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความมนัคง ดงัตารางที   ตารางท ี  ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาํแนกตามอาย ุการตัดสินใจเลือก อาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน      SS.        df MS. F Sig. 
1. ด้านความมนัคง ระหวา่งกลุ่ม 3.060 4 0.765 2.612 0.03*  ภายในกลุ่ม 67.363 230 0.293    รวม 70.423 234    2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 0.648 4 0.162 0.574 0.682  ภายในกลุ่ม 64.951 230 0.282    รวม 65.599 234    3. ด้านชือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 2.411 4 0.603 1.123 0.346  ภายในกลุ่ม 123.396 230 0.537    รวม 125.807 234    4. ด้านอาํนาจ ระหวา่งกลุ่ม 3.313 4 0.828 1.980 0.098  ภายในกลุ่ม 96.237 230 0.418    รวม 99.550 234    5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 1.662 4 0.415 1.211 0.307  ภายในกลุ่ม 78.882 230 0.343    รวม 80.544             234    6. ด้านความสําเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 2.220                   4 0.555          1.517 0.198  ภายในกลุ่ม 84.157           230 0.366    รวม 86.377 234    7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 1.258 4 0.315              0.868 0.484  ภายในกลุ่ม 83.363 230 0.362    รวม 84.621 234   ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.285 4 0.321 1.329 0.260  ภายในกลุ่ม 55.606 230 0.242    รวม 56.891 234        
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

.  นักศึกษามีชนัปีการศึกษาแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความสาํเร็จ ดงัตารางที   ตารางท ี4 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาํแนกตามชนัปีการศึกษา การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน SS. df MS.    F               Sig. 
1. ด้านความมนัคง ระหวา่งกลุ่ม 1.069 3 0.356 1.186       0.316  ภายในกลุ่ม 69.354 231 0.300    รวม 70.423 234    2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 0.437 3 0.146 0.516 0.672  ภายในกลุ่ม 65.163 231 0.282    รวม 65.599 234    
3. ด้านชือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 2.336 3 0.779 1.457 0.227 

 ภายในกลุ่ม 123.471 231 0.421    รวม 125.807 234    4. ด้านอาํนาจ ระหวา่งกลุ่ม 2.370 3 0.790 1.878 0.134 
 ภายในกลุ่ม 97.180 231 0.421    รวม 99.550 234    5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 1.593 3 0.531 1.554 0.201 
 ภายในกลุ่ม 78.951 231 0.342    รวม 80.544 234    6. ด้านความสําเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 3.004 3 1.001 2.775 0.042* 
 ภายในกลุ่ม 83.373 231 0.361   
 รวม 86.377 234    7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 1.559 3 0.520 1.445 0.230 
 ภายในกลุ่ม 83.062 231 0.360   
 รวม 84.621 234    ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.260 3 0.420 1.745 0.159 
 ภายในกลุ่ม 55.630 231 0.241   
 รวม 56.891 234    
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

.  นักศึกษามีภูมิลาํเนาแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความสาํเร็จ ดงัตารางที   ตารางท ี  ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาํแนกตามภมิูลาํเนา การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน SS. MS. F Sig. 1. ด้านความมนัคง ระหวา่งกลุ่ม 1.069 0.356 1.189 0.316  ภายในกลุ่ม 69.354  0.300    รวม 70.423     2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 0.437  0.146 0.516 0.672  ภายในกลุ่ม 65.163 0.282    รวม 65.599     3. ด้านชือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 2.336  0.779 1.457 0.227  ภายในกลุ่ม 123.471  0.535    รวม 125.807     4. ด้านอาํนาจ ระหวา่งกลุ่ม 2.370 0.790 1.878 0.134  ภายในกลุ่ม 97.180  0.421    รวม 99.550     5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 1.593  0.531 1.554 0.201  ภายในกลุ่ม 78.951  0.342    รวม 80.544     6. ด้านความสําเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 3.004 1.001 2.775 0.042*  ภายในกลุ่ม 83.373  0.361    รวม 86.377     7. ด้านการเงนิ  ระหวา่งกลุ่ม 1.559 0.520 1.445 0.230  ภายในกลุ่ม 83.062  0.360    รวม 84.621     ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.260 0.420 1.745 0.159  ภายในกลุ่ม 55.630  0.241    รวม 56.891      
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

.  นกัศึกษามีอาชีพของผูป้กครองแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความการเงิน ดงัตารางที   ตารางท ี  ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง การตัดสินใจเลือก อาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน SS. MS. F Sig. 
1. ด้านความมนัคง ระหวา่งกลุ่ม 1.054 0.151 0.493 0.839  ภายในกลุ่ม 69.369 0.306    รวม 70.423    2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 2.203 0.315 1.127 0.347  ภายในกลุ่ม 63.396 0.279    รวม 65.599    3. ด้านชือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 4.846 0.692 1.299 0.252  ภายในกลุ่ม 120.961 0.533    รวม 125.807    4. ด้านอาํนาจ ระหวา่งกลุ่ม 4.118 0.588 1.399 0.207  ภายในกลุ่ม 95.432 0.420    รวม 99.550    5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 2.832 0.405 1.182 0.314  ภายในกลุ่ม 77.712  0.342    รวม 80.544    6. ด้านความสําเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 3.143 0.449 1.224 0.290  ภายในกลุ่ม 83.234 0.367    รวม 86.377    7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 5.911 0.844 2.436 0.020*  ภายในกลุ่ม 78.710 0.347    รวม 84.621    ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.606 0.372 1.557 0.149  ภายในกลุ่ม 54.285 0.239    รวม 56.891        
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

.  นกัศึกษาทีผูป้กครองมีการศึกษาสูงสุดของผูป้กครองไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงัตารางที   ตารางท ี7 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาํแนกตามการศึกษาสูงสุดของผูป้กครอง  การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน SS. MS. F Sig. 
1. ด้านความมนัคง ระหวา่งกลุ่ม 2.090 0.418 1.400 0.225  ภายในกลุ่ม 68.333 0.298    รวม 70.423    2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 1.453 0.291 1.038 0.396  ภายในกลุ่ม 64.146 0.280    รวม 65.599    3. ด้านชือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 1.394 0.279 0.513 0.766  ภายในกลุ่ม 124.413 0.543    รวม 125.807    4. ด้านอาํนาจ ระหวา่งกลุ่ม 1.470 0.294 0.686 0.634  ภายในกลุ่ม 98.080 0.428    รวม 99.550    5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 0.108 0.022 0.062 0.997  ภายในกลุ่ม 80.436 0.351    รวม 80.544    6. ด้านความสําเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 0.884 0.177 0.474 0.796  ภายในกลุ่ม 85.492 0.373    รวม 86.377    7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 0.432 0.086 0.235 0.947  ภายในกลุ่ม 84.189 0.368    รวม 84.621    ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.492 0.098 0.400 0.849  ภายในกลุ่ม 56.399  0.246    รวม 56.891          
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

.  นักศึกษาทีครอบครัวมีรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความมนัคง ดา้นสังคม ดา้นชือเสียง ดา้นอาํนาจ ดา้นความสาํเร็จ ดา้นการเงิน และการตดัสินใจรวม ดงัตารางที   ตารางท ี  ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือนของครอบครัว การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน SS. MS. F Sig. 
1. ด้านความมนัคง ระหวา่งกลุ่ม 3.384 0.846 2.902 0.023*  ภายในกลุ่ม 67.039 0.291    รวม 70.423    2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 2.710 0.678 2.478 0.045*  ภายในกลุ่ม 62.889 0.273    รวม 65.599    3. ด้านชือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 5.502 1.375 2.630 0.035*  ภายในกลุ่ม 120.305 0.523    รวม 125.807    4. ด้านอาํนาจ ระหวา่งกลุ่ม 4.871 1.218 2.958 0.021*  ภายในกลุ่ม 94.679 0.412    รวม 99.550    5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 2.928  0.732 2.169 0.073  ภายในกลุ่ม 77.616 0.337    รวม 80.544    6. ด้านความสําเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 4.386 1.097 3.076 0.017*  ภายในกลุ่ม 81.991 0.356    รวม 86.377    7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 6.605 1.651 4.868 0.001*  ภายในกลุ่ม 78.016 0.339    รวม 84.621    ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 3.743 0.936 4.050 0.003*  ภายในกลุ่ม 53.148 0.231    รวม 56.891     .  นักศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียน (เกรดเฉลีย) ทีผ่านมาแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความมันคง ด้านชือเสียง ด้านความสามารถ และดา้นการเงิน ดงัตารางที  ตารางท ี  ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาํแนกตามผลสมัฤทธิทางการเรียน (เกรดเฉลีย) ทีผา่นมา  
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน SS. MS. F Sig. 
1. ด้านความมนัคง ระหวา่งกลุ่ม 3.058 1.019 3.495* 0.16  ภายในกลุ่ม 67.365 0.292    รวม 70.423    2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 0.421 0.140 0.497 0.685  ภายในกลุ่ม 65.179 0.282    รวม 65.599    3. ด้านชือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 3.052 1.017 1.914* 0.128  ภายในกลุ่ม 122.755 0.531    รวม 125.807    4. ด้านอาํนาจ ระหวา่งกลุ่ม 0.564 0.188 0.439 0.725  ภายในกลุ่ม 98.986 0.429    รวม 99.550    5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 0.823 0.274 0.795* 0.498  ภายในกลุ่ม 79.721 0.345    รวม 80.544    6. ด้านความสําเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 0.566 0.189 0.508 0.677  ภายในกลุ่ม 85.810 0.371    รวม 86.377    7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 3.172 1.057 2.999* 0.031  ภายในกลุ่ม 81.449 0.353    รวม 84.621    ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.016 0.339 1.399 0.244  ภายในกลุ่ม 55.875 0.242    รวม 56.891             
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

นักศึกษาทีมีประสบการณ์ในการเรียนดา้นการประกอบอาหารไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 ดงัตารางที   ตารางท ี  ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาํแนกตาม ประสบการณ์ในการเรียนดา้นการประกอบอาหาร การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน SS. MS. F Sig. 
1. ด้านความมนัคง ระหวา่งกลุ่ม 1.132 0.226 0.748 0.588  ภายในกลุ่ม 69.291 0.303    รวม 70.423    2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 2.796 0.559 2.039 0.074  ภายในกลุ่ม 62.804 0.274    รวม 65.599    3. ด้านชือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 2.073 0.415 0.767 0.574  ภายในกลุ่ม 123.734 0.540    รวม 125.807    4. ด้านอาํนาจ ระหวา่งกลุ่ม 1.836 0.367 0.860 0.508  ภายในกลุ่ม 97.714 0.427    รวม 99.550    5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 1.117 0.223 0.644 0.666  ภายในกลุ่ม 79.427  0.347    รวม 80.544    6. ด้านความสําเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 0.970 0.194 0.520 0.761  ภายในกลุ่ม 85.407 0.373    รวม 86.377     7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 1.640 0.328 0.905 0.478  ภายในกลุ่ม 82.981 0.362    รวม 84.621    การตัดสินใจรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.043 0.209 0.856 0.512  ภายในกลุ่ม 55.847 0.244    รวม 56.891     .  นักศึกษาทีมีประสบการณ์ในการทาํงานด้านการประกอบอาหาร มีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความมนัคง ดา้นสังคม ดา้นชือเสียง ดา้นอาํนาจ ดา้นความสามารถ ดา้นความสาํเร็จ และการตดัสินใจรวม ดงัตารางที    
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ตารางท ี11 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จาํแนกตาม ประสบการณ์ในการทาํงาน ดา้นการประกอบอาหาร  การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน SS. MS. F Sig.  1. ด้านความมนัคง ระหวา่งกลุ่ม 6.422 1.070 3.813 0.001*  ภายในกลุ่ม 64.001 0.281    รวม 70.423    2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 4.000 0.667 2.468 0.025*  ภายในกลุ่ม 61.599  0.270    รวม 65.599     3. ด้านชือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 10.886 1.814 3.600 0.002*  ภายในกลุ่ม 114.921 0.504    รวม 125.807    4. ด้านอาํนาจ ระหวา่งกลุ่ม 10.256 1.709 4.365 0.000*  ภายในกลุ่ม 89.294 0.392    รวม 99.550     5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 8.083 1.347 4.239 0.000*  ภายในกลุ่ม 72.461  0.392    รวม 80.544    6. ด้านความสําเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 7.166 1.194 3.438 0.003*  ภายในกลุ่ม 79.211 0.347    รวม 86.377    7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 1.995 0.332 0.917 0.483  ภายในกลุ่ม 82.627 0.362    รวม 84.621    ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 6.013 1.002 4.491 0.000*  ภายในกลุ่ม 50.878 0.223    รวม 56.891     . อภิปรายผล  การประกอบอาชีพมีความสําคญัในการดาํรงชีวิตของบุคคล ไม่เพียงแต่การตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจ หากแต่ยงัเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมและจิตใจดว้ย ซึงผลการศึกษาอาจนาํมาอภิปรายได ้ดงันี  1. จากทฤษฎีการเลือกอาชีพของ  Frank Parson  ทีวา่ การพิจารณาเลือกอาชีพประกอบด้วย 1.การวิเคราะห์ตนเองจากบุคลิกภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนดั 2. การวิเคราะห์อาชีพ ไดแ้ก่ ความรู้เกียวกบัอาชีพ ความตอ้งการของตลาดแรงงาน รายได ้ความมนัคง และความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ 3. การใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจเลือกอาชีพโดยวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์อาชีพประกอบกัน และแนวคิดของ Morris Rosenberg ทีกล่าวว่าค่านิยมภายนอกทีมีผลต่อการเลือกอาชีพคือ รายได ้เกียรติยศ และความมนัคง ส่วนค่านิยมภายในทีมีผลต่อการเลือกอาชีพคือ คือ  
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ผลประโยชน์ ความท้าทาย ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ ซึงผลการศึกษาครังนีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และจากผลการศึกษาทีพบว่า นักศึกษาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเชพโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของจารึก ศรีอรุณ (2557) ทีศึกษาเรืองแรงจูงใจต่ออาชีพเชฟของนกัศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณารายไดพ้บวา่ดา้นการเงินเป็นลาํดบัแรก ค่าเฉลีย 4.28 รองลงมาคือดา้นความสามารถและดา้นความสาํเร็จ ค่าเฉลีย 4.24 และค่าเฉลีย 4.22  และดา้นทีมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ดา้นความมนัคง ค่าเฉลีย = .  ส่วนผลการศึกษาของจารึก ศรีอรุณ ในรายดา้นพบวา่ ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือดา้นความสามารถ รองลงมาคือ ดา้นสังคม และเป็นทีน่าสังเกตวา่ดา้นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ดา้นความมนัคง ก็มีความสอดคลอ้งเช่นเดียวกนั  . จากผลการศึกษาทีพบวา่ เพศ อาย ุชนัปีการศึกษา ภูมิลาํเนา อาชีพของผูป้กครอง รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของครอบครัว ผลสัมฤทธิทางการเรียน (เกรดเฉลีย) ทีผ่านมา และประสบการณ์ในการทาํงานด้านการประกอบอาหาร ทีแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทีระดับ 0.05  สอดคลอ้งกับการศึกษาของมานิตย์ จอมศรีระยอม (2556) ทีศึกษาความคิดเห็นทีมีต่อการเลือกประกอบอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชนัปีที 3 และพบว่าปัจจัยเพศ ผลสัมฤทธิทางการศึกษา ทีต่างกนัมีการตดัสินใจประกอบอาชีพต่างกนั ทีระดับนัยสําคญัทางสถิติที 0.05  การศึกษาของศิริวรรณ ไตรสรลกัษณ์ (2552) เรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของบณัฑิต กรณีศึกษา : มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรีและพบวา่เกรดเฉลีย อาชีพผูป้กครองและรายไดผู้ป้กครองทีแตกต่างกนัมีการตดัสินสินใจเลือกประกอบอาชีพทีแตกต่างกนั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  และการศึกษาของบุษกร จินต์ธนาวฒัน์( )เรืองแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความพร้อมในการประกอบอาชีพตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ นกัศึกษาที เพศ เกรดเฉลียสะสม ภูมิลาํเนา รายไดเ้ฉลียของครอบครัว ต่างกนัมีความพร้อมในการประกอบอาชีพแตกต่างกนั ทีระดบันยัสาํคญั0 .05  . จากผลการศึกษาการเตรียมพร้อมทีจะประกอบอาชีพเชพ นกัศึกษาใหค้วามเห็นวา่ตงัใจ ฝึกฝน ทกัษะ ในเรืองอาหารเป็นประจํา    และควรมีความรู้ในเรืองอาหารหลากหลายประเภท มีบุคลิกภาพทีดีมีวินัย ระเบียบ ความรับผิดชอบ และซือสัตย ์ศึกษาขอ้มูลต่างๆในการเปิดร้านอาหาร หาความรู้เพมิเติมตลอดเวลา รวมถึงการหาประสบการณ์ในดา้นอาหารให้มากทีสุด สะทอ้นให้เห็นวา่นกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการไดมี้การวเิคราะห์ตนเองและวเิคราะห์อาชีพ อีกทงัใชว้ิจาณญาณในการตดัสินใจทีจะเลือกประกอบอาชีพซึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักับทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Frank Parson    สรุปผลการวจิัย . สรุปผลการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย = 4.08)  โดยดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟสูงสุดคือ การเงิน (ค่าเฉลีย = 4.28) รองลงมาคือ ความสามารถ (ค่าเฉลีย = 4.24) ในขณะทีดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟนอ้ยทีสุดคือ ความมนัคง (ค่าเฉลีย = 3.69) และเมือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ เพศ อาย ุชนัปีการศึกษา ภูมิลาํเนา อาชีพของผูป้กครอง รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของครอบครัว ผลสมัฤทธิทางการเรียน (เกรดเฉลีย) ทีผ่านมา ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการประกอบอาหาร มีการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั 0.05  
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. ข้อเสนอแนะ  .  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา    จากผลการศึกษานกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัการฝึกฝนทกัษะเรืองอาหารและการหาความรู้เพมิเติมเกียวกบัอาหารทีมีความหลากหลาย ดังนัน คณะ และสาขาวิชาควรสนับสนุนในเรืองดังกล่าว เช่น จดัเวทีหรือหาเวทีประกวด แข่งขนั ให้นกัศึกษามีโอการแสดงความสามารถ และพฒันาทกัษะ รวมถึงร่วมมือกบัสถานประกอบการ ในลกัษณะต่างๆ เช่น การฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา การศึกษาดูงาน การฝังตวัของในสถานประกอบการ การเชิญผูเ้ชียวชาญเฉพาะอาชีพมาเป็นวทิยากร เพอืเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาในการประกอบอาชีพ   .  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป    ) ศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบการ และนาํมาพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตร / จดัประสบการณ์ /เสริมทกัษะนกัศึกษาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ    ) ศึกษาการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเชพในเชิงคุณภาพโดยสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้กียวขอ้ง เพือให้ได้ขอ้มูลทีลึกซึงและชดัเจนมากขึน  กิตติกรรมประกาศ  ผูว้ิจยัขอขอบคุณนกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  เอกสารอ้างองิ จารึก ศรีอรุณ. 2557. แรงจูงใจต่ออาชีพเชฟของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต.วิทยานิพนธ์ ปริญญาคหกรรมศาสตร์บณัฑิต คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นจักร สุทธิมาศ. . อาชีพในฝันเดก็ไทย. หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต.์ แหล่งทีมา www.thaipost.net/main/post/อาชีพในฝันของเด็กไทย, 28 มกราคม 2561. บุษกร จินต์ธนาวฒัน์. 2558. แนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร                เพือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วิทยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ จดัการทวัไป มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มานิตย ์จอมศรีระยอม .2556. ความคิดเห็นทีมีต่อการเลือกประกอบอาชีพของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชนัปี               ที  รอบปกติโรงเรียนพณิชยการเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ. วชัรี  ทรัพยมี์. 2551. การแนะแนวอาชีพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ศิริวรรณ ไตรสรลกัษณ์ .2552. ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของบณัฑิต กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัศรี ปทุม วทิยาเขตชลบุรี. การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี. เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช. 2557. การศึกษาความตอ้งการทางอาชีพของผูจ้บการศึกษาดนตรีระดบัปริญญาตรีจาก          มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทร์เกษม. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุริยางคม์หาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. Rosenberg, Morris. and others. 1970. Occupation and Values. Lllinois, The Free Press.     
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คุณลักษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาสําหรับนักศึกษาฝึกสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า Character istic for  Industr ial Teachers in The Vocational Education Institution for  Trainee Teachers of Industr ial Education in Electr ical Engineer ing  เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด1* กิตติศกัดิ ศรีสวสัดิ  และ ประเทียบ พรมสีนอง  Accarat Chaoumead1* Kittisakd Srisawasd1 and Prataeb Promseenong2  บทคัดย่อ  การวิจัยในครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สําหรับครูฝึกสอนช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษา ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ดา้นสือประกอบการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล ตอ้งการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้นักศึกษามีคุณลกัษณะความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม การวิจัยครังนี ใช้กลุ่มนักศึกษาฝึกสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จาํนวน  คน โดยใชแ้บบสอบถามสภาพการจดัการเรียนการสอนใน  ดา้น คือ ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ดา้นสือประกอบการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล สถิติทีใช ้คือ ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ) สภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั ภาพรวมทงั  ดา้น ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ดา้นสือประกอบการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล มีปัญหาน้อยทีสุด              2) ขอ้เสนอแนะของครูฝึกสอนทีมีต่อดา้นคุณลกัษณะความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม คือเรืองจิตอาสา การทาํงานเป็นทีม และทกัษะการแกไ้ขปัญหา อยูใ่นระดบันอ้ย ควรเปลียนหรือปรับปรุงมากกวา่นี เพอืนาํผลจาการวจิยัทีไดด้าํเนินการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นครูช่างอตุสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษา ไปใชมี้ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก   คาํสําคญั : ครูช่างอุตสาหกรรม, ครูฝึกสอน, สถาบนัการอาชีวศึกษา, การจดัการเรียนการสอน           
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ABSTRACT  The objectives of this research were to investigate current instructional practices and identify, with department of Electrical Power for trainee teachers in the Vocational Education Institution. The Teaching techniques, Teacher personality, Instruction media, and Evaluation methods and to develop teaching techniques for characterized for industrial teachers.  The sampling of this research was the 15 trainee teachers of Industrial Education in Electrical Engineering.  The instruments used were questionnaires of 4 sections; Teaching techniques, Teacher personality, Instruction media and Evaluation methods.  The statistical values were the frequency, percentage, mean and standard deviation.  The finding of the research was found as following; 1)  The current instruction practices with department of Electrical Power of 4 sections; Teaching techniques, Teacher personality, Instruction media and Evaluation methods were the least 2)  The results from the open-ended questionnaire found that a trainee teacher wanted the volunteer spirit behavior, team working and solving skill should change or adapt her personality. The research to apply results that have been developed. The characterized for industrial teacher’s development for trainee teachers in the Vocational Education Institution was evaluated by the director’s data elevated level of practicality.  Keywords : Industrial teachers, Trainee teachers, Vocational Education Institution, Instructional practices             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก  1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Sub-district Ban Krang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000, Thailand  สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก  2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Sub-district Ban Krang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : eakrat@hotmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  401  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

บทนํา พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.    มาตรา  ให้ มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยี มีวตัถุประสงคใ์ห้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชนัสูงทีเนน้การปฏิบตัิ ทาํการสอน ทาํการวจิยั ผลิตครูวชิาชีพ ให้บริการทางวิชาการในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่สังคม ทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม             และอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม โดยให้ผูส้าํเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อดา้นวิชาชีพ เฉพาะทางระดบัปริญญาเป็นหลกั   เป็นหนา้ทีหลกัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทีควรให้ความสาํคญัต่อการผลิตกาํลงัคนดา้นวิชาชีพ โดยมุ่งเนน้การพฒันาครูช่างอุตสาหกรรมให้สามารถเป็นกาํลงัในการพฒันาการจดัการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรือทางด้านวิชาชีพ พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.  มาตรา  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในดา้นวิชาชีพทีสอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพือผลิตและพฒันากาํลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทงัเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึนเพือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยนาํความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบติั และมีสมรรถนะจนสามารถนาํไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบตัิหรือประกอบอาชีพโดยอิสระไดเ้พอืใหก้ารจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที  (พ.ศ. –2559) ยุทธศาสตร์ทีเกียวกับการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน ครู อาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ พฒันาหลกัสูตร ปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหท้นัสมยั เหมาะสมกบัความกา้วหนา้และการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี อีกทงัเป็นแผนทีต่อเนืองไปยงัแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที  (พ.ศ.  – 2564) ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาและการพฒันากระบวนการเรียนการสอน ผลิต พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นรูปแบบการพฒันาบุคลากรทางวิชาชีพในลกัษณะของการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตครูช่างและสถานบนัอาชีวศึกษา เพือทีจะสามารถผลิตครูได้ตรงตามความตอ้งการ จากความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและการสือสารในปัจจุบนั เกิดการก้าวกระโดดทางวิวฒันาการของการสือสารในยุคดิจิทลัเปลียนแปรไปตามยุคสมยั ในการกา้วผ่านศตวรรษที  ทีมุ่งสู่การใชเ้ทคโนโลยีเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศและสังคมโลก บ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาทีไดรั้บการประเมินในระดบัชาติและนานาชาติซึงปัจจยัต่อผลคุณภาพการศึกษานันคือ ครู ในทีนีรวมไปถึงคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ซึงเป็นกลไกในการพฒันาการจัดการศึกษาให้ทนัสมยั ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที  จึงมีความสาํคญัและเป็นการพฒันาผูเ้รียนให้สามารถใชชี้วติอยูร่อดไดใ้นสังคม ดงันนัการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถผลิตกาํลงัคนเพือพฒันาประเทศไดน้นั จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาชาติ ตอ้งอาศยัครูทีมีความรู้ความสามารถ ในการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ มีทกัษะทางวิชาการในวิชาชีพทีสามารถส่งต่อให้แก่นกัเรียน รวมถึงกิจนิสัยเอาใจใส่พฒันาสิงต่างๆ สาํหรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยหัวใจของครูช่างอตุสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนระหว่างหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นันมีความแตกต่างกนัหลายดา้น ทงัในดา้นจุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน วตัถุประสงค์ของครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีหน้าทีผลิตคน ทีมีความรู้ ความสามารถในการสอนความเป็นช่างให้กบัผูเ้รียน เพราะฉนันเนือหาในการสอนของครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงมีความซบัซอ้นและมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงงานในสถาบนัการศึกษาหนา้ทีสอนคนให้เป็นช่าง และงานในโรงงานทาํหน้าทีในการอบรมช่าง เจา้หนา้ทีวิเคราะห์ขอ้มูลอุตสาหกรรมให้กบัผูท้าํงานช่าง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมทําหน้าทีพัฒนาครูช่างทีสร้างปัญญาจากภายใน เพือให้สามารถไปพัฒนาคนทาํงานช่างไดอ้ย่างมีสติปัญญา ครูช่างยงัมีบทบาทของการช่วยเหลือสังคมหรือขององค์กร เนืองจากงานในชีวิตจริงประกอบไปดว้ยการให้การศึกษาและงานบริการในวิชาชีพ ดงันนัการจดัการเรียนการสอนหรือองคป์ระกอบของหลกัสูตร
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ครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบดว้ยวชิา Pedagogy ทีตอ้งประสานกบัวิชาช่างอุตสาหกรรมอยา่เหนียวแน่น Pedagogy เป็นวิชาทีว่าด้วยการพฒันาคน ใช้จิตวิทยาการสอนเป็นแกนหลักในการประสานความรู้เกียวกับโครงสร้างเนือหาวิชาช่าง เพือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ศกัยภาพเรียนรู้กลวิธีทีจะเรียนรู้ต่อไป (Learning how to learn) ศกัยภาพทีเกิดขึนจะเป็นตวักลางของการสร้างความเขา้ใจในกลวธีิการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และนาํไปสู่การพฒันารูปแบบการสอนและเทคนิคของการวดัผลต่อไป ครูช่างอุตสาหกรรมจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถสําหรับการทํางานร่วมกับสังคม สามารถติดต่อสือสารภายในองค์กร มีกิจนิสัยทีพึงปราถนา และความรู้ในวิชาชีพซึงเกียวขอ้งกบัการสอน การวดัและประเมินผล ความสามารถในการใชสื้อการสอน และความเป็นครูควรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนือง  จากการนิเทศครูฝึกสอนช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึงมีภาระหน้าทีปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรืองสาระความรู้ และสมรรถนะของผู ้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ พบวา่การจดัการเรียนการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั ทงัระดบั ปวช. และ ปวส. ในสถาบนัการอาชีวศึกษา สามารถสรุปประเด็นปัญหาโดยรวม  ดา้น ประกอบดว้ย  ) ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน ) ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ ) ดา้นสือประกอบการสอน  ) ดา้นการวดัและประเมินผล โดยศึกษาองค์ประกอบเพือการพฒันาให้ครูฝึกสอนช่างอุตสาหกรรมมีคุณลกัษณะความเป็นครูช่างอุตสาหกรรมตามทีสถาบนัการอาชีวศึกษาตอ้งการ วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1. เพือศึกษาการจัดการเรียนการสอนครูฝึกสอนช่างไฟฟ้ากาํลงั ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านสือประกอบการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล ในสถาบนัการอาชีวศึกษา  2. เพือศึกษาด้านคุณลักษณะความเป็นครูช่างทีพึงประสงค์ในสถาบันการอาชีวศึกษา ตามทีสถาบันการอาชีวศึกษาตอ้งการ 3. เพือเป็นแนวทางพัฒ นารูปแบบการจัดการสอน ห ลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิ ต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ขอบเขตการวจิัย   การวิจยัในครังนีเป็นการศึกษาคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษา ทีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปีการศึกษา การรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์เกียวกบัความคิดเห็นการจดัการเรียนการสอนกบัผูที้มีการเชือมโยงกบัครูฝึกสอน  ดา้น ดงันี 1. ขอบเขตดา้นประชากร  1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากาํลงั และครูทีปฏิบัติการสอนอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษา 1.2 นกัเรียนระดบั ปวช. และ ปวส.  แผนกช่างไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัการอาชีวศึกษา 1.3 ครูฝึกสอนในสถาบันการอาชีวศึกษา กําลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิ ต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 2. ขอบเขตดา้นเนือหา  2.1 ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน  2.2 ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ 2.3 ดา้นสือประกอบการสอน   2.4 ดา้นการวดัและประเมินผล    



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  403  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ทบทวนวรรณกรรมของการเรียนการสอน  Pedagogy หมายถึงศาสตร์ของการสอน รวมถึงวิธีการทีเกิดจากหลกัการทีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องการพฒันาคน Pedagogy เป็นส่วนหนึงทีเป็นหัวใจของวิชาชีพครู (ชูศกัดิ เปลียนภู่, ) Pedagogy คือ วิชาทีว่าดว้ยหลกัการและวธีิการทีใชใ้นการพฒันาบุคคล ให้มีความเจริญงอกงามในทุกๆดา้น โดยเฉพาะดา้นความสมบูรณ์ทางกายและใจ ความเข็มแข็งในอาชีพ และการมีคุณธรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เครืองมือทีสําคัญของ Pedagogy ประกอบดว้ยการสร้าง วิธีการสร้าง ทีทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรอบรู้เนือหา ทงัในดา้นความหมายของเนือหาและโครงสร้าง สามารถแยกเนือหาเป็นส่วนยอ่ยได ้การพฒันาความสามารถในการสอนแบบ Knowledge Transfer และพฒันาความสามารถในการวดั ประเมินผล พฤติกรรมทีเกิดขึน สร้างความเขา้ใจในธรรมชาติของเนือหา และขอ้มูลอยา่งละเอียด จนสามารถวิเคราะห์ (Analyze) หรือจนจาํแนกขอ้มูลทีใชส้อน ออกเป็นส่วนย่อยได้และการแสวงหาเทคนิคของการนําขอ้มูลย่อยและคดัสรรแลว้ ไปสร้างปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ให้เกิดขึนระหวา่งเนือหากบัสมอง เพือพฒันาความสามารถต่างๆ ทีจะเป็นต่อการทาํงานและต่อการดาํรงชีวติในสงัคม แนวคดิในการพฒันาการสอนช่างอุตสาหกรรม   การพฒันาช่างอุตสาหกรรมนนั เป็นงานทีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือและการประสานงานทีดี ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ตอ้งการความรู้ความสามารถจากหลายองค์กร ทังในด้านการบริหารงานและงานวิศวกรรมหลายด้าน ทีจะตอ้งผสมผสานกันอยา่งสอดคลอ้งและกลมกลืน(เพาพรรณ เปลียนภู่, )  ความเป็นช่างอุตสาหกรรมทีดีนนั ตอ้งเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีมนุษย์สัมพนัธ์ และมีคุณธรรม ซึงสามารถจาํแนกคุณสมบัติเหล่านีออกเป็น  ประเภทคือ 1. วตัถุประสงคใ์นวชิาการ (Academic Objective) หมายถึง วตัถุประสงคที์มีความเกียวขอ้งกบัเนือหาวชิาในศาสตร์ หรือเป็นคุณสมบติัทีเกิดจากศาสตร์นนั เป็นวตัถุประสงคที์จาํเป็นตอ้งมีเป็นอนัดบัแรก (Essential Objective) 2. วตัถุประสงคน์อกวชิาการ (Non Academic Objective) หมายถึงวตัถุประสงคที์ช่วยใหก้ารดาํเนินชีวิตของการเป็นช่างอุตสาหกรรมดีขึน ทงัในดา้นประสิทธิภาพของงานช่างเอง และความเป็นส่วนของสังคมทีดี ในสภาพของสังคมปัจจุบนั คุณสมบติันีเป็นทีตอ้งการมาก (Required Objective) ดงันนัการกาํหนดวตัถุประสงค์การพฒันาช่างอุตสาหกรรมตอ้งพฒันาความสามารถให้ครบถว้น ทงัความสามารถในและนอกวชิาการ สรุปไดเ้ป็น  กลุ่มความสามารถ ดงันี 1) ความสามารถทีเกียวกบัวชิาการโดยตรง (Academic Objectives) 2) ความสามารถในการปฏิบติัวชิาชีพช่าง (Working performance Objectives) 3) ความสามารถทางสังคม (Communication Objectives) 4) กิจนิสยัส่วนตวั (Personal Habits) 5) กิจนิสยังาน (Working Habits) 6) กิจนิสยัสงัคม (Social Habits) การกาํหนดวตัถุประสงคข์องช่างอตุสาหกรรมให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาความสามารถในและนอกวชิาการ และเนือหาทีมีความเหมาะสมในดา้นวธีิการสอนและแหล่งการสอน ตลอดจนมีการจดัสิงแวดลอ้มทีเอืออาํนวย  บุคลิกภาพทพีึงปราถนา   การสร้างความสัมพนัธ์ในสังคมอาศยับุคลิกภาพเป็นพืนฐาน ผูที้มีบุคลิกภาพทีดียอ่มเป็นทีพึงปราถนาของผู ้อืน(เพาพรรณ เปลียนภู่, )  โดยเฉพาะวิชาชีพครู บุคลิกภาพมีความสําคญัต่อการทํางานทีมีผลต่อนักเรียนเนืองจากเป็นตน้แบบและตวัอยา่งของการอยูใ่นสังคม กริยาท่าทางความประพฤติดีทงัในทีลบัและทีแจง้ แสดงความเป็นผูน้าํมีความคิดริเริมทาํใหน้กัเรียนเห็นถึงความมานะพยายาม มีความเมตตากรุณาและจิตใจเป็นธรรม เห็นอกเห็นใจต่อผูอื้น
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อยา่งเขา้ใจทาํใหส้ามารถเขา้กบัสงัคมไดทุ้กกลุ่มสงัคม มีความรู้ความชาํนาญในการสอนวชิาชีพและคน้ควา้พฒันาตนเองอยู่เสมอ  สือประกอบการสอน  สือการเรียนการสอนเป็นตวักลางซึงมีความสาํคญัในกระบวนการเรียนการสอนมีหนา้ทีเป็นตวันาํความตอ้งการของผูส้อนไปสู่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว เป็นผลให้ผูเ้รียนเปลียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (สราณีย ์สุทธิศรีปก, ) สือการเรียนการสอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของผูส้อน เพมิประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนโดยการจดัแหล่งขอ้มูลทีเป็นเนือหาเหมาะสมกบัจุดประสงค์ เป็นเครืองมือการสอนช่วยสร้างแรงจูงใจและรวมจุดสนใจการเรียนรู้ สามารถสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน สือการสอนจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การใชศู้นยก์ารเรียน การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดง การปฏิบตัิ ชุดฝึก และอืนๆ ช่วยใหผู้ส้อนไดส้อนตรงตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน และยงัช่วยในการขยายเนือหาทีเรียนทาํให้การสอนง่ายขึน และยงัจะช่วยประหยดัเวลาในการสอน นักเรียนจะไดมี้เวลาในการทาํกิจกรรมการเรียนมากขึนจากขอ้มูลเราจะได้เห็นถึงประโยชน์ของสือการเรียนการสอนมีความจาํเป็นสามารถช่วยพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สือการเรียนการสอนจดัว่าเป็นองค์ประกอบทีสําคญัต่อกระบวนการเรียนการสอน ในดา้นของการนาํเทคโนโลยีมาใชก้บัการศึกษาและเป็นตวักลางทีจะนาํสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ดงันันสือการเรียนการสอนจึงเป็นสิงจาํเป็นทีจะทาํให้กระบวนการเรียนการสอนดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Gerlach and Ely. ) สือการสอนเป็นกุญแจสาํคญัในการวางแผนและการสอนเชิงระบบ สือเป็นคาํทีมีความหมายกวา้งขวางมาก ไม่วา่จะเป็นบุคคล วสัดุอุปกรณ์ หรือเหตุการณ์ทีสร้างเงือนไขซึงสามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ทกัษะตลอดจนทศันคติ   ด้านการวดัและการประเมนิผลการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรมลกัษณะเนือหาวิชาจะประกอบดว้ยทฤษฎีและปฏิบตัิ ซึงการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความเจริญทังทางสมอง ทางกาย และทางจิตใจ นันคือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้การวดัและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการเพือให้ไดซึ้งขอ้มูลเชิงตวัเลข เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ สิงทีตอ้งการวดัดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้จึงสังเคราะห์และตีความขอ้มูลโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พือตดัสินคุณภาพกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน เป็นการประเมินผลช่วยให้ผูส้อนติดตามและตรวจสอบความสามารถของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ (สุมาลี จนัทร์ชลอ, )   การประเมิน(Assessment) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม สงัเคราะห์ และตีความขอ้มูลเพอืการตดัสินผลโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การสะสมงาน หรือการทําโครงงาน กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีนาํมาใชป้ระเมิน กระบวนการประเมินมีความเกียวขอ้งกบัผูเ้รียนมากกวา่การให้คะแนนและการให้ระดบัคะแนนของการทดสอบขอ้มูลทีครูควรรวบรวมในห้องเรียน เพอืช่วยใหค้รูเขา้ใจและติดตามการเรียนการสอน   การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตดัสินคุณภาพการปฏิบติัหรือตดัสินคุณภาพกิจกรรมในหลกัสูตรของผูเ้รียน ลกัษณะทีดีของการวดัและประเมินผลการเรียน มีดงันี   1. การวดัและประเมินผลตอ้งยดึจุดประสงคเ์ป็นหลกั    2. การวดัผลการเรียนของนักเรียนบางด้าน เช่น ดา้นจิตพิสัย ดา้นทกัษะพิสัย ไม่ควรใชเ้ครืองมือเพียงชนิดเดียว ขอ้ทดสอบ ควรใชว้ธีิการวดัวธีิอืนๆ ประกอบดว้ย เพอืใหไ้ดข้อ้มูลเพียงพอสาํหรับการประเมินผลการเรียน    3. การวดัผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนควรดาํเนินการบ่อยครัง อาจจะดาํเนินการทงัก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และภายหลงัการเรียน    4. เครืองมือทีใชว้ดัผลการเรียนของนกัเรียนควรมีการปรับปรุงแกไ้ขเ้พอืใหเ้หมาะสมยงิขึน  
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  5. นกัเรียนคนใดมีขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อน ซึงทาํให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครูควรหาวิธีการแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านนั เช่น การสอนซ่อมเสริม   6. ควรตอ้งนาํผลทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการสอนใหดี้ขึน    7. ครูควรเตรียมหรือสร้างเครืองมือวดัผลและตังเกณฑ์ไวล้่วงหน้า และใช้เครืองมือวดัผลอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์   8. การวดัผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนบางวธีิควรใชภ้าษาหรือถอ้ยคาํและเวลาให้เหมาะสมกบัวฒิุภาวะและระดบัชนัของนกัเรียนเช่น การสมัภาษณ์ หรือการสอบปากเปล่า การใชข้อ้ทดสอบเป็นตน้  วธิีดําเนินการวิจัย การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยรูปแบบทีใชค้ือแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหนา้แผนก ครูพีเลียง ครูในแผนก รวมไปถึงนกัเรียนประจาํวิชาทีครูฝึกสอน  คน ทาํการปฏิบตัิการสอน  วทิยาลยัในเขตภาคเหนือ  มีขนัตอนดงันี ขนัตอนที  ศึกษาบริบทเรืองการจดัการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา เพอืพิจารณาองคป์ระกอบหลกัของกิจกรรมการเรียนการสอน นาํมาเป็นกรอบการประเมินการสอน และขอ้มูลสาํหรับบทสมัภาษณ์กบัผูที้เกียวขอ้งการฝึกสอน ขนัตอนที  นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สังเกตุการณ์การจดัการในชนัเรียนของครูฝึกสอน โดยการประเมินเอกสารประกอบการสอนควบคู่ไปกบัการสงัเกตุพฤติกรรมผูเ้รียน ขนัตอนที  สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนก ครูพีเลียง ครูในแผนก และนักเรียนในชนัเรียน เพือวเิคราะห์ความตอ้งการคุณลกัษณะความเป็นครูช่างทีพึงประสงค ์ขนัตอนที  นาํขอ้มูลมาพฒันากระบวนการเสริมความเป็นครูช่าง และสร้างกลไกให้นกัศึกษาวิชาชีพครูทีกาํลงัศึกษาในมหาวทิยาลยัฯ เตรียมความพร้อมดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายของการประเมินความคิดเห็น โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลการใชค้่าเฉลีย    ( X ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม, 2535)  
N
XX         (1)  

 
)1(..

22


  
NN

XXNDS      (2) 
การแปลความหมายของขอ้มูลการประมาณค่า 5 ระดบั (บุญชม และบุญส่ง, 2535) กาํหนดเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนน ช่วงกวา้งหวัทา้ย 0.50 - 0.51 และระหวา่งกลาง 1.0 เพือใชใ้นการแปลความหมายของค่าเฉลีย ดงันี   ค่าเฉลีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น มากทีสุด  ค่าเฉลีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น มาก  ค่าเฉลีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง  ค่าเฉลีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น นอ้ย  ค่าเฉลีย 1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น นอ้ยทีสุด    
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สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาสําหรับนักศึกษาฝึกสอน หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครังนี เป็นการศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนของครูช่างฝึกสอน ทีตอ้งใช้ความรู้ ทกัษะ และความเป็นครู ถ่ายทอดขอ้มูลแก่ผูเ้รียน ซึงตอ้งใชเ้วลาในการบ่มเพาะความเป็นช่างอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลจากอาจารยพี์เลียง ผูบ้ริหารในสถานศึกษาทีส่งผลใหค้รูช่างเกิดการพฒันาการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี จากผลการสํารวจและได้ทําการวิเคราะห์ในภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนตามคุณลักษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษาสําหรับนักศึกษาฝึกสอนทีพึงประสงค ์ค่าเฉลีย ( X ) = .   และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.27 อยูใ่นระดบัมากสามารถสรุปผลทงั  ดา้นดงันี  

  รูปท ี  ผลการศึกษาคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษาสาํหรับนกัศึกษาฝึกสอน  จากรูปที  พบว่าระดบัคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษาสําหรับนักศึกษาฝึกสอนทีมีค่าสูงสุด ค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานที .  อยูใ่นระดบัมาก คือดา้นสือประกอบการสอน ลาํดบัถดัมาคือ ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์และดา้นทีมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยทีสุดไดแ้ก่ดา้นการวดัและประเมินผล มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานที .  จากขอ้มูลการสาํรวจคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรม .ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน 1.1 กาํหนดวตัถุประสงคข์องวชิาทีสอนอยา่งชดัเจน 1.2 การนาํเขา้สู่บทเรียนหรือเนือหามีความน่าสนใจ 1.3 การใหข้อ้มูลหรือเนือหา เป็นลาํดบัขนัตอนสมัพนัธ์กนั 1.4 ผูส้อนมีการประเมินการรับรู้ของผูเ้รียน อยา่งสมาํเสมอ 1.5 ผูส้อนมีการสรุปเนือหาทีสอนไดอ้ยา่งเขา้ใจ 1.6 ผูส้อนใชเ้ทคนิคการสอนและสร้างบรรยากาศทีดี เพอืผูเ้รียนเขา้ใจง่ายขึน 1.7 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใหค้าํปรึกษา 1.8 ผูส้อนมีทกัษะและความชาํนาญเกียวกบัวชิาทีสอน 1.9 เนือหาวชิากบัวิธีการสอนเหมาะสมกบัเวลา และปริมาณของเนือหา 1.10 การนาํเสียงและการแสดงท่าทางมีความเหมาะสม 
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พบวา่ระดบัค่าเฉลียสูงสุดเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .   ขอ้ .  ผูส้อนมีทกัษะและความชาํนาญเกียวกบัวชิาทีสอนและนอ้ยทีสุดคือ ขอ้ .  ผูส้อนมีการสรุปเนือหาทีสอนไดอ้ยา่งเขา้ใจ ค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .  แสดงในรูปที   

  รูปท ี  แสดงผลการสาํรวจการจดัการเรียนการสอน ดา้นที  การสอนและเทคนิคการสอน  2. ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  2.1 ผูส้อนแต่งการสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม  2.2 ผูส้อนเขา้สอนทุกครังตรงเวลา  2.3 ผูส้อนใชว้าจาสุภาพ ใหเ้กียรติผูอื้น  2.4 ผูส้อนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  2.5 ผูส้อนมีความเป็นกลาง ยติุธรรม  2.6 ผูส้อนขยนัหมนัเพียร เสมอตน้เสมอปลาย  2.7 ผูส้อนมีความเสียสละ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ 2.8 ผูส้อนมีความรอบคอบ ช่างสงัเกต ุ 

  รูปท ี  แสดงผลการสาํรวจการจดัการเรียนการสอน ดา้นที  บุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ พบวา่ระดบัค่าเฉลียสูงสุดเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .   ขอ้ .  ผูส้อนเขา้สอนทุกครังตรงเวลาและนอ้ยทีสุดคือ ขอ้ .  ผูส้อนมีความรอบคอบ ช่างสงัเกตุ ค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .  แสดงในรูปที  
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. ดา้นสือประกอบการสอน   .  ผูส้อนมีเอกสารประกอบการสอน   .  สือการสอนทีใชมี้ความน่าสนใจ   .  ผูส้อนแนะนาํหนงัสือ สือสิงพมิพ ์แหล่งขอ้มูลเพมิเติมจาก หนงัสือหลกั   .  ผูส้อนมีสือการสอนเกียวกบัทฤษฏีของเรืองทีสอน แสดงใหเ้ห็นชดัเจน   .  ผูส้อนสามารถใชสื้อการสอน แสดงการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน   .  ผูส้อนใชสื้อการสอนทีทาํใหผู้เ้รียนสามารถทาํการปฏิบติัได ้ 

  รูปท ี  แสดงผลการสาํรวจการจดัการเรียนการสอน ดา้นที  สือประกอบการสอน พบว่าระดับค่าเฉลียสูงสุดเท่ากับ .  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .   ขอ้ .  ผูส้อนแนะนําหนังสือ สือสิงพิมพ ์แหล่งขอ้มูลเพิมเติมจาก หนังสือหลกั และนอ้ยทีสุดคือ ขอ้ .  ผูส้อนมีเอกสารประกอบการสอน ค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .  แสดงในรูปที  4. ดา้นการวดัและประเมินผล   4.1 กาํหนดเกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  4.2 มีการทดสอบระหวา่งเรียนและการทดสอบปลายภาค   4.3 ผูส้อนแสดงผลสอบและสามารถทวนสอบเมือมีการขอขอ้ชีแจง้ผลการทดสอบต่อผูเ้รียน   4.4 ผูส้อนมีการปรับปรุงกระบวนการจดัการสอนจากผลการประเมินการเรียนรู้   4.5 ผูส้อนมีการทบทวนเนือหา หรือเฉลยขอ้สอบ เพอืให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจมากขึน  

  รูปท ี  แสดงผลการสาํรวจการจดัการเรียนการสอน ดา้นที  การวดัและประเมินผล 
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พบวา่ระดบัค่าเฉลียสูงสุดเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .   ขอ้ .  มีการทดสอบระหวา่งเรียนและการทดสอบปลายภาค และนอ้ยทีสุดคือ ขอ้ .  ผูส้อนมีการทบทวนเนือหา หรือเฉลยขอ้สอบ เพือใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจมากขึนค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .  แสดงในรูปที   อธิปรายผล การพฒันานักเรียนสายวชิาชีพ มีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก เพราะนักเรียนเหล่านีเป็นกาํลงัสาํคญัทีมีองคค์วามรู้และทกัษะงาน สามารถสร้างสรรคแ์ละเป็นนกัปฏิบติั จากการศึกษาคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษาสาํหรับนกัศึกษาฝึกสอน หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไดศึ้กษาพฤติกรรมและวเิคราะห์ของการสอนวชิาชีพซึงไดแ้บ่งการประเมินเป็น  ดา้น และดา้นทีควรไดรั้บการปรับปรุงมากทีสุดคือ ดา้นการวดัและประเมินผล เนืองดว้ยเครืองมือมีความหยาบเกินไป ทาํไม่ไม่สามารถพิจาณาความสามารถในทกัษะทีเกิดขึนจากการปฏิบติังานได ้และเมือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก โดยพิจารณาในดา้นการวดัผล สามารถจดัหมวดหมู่ขอ้สังเกตได ้  ขอ้ และในดา้นการวดัและประเมินผล ขอ้ .  ผูส้อนมีการทบทวนเนือหา หรือเฉลยขอ้สอบ เพอืใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจมากขึน นนัยงัไม่สามารถกาํหนดกิจกรรมไดเ้พียงพอ เนืองจากเวลาในการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรมนนั มุ่งเนน้การปฏิบติัและการฝึกทกัษะโดยจาํนวนนกัศึกษาต่อหอ้งและต่อผูส้อนนนัยงัไม่เหมาะสมต่อการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้บทวน ดงันนัเพือให้การจดัการเรียนการสอนทีมุ่งเน้นการปฏิบติัและพฒันาทกัษะ จึงควรให้ความสาํคญัต่อการพฒันาผูส้อนหรือครูช่างอุตสาหกรรม เนืองจากเป็นครูผูที้ใชว้ิชาชีพเกียวกบัศาสตร์และตอ้งใชศิ้ลป์ในการถ่ายทอด ฉะนนัผูที้ทาํอาชีพครูคือผูที้ประกอบวชิาชีพชนัสูง  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โครงการวจิยัเชิงพฒันา ปี    เอกสารอ้างองิ ชยัยงค์ พรหมวงศ์. (2537). “วิธีการและสือการฝึ กอบรมแบบการพัฒนาโครงการจากกรณีงาน” ในประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสือสารการฝึกอบรม. หน่วยที9 หนา้ 45-102 นนทบุรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ชูศกัดิ เปลียนภู.่ ( ) หลักการจดัการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรม แนวคดิในการพฒันาบุคคล กรุงเทพฯ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแกว้. (2535). การวิจยัเบืองต้น. พิมพค์รังที 6. มหาสารคาม: มหาวทิยาลยั  ศรีนครินทรวโิรฒ. เพราพรรณ เปลียนภู่. ( ) หลักการและวธิีการสอน สําหรับช่างอุตสาหกรรม. ในประมวลเอกสารคาํสอน วิชา Principle of technical teaching. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ( ). แนวปฏิบัติการดําเนินการฝึกงานอาชีวศึกษา.กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อร่ามศรี อาภาอดุล และคณะ. ( ). รายงานมาตรฐานวชิาชีพครูการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา. Khaemmanee Tisana. (2007). Knowledge for  effective learning process. 6th printing Dhansutha Pringing, Bangkok.  Udomsak Meesuk, Sompop Suwannarat, Varataya Thammakittipob.  ( 2017)  The Development of Dual Vocational Education System Management Model for  Industr ial Division in the Vocational Institute of Centr al Region. Dusit Thani College Journal, 11 (3) 
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การศึกษาระดับความสามารถด้านภาษาองักฤษโดยใช้ข้อสอบโทอกิจําลองของบัณฑิต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาํปาง The Study of Graduates’ English Proficiency Level Using Mock TOEIC Test in  Rajamagala University of Technology LannaLampang  วลัจิลีน  จนัทรวโิรจน์ *   นงนุช ตงัใจเจริญทรัพย์   และ ปรียารัตน์ ศรีชยัวงค์  Waljilyn Jantharaviroj1*  Nongnoot Tangjaijaroensap1 and  Preeyarut Srichaiwong1  บทคัดย่อ  การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความสามารถด้านภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาลาํปางจาํแนกตามคณะและสาขาวชิาประชากรทีใชใ้นการวจิยัคือบณัฑิตของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาลาํปางปีการศึกษา  จาํนวน คนเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบภาษาองักฤษโทอิกจาํลองจาํนวน  ขอ้และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ร้อยละ .  ของบณัฑิตมีคะแนนเฉลียอยูใ่นช่วง -  โดยบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีคะแนนเฉลียเป็นอนัดบัที  อยู่ทีระดบั . รองลงมาคือบณัฑิตคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรและคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยมีคะแนนเฉลียทีระดับ .  และ . ตามลําดับและผลการเปรียบเทียบระดับความสามารถดา้นภาษาองักฤษจาํแนกตามสาขาวิชาในหลกัสูตร  ปีพบวา่ ).คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์บณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากลมีคะแนนเฉลียเป็นอนัดับที อยู่ทีระดบั . รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาการท่องเทียวและการโรงแรมโดยมีคะแนนเฉลียทีระดับ .  และ .  ตามลาํดับ ). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์มีคะแนนเฉลียเป็นอนัดบัที โดยมีคะแนนเฉลียทีระดบั . รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีคะแนนเฉลียทีระดับ .  และ .  ตามลาํดบั ). คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ามีค่าคะแนนเฉลียเป็นอนัดบัที อยูที่ระดบั . รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครืองกลและเทคโนโลยีอุตสาหการโดยมีคะแนนเฉลียทีระดบั .  และ .  ตามลาํดบัจากผลการศึกษาสะทอ้นให้เห็นถึงความจาํเป็นเร่งด่วนทีจะตอ้งพฒันาทกัษะความรู้ภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษาในมหาวทิยาลยั  คาํสําคญั : แบบทดสอบโทอิกจาํลอง, ระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษ, บณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ลา้นนาลาํปาง       
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ABSTRACT   This research objective was to study and compare an English proficiency level of Rajamangala University of Technology LannaLampang graduates in 2017 academic year according to their faculties and fields of study. The research population was composed of 637 graduates by using 200 items ofMock TOEIC test to collect data. Data were analyzed by percentage, average, and standard deviation. The research found that 70.80 per cent of graduates got an average score of 205-345.Graduates from Faculty of Business Administration and Liberal Arts got the highest average English test score with an average score of 253.92, followed by graduates from Faculty of Science and Technology and the Faculty of Engineering with an average score of 220.51 and 212.23 respectively. The result of graduates’ English proficiency level which compared by their fields of study was indicated that 1). Graduates who got the highest average English test score from the Faculty of Business Administration and Liberal Arts was English for International Communication graduates with an average score of 420.56, followed by Computer Information System and Tourism and Hospitality graduates with an average score of 255.63 and 242.07 respectively. 2). Graduates who got the highest average English test score from the Faculty of Science and Technology was Landscape Technology graduates with an average score of 250.38 followed by Agricultural Science of Technology and Product Development graduates with an average score of 245.23 and 232.50 respectively. 3). Graduates who got the highest average English test score from the Faculty of Engineering was Electrical Technology Engineering graduates with an average score of 216.76, followed by Mechanical Technology Engineering and Industrial Technology Engineering graduates with an average score of 211.86 and 208.06 respectively. The result of the studyreflects the need to urgently develop English proficiency level of RMUTLL students.  Keywords :Mock TOEIC Test, English proficiency level, Graduates, Rajamangala University of Technology        LannaLampang (RMUTLL)           สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาํปาง ตาํบลพิชัย อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง52000 1Department of English, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology LannaLampang: 200 Moo 17, Phichai Sub-district, MueangLampang District, Lampang Province 52000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Waljilyn@gmail.com
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บทนํา TOEIC (Test of English for International Communication)เป็นการทดสอบศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษเพอืวดัความสามารถของผูเ้ขา้สอบวา่สามารถใชภ้าษาองักฤษในสภาพแวดลอ้มการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดเพือพฒันาศกัยภาพของการใชภ้าษาองักฤษของบุคลากรในหน่วยงานและการเขา้สมคัรงานในองคก์รชนันาํทงัภาครัฐและเอกชนปัจจุบนัในประเทศไทยสถานประกอบการต่างๆได้นําTOEICไปใชใ้นลกัษณะต่างๆกนับางแห่งใช้เพือคดัเลือกบณัฑิตเขา้ทาํงานหรือวดัระดับความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษเพือคดัเลือกพนักงานโดยผลคะแนนTOEICสามารถนาํไปใชไ้ดท้วัโลกและยงัสามารถนาํไปใช้ไดท้วัทงัหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานการบินโรงแรมบริษทัขา้มชาติการเงินการธนาคารเป็นตน้ภาษาองักฤษจึงเป็นทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับบณัฑิต เนืองจากสถานประกอบการทงัภาครัฐและภาคเอกชนตอ้งการบณัฑิตทีสามารถใชภ้าษาสือสารไดดี้ ตงัแต่  ภาษาขึนไป โดยตอ้งการภาษาไทยและภาษาองักฤษมากทีสุดร้อยละ 54.0 (วรวรรธน์  ศรียาภยั และคณะ.  )  อยา่งไรก็ตามสถานประกอบการได้สะทอ้นคุณลกัษณะของบณัฑิตทีมีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตในปัจจุบันโดยนายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของน้อยทีสุด ด้านความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ทังภาษาองักฤษและภาษาอืนๆ) ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิกข์นิภา บุญช่วย และสุพรรณิกา               สันป่าแกว้ (2560) ทีระบุวา่สถานประกอบการและผูที้เกียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ณัฑิตให้เพิมทกัษะดา้นภาษาองักฤษให้กบับณัฑิตมาเป็นอนัดบัแรก ในขณะทีรายงานผลการประเมินคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์โดยสถานประกอบการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง (2559 และ 2560) ได้สรุปความคิดเห็นทีสอดคล้องกันว่าบัณฑิตขาดทักษะภาษาตา่งประเทศโดยเฉพาะศพัทเ์ฉพาะของสาขาวชิา     มหาวิทยาลยัในประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมุ่งเน้นการปรับปรุงนโยบายและแผนพฒันาภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษาและยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือศึกษาคน้ควา้องคค์วามรู้ทีเป็นสากลและกา้วทนัโลก เพือรองรับนโยบายไทยแลนด์ . ดา้นการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนีคณะกรมการการอุดมศึกษาได้ ประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาองักฤษในสถาบันอุดมศึกษาโดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นักศึกษาทุกคนทดสอบความรู้ภาษาองักฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาทีสถาบนัสร้างขึน หรือทีเห็นสมควรจะนาํมาใชว้ดัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกบั CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานอืน เพือให้ทราบระดับความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษาอาจพิจารณานาํผลการทดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษ บนัทึกในใบรับรองผลการศึกษา หรือจดัทาํเป็นประกาศนียบตัรให ้โดยเริมตงัแต่ปีการศึกษา  เป็นตน้ไป(คณะกรรมการอุดมศึกษา.  เมษายน )จากนโยบายดังกล่าวมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาสมรรถนะทางภาษาองักฤษของนักศึกษาโดยกาํหนดแผนพฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษทีชือวา่ TOEIC Pathway (2016-2019)และตงัเป้าไวว้า่ เมือนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาควรมีคะแนน TOEIC  คะแนนขึนไป เพอืเป็นดชันีชีวดัตวัหนึงทีจะบอกวา่บณัฑิตมีความพร้อมดา้นการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แผนพฒันาดงักล่าวไดก้าํหนดใหม้หาวทิยาลยัจดัการสอบโทอิกจาํลอง (Mock TOEIC) เพือวดัระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษในแต่ละระดบัโดยการจดัสอบโทอิกจาํลองคือการจดัสอบโทอิกเสมือนจริงแต่ผูส้อบไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย กล่าวคือมหาวิทยาลยัจะจาํลองสถานการณ์เหมือนการทาํขอ้สอบTOEIC จริงทีสนามสอบ โดยจะมีขอ้สอบจาํนวน  ขอ้เท่ากบัขอ้สอบจริง มีการจบัเวลา เทียบผลคะแนนกบัตารางเทียบคะแนนทีใชใ้นการสอบโทอิกจริง (Score Conversion Table)และแจง้คะแนนใหผู้ส้อบทราบหลงัจากทาํขอ้สอบเสร็จ            มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปางโดยหลกัสูตรภาษาองักฤษเพือการสือสารสากลร่วมกบัแผนกภาษาตะวนัตกได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าวโดยจัดแผนพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทัง  คณะประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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          จากความสาํคญัของระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตทีกล่าวมาขา้งตน้ คณะผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาลาํปางจาํแนกตามคณะและสาขาวิชาโดยใช้ข้อสอบโทอิกจําลองเพือเป็นการเตรียมบัณฑิตในรุ่นต่อไปให้มีความพร้อมทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพือตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการ  นอกจากนีขอ้มูลเกียวกบัระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตจะเป็นขอ้มูลการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาองักฤษในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปางต่อไป วตัถุประสงค์ 1. เพือศึกษาระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง  2. เพือเปรียบเทียบระดับความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง จาํแนกตามคณะและสาขาวชิา  วธิีดําเนินการวิจัย การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  คณะผูว้ิจ ัยใช้ข ้อมูลวิจัยในลักษณะผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กล่าวคือมีการใชค้่าสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  และการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือมีการบรรยายสรุปผลการวิจยั  ทงันีเพือศึกษาระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง คณะผูว้จิยัใชว้ธีิดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปนี  . กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่บัณฑิ ตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปางประจาํปีการศึกษา  ประกอบดว้ยบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาส ตร์  จ ําน วน   ค น บัณ ฑิ ตค ณ ะวิศวกรรมศาสตร์  จ ําน วน  ค น และบัณ ฑิ ตค ณ ะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จาํนวน  คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทงัสิน  คน  . ขอบเขตของการวจิยั  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นงานวจิยันี เป็นบณัฑิตของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปางแบบทดสอบทีใช้วดัระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษคือ ขอ้สอบโทอิกจาํลอง จาํนวน 200 ขอ้ โดยแบ่งเป็นขอ้สอบการฟัง จาํนวน 100 ขอ้ และขอ้สอบการอ่าน จาํนวน 100 ขอ้ โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สปัดาห์  . เครืองมือทใีช้ในการวิจยั เครืองมือทีใช้ในงานวิจัยคือข้อสอบโทอิกจําลองจํานวน 200 ข้อ โดยนํามาจากตํารา Tactics for TOEIC: Listening and Reading Packสาํนกัพิมพ ์Oxford ใชเ้วลาทดสอบทงัสิน2 ชวัโมง ขอ้สอบประกอบดว้ย   1. ขอ้สอบวดัระดบัความเขา้ใจจากการฟัง จาํนวน 100 ขอ้ ใชเ้วลา 45 นาที    2. ขอ้สอบวดัระดบัความเขา้ใจจากการอ่าน จาํนวน 100 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชวัโมง 15 นาที    คะแนนในแต่ละส่วนจะเริมจาก 5 คะแนน ถึง 495 คะแนนโดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น -  คะแนนและ การอ่าน -  คะแนน คะแนนทีไดโ้ดยรวมสูงสุดคือ 990คะแนน คณะผูว้จิยัจะนาํคะแนนทีบณัฑิตสอบไดเ้ทียบกบัตารางคิดคะแนนตามเกณฑ์ทีกาํหนดไวโ้ดยคะแนนทีสอบไดจ้ะบ่งชีระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษโดยอา้งอิงจากระดบัช่วงคะแนนสอบ (TOEIC Range) ของศูนยโ์ทอิกแห่งประเทศไทย . การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่   สถิติร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
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ผลและวจิารณ์ผล งานวจิยันีเป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจ เพือศึกษาระดบัความรู้ภาษาองักฤษของบณัฑิตทีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง และเพือเปรียบเทียบระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง  จาํแนกตามคณะและสาขาวชิา กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นงานวจิยันีเป็นบณัฑิตทีจบการศึกษาในปีการศึกษา  จาํนวน  คนเครืองมือทีใชใ้นงานวิจยัเป็นแบบทดสอบโทอิกจาํลอง จาํนวน  ขอ้ โดยแบ่งเป็นข้อสอบวดัระดับความเข้าใจจากการฟัง จํานวน 100 ข้อและข้อสอบวดัระดับความเข้าใจจากการอ่าน                    จาํนวน  ขอ้ ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคด์งันี  ตารางท ี . ผลการศึกษาระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง 

  จากตารางที  สรุปไดว้า่  1. บัณฑิตร้อยละ 26.22 มีคะแนนสอบอยู่ทีช่วงระดับคะแนน105-200หมายความว่าบัณฑิตมีสมรรถนะทางภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัทีสามารถใชท้กัษะการสือสารเพอืเอาตวัรอดไดเ้ท่าทีจาํเป็น  2. บัณฑิตร้อยละ 70.80 มีคะแนนสอบอยู่ทีช่วงระดบั คะแนน 205-345 หมายความว่าบัณฑิตมีสมรรถนะทางภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดงันี  2.1 ในดา้นการสือสารตวัต่อตวั สามารถใชภ้าษาในการสือสารอยา่งจาํกดั โดยสามารถสือสารไดเ้ฉพาะการสนทนาแบบต่อหนา้ ในเรืองทีไม่ซบัซอ้น แต่มีความคุน้เคย  2.2 สามารถอ่านไดใ้นระดบัคาํหรือวลีสนัๆ ไมส่ามารถอ่านประโยคสมบูรณ์ได ้ 3. บัณฑิตร้อยละ 2.51 มีคะแนนสอบอยู่ทีช่วงระดับคะแนน 350-495 หมายความว่าบัณฑิตมีสมรรถนะทางภาษาองักฤษทีสามารถสือสารตวัต่อตวั สามารถฟังเขา้ใจประโยคคาํถามและประโยคบอกเล่าพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานได ้ 4. บัณฑิตร้อยละ 0.47 มีคะแนนสอบอยู่ทีช่วงระดับคะแนน 500-695 หมายความว่าบัณฑิตมีสมรรถนะทางภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดงันี  4.1 ในการสือสารตัวต่อตัว สามารถฟังเข้าใจประโยคคําถามและประโยคบอกเล่าพืนฐานทีใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบนัทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน การติดต่องาน ธรรมเนียมปฏิบติั การเดินทางและดา้นความปลอดภยั  
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 4.2 สามารถอ่านจบัใจความประโยคระดบัพืนฐานทีเกียวกบัชีวิตประจาํวนัในเหตุการณ์ปัจจุบนั การทาํงานและหวัขอ้เฉพาะทางทีมีความซบัซอ้นมากขึน จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ระดบัคะแนนภาษาองักฤษของบณัฑิตส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระดบัคะแนน -  หมายความวา่บณัฑิตมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัพืนฐาน (Elementary proficiency) กล่าวคือบณัฑิตมีทักษะการใช้ภาษาในการสือสารภาษาองักฤษอยา่งจาํกดั โดยสามารถสือสารไดใ้นเรืองพืนฐานทีไม่ซับซ้อนและมีความคุน้เคยเท่านนั  นอกจากนีผลการวิจยัยงัระบุวา่มีบณัฑิตเพียง  คน หรือร้อยละ .  ทีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัทีสามารถใชภ้าษาในการสือสารทวัๆไปทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน และการติดต่องานได ้จากผลการวิจยัจึงแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษของบัณฑิตส่วนใหญ่ยงัตาํกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีมหาวิทยาลยักาํหนด คือ  คะแนนผลการวิจยัครังนียงัสอดคลอ้งกบั กาญจนา ปราบพาล และประกายแกว้ โอภานนท์อมตะ (2546) ทีระบุวา่บณัฑิตไทยโดยเฉลียจาํเป็นตอ้งได้รับการพฒันาความรู้และทักษะภาษาองักฤษอย่างเร่งด่วน เพือให้มีความสามารถทันกับบัณฑิตจากประเทศเพือนบา้น และทนักบัการเป็นประชาคมโลกทีสามารถแลกเปลียนความรู้ และขอ้มูลกบับณัฑิตจากประเทศอืนได้ ตารางที 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบัณฑิตหลกัสูตร 4 ปีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช มงคลลา้นนา ลาํปาง จาํแนกตามคณะและสาขาวชิา 
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จากตารางที  พบวา่ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากลมีคะแนนเฉลียเป็นอนัดบัที อยูที่ระดบั .  รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และสาขาวชิาการท่องเทียวและการโรงแรมโดยมีคะแนนเฉลียทีระดับ .  และ .  ตามลาํดบั สําหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์มีคะแนนเฉลียเป็นอนัดบัที โดยมีคะแนนเฉลียทีระดบั .  รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร โดยมีคะแนนเฉลียทีระดบั .  และ .  ตามลาํดบั และในคณะวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้ามีค่าคะแนนเฉลียเป็นอนัดบัทีอยูที่ระดบั .  รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยเีครืองกลและเทคโนโลยีอุตสาหการโดยมีคะแนนเฉลียทีระดบั .  และ .  ตามลาํดบั  โดยภาพรวมจะเห็นไดว้า่ บณัฑิตสาขาวชิาภาษาองักฤษสือสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ไดค้ะแนนเฉลียสูงสุดทีระดบัคะแนนที  คือ -  แต่ก็มีบณัฑิตเพียง  คนเท่านัน ดงันันจึงสรุปไดว้่าบณัฑิตส่วนใหญ่มีระดบัคะแนนภาษาองักฤษตาํกวา่เกณฑม์าตรฐานทีมหาวทิยาลยักาํหนด  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลยัทีจะตอ้งพฒันาทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษให้กบันักศึกษา มิฉะนนับณัฑิตจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปางจะไม่สามารถเขา้สู่ประชาคมโลกทีสามารถแลกเปลียนความรู้กบัเพอืนร่วมงานไดอ้ยา่งอยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต  สรุปผลการวจิัย   จากการศึกษาระดบัความรู้ภาษาองักฤษโดยใชข้อ้สอบโทอิกจาํลอง ของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง สามารถสรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งันี  . บณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง ส่วนใหญ่ร้อยละ .  มีคะแนนสอบอยูที่ช่วงระดบัคะแนน - ซึงอยูใ่นระดบัทีสามารถใชภ้าษาในการสือสารอยา่งจาํกดั โดยสามารถสือสารไดเ้ฉพาะการสนทนาแบบต่อหนา้ ในเรืองทีไม่ซบัซอ้น แต่มีความคุน้เคย                . บณัฑิตสาขาวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล สงักดัคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉลียสูงสุดอยู่ทีระดบั .  รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สังกดัคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉลียทีระดับ .    และลาํดับที  คือบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเทียวและโรงแรม สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉลียทีระดับ .  ส่วนบัณฑิตทีมีคะแนนสอบเฉลียตาํสุดคือ บัณฑิตสาขาวชิาการจดัการ สงักดัคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉลียทีระดบั .    กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยัฉบบันีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาระดับความรู้ภาษาองักฤษของบณัฑิตทีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง และเพือเปรียบเทียบระดบัความสามารถด้านภาษาองักฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง  จาํแนกตามคณะและสาขาวิชาโดยใช้แบบทดสอบโทอิกจาํลองการดาํเนินการวิจยัมิอาจสาํเร็จลุล่วงไปไดห้ากปราศจากความร่วมมือของคณาจารยใ์นหลกัสูตรภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล และคณาจารยใ์นแผนกภาษาตะวนัตก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าในการคุมสอบนักศึกษาจาํนวนทงัสิน  คน จนงานวิจยันีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดีคณะผูวิ้จยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี  นอกจากนีคณะผู ้วิจ ัยขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  ทีคณะผู ้วิจ ัยศึกษาค้นควา้ได้นํามาอ้างอิงในการทําวิจัย    จนกระทงังานวจิยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี     
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เอกสารอ้างองิ กาญจนา ปราบพาล และประกายดาว โอภานนทอ์มตะ. . การสาํรวจความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของบณัฑิตไทย.  (รายงานผลการวจิยั). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ นิกขนิ์ภา บุญช่วย และ สุพรรณิกา สนัป่าแกว้. . ความคิดเห็นของผูที้เกียวขอ้งทีมีต่อคุณภาพบณัฑิตคณะบญัชี  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี. วารสารVeridian E – Journal, Silapakorn University (ฉบบัภาษาไทย): 506-516. ฝ่ายกิจการนกัศึกษา. .รายงานผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงคโ์ดยสถานประกอบการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง ฝ่ายกิจการนกัศึกษา. .รายงานผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงคโ์ดยสถานประกอบการ         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง วรวรรธน์ ศรียาภยั, กรรณิการ์ รักษา, และ คะนึงนิจ ศีลรักษ.์ . ความตอ้งการคุณลกัษณะบณัฑิตทางภาษาและ  การสือสารของสถานประกอบการ. (รายงานผลการวจิยั). มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, กรุงเทพฯ. ศิริวรรณ สิริพทุไธวรรณ. . คุณลกัษณะของบณัฑิตทีมีผลต่อการจา้งงานของบณัฑิต. (รายงานการวจิยั).          มหาวทิยาลยัทกัษิณ. สงขลา. สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา. . นโยบายยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในสถาบนัอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ. Trew, G. 2007. Tactics for TOEIC: Listening and Reading Pack. Oxford University Press.                       
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 สือสังคมออนไลน์กับการพฒันาภาษาองักฤษด้วยตนเองของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา Online Social Media for  Developing Self-Directed English Learning of Higher  Education Learners  พิมเนตร  เทพปัญญา * Phimnet  Theppanya1*  บทคัดย่อ  งานวจิยัมีวตัถุประสงค ์1) เพือศึกษาประเภทสือสังคมออนไลน์ทีผูเ้รียนเลือกใชพ้ฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเอง2) เพือศึกษาขอบเขตเนือหาจากสือสังคมออนไลน์ทีผูเ้รียนใชพ้ฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเอง และ 3) เพือศึกษากลยทุธ์การพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียน กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง จาํนวน 298 คน โดยใชแ้บบสอบถามสาํรวจเก็บขอ้มูลทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสถิติเชิงปริมาณ เพือหาค่าร้อยละ มาตราส่วนประมาณค่าแบบ 3 และ 5 ระดบั สาํหรับประเมินระดบัความพอใจต่อเนือหาสือสังคมออนไลน์และระดบัภาษาองักฤษ และวเิคราะห์ขอ้มูลแบบเชิงคุณภาพดว้ยการบรรยาย ผลการวจิยั  1) กลุ่มตวัอยา่งนิยมเลือกใชสื้อสังคมออนไลน์3 ประเภท ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) นิยมมากทีสุด ได้แก่ Facebook ร้อยละ 96 ประเภทมัลติ มี เดีย (Multimedia) ได้แก่ Youtube ร้อยละ 84.21 และประเภทสือที เป็นแหล่งขอ้มูล (Data / Knowledge) ไดแ้ก่ Google ร้อยละ 55.26 ตามลาํดบั  2) ขอบเขตเนือหาของสือสังคมออนไลน์ทีกลุ่มตัวอย่างเลือก คือ เนือหาทีสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ มีร้อยละ 76.32 มีค่าเฉลียความพอใจ 2.2 อยูร่ะดบัดี เนือหาทีใชค้าํศพัทแ์ละภาษาทีเขา้ใจง่าย ร้อยละ 56.58 มีค่าเฉลียความพอใจ 2 อยูร่ะดบัปานกลาง และเนือหาทีสอดคลอ้งกบัปัญหา นาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ร้อยละ 53.95 มีค่าเฉลียความพอใจ 2.2 อยูร่ะดบัดี  3) กลยุทธ์ทีกลุ่มตวัอย่างใช้พฒันาภาษาองักฤษจากสือสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยออ้ม (Implicit Learning) แบบวิธีอภิปริชาน (Metacognitive Strategies) คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การเลือก                การฝึกฝน และการประเมินผลซึงทักษะเหล่านีสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ในทศวรรษที 21 รวมทงัส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  คาํสําคญั : สือสังคมออนไลน์, พฒันาภาษาองักฤษ, เรียนรู้ดว้ยตนเอง, ผูเ้รียนระดบัอดุมศึกษา          
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ABSTRACT  The objectives were to 1) study what types of self-directed online social media which learners choose to improve their English skills, 2) study the scopes of content appeared on self-directed online social media that learners use to improve their English skills, and 3) study learners’ self-directed strategies in English improvement. The sample target was 298 students of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang. The data collection was collected by surveying with questionnaire. The data was analyzed in term of quantitative and qualitative analysis. The quantitative data was calculated as percentage and rating scale 3 and 5 levels for finding the average levels of satisfaction and English skills. The qualitative data was described.  The result was found that 1. The sample target almost selected the top three types of online social media as a term of the online community (most popular); Facebook at 96%, a term of multimedia; Youtube at 84.21%, and a term of data or knowledge sources; Google at 55.26%.  2. The scopes of content appeared on the online social media that the sample target chose to improve English were as edutainment and encouraging English learning at 76.32 %, score average 2.2 of the good level. In addition, the content related to simple vocabulary and language easy to understand was at 56.58 %, score average 2 of the medium level. Lastly, the content relevant with English problems and utilization in daily use was at 53.95 %, score average 2.2 of the good levels. 3. The sample targets’ self-directed learning strategies to improve English through online social media, were mostly the implicit learning in term of metacognitive strategies as skills of analytical thinking, planning, choosing, practicing, and evaluating, which these skills encourage and foster life skills of the 21st century and autonomous learning.   Keywords : Social media online, English improvement, self-directed learning, learners in higher education            สาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาํปาง   ตาํบลพิชัย   อาํเภอเมือง    จงัหวดัลาํปาง   52000 1Department of English International Communication, Faculty of Business Administration and Liberal Art, Rajamangala University of Technology LannaLampang,Pichai Sub-district, MuangDistrict, LampangProvince52000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pimnett@gmail.com 
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บทนํา แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที  พ.ศ.  – 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, )                        มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครืองมือในการพฒันาการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพฒันาเยาวชน ให้เป็นผูรั้กในการเรียนรู้ รู้วิธีการเรียนรู้ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือให้กา้วทนัต่อการเปลียนแปลงในประชาคมโลก โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้บนพืนฐานทางเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแท้จริงของผูเ้รียน ดงันันในยุคของการสือสารขา้มพรมแดนดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศทีก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสือออนไลน์ต่างๆ มากมาย อาทิ สือสังคมออนไลน์ (Social Media) อีเมล์ (E-mail) วีดีโอ (VDO clip) หรือ สือประสมเป็นตน้โดยเฉพาะสือสังคมออนไลน์ ทีมีหลากหลายประเภท อนัมีลกัษณะเฉพาะตวั เช่น ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) ทีแสดงถึงความเป็นตวัตนบนสังคมออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นร่วมกนัระหว่างผูใ้ช ้(เช่น Facebook, Instragram, Twitter, My Space)                   สือสังคมออนไลน์เหล่านี สามารถเป็นสือกลางในการติดต่อสือสารระหวา่งผูใ้ชง้านอืนๆ ทงัทีรู้จกัและไม่รู้จกักนัมากขึน สร้างปฏิสมัพนัธ์กนัในสงัคมเป็นวงกวา้ง มีการกระจายข่าวสารหรือขอ้มูลไปอยา่งรวดเร็ว ฉะนนั สือเทคโนโลยีสารสนเทศทีออนไลน์ทางอินเทอร์เนตในรูปแบบต่างๆ จึงไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เนืองจากผูเ้รียนสามารถใชเ้ป็นแหล่ง เรียนรู้ คน้ควา้หาขอ้มูลทีตนเองสนใจ อีกทงัยงัสามารถแลกเปลียนความคิดเห็น ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน หรือผูที้สนใจได ้อย่างไรก็ตาม ภาษาทีปรากฏในเนือหาของสือออนไลน์ต่างๆ ทีใช้สือสารระหว่างผูใ้ห้สารกับผูรั้บสารนันมีบทบาทสาํคญั และภาษากลางสากลทีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย บนหนา้เวบ็ไซต ์หรือสือออนไลน์ คือ ภาษาองักฤษ ถึงแมบ้างประเทศจะใชภ้าษาแม่ของประเทศตนเองในหน้าเวบ็ไซด์หลกั แต่ยงัมีภาษาองักฤษให้เลือกใชเ้ช่นกนั ดงันัน บุคคลใดทีมีความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษดี ยอ่มส่งผลต่อบุคคลนนัไดเ้ปรียบในการรับขอ้มูลและเลือกใชป้ระโยชน์จากข่าวสารออนไลน์จากทวัโลก ทาํให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลในหลายๆด้าน ไม่วา่จะเป็น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเทียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น แม้แต่ในกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) ทีประเทศไทยเป็นหนึงในสมาชิกของประชาคม ไดก้าํหนดภาษาองักฤษเป็นภาษากลางหลกั (Lingua Franca) สําหรับการสือสารระหว่างประเทศสมาชิกในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัเฉียงใตส่้งผลให้บทบาทภาษาอังกฤษมีความจาํเป็นในการใชสื้อสารมากขึน เห็นไดว้า่ภาษาองักฤษมีบทบาทสาํคญัในการสือสารขอ้มูลข่าวสารไปทวัโลก กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดให้นักศึกษาไทยควรตอ้งมีระดบัภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล แต่มีผลการวจิยัทีไดศึ้กษาถึงผลการสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ (Test of English as a Foreign Language: TOEFL) ของนกัศึกษาไทยระดับปริญญาตรีพบวา่ ระดบัภาษาองักฤษของนักศึกษามีระดับตาํกวา่เกณฑ์มาตรฐานสากล คือตาํกวา่  คะแนน (กาญจนา ปราบพาล และประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ, ) ขณะเดียวกัน Education First (EF) สถาบันสอนภาษาองักฤษออนไลน์ชนันาํจากประเทศองักฤษไดจ้ดัอนัดบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียนประเทศต่างๆ  แห่งทวัโลกประจาํปี 2560ประเทศไทยไดอ้นัดบัที 53ซึงอยูใ่นระดบัตาํกวา่เกณฑม์าตรฐาน รองจากประเทศอืนในทวีปเอเชียจากขอ้มูลขา้งตน้ เห็นไดว้า่ภาพรวมของความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียนในประเทศไทยยงัอยูใ่นระดบัตาํกวา่เกณฑ ์จากปัญหาระดบัทกัษะภาษาองักฤษทีผูเ้รียนไทยอยูร่ะดบัไม่สูง และเห็นไดว้า่ประโยชน์ของขอ้มูลจากสือสังคมออนไลน์มีความเชือมโยงสัมพนัธ์กนัโดยทีผูเ้รียนสามารถเลือกรับขอ้มูลทีตนตอ้งการนาํมาเรียนรู้ในสิงทีตนเองตอ้งการพฒันาไดด้ว้ยตนเองเพือให้ผูเ้รียนนนัไดเ้ป็นผูเ้รียนตลอดชีวิตภายใตเ้ทคโนโลยทีีพฒันาไปอยา่งไม่สินสุด ซึงในการศึกษาขอ้มูลเกียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) นนัเป็นการเรียนรู้สิงต่างๆรอบตวัทีนอกเหนือจากห้องเรียน ดว้ยความอิสระ เป็นตวัของตวัเอง ตามความชอบและความสามารถทีตนเองมีศกัยภาพและขวนขวายเรียนรู้พฒันาอยา่งไม่มี
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ขีดจํากัดด้วยตนเองนันคือผู ้เรียนสามารถบอกได้ว่าสิงทีตนจะเรียนคืออะไร โดยประเมินความต้องการของตนเอง (Assessing Needs) กําหนดจุดมุ่งหมาย (Setting goals) กําหนดสิงทีต้องการเรียนรู้ (Specifying learning content) ด้วยเทคนิค กลยุทธ์การเรียนรู้ของตนเอง และมีการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพือหาความเปลียนแปลงจากการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด สิงทีเป็นตวักาํหนดศกัยภาพการเรียนดว้ยตนเอง คือ ความสามารถและความตงัใจของบุคคลนนัคือ ผูเ้รียนมีทางเลือกเกียวกบัทิศทางทีตอ้งการ แต่สิงทีตอ้งมีควบคู่ไปดว้ยคือ ความรับผิดชอบ และการยอมรับต่อผลทีจะตามมาจากการกระทาํของตนเอง จากการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมผูเ้รียนในการใชสื้อสังคมออนไลน์ กบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จดัวา่เป็นการเรียนรู้ทางออ้ม (Implicit Learning)นอกเหนือจากชนัเรียนทีมีรูปแบบการเรียนของแต่ละคนตามความชอบและถนัด (Learning Styles) สาํหรับการเลือกใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการเรียนทางออ้มประกอบดว้ยกลยทุธ์ ดงันี 1) กลยทุธ์อภิปริชาน (Metacognitive Strategies) คือ กลยทุธ์ในการวางแผน เฝ้าติดตามและประเมินผลการเรียนภาษานันๆ 2) กลยุทธ์ทางอารมณ์ (Affective Strategies)คือ กลยุทธ์ทีผูเ้รียนภาษาใชใ้นการควบคุมอารมณ์ ทศันคติเกียวกบัภาษานนัๆ และ3) กลยทุธ์ทางสังคม (Social Strategies) คือ กลยุทธ์ทีผูเ้รียนภาษาใชใ้นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ต่อผูเ้รียนคนอืนๆทีเรียนภาษานนัๆ จากการศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจยัเชือวา่ การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนยอ่มส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถใช้วิจารณญาณ(Critical Thinking) ในการเลือกขอ้มูลจากสือสังคมออนไลน์ต่างๆอยา่งชาญฉลาด ในขณะเดียวกนั เสริมการพฒันาเยาวชนของประเทศไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Autonomous Learner) ได้อย่างยงัยืน และสือสังคมออนไลน์ทุกประเภทเสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้จริงอย่างสร้างสรรค์ เป็นทางเลือกทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ดงันนั ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาว่า การใช้สือสังคมออนไลน์สําหรับพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง จะเป็นขอ้มูลทีผูว้จิยัไดท้ราบถึงการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาสาํหรับพฒันาทกัษะภาษาองักฤษจากสือสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพือทราบถึงสือสังคมออนไลน์อะไรบ้างทีผูเ้รียนเลือก ขอบข่ายเนือหาทีเลือกเรียน และกลวิธีในการเลือกใชป้ระโยชน์จากเนือหา ทีจะส่งเสริมผูเ้รียนไทยในอนาคตมีทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นาํไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งยงัยนืได ้ วตัถุประสงค์ 1. เพือศึกษาประเภทสือสังคมออนไลน์ทีผูเ้รียนเลือกใชพ้ฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 2. เพือศึกษาขอบเขตเนือหาจากสือสังคมออนไลน์ทีผูเ้รียนใชพ้ฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 3.เพอืศึกษากลยทุธ์การพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียน สมมตฐิานของการวจิยั นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พืนทีลาํปาง มีการเลือกใชเ้นือหาจากสือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ตามความชอบ หรือถนดัของตนเอง ในการพฒันาเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง อนัจะสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีความรู้เท่าทนัต่อกระแสโลก กรอบแนวคิดการวจิยั  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเนือหาของการวิจยัเรือง สือสังคมออนไลน์กบัการพฒันาภาษาองักฤษด้วยตนเองของผูเ้รียนในระดบัอดุมศึกษาดงัภาพที 1     
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          ภาพท ี  กรอบแนวคิดการวจิยั  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรสาํหรับการวจิยัครังนี คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง ทีเรียนในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน ,  คน กลุ่มตวัอย่างทีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรชนัสูงและปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกหลกัสูตร จาํนวน  คน โดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) หาจาํนวนนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทีตอ้งการทงัหมด n =     N  1 + Ne2   n คือ จาํนวนหรือขนาดตวัอยา่ง   N คือ จาํนวนหรือขนาดของประชากรทงัหมด    e  คือ ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดทียอมใหเ้กิดขึนได ้(ใชค้่า . ) หลงัจากนนั ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) โดยใชก้ารสุ่มตามระดบัชนัต่างไม่เป็นสัดส่วนตามจาํนวนของประชากรในแต่ละคณะ ทีไดจ้าํแนกเป็น  คณะในพืนทีลาํปาง ซึงผูว้ิจยัเป็นผูก้าํหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละคณะและชันปีเองโดยคละจาํนวนตามความเหมาะสมในบริบทของพืนที ดังขอ้มูลทีปรากฏใน                 ตารางที  ตารางท ี  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
คณะ กลุ่มตวัอยา่ง (คน) รวม (คน) ร้อยละ ปวส. ป.ตรี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 168 202 67.79 วศิวกรรมศาสตร์ 21 20 41 13.76 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 21 34 55 18.46 รวม 76 222 298  100   

 ตัวแปรอสิระ สือสงัคมออนไลน์ 
ตัวแปรตาม การพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียน  

เนือหาจากสือสงัคมออนไลน์ กลยทุธ์และผลการพฒันาภาษาองักฤษ 
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2. เครืองมือทใีช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)ผูว้ิจยัสร้างและพฒันาขึนเพือศึกษาการใชสื้อสังคมออนไลน์ในการพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปางซึงประกอบดว้ยคาํถามในรูปแบบปลายปิดและปลายเปิดแบ่งออกเป็น ส่วน ดงันี ส่วนที  ขอ้มูลส่วนบุคคล มีลกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist) ส่วนที  ทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยผูว้จิยักาํหนดค่านาํหนกัของคะแนนเป็น  และ 5 ระดบั ส่วนที 3 สือสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-endedQuestions) เพือใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ คุณภาพของแบบสอบถามชุดนีมีค่าความเทียงตรงตามเนือหาและมีค่าความสอดคลอ้งIOC อยูร่ะหวา่งขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ระหวา่ง . –1.00 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 3.  ผูว้ิจยัไดข้อความอนุเคราะห์ร่วมมือจากอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษของแต่ละกลุ่มนักศึกษาตวัอยา่ง สําหรับเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม 3.  ผูว้จิยัอธิบายชีแจงรายละเอียดเกียวกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและรูปแบบของคาํถามในแบบสอบถาม 3.3 เมือได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ิจัยดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม                  นาํแบบสอบถามทีสมบูรณ์แลว้ไปจดัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการทางสถิติ 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัครังนีดงันี 4.  ขอ้มูลส่วนบุคคล วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ  4.  ทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ มาตราส่วนประมาณค่าแบบ  และ  ระดบัสาํหรับประเมินระดบัความพอใจเนือหาจากสือสังคมออนไลน์และระดบัทกัษะภาษาองักฤษและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลสือสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง รวมถึงขอ้เสนอแนะโดยใชก้ารบรรยาย (Descriptive)   ผลการวจิัย  จากการศึกษาเรืองสือสังคมออนไลน์กบัการพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาสรุปผลการวจิยัไดด้งันี  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  คณะคือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทงัหมด  คนจาํแนกเป็นร้อยละตามคณะวิชาตามลาํดบัคือ .  .  และ .  โดยแบ่งระดบัการศึกษา2 ระดบั คือ ประกาศนียบตัรชนัสูง และปริญญาตรี ร้อยละ .  และ . จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น เพศหญิงร้อยละ .  และเพศชายร้อยละ . 3 มีอายรุะหวา่ง  –  ปี ร้อยละ .  และระหวา่ง –  ปี ร้อยละ .  ตามลาํดบั ดงัขอ้มูลทีปรากฏในตารางที 2     
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ตารางท ี2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง   ร้อยละ 

คณะ 
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 67.79 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 18.46 
วศิวกรรมศาสตร์ 13.76 

ระดบัการศึกษา ปวส. 25.50 
ป  .ตรี  74.50 

เพศ หญิง 61.07 
ชาย 38.93 

อาย ุ ระหวา่ง 15 – 20 ปี  51.68 
ระหวา่ง 21– 25 ปี  48.32 

 สําหรับความสนใจในกิจกรรมภาษาองักฤษของนักศึกษา เรียงตามลาํดบั ดงันี ลาํดับที 1 ฟังเพลงภาษาองักฤษ       ร้อยละ .  ลาํดบัที 2หนงั/ละครภาษาองักฤษ ร้อยละ  ลาํดบัที 3 ดู MV/เนือเพลงภาษาองักฤษ ร้อยละ .  ลาํดบัที 4เล่นเกมออนไลน์ร้อยละ .  และลาํดับที 5ดูเกมโชวต์่างประเทศทีใช้ภาษาองักฤษ ร้อยละ . ดังขอ้มูลทีปรากฏ            ในตารางที 3 ตารางท ี3ลาํดบัความสนใจในกิจกรรมภาษาองักฤษของนกัศึกษา ความสนใจในกิจกรรมภาษาองักฤษของนกัศึกษา ร้อยละ 
1.ฟังเพลงภาษาองักฤษ 84.21 
2.หนงั /ละครภาษาองักฤษ  75.00 
3. ดู MV/เนือเพลงภาษาองักฤษ 72.37 
4. เล่นเกมออนไลน์ 63.16 
5. ดูเกมโชวต์่างประเทศทีใชภ้าษาองักฤษ 46.05 
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. ทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา จากการประเมินปัญหาทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษาดว้ยตนเองก่อนเรียนด้วยสือสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านทักษะการฟังมากทีสุด โดยมีระดับเฉลีย . อยู่ระดับปานกลางรองลงมาคือ ปัญหาดา้นคาํศพัท/์วลี และดา้นการเขียน โดยมีระดบัเฉลีย 2.99 และ 3.04อยูร่ะดบัปานกลางตามลาํดบั   สาํหรับการประเมินระดบัทกัษะภาษาองักฤษหลงัการเรียนดว้ยสือสังคมออนไลน์ของนกัศึกษาดว้ยตนเองพบวา่ นกัศึกษาประเมินทกัษะภาษาของตนเองส่วนใหญ่คงอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีระดบัทกัษะการฟัง เพิมขึนเฉลียอยูที่ 3.30 ระดบัความรู้คาํศพัท/์วลี ลดลงเฉลียอยูที่ .  และระดบัทกัษะการเขียน คงเฉลียอยูที่ 3.04ดงัขอ้มูลทีปรากฏในตารางที4 ตารางท ี4 การประเมินผลทกัษะภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนดว้ยสือสังคมออนไลนข์องนกัศึกษา 
 

การประเมินระดบัทกัษะภาษาองักฤษ 
การฟัง การพดู การอา่น การเขียน ความรู้คาํศพัท ์ / วลี  การสือสารกบัชาวต่างชาติ 

ค่าเฉลียก่อนเรียน 3.22 3.05 3.03 3.04 2.99 3.11 
ค่าเฉลียหลงัเรียน 3.30 3.17 3.32 3.04 2.91 2.89 

 . สือสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ จากขอ้มูล พบว่าสือสังคมออนไลน์ทีนักศึกษารู้จกัมากทีสุดอนัดบัแรกคือ Facebookร้อยละ .  รองลงมาคือ Lineและ Youtubeร้อยละ .  และ .  ตามลาํดับ และสือสังคมออนไลน์ทีนักศึกษานิยมเลือกใช้กันมากทีสุดคือ Facebookร้อยละ .  รองลงมาคือ Youtubeร้อยละ .  และ Googleร้อยละ .  ตามลาํดบั  ความถีการใชสื้อสังคมออนไลน์ส่วนใหญใ่ชทุ้กวนั ร้อยละ .  ระยะเวลาใชต้่อเนืองส่วนใหญ่มากกวา่  ชวัโมง ร้อยละ .  ช่วงเวลาทีใช ้ส่วนใหญ่เป็นช่วงเยน็คาํ ร้อยละ .  นอกจากนี พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเลือกใชเ้นือหาจากสือสังคมออนไลน์สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาองักฤษในด้านเพิมทักษะการฟังร้อยละ 100มีค่าเฉลียความพึงพอใจ 3.62ระดับดี เพิมทักษะการพูด ร้อยละ 94.7มีค่าเฉลียความพึงพอใจ 3.28ระดบัปานกลางและเพิมทักษะการอ่านและเพิมพูนคาํศพัท์/วลี ร้อยละ90.8มีค่าเฉลียความพึงพอใจ 3.33และ3.22 ระดบัปานกลางตามลาํดบั ดงัขอ้มูลทีปรากฏในตารางที 5 ตารางท ี5 ความพงึพอใจต่อเนือหาสือสังคมออนไลน์กบัการพฒันาภาษาองักฤษ ความพงึพอใจต่อเนือหาสือสังคมออนไลน์ 
กบัการพฒันาภาษาองักฤษ ร้อยละ ค่าเฉลีย ระดบัความพึงพอใจ 

เพิมทกัษะฟัง 100 3.62 มาก 
เพิมทกัษะพดู 94.7 3.28 ปานกลาง 
เพิมทกัษะอ่าน 90.8 3.33 ปานกลาง 

เพิมพนูคาํศพัท ์ / วลี  90.8 3.22 ปานกลาง 
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เพิมทกัษะเขียน 60.5 2.91 ปานกลาง 
ฝึกการออกเสียงของศพัท ์ 36.8 3.39 ปานกลาง 
การประยกุตใ์ชไ้วยากรณ์ 9.2 3.43 มาก 

เขา้ใจการสือสารและวฒันธรรม 5.3 3.50 มาก 
 สาํหรับเหตุผลในการเลือกเรียนภาษาองักฤษดว้ยสือสงัคมออนไลน์นกัศึกษาคิดเห็นวา่ โดยภาพรวมเนือหาในสือสังคมออนไลน์ต่างๆ มีความน่าสนใจโดยมีเหตุผล 3 ลาํดบัแรกคือ 1) มีเนือหานาํเสนอได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน ทา้ทายความสามารถ ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ 2)ใช้คาํศพัท์และภาษาทีเขา้ใจง่าย และ3) เนือหาสาระสอดคลอ้งกับปัญหาของตนเอง นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ดงัขอ้มูลทีปรากฏในตารางที 6 ตารางท ี6 เหตุผลในการเลือกเรียนดว้ยสือสังคมออนไลน์ เหตผุล ร้อยละ ค่าเฉลีย ระดบัความพึงพอใจ 

เนือหานาํเสนอไดส้นุกสนาน เพลิดเพลิน 76.32 2.21 ดี 
ใชค้าํศพัทแ์ละภาษาทีเขา้ใจง่าย 56.58 2.00 ดี 

เนือหาสาระสอดคลอ้งกบัปัญหาของตนเอง 53.95 2.22 ปานกลาง 
มีเทคโนโลยทีีทนัสมยัสามารถเชือมโยงสือต่างๆ 44.74 1.82 ปานกลาง 
มีภาพ แผนภูมิทีสวยงาม 26.32 1.75 ปานกลาง 
มีการใชเ้สียงสือสารชดัเจน 22.37 1.65 ปานกลาง 
มีแบบทดสอบกิจกรรมใหป้ฏิบตัิ 13.16 1.90 ปานกลาง 
ผูเ้รียนสามารถทราบผลการเรียนรู้ไดทุ้กขนัตอน 3.95 1.00 ควรปรับปรุง 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  427  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

. แนวทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากสือสังคมออนไลน์ จากผลการสํารวจ พบวา่ ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง นกัศึกษาโดยส่วนใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทีมีขนัตอนคลา้ยกนั ดงันีคือขนัตอนแรก นักศึกษาทาํการประเมินทกัษะภาษาองักฤษของตนเองก่อนเรียนดว้ยสือสังคมออนไลน์ ลาํดบัทีสอง นกัศึกษาตงัเป้าหมายหรือวตัถุประสงคจ์ากทกัษะภาษาองักฤษทีตอ้งการพฒันา ลาํดบัต่อมา ทาํการคน้หาสือสงัคมออนไลน์ทีตนเองสนใจและชืนชอบ แลว้เลือกใชสื้อทีเหมาะสมกบัความตอ้งการเรียนหรือพฒันาทกัษะของตนเองให้ดีขึน ทาํการศึกษาเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษทีตอ้งการดว้ยตนเอง  หลงัเรียนเสร็จมีการฝึกปฏิบัติตามความสะดวกหรือเวลาทีจดัสรรไวห้ากมีปัญหาในการเรียนรู้ หาขอ้มูลจากสืออืนๆ เป็นเครืองมือช่วยต่อไปและสุดทา้ยนกัศึกษาทาํการประเมินทกัษะภาษาองักฤษหลงัเรียนจากสือสังคมออนไลน์  นอกจากนี นักศึกษาได้เพิมเติมส่วนของข้อคิดเห็นเกียวกับเนือหาหรือคลังความรู้ทีได้เรียนรู้จากสือสังคมออนไลน์ ดังนี เนือหาในสือสังคมออนไลน์มีส่วนส่งเสริมในการเรียนรู้ สามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนกัศึกษาใหเ้พมิมากขึน ร้อยละ . รวมถึงประโยชน์อืนๆนอกเหนือจากการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ ถึงร้อยละ .  อาทิ หาขอ้มูลอืนๆ ใชต้ิดต่อสือสาร คน้ควา้เรียนวชิาอืนๆ เป็นตน้และนกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองจากสือสังคมออนไลน์ต่อไป ร้อยละ .  แต่นกัศึกษาบางส่วนยงัไม่แน่ใจกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองจากสือสังคมออนไลน์ต่อไป ร้อยละ .   อภิปรายผลการวิจัย  .  ประเภทสือสังคมออนไลน์ทีนักศึกษาเลือกนํามาเรียนด้วยตนเองเพือพฒันาทักษะภาษาอังกฤษของตนสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเลือกใชป้ระโยชน์จากสือโดยมีขนัตอนการเลือกใชป้ระโยชน์จากสือทีDuncan (2002) เสนอไวคื้อ ก าร เปิ ด รับ สื อ  (Exposure) ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ าใจ ใน เนื อ ห า (Knowledge) ก าร ย อ ม รั บ  (Acceptance) ค วาม พึ งใ จ (Preference)ความเชือมนั (Conviction) และการจดจาํ(Retention)จากขนัตอนการเลือกใชป้ระโยชน์จากสือสังคมออนไลน์ นาํไปสู่การนาํไปปฏิบติัใช ้นนัคือ นกัศึกษาไดน้าํประโยชน์หรือความรู้ภาษาองักฤษทีไดเ้รียนจากสือสังคมออนไลน์ทาํการฝึกปฏิบัติเพือพฒันาทักษะภาษาองักฤษดังทีตนเองตอ้งการให้ดีมากขึน เห็นได้จากผลการวิจัยทีนักศึกษา เปิดรับและเลือกใช้สือสังคมออนไลน์ประเภทแหล่งขอ้มูล (Data / Knowledge) นันคือ Google เป็นเวบไซด์ทีรวบรวมแหล่งขอ้มูลความรู้อนัมหาศาล ในเรืองต่างๆ ทวัโลกไวเ้หมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ซึงนกัศึกษาสามารถเขา้ไปคน้หาขอ้มูลต่างๆ และเลือกใชป้ระโยชน์ตามทีตอ้งการ นนัคือ นกัศึกษาใชG้oogle เป็นช่องทางคน้หาแหล่งขอ้มูลออนไลน์ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษทีตนเองตอ้งการ เมือพบแหล่งขอ้มูลทีตอ้งการ จึงทาํการเลือกใช้ประโยชน์จากแหล่งของสือออนไลน์ตามความเหมาะสมกบัการพฒันาภาษาองักฤษทีตนชอบ และทาํการศึกษา ฝึกฝนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง  นอกจากนี ยงัสอดรับกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม หรือ ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Learning Theory) ทีเน้นหลักการเรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกตการกระทําของผูอื้นแล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนันเป็นการเรียนรู้ทีเกิดขึนในสภาพแวดลอ้มทางสังคมทีนักศึกษาสามารถฝึก หรือเลียนแบบการสือสารภาษาองักฤษได้จากกลุ่มเพือนต่างชาติทีใช้ภาษาองักฤษสือสารเสมือนเป็นเจา้ของภาษา หรือจากสือทีเชือมโยงภาพและเสียง ทีเป็นวีดีโอนาํเสนอ หนงั เพลง หรือการสอนภาษา ดงันัน นักศึกษาสามารถนาํการเรียนรู้จากตวัแบบในสังคมทีเกิดขึนทางออ้มในระหวา่งการเรียนดว้ยสือสังคมออนไลน์ โดยการฝึกฝนพฒันาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยัคือ  ประเภทของสือสังคมออนไลน์ทีนักศึกษานิยมเลือกมากทีสุดเป็นแบบชุมชนออนไลน์ (Community) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือFacebook ทีมีการใชง้านเพอืสือสารในเครือข่ายสมาชิก หรือเพือน โดยเฉพาะเพือนทีเป็นชาวต่างชาติ หรือกลุ่มเรียนรู้ภาษา สามารถตอบโตไ้ดฉ้บัพลนักบัสมาชิกในกลุ่ม โดยให้ความเห็นวา่ ขอ้มูลทีนาํเสนอเกียวกบัภาษาองักฤษ มีการอพัเดทขอ้มูล
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ใหม่ๆ ให้สมาชิกนักศึกษาทีเป็นเพือนกบักลุ่มนนัๆ ไดศึ้กษา หรือแลกเปลียนความรู้เสมอ ทีนิยมรองลงมา เป็นสือสังคมออนไลน์ ประเภทมลัติมีเดีย (Multimedia) คือ Youtube เป็นสือประสมระหวา่งเนือหากบัความบนัเทิง มีทงัภาพเคลือนไหว และเสียง เพือการเรียนรู้ได้อย่างสนุก ไม่เบือ นักศึกษาให้เหตุผลว่า เนือหานําเสนอสนุก ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทีเชือมโยงภาพและเสียง โดยนักศึกษาสามารถเลือกสือเรียนเป็นแบบตน้ฉบับภาษาองักฤษไดเ้ลย ทงัดูหนัง              ฟังเพลง หรือแมก้ระทงั การเรียนรู้ภาษาจากเจา้ของภาษาเอง   . ขอบเขตเนือหาจากสือสังคมออนไลน์ทีนกัศึกษาใชเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง สอดรับกบัแนวคิดการเปิดรับสือและการเลือกสือทีใชพ้ฤติกรรมการเลือกสรรหรือการกลนักรองเนือหาจากสือให้เหมาะกบัวตัถุประสงค ์และความตอ้งการของนกัศึกษาแต่ละบุคคลดงัที วไิลพรจิตตจุ์ฬานนท(์ )ไดศึ้กษาเรือง การเปิดรับทศันคติการใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจจากเวบ็ไซต์การศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการคอมพิวเตอร์เพือโรงเรียนไทย ไดส้รุปไวว้่าส่วนใหญ่คนเรามีแนวโน้มในการเลือกรับสารทีมีต่อเนือหาสอดคลอ้งกบัทศันคติและความสนใจทีตนมีอยูแ่ละจะเกิดความพึงพอใจต่อสิงทีเลือก เช่นเดียวกับทีนักศึกษากลุ่มตวัอย่างเลือกใช้สือสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆตามความสนใจและทําการเลือกสรรเนือหาทีตนเองชอบจากสือสังคมออนไลน์เพือนาํมาใชใ้นการเรียนรู้พฒันาทกัษะภาษาองักฤษทีตนเองมีปัญหา สอดรับกบัความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองหลงัจากนนัจึงนาํสิงทีไดเ้รียนมาใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม  จากขอ้มูลวิจยัทีทาํการศึกษา เห็นไดว้่า นักศึกษาส่วนใหญ่มกัเลือกเรียนภาษาองักฤษจากเนือหาทีนําเสนอได้สนุกสนาน ท้าทายความสามารถ ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ สือสารดว้ยคาํศพัท์และภาษาทีเขา้ใจง่ายและมีเนือหาสาระทีสอดคลอ้งกบัปัญหาของตนเอง นําไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้การเลือกเรียนจากเนือหาของสือสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างมีรูปแบบการเรียนรู้ตามความถนัดของตนเอง จึงทาํการเลือกสรรเนือหาทีตนเองสนใจและพอใจในการเรียนกบัสือสังคมออนไลน์ทีตนเลือก และสามารถใชป้ระโยชน์เพือพฒันาศกัยภาพทกัษะทีตนเองต้องการให้ดีมากขึน เช่น นักศึกษาต้องการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยเลือกดูหนังทีพากย์เสียงเจ้าของภาษาตน้ฉบบั เพราะชอบการมองเห็น และไดย้ินไปพร้อมๆ กนั หรืออาจชอบการได้ยินอย่างเดียว จึงเลือกฟังเพลงอย่างเดียวในการพฒันาทกัษะการไดย้ินภาษาองักฤษ นักศึกษาบางคนถนัดปฏิบติั ทาํการเลือกการสนทนาในห้องสนทนากบัเพือนชาวต่างประเทศทีเป็นเจ้าของหรือใช้ภาษาอังกฤษ ในกลุ่มชุมชนออนไลน์เพือพฒันาทักษะการพูดสือสาร เช่น Facetime, Skype เป็นตน้ เป็นการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน(Learning Styles) โดยสามารถแยกตามความถนดัและความชอบของผูเ้รียนโดยมีการเรียนรู้  แบบคือเรียนรู้จากการมอง (Visual) เรียนรู้จากการฟัง (Aural) เรียนรู้จากการอา่นเขียน(Read/Write) และเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Kinesthetic)  . กลยทุธ์การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนักศึกษาจากสือสังคมออนไลน์นนั พบวา่ นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากสือสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง มีรูปแบบดงันีคือ นักศึกษาประเมินทักษะภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน มีการตงัเป้าหมายในการเรียนรู้ มีการเลือกการเรียนรู้จากสือสังคมออนไลน์ตามความสนใจของตนเองและทําการฝึกปฏิบัติทักษะทีต้องการพัฒนาด้วยตนเองจากสือสังคมออนไลน์ จากกระบวนการเรียนของนกัศึกษาลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ นกัศึกษาใชท้กัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ตงัแต่การประเมินทกัษะของตนเอง และนาํมาสู่การเลือกสือตามความตอ้งการและตามรูปแบบการเรียนรู้ตามทีตนเองชอบหรือถนดั ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ดงัเช่น Kommer (อา้งใน ศุภโชค คิดเหมาะ : online) กล่าวไวว้า่ สือโซเชียล เป็นสือทีช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้มากยิงขึน ซึงทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นีเป็นทักษะทีจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 เนืองจากตอ้งใช้การคิดในการวางแผน การเลือกใช้ประโยชน์ การประเมินผล การแกไ้ขปัญหา สาํหรับการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง   ดงันนั การเรียนรู้จากสือสังคมออนไลน์เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน เขา้ข่ายลกัษณะการเรียนแบบออ้ม (Implicit Learning) เป็นการเรียนตามประสบการณ์ทีพบเจอจากสือสงัคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ ซึงนักศึกษาไดมี้การ
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ใชว้ิจารณญาณ(Critical Thinking) ในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ตงัแต่การประเมินตนเอง กาํหนดเป้าหมาย การเลือกสือสังคมออนไลน์ในการเรียน การฝึกปฏิบัติ และการแก้ปัญหา ตามทฤษฎีอภิปัญญาหรืออภิปริชาน (Metacognitive Theory)ถือเป็นหลกัการความรู้ความเขา้ใจทีไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนเองโดยทีผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคนิควธีิในการจดัการการเรียนรู้ตรวจสอบความรู้ทีไดรั้บและประเมินการเรียนรู้ให้สอดรับกบัเป้าหมายทีตงัไว ้โดยมีปัจจยัทีส่งผลต่อปัญญาอนัเกิดจากความรู้คือการรู้จกัตวัของผูเ้รียนการนาํความรู้มาปฏิบติัและโอกาสทีจะนาํความรู้ไปใชต้่อจากหลกัการนี แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเลือกเนือหาต่างๆ ในสือสังคมออนไลน์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทีทําประเมินปัญหาภาษาองักฤษของตนเอง และทาํการเลือกเทคนิควิธีการเรียนของตนเองในการเรียนดว้ยสือสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ นาํสิงทีได้เรียนรู้มาลองฝึกปฏิบัติ และนําไปใช้ สามารถประเมินทักษะของตนเองหลงัเรียน แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีกระบวนการเรียนแบบอภิปัญญาตรงจุดนี เป็นทกัษะหนึงทีส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเป็นผูที้เรียนรู้สิงต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง (Autonomous Learner) ต่อไปในอนาคตสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที  และสนับสนุนให้เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ  4. จากการประเมินระดบัทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษาเองหลงัเรียนดว้ยสือสังคมออนไลน์ต่างๆ นักศึกษาให้ระดับทักษะภาษาองักฤษของตน ยงัคงอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่จากการประเมินนี วิเคราะห์สาเหตุได้ว่า ภาษาองักฤษเป็นทกัษะทีตอ้งมีการใชสื้อสารจริงทุกๆ วนั เพือฝึกการใช้ภาษา และนําไปใชไ้ดด้ว้ยตนเอง เมือมีการใชผิ้ดซําๆ ผูใ้ช้ภาษาย่อมเรียนรู้ขอ้ผิดพลาด และสามารถแก้จุดทีผิดพลาดได้ทันที ทําให้เกิดการเรียนรู้ทางออ้ม จดจาํ และ ปรับแกก้ารใชภ้าษาให้ถูกตอ้งไดดี้ขึน แต่ในสภาพแวดลอ้มจริง ชีวิตประจาํวนัของนักศึกษา มีโอกาสทีจะใชภ้าษาองักฤษสือสารในสถานการณ์จริงนอ้ย นอกจากนี การเลือกเรียนตามความชอบ เนือหาทีเลือก นกัศึกษามกัเนน้ความบนัเทิงมากกวา่วิชาการ ทาํให้มีการเรียนรู้ทีไม่ตงัใจอยา่งเต็มประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรพิไล เติมสินสวสัดิ(2555) ทีทาํการศึกษาเรืองพฤติกรรมและความเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในดา้นการใช้สารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตเพือพฒันาภาษาองักฤษ สรุปผลวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรมในดา้นการใชส้ารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตเพือพฒันาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น และกลุ่มนกัศึกษานิยมกิจกรรมทีเป็นกิจกรรมบนัเทิง โดยเฉพาะการดูหนงัฟังเพลง ทีง่ายกวา่การฝึกอ่านและเขียนภาษาองักฤษ ดงันนั สองประเด็นนี อาจเป็นสาเหตุประการสาํคญั ทาํให้ทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษามีความกา้วหน้าในการพฒันาทีชา้ นกัศึกษาอาจตอ้งใชเ้วลานานในการเรียนรู้เนือหาวชิาการดว้ยตนเอง และไม่มีโอกาสนาํทกัษะทีไดเ้รียนมาฝึกใชอ้ยา่งจริงจงัในชีวติประจาํวนั ดงันนั ในกรณีการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากสือสังคมออนไลน์ทีหลากหลายประเภท นักศึกษาตอ้งมีความตงัใจศึกษาเรียนรู้ในส่วนทกัษะทีตนเองตอ้งการอย่างแทจ้ริง ถามผูรู้้เมือมีขอ้สงสัย และตอ้งนาํสิงทีเรียน มาฝึกใชสื้อสารอยา่งจริงจงัให้บ่อยมากขึน กระบวนการเรียนทีวางแผนทีดีจะทาํให้นักศึกษาเรียนรู้พร้อมกบัฝึกปฏิบตัิอยา่งจริงจงั ยอ่มส่งผลให้นกัศึกษามีการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดว้ยตนเองดีขึนแน่นอน   สรุปผลการวจิัย   จากผลการวจิยัสรุปไดด้งันี  .ประเภทสือสังคมออนไลน์ทีนักศึกษาเลือกใชก้นัมากคือสือสังคมออนไลน์ประเภทชุมชนออนไลน์ประเภทมลัติมีเดียและประเภทแหล่งขอ้มูลเช่นFacebook, Youtube, Google ตามลาํดบั  .ขอบเขตของเนือหาทีปรากฏในสือสังคมออนไลน์เป็นเหตุผลสําคัญต่อนักศึกษาในการเลือกใช้สือสังคมออนไลน์ในการเรียนพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดว้ยตนเองไดแ้ก่ ) เนือหามีความสนุกสนานทา้ทายความสามารถส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ ) มีการใช้คาํศัพท์และภาษาทีเขา้ใจง่ายและมีสาระทีสอดคลอ้งกับปัญหาของตนเองและ ) นําไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
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 .นักศึกษาใช้กลยุทธ์การเรียนแบบอภิปัญญาหรืออภิปริชานโดยมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาของตนเองตงัเป้าหมาย เลือกเนือหาทีตรงกบัเป้าหมายอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาภาษาองักฤษของตนเองเสมือนเป็นการเรียนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีการฝึกปฏิบติัหลงัเรียนและมีการประเมินหลงัเรียนเช่นกันโดยทีรูปแบบการเรียนของนกัศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกนัตามรูปแบบหรือความถนดัของนกัศึกษาเองบางคนอาจชอบการเรียนรู้จากการมองบางคนอาจชอบเรียนรู้จากการฟังบางคนอาจเรียนรู้จากการอ่านเขียนบางคนอาจชอบเรียนรู้จากการปฏิบติัหรือบางคนอาจชอบเรียนรู้แบบผสมผสานกนั  4.จากกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดว้ยสือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาแสดงให้เห็นถึงการมีคุณสมบติัเป็นผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเองในอนาคตทีสามารถศึกษาคน้ควา้การเรียนรู้สิงต่างๆไดต้ลอดชีวิตรวมถึงทกัษะการเรียนทีสอดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรู้ในทศวรรษที  ไม่วา่ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะในการแกปั้ญหาทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์ทกัษะดา้นการสือสารสารสนเทศและรู้เท่าทนัสือทกัษะดา้นคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารและทกัษะการเรียนรู้เป็นตน้ซึงทกัษะเหล่านีเป็นทกัษะทีจาํเป็นของนกัศึกษาในการเรียนรู้สิงต่างๆและพร้อมเขา้สู่สงัคมแห่งการเรียนตลอดชีวติในอนาคตต่อไป ข้อเสนอแนะ  1. ในการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษจากสือสังคมออนไลน์ด้วยตวัเอง สอดคลอ้งกบัยุคสมยัทีมีเทคโนโลยีการสือสารทีกา้วหนา้ นกัศึกษาสามารถเรียนรู้เพิมเติมในดา้นทีตนเองสนใจ จากความรู้นอกห้องเรียนทีคน้หาไดจ้ากสือสังคมออนไลน์ และในอนาคต หากนักศึกษามีทกัษะภาษาองักฤษทีพฒันาดีมาก ส่งผลให้นกัศึกษามีความสามารถในการศึกษาคน้ควา้เพือเรียนรู้เพิมเติมไดต้ลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ทีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยีขนัสูง ทีเนือหาวิชาใหม่ๆ อาจไม่มีตามสถานทีเรียนในประเทศของตนเองได ้ยกตวัอยา่งเช่น หลกัสูตรออนไลน์ทีกาํลงันิยมเปิดสอนในปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัต่างประเทศดงัๆอาทิเช่น หลกัสูตรFree Online Course on Innovation ManagementของมหาวทิยาลยัErasmusหลกัสูตร Free Online Course on Energy, the Environment and our FutureของมหาวทิยาลยัPennsylvaniaหลกัสูตรFree Onlineเหล่านีเป็นหลกัสูตรปรับใหม่ ทนัสมยัต่อสถานการณ์ ผูเ้รียนทวัโลกทีสนใจสามารถสมคัรเรียนไดโ้ดยผา่นระบบอินเทอร์เนต    . ในการศึกษาการเรียนรู้จากสือสังคมออนไลน์ครังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดว้ยสือสังคมออนไลน์กบัการเรียนในห้องเรียนปกติ เพอืดูผลการพฒันาวา่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่   3. หากการเรียนดว้ยตนเองจากสือออนไลน์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการจดัทาํโครงการนาํร่องแนวทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากสือสงัคมออนไลน์ และขยายเผยแพร่ แก่กลุ่มผูที้สนใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ ทีสนใจ ตอ้งการพฒันาทกัษะของเจา้หนา้ทีดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยนีสําเร็จไดด้้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา           ปี 2559 ผูว้จิยัขอขอบคุณในการสนบัสนุนครังนี       
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เอกสารอ้างองิ กระทรวงศึกษาธิการ. ( ). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที  พ.ศ. 2555–2559. แหล่งทีมาhttp://www.pld.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=210www_pld_rmutt_ac_default.pdf. 23 กุมภาพนัธ์ 9. กาญจนา ปราบพาล และประกายแกว้ โอภานนท์อมตะ. (2545).การสํารวจความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทย.แหล่งทีมาhttp://pioneer.chula.ac.th/~pkanchan/doc/CU_TEP2002.DOC. 24เมษายน 2559. พรพไิล เติมสินสวสัดิ.(2555). การใช้อนิเทอร์เน็ตเพือเพมิพูนทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.แหล่งทีมาhttps://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1355/Larts_56_07.pdf?sequence=1. 10กรกฎาคม 2560. วไิลพรจิตตจุ์ฬานนท์. (2543).การเปิดรับทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากเว็บไซต์การศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนทเีข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์เพือโรงเรียนไทย (School NET) ในเขตกรงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ศุภโชค คิดเหมาะ. (2559). การประยุกต์ใช้ Social Media.แหล่งทีมา https://sites.google.com/site/supachok571031243/kar-prayukt-chi-social-media . 10พฤษภาคม 2559. Duncan, T. (2002). IMC Using Adver tising & Promotion to Build Brands. New York: McGraw-Hill. Kommers, P. (2011). Social Media for  Learning by Means of ICT. Available Source : http://www.iite.  unesco.org/pics/publications/en/files/3214685.pdf. July 18, 2016.                    
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองและเกม A Study of Simulation and Games to Manage Learning and Teaching   พิศมยั  หาญมงคลพิพฒัน์ *   Pitsamai  Hanmongkolpipat1*  บทคัดย่อ  การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้กมจาํลองสถานการณ์ “วารีพินาศ” กลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีลงทะเบียนเรียนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน             ปีการศึกษา 2560 หมู่ เรียน 704 จํานวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมจําลองสถานการณ์ “วารีพินาศ” ในหัวขอ้ “เอกลกัษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” วนัที 1 กันยายน 2560                  และ เก็บ รวบ รวมข้อ มูลค วาม คิ ด เห็ น ข องนิ สิ ตต่ อ การจัด กิ จ กรรม การเรียน การส อน  ผ่ าน ระ บ บ  LMS ข องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้อร์ดเกมเป็นสือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ในระดบัมากทีสุด โดยนิสิตมีความเห็นวา่ บอร์ดเกมมีรูปแบบทีน่าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม. นิสิตเกิดการเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบือในการเรียนรู้ กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมใหนิ้สิตมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพอืนในหอ้งเรียน ช่วยฝึกนิสิตในเรืองการทาํงานเป็นทีม ผูน้ําและผูต้าม บอร์ดเกมสอดคลอ้งกบัหัวขอ้อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมนีช่วยลดวธีิการสอนแบบบรรยายได ้ คาํสําคญั : นิสิตปริญญาตรี, การเรียนการสอน, สถานการณ์จาํลองและเกม              



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  433  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ABSTRACT   This research aimed to study the opinions of the students on teaching and learning by using the simulation game “ VareePinart”. The sample group was Group 704 the information technology graduate students who were enrolled in the course “ Knowledge of Land” in the academic year 2017. There were 50 students. The data was collected through the use of the simulation game “VareePinart”. Under the title “Uniqueness and Identity of Kasetsart University”, on September             1, 2017 and the data was collected through Learning Management System (LMS).  The results of the study showed that students were satisfied at the highest level with the teaching and learning by using the game board as a learning aid. The students thought that the game board had interesting themes, colorful tools, the learning was fun and in addition they did not feel bored while studying. The game board encouraged students to interact with classmates, students practiced working in teams both as leaders and followers. The board game corresponded to the topic of Uniqueness of Kasetsart University. This activity enhanced the teaching method of the lecture.  Keywords : Undergraduate Students, Teaching, Simulation and Games                  โครงการจดัตงัภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 1 หมู่ 6 ตาํบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140 1 Department of Computer, Faculty of Liberal Arts and Science,  Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, 1 Moo 6,  Kamphaeng Saen Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province 73140, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : faaspmh@ku.ac.th 
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บทนํา การสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ให้มีคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ตามทีมหาวิทยาลยักาํหนด คือ มีจิตสาํนึกดา้นคุณธรรมทีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต มีหลกัคิด ทกัษะทางวิชาการและวชิาชีพ มีความรู้รอบและเท่าทนัความเป็นไปในกระแสโลก และรู้จกัสามคัคี ไดด้าํเนินการผ่านการจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทวัไป     โดยมุ่งเนน้การเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั รวมถึงการบูรณาการสาขาวชิาเพือให้เกิดความเชือมโยงของสาขาวิชาต่างๆ แสดงถึงเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในการมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผน่ดิน เพือความกินดีอยูดี่ของคนในชาติ และนาํไปสู่การพฒันาบณัฑิตทีพึงประสงค์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ สํานึกดี มุ่งมนั สร้างสรรค์ และสามคัคี(สาํนกัทะเบียนและประมวลผล, 2559) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จึงประกาศให้นิสิตชนัปีที 1 ทุกคนทุกหลกัสูตรทีปรับปรุงหรือหลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป เรียนวชิาศาสตร์แห่งแผน่ดิน  วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เป็นรายวิชาใหม่ จาํนวน 2 หน่วยกิต หมวดศึกษาทวัไปของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์              อยูใ่นกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) วตัถุประสงค์ของรายวิชานี คือ เพือสร้างความภาคภูมิใจและมีจิตสาํนึกทีดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผน่ดินของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีมีบทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลกในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาซึงสะทอ้นให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพือความกินดีอยูดี่ของชาติ” อยา่งลึกซึง นอกจากนียงัมุ่งเสริมสร้างและพฒันานิสิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทกัษะในการเรียนรู้และการทาํงานตามกรอบอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เพือให้มีคุณลกัษณะถึงพร้อมซึงความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เคา้โครงรายวิชาประกอบดว้ย ศาสตร์แห่งแผ่นดินกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมไทยและวฒันธรรมการเกษตร ประวติัและพฒันาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ การเรียนรู้สู่เป้าหมาย และโครงการกิจกรรมตามประเด็นความสนใจภายใตศ้าสตร์แห่งแผ่นดินเพือส่งเสริมความกินดีอยูดี่ของสังคมไทย การจดัการเรียนการสอนใชรู้ปแบบการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดว้ยการบรรยาย การทาํกิจกรรม การทาํงานเดียว/งานกลุ่ม การอภิปราย การเรียนการสอนแบบให้ความร่วมมือโดยให้นิสิตศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง/กลุ่ม การทําการบ้าน การยกตวัอย่างสาธิตและเสนอประเด็นปัญหาเพือให้นิสิตไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคน้ควา้ขอ้มูล การรายงานหนา้ชนั การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบ eduFarm ใช้รูปแบบการประเมินผลระหว่างการเรียนตลอดเวลา (Formative Assessment) โดยไม่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค มีคณะกรรมการบริหารรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินของวิทยาเขตกาํแพงแสนรับผิดชอบการจดัการเรียนการสอน อุปกรณ์/สือการสอนทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ย สไลด ์วีดิทัศน์ บอร์ดเกม สืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการบรรยาย ยกตวัอย่างประกอบการสอน (สํานักทะเบียนและประมวลผล, 2560)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม คือ เกมการศึกษา เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั เป็นเกมทีมีลกัษณะการเล่นเพอืการเรียนรู้ “Play to learning” มีวตัถุประสงคห์ลกัเพอืให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลงัจากการเล่นเกม เรียนไปดว้ยและก็สนุกไปดว้ยพร้อมกนั ทาํใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (สุชาติ, 2555)  ทิศนา  แขมมณี  (2560) กล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชเ้กม เป็นกระบวนการทีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์กาํหนด โดยการให้นักศึกษาเล่นเกมตามกติกา และนาํเนือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลของการเล่นเกมของนกัศึกษามาใชใ้นการสรุปการเรียนรู้โดยมีจุดประสงคเ์พือช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรืองต่างๆ อยา่งสนุกสนานและทา้ทายความสามารถ โดยนกัศึกษาเป็นผูเ้ล่นเอง ทาํให้ไดป้ระสบการณ์ตรง เป็นวิธีทีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมสูง เกมการศึกษามี 3 ประเภท คือ 1. เกมแบบไม่มีการแขง่ขนั เช่น เกมการสือสาร เกมการตอบคาํถาม เป็นตน้ 
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2. เกมแบบแข่งขนั มีผูแ้พ ้ผูช้นะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบนี เพราะการแข่งขันช่วยให้การเล่นเพิมความสนุกสนาน 3. เกมจาํลองสถานการณ์ เป็นเกมทีจาํลองความเป็นจริง สถานการณ์จริง เกมแบบนีมี 2 ลกัษณะ คือ  1) การจาํลองความเป็นจริงลงมาเล่นในกระดานหรือบอร์ด เช่น เกมเศรษฐี เกมมลภาวะ เกมแกปั้ญหาความขดัแยง้ เป็นตน้  2) การจาํลองสถานการณ์และบทบาทใหเ้หมือนความเป็นจริง โดยผูเ้ล่นจะตอ้งลงไปเล่นจริง การจดัการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน สือการสอนบอร์ดเกมหนึงทีคณะกรรมการบริหารรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเลือกใช้ในการจดัการเรียนการสอน คือ เกมจาํลองสถานการณ์ ชือ “วารีพินาศ” เป็นเกมนาํใจช่วยนาํท่วม ซึงเป็นสือการสอนทีนาํมาใชเ้ป็นครังแรกในรายวชิานี โดยนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหัวขอ้ “เอกลกัษณ์และ               อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์” ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 ผูว้ิจยัไดรั้บมอบหมายให้จดักิจกรรมการเรียนการสอนในหวัขอ้ดงักล่าว กบันิสิตสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จึงสนใจทีจะศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเกมจาํลองสถานการณ์ ในรายวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานและเป็นแนวทางในการนาํไปประยกุต์ใชจ้ดัการเรียนการสอนในรูปแบบเกมจาํลองสถานการณ์ กบัรายวชิาอืนๆ ทีผูว้จิยัไดรั้บมอบหมาย เป็นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพยงิขึน  

  ภาพท ี1  เกมวารีพินาศ  วตัถุประสงค์ของการวจิัย เพือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตทีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกม“วารีพินาศ” วิชาศาสตร์แห่งแผน่ดิน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน      
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วธิีดําเนินการวิจัย  1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   ประชากร คือ นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ทีลงทะเบียนเรียนวิชาศาสตร์แห่งแผน่ดิน (รหสัวชิา 01999111) ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 2,982  คน   ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ าง  คื อ  นิ สิ ต ส าข า เท ค โ น โ ล ยีส า ร ส น เท ศ  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ าส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ าส ต ร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ทีลงทะเบียนเรียนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน (รหัสวชิา 01999111) หมู่ 704 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 50 คน ซึงเป็นหมู่เรียนทีผูว้จิยัไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการเรียนการสอน   2. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั   เครืองมือทีใชใ้นการทดลองเชิงปฏิบติัการ คือ เกมจาํลองสถานการณ์ “วารีพินาศ” และคลิปวดีิโอวธีิการเล่นเกม “วารีพินาศ”  เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติ คือ ระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ชือ“eduFarm ฟาร์ม (เรียน)รู้ มก.” (http://lms.ku.ac.th) และแบบสํารวจความคิดเห็นของนิสิตทีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยเกม“วารีพินาศ” เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี   ระดบัความความคิดเห็น คะแนน  เห็นดว้ย มากทีสุด 5  เห็นดว้ย มาก 4  เห็นดว้ย ปานกลาง 3  เห็นดว้ย นอ้ย 2  เห็นดว้ย นอ้ยทีสุด 1   การเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้อ มู ล ก าร จัด กิ จ ก ร ร ม ก าร เรี ย น ก า ร ส อ น หั ว ข้อ  “ เอ ก ลัก ษ ณ์ แ ล ะ อัต ลัก ษ ณ์ ข อ งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” ดว้ยเกมจาํลองสถานการณ์ “วารีพนิาศ” กบันิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ทีลงทะเบียนเรียนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน (รหัสวิชา 01999111) หมู่ 704 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 ในชวัโมงการเรียนการสอนครังที 5 วนัที 1 กนัยายน 2560 และเก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของนิสิตต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยเกมจาํลองสถานการณ์ “วารีพินาศ”  ผ่านระบบ LMS ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ชือ“eduFarm ฟาร์ม (เรียน)รู้ มก.” ระหวา่งวนัที 1 กนัยายน 2560 ถึง 24 กนัยายน 2560    การวเิคราะห์ข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean: x) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  การแปลผลระดบัความคิดเห็นของนิสิตต่อเกมจาํลองสถานการณ์ “วารีพินาศ”  5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากทีสุด     เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด จะใชค้ะแนนเฉลียในแต่ละระดบัชนัโดยใชสู้ตรการคาํนวณหาความกวา้งของอนัตรภาคชนั (วชิิต, 2550) ดงันี     
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 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด คะแนนตาํสุดจาํนวนระดบั    =      = 0.8   เกณฑป์ระเมิน  = ระดบัคะแนน + 0.80 โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงันี  ค่าเฉลีย 4.20 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ย ในระดบัมากทีสุด          ค่าเฉลีย 3.40 – 4.19 หมายถึง เห็นดว้ย ในระดบัมาก          ค่าเฉลีย 2.60 – 3.39 หมายถึง เห็นดว้ย ในระดบัปานกลาง          ค่าเฉลีย 1.80 – 2.59 หมายถึง เห็นดว้ย ในระดบันอ้ย          ค่าเฉลีย 1.00 – 1.79 หมายถึง เห็นดว้ย ในระดบันอ้ยทีสุด 
3. ขนัตอนการดาํเนินการวิจยั  3.1 ศึกษาคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 และเขา้ร่วมสัมมนาอาจารยผ์ูส้อนวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน เพือให้การจดัการเรียนการสอนทุกหมู่เรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  3.2 ดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดงันี    3.2.1 คณาจารยที์รับผิดชอบการสอนครังที 4 ก่อนจบการเรียนการสอนจะมอบหมายให้นิสิตศึกษาคลิปวิดีโอหัวขอ้ “เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” ในระบบ LMS ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์                                 ชือ “eduFarm ฟาร์ม (เรียน)รู้ มก.” เพือทาํกิจกรรมในการเรียนการสอนครังที 5 ดว้ยเกมจาํลองสถานการณ์ “วารีพินาศ”   โดยมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือให้ 1) นิสิตเรียนรู้เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน             เพือความกินดีอยูดี่ของชาติ  2) นิสิตเรียนรู้อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีมุ่งผลิตบณัฑิตทีมีความสาํนึกดี มุ่งมนั สร้างสรรค ์และสามคัคี  เอกลกัษณ์ เป็นคุณลกัษณะทีโดดเด่นของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คือมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน              เพือความกินดีอยู่ดีของชาติ อนัหมายถึงความหลากหลายของสาขาวิชาทีบูรณาการการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย ์                    สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเขม้แข็งของสังคม ความสมดุลของสิงแวดลอ้ม และความมนัคงด้านอาหาร    ความมนัคงดา้นอาหาร  อตัลกัษณ์ หมายถึงคุณสมบติัทีเป็นตวัตนของบุคคล ซึงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไดก้าํหนดลกัษณะของคนเกษตรไวด้ังนี  สํานึกดี ( Integrity) มุ่งมนั ( Determination) สร้างสรรค์ ( Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)             ยอ่ใหจ้าํง่ายๆ วา่ IDKU 3.2.2 ผู ้ส อ น เปิ ด ค ลิ ป วิ ดี โ อ  (https://www.youtube.com/watch?v=URJv8 Qt72 6 U) ใ ช้ เว ล า  12 น าที                       เพืออธิบายวิธีการเล่นเกมวารีพินาศ เป็นเกมนาํใจช่วยป้องกนัไม่ใหน้าํท่วมบา้นตนเองและพนืทีส่วนรวม นิสิตเล่นเกมวารีพินาศ ใชเ้วลา 50 นาที   เกมจาํลองสถานการณ์ “วารีพินาศ” เป็นเกมทีจาํลองความเป็นจริงลงมาเล่นในกระดานหรือบอร์ด จาํนวนผู ้เล่นทีเหมาะสมคือ 5-8 คน โดยจาํลองกระดานเป็นเมืองทีนิสิตอาศยัอยู่ มีคลองตรงกลางแยกเมืองเป็นสองฝัง(ซ้าย/ขวา) และกําลงัจะโดนนําท่วม แบ่งผูเ้ล่น(นิสิต)เป็น 2 กลุ่ม ให้นิสิตเลือกฝังทีอาศัย เลือกบทบาทตนเอง โดยพ่อคา้-แม่คา้มี
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สัดส่วนเยอะทีสุด (เช่น 4 คน)  ผูป้กครองมีสัดส่วนกลางๆ (เช่น 3 คน) และผูป่้วยมีสัดส่วนนอ้ยทีสุด (เช่น 1 คน) แจกเงินใหผู้เ้ล่นคนละ 5,000 บาท ผูเ้ล่นเลือกวางการ์ดบา้นของตนเองในโซนสีเขียว เหลือง หรือนาํตาล ผูน้าํเกม(ผูเ้ล่น 1 คน) หยิบการ์ดสถานทีสาํคญั (ตลาด/ โรงเรียน/โรงพยาบาล) สุ่มวางลงบนพนืทีในกระดาน(จาํนวนสถานทีสาํคญั ควรมีมากกวา่หรือเท่ากบัจาํนวนผูเ้ล่น) ภารกิจของผูเ้ล่น(นิสิต) คือ 1) ตอ้งให้บา้นทีอาศยัของตนเองรอดจากการถูกนาํท่วม  2) ตอ้งปกป้องสถานทีสาํคญัในเมืองนี วิธีป้องกนับา้นและสถานทีสาํคญั คือ ให้นาํกระสอบทราย (ซึงจะเปิดให้ประมูลในแต่ละรอบๆ ละ 1 ครัง) มาวางลอ้มรอบสถานทีแห่งนนัให้ครบ 4 ดา้น หากสถานทีสาํคญัใดถูกนาํท่วม ผูเ้ล่นทุกคนจะตอ้งจ่ายเงินในจาํนวนทีต่างกนัไป ขึนอยูก่บับทบาทของแต่ละคน ดงันี  
บทบาท สถานทีสาํคญั  ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล พอ่คา้ 1000 1000 1500 ผูป้กครอง 500 2000 1500 ผูป่้วย 500 1000 3000   เริมเกม   1. ผูเ้ล่นคนแรกทอยลูกเต๋าบอกจาํนวนแผน่นาํทีจะท่วม และแสดงลูกศร (ซา้ย/ขวา) บอกถึงฝังของนาํทีจะท่วม วาง “การ์ดนาํท่วม” ลงบนกระดาน ตามจาํนวนแตม้และฝังทีปรากฏ โดยนาํจะท่วมจากแนวระนาบเดียวกนัก่อน (โซนสีเขียว) ซึงอยูติ่ดคลอง เมือท่วมครบแลว้ค่อยไล่ระดบัขึนดา้นบนไปทีโซนสีเหลือง และโซนสีนาํตาล ตามลาํดบั   2. ให้ผู ้เล่นคนแรกหยิบ “การ์ดสถานการณ์” ใบทีอยู่บนสุด และอ่านให้ทุกคนได้ฟัง เพือดําเนินสถานการณ์ไปตามขอ้ความบนการ์ดทีหยบิได ้ 3. ผูเ้ล่นคนถดัไปทอยลูกเต๋า และดาํเนินเกมจนครบเกม  ครบรอบ   1. แจกเงินให้ผูเ้ล่นทุกคนทียงัรอดจากนาํท่วมมาได ้(โซนสีเขียว 1,500 บาท/ เหลือง 1,000 บาท/ นาํตาล 500 บาท)   2. เปิดประมูลกระสอบทราย 3 ชิน ใครประมูลดว้ยเงินสูงสุด จะไดรั้บกระสอบทรายไป (เริมตน้ที 500 บาท) โดยจะเลือกวางกระสอบทรายทนัที หรือเก็บไวใ้ชภ้ายหลงัก็ได ้(ประมูลรอบละครังเดียว)  3. เริมทอยลูกเต๋าในรอบถดัไป  จบเกม   1. ตรวจสอบสถานะผูเ้ล่น ใครรอด-ไม่รอดบา้ง แต่ละคนเหลือเงินเท่าไร และสถานทีไหนรอด-ไม่รอดบา้ง   2. ประกาศผลผูช้นะ “ผูที้รอดจากนาํท่วม และเหลือเงินเยอะทีสุด”   3.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของนิสิตต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยเกมจาํลองสถานการณ์ “วารีพินาศ” ผา่นระบบ LMS ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ชือ“eduFarm ฟาร์ม (เรียน)รู้ มก.”  3.4 วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล   
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ผลการวจิัย  1. ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจดักจิกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมจาํลองสถานการณ์ “วารีพินาศ”    นิสิตสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมบอร์ดเกม “วารีพินาศ” ผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนิสิตทีลงทะเบียนในหมู่เรียน 704 สรุปความคิดเป็นของนิสิตไดด้งันี  นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้อร์ดเกมเป็นสือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ในระดบัมากทีสุด โดยนิสิตมีความเห็นดว้ยในระดบัมากทีสุดเรือง บอร์ดเกมมีรูปแบบทีน่าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม. นิสิตเกิดการเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบือในการเรียนรู้ กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพือนในห้องเรียน ช่วยฝึกนิสิตในเรืองการทาํงานเป็นทีม ผูน้าํและผูต้าม นิสิตไดรั้บความรู้เรืองอตัลกัษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บอร์ดเกมสอดคลอ้งกับหัวขอ้อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ . การแข่งขนัและร่วมมือในการทาํกิจกรรมทาํให้เกิดการเรียนรู้ บอร์ดเกมทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนิสิตบอร์ดเกมเป็นเทคนิคทีช่วยกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้ของนิสิต และกิจกรรมนีช่วยลดวธีิการสอนแบบบรรยายได ้ นิสิตมีความเห็นดว้ยในระดบัมากเรือง นิสิตสามารถวเิคราะห์ IDKU ของเพอืนสมาชิกในกลุ่มไดห้ลงัจากการทาํกิจกรรมบอร์ดเกม เมือทาํกิจกรรมจบนิสิตสามารถสรุปองค์ความรู้ทีไดจ้ากการเล่นบอร์ดเกมในเรืองอตัลกัษณ์นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได ้นิสิตเกิดทกัษะการคิดทีหลากหลายรูปแบบในระหวา่งการทาํกิจกรรมบอร์ดเกม บอร์ดเกมมีมีขนัตอนในการเล่นต่อการเข้าใจได้ง่าย กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรืองอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้เขา้ใจไดง่้าย และใช้ระยะเวลาเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ในหัวขอ้ดงักล่าว รายละเอียดปรากฏดงัตารางที 1    
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ตารางที 1 ค่าเฉลียของระดับความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมจําลองสถานการณ์                      “วารีพินาศ”  รายการ x SD ความหมาย 1.   นิสิตไดรั้บความรู้เรืองอตัลกัษณ์ของนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 4.24 0.68 มากทีสุด 
2.   นิสิตเกิดการเรียนรู้ อยา่งสนุกสนานไม่รู้สึกเบือในการเรียนรู้ 4.32 0.68 มากทีสุด 3.   กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมใหนิ้สิตมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพอืนในหอ้งเรียน 4.40 0.63 มากทีสุด 
4.   กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยฝึกนิสิตในเรืองการทาํงานเป็นทีม ผูน้าํและผูต้าม 4.20 0.69 มากทีสุด 
5.   กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรืองอตัลกัษณ์ของนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 4.02 0.71 มาก 
6.   บอร์ดเกมมีรูปแบบทีน่าสนใจ อุปกรณ์สีสนัสวยงาม 4.34 0.71 มากทีสุด 7.   บอร์ดเกมสอดคลอ้งกบัหวัขอ้อตัลกัษณ์นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 4.30 0.70 มากทีสุด 
8.   บอร์ดเกมมีมีขนัตอนในการเล่นต่อการเขา้ใจไดง่้าย 4.08 0.77 มาก 9.   ใชร้ะยะเวลาเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ในหัวขอ้ดงักล่าว 4.06 0.68 มาก 10. บอร์ดเกมทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนิสิต 4.24 0.71 มากทีสุด 11. กิจกรรมนีเป็นการช่วยลดวธีิการสอนแบบบรรยายได ้ 4.24 0.68 มากทีสุด 12. การแข่งขนัและร่วมมือในการทาํกิจกรรมทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ 4.28 0.63 มากทีสุด 13. บอร์ดเกมเป็นเทคนิคทีช่วยกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้ของนิสิต 4.22 0.64 มากทีสุด 
14. เมือทาํกิจกรรมจบ นิสิตสามารถสรุปองคค์วามรู้ทีไดจ้ากการเล่นบอร์ดเกมในเรืองอตัลกัษณ์นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได ้ 4.14 0.66 มาก 
15. นิสิตเกิดทกัษะการคิดทีหลากหลายรูปแบบในระหวา่งการทาํกิจกรรมบอร์ดเกม 4.12 0.68 มาก 
16. นิสิตสามารถวเิคราะห์ IDKU ของเพอืนสมาชิกในกลุ่มได้หลงัจากการทาํกิจกรรมบอร์ดเกม 4.14 0.69 มาก 
17. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้อร์ดเกมเป็นสือช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ 4.22 0.70 มากทีสุด 
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 2. ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบอร์ดเกม “วารีพินาศ” สามารถพัฒนาทักษะ              ด้าน ใดได้อกี   นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ของนิสิตทีลงทะเบียนในหมู่เรียน 704  ไดเ้ขา้แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิด ผ่านระบบ LMS โดยนิสิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมจําลองสถานการณ์  “วารีพินาศ” นอกเหนือจากการสร้างความเขา้ใจเรืองอตัลกัษณ์นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และพฒันาทกัษะการทาํงานร่วมกนัแลว้ นิสิตยงัสามารถพฒันาทกัษะดา้นอืนๆ ไดอี้ก คือ   ด้านการคิดวิเคราะห์ เพราะขณะทีเล่นเกมตอ้งมีการวิเคราะห์ในดา้นต่างๆ เพือทีจะปกป้องไม่ให้นาํท่วมบา้นตวัเองและจะช่วยกนัอยา่งไรทีจะปกป้องสถานทีสาํคญัต่างๆ ไม่ใหโ้ดนนาํท่วม จะประมูลกระสอบทรายยงัไง งบมีแค่ไหน ควรกนักระสอบทรายตรงไหนบา้ง จะตอ้งแกไ้ขปัญหาและสถานการณ์ทีกาํลงัจะเกิดขึนไดอ้ยา่งไร และนิสิตมีความเห็นวา่ การใชค้วามคิดและการวางแผนในการเล่นเกมสามารถนาํมาปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้  ด้านความสามัคคี เพราะต้องทํางานร่วมกันเป็นทีม การยอมรับฟังความเห็นของคนอืน และการคิดอย่างรอบคอบก่อนจะช่วยกันประมูลและซือกระสอบทรายกันบ้านตัวเองและกันสถานทีสําคัญต่างๆ (ตลาด/ โรงเรียน/โรงพยาบาล) เพอืปกป้องไม่ใหส้ถานทีสาํคญัต่างๆ ซึงเป็นพนืทีส่วนรวมถูกนาํท่วม นอกจากนีไดส้ร้างความสมัพนัธภาพทีดีระหวา่งคนในแต่ละฝัง และไดค้วามสนุกสนานจากการเล่นเกมดว้ย   ด้านความมีนําใจและเสียสละเพือส่วนร่วม เพราะมีการช่วยเหลือซึงกนัและกนัของคนทงัสองฝัง เพือป้องกนัไม่ใหบ้า้นหรือสถานทีสาํคญัถูกนาํท่วม หรือถา้จะเกิดนาํท่วมก็ช่วยกนัแบ่งปันกระสอบทรายทีตนเองมีอยู ่นอกจากนีนิสิตยงัมีความเห็นว่า ถา้เป็นชีวิตจริงสถานทีสําคญัต่างๆ มีความสําคญัอย่างมาก จึงควรช่วยเหลือซึงกนัและกนั เพือป้องกันสถานทีทีเป็นส่วนรวมของคนในสงัคมไม่ใหเ้กิดปัญหาต่างๆ  สรุปและอภิปรายผล ก าร นํ าบ อ ร์ด เก ม  “ว ารีพิ น าศ ” เป็ น สื อ ช่ ว ยใน ก าร จัด ก าร เรี ยน ก ารส อ น หั วข้อ  “อัต ลัก ษ ณ์ นิ สิ ตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” พบวา่ นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากทีสุด โดยนิสิตมีความเห็นว่า บอร์ดเกมมีรูปแบบทีน่าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม. นิสิตเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบือในการเรียนรู้ กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีปฏิสัมพนัธ์กับเพือนในห้องเรียน ช่วยฝึกนิสิตในเรืองการทํางานเป็นทีม ผูน้ําและผูต้าม บอร์ดเกม                 “วารีพินาศ” สอดคลอ้งกบัหัวขอ้อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมนีช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยายได ้บอร์ดเกม “วารีพินาศ” จึงเป็นสือการสอนหนึงทีมีความเหมาะสมต่อการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้หวัขอ้ “อตัลกัษณ์นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์” และสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการการสอนในปีการศึกษาต่อไปได ้   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณโครงการจดัตงัภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ทีสนบัสนุนทุนในการวจิยั     
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เอกสารอ้างองิ ทิศนา แขมณี. 2560. 14 วธิีสอนสําหรับครูมืออาชีพ. พิมพค์รังที 13. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. วชิิต อูอ่น้. 2550. การวิจยัและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกจิ. โรงพมิพบ์ริษทัพรินแอทมีจาํกดั,  กรุงเทพฯ. สุ ช าติ  แ ส น พิ ช . 2555. “ เกม ก าร ศึ ก ษ า” นํ าพ าค ว าม รู้ &ค วาม สนุ ก . น วัตก รร ม ท าง ก ารศึ ก ษ า. แ ห ล่ ง ที ม า:  http://nokfuangladda.blogspot.com/2012/09/blog-post.html, 1 สิงหาคม 2560. สํ านักท ะเบี ยน แ ละป ระมวลผ ล. 2559. คู่ มื อห ม วด วิชาศึ กษ าทัว ไป ม ห าวิทย าลัย เกษ ต ร ศ าสต ร์  พ .ศ . 2559. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. สาํนักทะเบียนและประมวลผล. 2560. คู่มืออาจารย์วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.                            
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ผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี   โรงเรียนซินจง อาํเภอเมือง จังหวดัน่าน The  Effect  of Learning  English  Via  Watching  Foreign  Soundtrack  Movie  of   Mattayomsuksa 1 Students  at  Sinjong  School  in  Nan  Province 
 นนัทา  เติมสมบติัถาวร *  และ ปิยธดา  ดวงแกว้  Nanta  Toemsombatthaworn1*   and  Piyatida  Duangkaew2 
 บทคัดย่อ        การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที จากโรงเรียนซินจง อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ปีการศึกษา  จาํนวน    คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง และใชแ้ผนจดัการเรียนรู้ภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นสือการสอน และใชแ้บบทดสอบก่อนและหลงัการเรียน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน      ผลการวิจยัพบว่า ดา้นคาํศพัท์หลงัเรียนไดค้ะแนนเฉลียสูงกว่าก่อนเรียน และดา้นการฟังหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉลียสูงกวา่ก่อนเรียนเช่นกนั   

 คาํสําคญั : ผลการเรียนรู้  ภาพยนตร์ต่างประเทศ  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
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ABSTRACT    The  research  aimed  to study the   effect  of  learning via  watching  foreign  soundtrack  movie  of  the  mattayom 1 students  at  Sinjong school  in  Nan  province.  The  sample  of  this  study  was 45  students  in  grade 7  at  Sinjong school,  academic  year 2017.  The  purposive  sampling  was  used  to  select  the  samples. The  instruments  used  in  this  study  were  lesson  plans, pre-test  and  post-test. The statistics used for data analysis were mean and standard  deviation.   
 The  results  revealed  that for both  vocabulary  and  listening  test,  students’ post-test scores  were   higher  than  pre-test  scores  after  watching  foreign  soundtrack  movie.   Keywords : Effect of  learning,  Foreign  Soundtrack  Movie,  Mattayom  Students                    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 59 หมู่  ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน  1Asst. Prof. Liberal Arts System, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Nan, 59 Moo 13,   Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand. นกัศึกษา หลกัสูตรภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 2 Student in English for International Communication, Faculty of Business Administration and liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Nan  59 Moo 13,   Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand. *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ noknanta_t@hotmail.com 
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บทนํา ปัจจุบันภาษาองักฤษเป็นภาษาทีมีความสําคญัและจาํเป็นในการติดต่อสือสารกบัคนทัวโลก มีความสําคญัต่อการศึกษาในทุกระดบั และประเทศไทยยงัไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียนทาํให้เกิดการประกอบอาชีพ การติดต่อคา้ขายอยา่งเสรีจึงจาํเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการสือสาร ในปัจจุบนันีคนเรามีวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษไดห้ลายๆดา้นนอกจากการเขา้เรียนในชนัเรียนแลว้ การเรียนรู้เพมิเติมดว้ยตวัเองผ่านสือต่างๆ เช่น โปรแกรมสาํเร็จรูป เพลง เวบ็ไซตอ์อนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงภาพยนตร์ต่างประเทศทีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเสริมสร้างความรู้ภาษาต่างประเทศทงัดา้นสาํเนียง  โครงสร้างประโยค คาํศพัท์ต่างๆหรือวลีทีตอ้งใชอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่คนส่วนใหญ่ก็มกัจะสงสัยตลอดว่าการดูภาพยนตร์ต่างประเทศนันจะช่วยให้เราเก่งภาษาองักฤษขึนได้จริงหรือไม่ เพราะการดูภาพยนตร์ส่วนมากก็เพือความบนัเทิงเท่านันหรือแค่ดูพร้อมกบัอ่านคาํแปลดา้นล่างก็สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งง่ายดาย  ซึงเป็นสิงทีคนส่วนใหญ่ทาํกนัมาตลอดจึงทาํให้ทกัษะทางภาษาองักฤษไม่มีการพฒันา ดังนนัเมือภาพยนตร์เป็นสือทีเขา้มามีบทบาททีสําคัญในการใช้ชีวิตประจาํวนัของคนเรามากขึนและสามารถทําให้เรียนรู้ภาษอังกฤษด้วยตัวเองง่ายขึน ภาพยนตร์ต่างประเทศนอกจากความบนัเทิงแลว้ถา้ดูภาพยนตร์อยา่งถูกวธีิก็จะช่วยใหเ้รียนรู้ภาษาองักฤษไดม้ากและรวดเร็วขึน    เยาวชนสมยันีนิยมดูภาพยนตร์ต่างประเทศมากขึน เพราะจะไดอ้รรถรสมากกวา่การดูภาพยนตร์ทีมีการบรรยายเสียงแทนเสียงจริงหรือทีเรียกวา่การดูหนงัพากยแ์ละการดูภาพยนตร์ต่างประเทศนอกจากใหค้วามบนัเทิงแลว้ยงัมีประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพราะบทสนทนาต่างๆทีสร้างขึนให้เหมือนกับสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั ไดเ้รียนรู้คาํศพัท์ใหม่เพิมและเมือชาํนาญแลว้ก็จะเริมเขา้ใจความหมายแฝงในบทสนทนานนัไดด้ว้ย  ซึงภาพยนตร์ต่างประเทศส่วนใหญ่มกัจะแทรกแนวความคิด อุดมคติ สาระหรือขอ้คิดต่างๆไวใ้นเรืองดว้ย ภาพยนตร์จึงเป็นวธีิการหนึงทีสามารถช่วยใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการฝึกทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษเนืองจากภาพยนตร์ต่างประเทศใชว้ธีิการดูภาพยนตร์พร้อมกบัฟังภาษาองักฤษช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กภาษาดว้ยตวัเองและทาํให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจการเนน้เสียง การออกเสียงสูง-ตาํ การเชือมเสียงและสาํเนียงทาํให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาและช่วยใหก้ารเรียนภาษาเป็นไปอยา่งธรรมชาติ ซึงบางครังถา้อ่านบทแปลเป็นภาษาองักฤษไปด้วยจะช่วยให้เราไดท้ราบลกัษณะการออกเสียง สําเนียงของแต่ละคนหรือประโยคต่างๆการดูภาพยนตร์ ฟังภาษาองักฤษและอ่านซบัองักฤษนนัมีประโยชน์หลายอยา่ง ถา้ฟังไม่ทนัก็สามารถยอ้นกลบัไปดูฉากเดิมซาํได้อีกดว้ย และเมือหัดฟังหรือดูซาํๆบ่อยๆเราจะเดาความหมายของคาํศพัท์ใหม่หลายๆคาํไดเ้องโดยดูจากฉากในภาพยนตร์ พร้อมทงัจะคุน้กบัสาํเนียงของเจา้ของภาษานนัมากขึน (ชิทชล, )  การดูภาพยนตร์เป็นการฝึกทกัษะภาษาองักฤษทีทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดเ้ร็วทีสุดเพราะการดูภาพยนตร์เราจะไดเ้ห็นทงัรูปภาพ ประโยค ทีอยูบ่นหน้าจอแลว้ยงัเป็นการฝึกทกัษะดา้นการอ่านจากประโยคทีขึนมาดว้ย  และยงัช่วยฝึกทกัษะดา้นการฟังทีทาํให้เราสามารถเลียนแบบเสียงหรือสําเนียงจากเจา้ของภาษาได ้
 ดังนันจากเหตุผลทีกล่าวมา ผูว้ิจ ัยได้เลือกทาํวิจัยนีเพือศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที  เพราะเป็นวยัทีพร้อมจะรับการพฒันา  เห็นวา่ภาพยนตร์เป็นสือทีหาดูได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดค่าใชจ้่าย และใกลต้วัมาก ทงัจากอินเตอร์เน็ตและจากแผ่นดีวีดีสําเร็จรูป ซึงการดูภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นการฝึกดูโดยประกอบกบัเรืองราวตามเนือเรืองไปดว้ย ถา้ฝึกฟังและดูเป็นประจาํ จะสามารถจาํและเขา้ใจความหมายของคาํ วลีหรือ ประโยคต่างๆ อีกทังยงัสามารถกลบัไปดูซาํเรืองราวเดิมๆหรือฉากทีดูไม่ทันได้หลายๆรอบเพือให้เกิดความเขา้ใจมากขึนหรือสามารถหยดุดูฉากทีไม่เขา้ใจเพอืดูคาํอธิบาย ดูประโยคทีฟังจากในฉากนนัไม่ทนัได ้จากการดูภาพยนตร์ซาํๆหลายๆรอบนันทาํให้ไดย้ิน ไดเ้ห็นประโยค คาํ ในฉากบ่อยจนกลายเป็นการจาํ และจะส่งผลต่อการเรียนรู้ไดม้ากขึน  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย  เพือศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษทีไดจ้ากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  เพือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน  วธิีดําเนินการวิจัย ประชากร                     นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนซินจง อาํเภอเมือง จงัหวดั น่าน               กลุ่มตวัอย่าง                    นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนซินจง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัน่าน  จาํนวน  คน               เครืองมือทใีช้ในการวิจยั     .  แผนการสอนโดยใชภ้าพยนตร์จาํนวน  แผน                   .  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน             การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจิัย    .  การสร้างแผนการสอน                       ในขนัตอนการสร้างแผนการสอน เพือศึกษาผลการเรียนภาษาองักฤษจากภาพยนตร์ มีขนัตอนในการสร้าง ดงันี 1.1  ศึกษาเทคนิควธีิการสร้างแผนการสอนและสือกาสอนจากหนงัสือ ตาํราและงานวจิยั 1.2  สร้างแผนการสอนเพือทดสอบผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศ    โดยกาํหนดสาระสําคญัของแผนการสอนกาํหนดวตัถุประสงค์และเนือหาสําคญัของแผนการสอนกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสร้างแบบทดสอบดาํเนินการสร้างแผนการสอนและนาํเสนอต่อผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความถูกตอ้ง นาํแผนการสอนมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  นาํแผนการสอนทีสมบูรณ์แลว้ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย        .  สร้างแบบทดสอบ 2.1 ศึกษาหนงัสือและเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธิในการเรียน 2.2  สร้างแบบทดสอบในการเรียนรู้คาํศพัทแ์ละการฟังก่อนและหลงัดูภาพยนตร์ .   นาํแบบทดสอบใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ 2.4 นาํแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไ้ขและนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลตอ่ไป การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. อธิบายและชีแจงเกียวกบัวตัถุประสงค ์ขนัตอนการเรียนการสอน การประเมินผลใหแ้ก กลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบ 2. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 3. ดาํเนินการสอนกลุ่มเป้าหมายตามแผนการสอนสัปดาห์ละ  ชวัโมง จาํนวน    สปัดาห์ 4. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 5. นาํคะแนนจากการทาํแบบทดสอบของนกัเรียนไปวเิคราะห์และประเมินผล  
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การวเิคราะห์ข้อมูล             ใชค้่าสถิติพืนฐาน ค่าเฉลีย  ร้อยละ  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ผลและวจิารณ์ผล ผลการทดลอง การวิจัยครังนี  ผูว้ิจัยได้แบ่งการนําเสนอผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการนําเสนอผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียขอ้มูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนทงัความรู้ดา้นคาํศพัท์และดา้นทกัษะการฟังจากการชมภาพยนตร์ต่างประเทศ ตารางท ี  ผลการการเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนดา้นคาํศพัทจ์ากการชมภาพยนตร์ การทดสอบ จาํนวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x ̄ S.D 
ก่อนเรียน 45 30 1.2 0.5 
หลงัเรียน 45 30 11.4 4.9 

  จากตารางที  พบว่า การทดสอบความรู้ด้านคาํศัพท์ทังหมด  คะแนน จํานวน  คน ทําแบบทดสอบจากภาพยนตร์ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลีย .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  และหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉลีย .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .   มีคะแนนเพิมขึนร้อยละ .   จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้คาํศพัท์ของนักเรียนเพิมขึนหลงัจากชมภาพยนตร์   ตารางท ี  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนดา้นทกัษะการฟังจากการชมภาพยนตร์ 

 จากตารางที  พบวา่ การทดสอบความรู้ดา้นทกัษะการฟังทงัหมด  คะแนน จาํนวน  คน ทาํแบบทดสอบจากการชมภาพยนตร์ต่างประเทศก่อนเรียนไดค้ะแนนเฉลีย .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  และหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉลีย .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  มีคะแนนเพมิขึนร้อยละ .  จึงสรุปไดว้า่นกัเรียนมีทกัษะทีดีขึนหลงัจากชมภาพยนตร์   วจิารณ์ผล  จากผลคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนซินจง              อาํเภอเมือง  จงัหวดัน่าน  จาํนวน    คน  จากการชมภาพยนตร์เรือง maleficent จากตารางที  พบวา่ การทดสอบความรู้ดา้นคาํศพัท์หลงัเรียนไดค้ะแนนเฉลีย .  แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้ดา้นคาํศพัท์เพิมขึน ซึงสอดคลอ้งกบั ธิดารัตน์ เหลืองไตรรัตน์ ( ) ได้ศึกษาเกียวกับ การใช้ภาพยนตร์ประกอบตวัอกัษรบรรยายเพือเปรียบเทียบการเรียนรู้คาํศัพท์และความสามารถดา้นการฟังเพือความเขา้ใจของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพที  แสดงให้เห็นวา่คะแนนจากการ

การทดสอบ จาํนวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x ̄ S.D 
ก่อนเรียน 45 10 1.8 0.6 
หลงัเรียน 45 10 6.7 1.1 
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เรียนรู้คาํศพัท์ก่อนเรียน และหลงัเรียน มีค่าเฉลียคะแนนเพิมขึน  จึงสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ดา้นคาํศพัท์ของนกัเรียนเพิมขึนหลงัจากได้รับการสอนโดยใช้ภาพยนตร์   และคะแนนดา้นการฟังของนักเรียนหลงัเรียนได้คะแนนเฉลีย .  แสดงว่านกัเรียนมีทกัษะการฟังทีดีขึนหลงัจากชมภาพยนตร์  ซึงสอดคลอ้งกบั ชญานิษฐ์       เงินวงคน์ัย ( ) ไดศึ้กษาเกียวกบัการใชภ้าพยนตร์ต่างประเทศเพือพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชนัปีที  การวจิยัครังนีเพือเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการใชภ้าพยนตร์ต่างประเทศ ซึงผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนแลว้นํามาเปรียบเทียบผลคะแนน จากการวิเคราะห์พบว่าผลสัมฤทธิทักษะการฟังของนักศึกษาหลงัจากชมภาพยนตร์สูงกว่าก่อนชมภาพยนตร์  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วนัชนะ  บุญชม ( ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านภาษาอังกฤษต่อการเรียน โดยใช้ภาพยนตร์ออนไลน์   ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาภาคปกติทีลงเรียนวชิาเอกภาษาองักฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน  ผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธิทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพมิขึนหลงัจากใชสื้อวดีีทศัน์มาช่วยสอน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   จากผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีการเรียนรู้คาํศพัท์และความสามารถดา้นการฟังดีขึนหลงัจากการใชสื้อภาพยนตร์เป็นตวัช่วยในการเรียนการสอน ทีนอกเหนือจากความบนัเทิงของภาพยนตร์แลว้ยงัสามารถช่วยให้นกัเรียนสามารถพฒันาภาษาองักฤษของตนเองไดโ้ดยใชสื้อภาพยนตร์เป็นตวัช่วยทีสามารถเรียนรู้ไดต้นเองและสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา  สรุปผลการวจิัย การวจิยั   ผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการชมภาพยนตร์ต่างประเทศของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที โรงเรียนซินจง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัน่าน ภาพยนตร์ เรือง maleficent  มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษดา้นคาํศพัท์และทักษะการฟังของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนซินจง อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน  จากตารางที  พบว่า การทดสอบความรู้ดา้นคาํศพัทท์งัหมด  คะแนน จาํนวน  คน ทาํแบบทดสอบจากภาพยนตร์ก่อนเรียนไดค้ะแนนเฉลีย .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  และหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉลีย .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .   มีคะแนนเพิมขึนร้อยละ .   จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้คาํศพัท์ของนักเรียนเพิมขึนหลงัจากชมภาพยนตร์    จากตารางที  พบว่า การทดสอบความรู้ดา้นทกัษะการฟังทงัหมด  คะแนน จาํนวน  คน ทาํแบบทดสอบจากการชมภาพยนตร์ต่างประเทศก่อนเรียนได้คะแนนเฉลีย .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  และหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉลีย .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .    มีคะแนนเพิมขึนร้อยละ .  จึงสรุปไดว้า่นกัเรียนมีทกัษะทีดีขึนหลงัจากชมภาพยนตร์   กิตติกรรมประกาศ ผูว้ิจ ัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  ทีให้การสนับสนุนทุนวิจัย  และขอบคุณผูอ้าํนวยการ  คณะครู  นกัเรียนโรงเรียนซินจง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัน่าน  ทีให้ใชส้ถานทีและอนุญาตให้นกัเรียนเขา้ร่วมในการเก็บขอ้มูลเพอืการวจิยัในครังนี      
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เอกสารอ้างองิ ชญานิษฐ์   เงินวงศ์นัย.  .  การใช้ภาพยนตร์ต่างประเทศเพือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพชันปีท ี .  แหล่งทีมา: http :/ri.com/myfile/151015100313_1.pptx,  สิงหาคม . ชิทชล  ยานารมย.์  .   การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที /  โดยใช้    ภาพยนตร์ต่างประเทศ.   แหล่งทีมา: http ://www.hu.ac.th/Symposium2014/proceedings/data3511/3511- 6.pdf.    สิงหาคม . ฐิ ติ รัต น์   ล ดาว ัล ย์ .  2542 .  “ก ารฟั ง ”.  การ ใช้ ภ าไท ย  .  แ ห ล่ ง ที ม า :  http ://www.teacher.ssru.ac.th/saowalak-   sa/file.php/1/unit6.pdf.     สิงหาคม .. ธิดารัตน์  เหลืองไตรรัตน์.  .   การใช้ภาพยนตร์ประกอบตัวอักษรบรรยายเพือเปรียบเทียบการเรียนรู้คําศัพท์และ ความสามารถด้านการฟังเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพท ี . แหล่งทีมา:  http://www.   online.lannapoly.ac.th/Research/FileUpload/20121123_101425.pdf.     สิงหาคม  . วลัยลักษณ์   ทองสะอาด.  .   การสอนโดยใช้ภาพ ยนตร์ตามแนวคิดของ Goodwyn เพือพัฒ นาทักษะการฟั ง ภาษาองักฤษ-การคดิอย่างสร้างสรรค์ในวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี ท ี .  แหล่งทีมา: http://readgur.com/doc/2457767.    สิงหาคม . วนัชนะ   บุญชม.  .  ผลสัมฤทธิการอ่านภาษาองักฤษต่อการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์ออนไลน์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ .   แ ห ล่ ง ที ม า :  http://www.human.ubru.ac.th/research/images/ English20Major.pdf.  11สิงหาคม  2560. สมาน  งามสนิท.  .   การบริหารงานภาพ ยนตร์ .   แหล่งทีมา:  http://digi.library.tu.ac.th/thesis/jc/0133/A1.pdf.                   สิงหาคม   . สิริอร  วิชชาวธุ.  .  จิตวทิยาการเรียนรู้.   แหล่งทีมา:   http ://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx.  สิงหาคม . เอนก  โชคศิริวฒิุกุล.  .   การใช้กิจกรรมอภิปรายรายกลุ่มย่อยหลังการชมภาพยนตร์เพือส่งเสริมความสามารถ ในการ พู ด ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ ก า ร คิ ด วิ เค ร าะ ห์ ข อ ง นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ ชั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที  4.  แ ห ล่ ง ที ม า :   http://library.cmu.ac.th/digital-  collection/etheses/detail.php.    สิงหาคม .              
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone สําหรับการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดับอดุมศึกษา  Rosetta Stone Multimedia Computer  Program for  Developing English Listening Skill of Students in Higher  Education  นงนุช   ตงัใจเจริญทรัพย1์*  Nongnoot   Tangjaijaroensap1*   บทคัดย่อ  โครงการวิจัยมีวตัถุประสงค์เพือ 1) เพือเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนการสอน          โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 2) เพือศึกษาเจตคติของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ และแบบวดัเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone โดยใชป้ระชากรเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง จาํนวน 300 คน ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษทังหมด ในภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2560  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลงัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone นักศึกษามีทักษะด้านการฟังภาษาองักฤษมากกวา่ก่อนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที 1 คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษา และระดบัเจตคติของนกัศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลียของระดบัเจตคติอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.47 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที 2 คือ เจตคติของนกัศึกษามีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษา   คาํสําคญั : การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone            
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ABSTRACT  The purposes of this research were to compare the English listening skill of students in higher education before and after using Rosetta Stone multimedia computer program and to study the students’ attitudes toward teaching and learning through Rosetta Stone multimedia computer program to develop English listening skill. The research instruments used for this study were an English listening test, and the attitude measurement form of the students toward Rosetta Stone multimedia computer program in developing English listening skill. The target groups were 300 RMUTLL students who enrolled English courses in the first semester, academic year 2017. The data obtained were analyzed by using percentage, frequency, mean, and standard deviation. The study found that the English listening skill of students was higher after using Rosetta Stone multimedia computer program which based on the hypothesis 1. Using Rosetta Stone multimedia computer program affect the English listening skill of the students. The students’ attitudes toward Rosetta Stone multimedia computer program in developing English listening skill was 4.47 at the good level which based on the hypothesis 2. The students’ attitudes toward using Rosetta Stone multimedia computer program  Keyword : Developing English Listening Skills, Rosetta Stone multimedia computer program                  1 สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง  หมู่ ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง  จงัหวดั ลาํปาง  
1 Department of English, Faculty of Business Administration and Liberal Arts,  Rajamangala University of Technology Lanna Lampang: 200 Moo 17, Phichai Sub-district, Mueang Lampang District, Lampang Province 52000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : nongnootpeipei@gmail.com 
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บทนํา  ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิงจาํเป็นทีหลีกเลียงไม่ได้ เพราะภาษานอกจาก จะเป็นเครืองมือในการศึกษาค้นควา้หาขอ้มูลแล้ว ยงัเป็นเครืองมือในการติดต่อสือสาร สร้างสัมพนัธภาพทีดี ระหว่างผูค้น โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซึงเป็นภาษาต่างประเทศทีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย เนืองจากเป็น ภาษาสากลทีใชสื้อความหมายไปเกือบทวัโลก ซึง เยาวลกัษณ์ อภิชาตวลัลภและคณะ (2549) กล่าววา่ ยคุ เทคโนโลยีการสือสารและการคมนาคมทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว ทาํให้การเปลียนแปลงขอ้มูลข่าวสาร การเขา้ถึงองค์ ความรู้ การสร้างความร่วมมือระหว่างกนัและกนัจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพก็ต่อเมือบุคคลมีความสามารถใน การใชภ้าษาสากลหรือภาษาต่างประเทศในการติดต่อสือสารได ้กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (2555) กล่าววา่ ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึงหมายความวา่ ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียน จะตอ้งใชภ้าษาองักฤษมากขึน อยา่งไรก็ตามการทีจะใชภ้าษาในการติดต่อสือสารให้มีประสิทธิภาพนนัจาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการใชภ้าษา 4 ดา้น ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทกัษะการฟังเป็น ทกัษะทีใชม้ากกวา่ทกัษะอืนๆ และเป็นทกัษะแรกทีใช้ในการติดต่อสือสาร (สุมิตรา องัวฒันกุล 2535: 73) นอกจากนีพรพิมล ริยาย และธนางกูร ขาํศรี (2555) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการฟังเป็นทักษะทีสําคญัทีสุด ทีจะนาํไปสู่ทกัษะขนัต่อๆไป คือ การพูด   การอ่านและการเขียน การฟังแยกออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัเริมตน้จะเน้นในการฟังเสียงให้นักเรียนจาํเสียงได้และสามารถออกเสียงได้ถูกต้องรู้จักสังเกตและจับได้ว่าเสียงต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร ระดับที 2 เป็นการฟังประโยคและเรืองราวเพือความเขา้ใจการฝึกทักษะการฟังจึงประกอบไปด้วย การฟังเสียงพยางค์ คาํศัพท์ประโยค การสนทนา และฟังเรืองราวไดเ้ขา้ใจเป็นขนัสุดทา้ย การฟังประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยหลายทกัษะอาทิ ฟัง เพือหาขอ้มูลเฉพาะ (Listening for specific information) ฟังเพือจบัใจความสําคญั (Listening for main idea)ฟังเพือเขา้ใจรายละเอียด(Listening for detail) เดาความหมายจากบริบทและทาํนายสิงทีจะเกิดต่อไป (โซเฟีย โลนนู จอร์เจีย และพาฟลอส พาฟโลว ์แปลโดย จิราภรณ์ โกธรรม. 2550 : 61) ความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ ผูฟั้งตอ้งมีความสามารถในการใช ้ทกัษะต่างๆ ได้แก่ ทกัษะการรับรู้ (Perceptive skills) เป็นความสามารถในการจาํแนกเสียงต่างๆ และสามารถ จดจาํคาํศพัท์ทีฟังได ้ทกัษะการวเิคราะห์ (Analysis skills) เป็นความสามารถในการจาํแนกหน่วยทางไวยากรณ์ และสามารถจาํแนกหน่วยทางภาษาทีควรใชไ้ด ้และทกัษะการสงัเคราะห์ (Synthesis skills) ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีนโยบายมุ่งเนน้ และสนบัสนุนการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา เพอืใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือสารไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันนั สาขาวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสารกล คณะบริหาธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซึงรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษในสาขาฯ และหมวดศึกษาทวัไป จึงมุ่งพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษา โดยมีการปรับปรุง และพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Rosetta Stone Program) มาช่วยเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษทุกวชิาทงัในและนอกห้องเรียน เนืองจากนักศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษทงัหมดในภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 300 คนและผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษมาอยา่งน้อย จาํนวน 2 รายวิชาแลว้ ผูว้ิจัยจึงทําการศึกษาการพฒันาทักษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ตลอดจนศึกษาดา้นเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ  
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วตัถุประสงค์ 1. เพือเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 2. เพื อ ศึ ก ษ าเจ ตค ติ ข อ งนัก ศึ กษ าที มี ต่ อ ก ารเรียน การส อน โด ยใช้โป รแ กรม ค อ ม พิ วเต อ ร์มัล ติ มี เดี ย                               Rosetta Stone สมมตฐิานการวจิยั 1. ทกัษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง 2. เจตคติของนักศึกษามีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ประชากร ประชากรทีใชใ้นการวิจัยครังนีคือ นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง จาํนวน 300 คน               ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษทังหมด ในภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2560 ซึงมีการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมิเดีย Rosetta Stone และเขา้รับการทดสอบก่อน-หลงัการเรียน ตงัแต่เดือนกนัยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 2 .เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงันี 1. แบบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ โดยเลือกเนือหาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Rosetta Stone Program)  จาํนวน 1 ฉบับ มี 50 ข้อ 50 คะแนน  โดยคุณภาพของแบบทดสอบชุดนีมีค่าความเทียงตรงตามเนือหาและมีค่าความสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั .         2.   แบบวดัเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาองักฤษ จาํนวน  ฉบับ มี  ขอ้ โดยคุณภาพของแบบวดัเจตคติของนักศึกษาชุดนีมีค่าความเทียงตรงตามเนือหาและมีค่าความสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั .  3.  ขอบเขตเนือหา เนือหาในการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา            โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone เป็นบทเรียนภาษาองักฤษทีใชส้าํหรับการเรียนดว้ยตนเองและการเรียนโดยมีอาจารยส์อน บทเรียนในโปรแกรมสามารถบนัทึกการสอนอยา่งละเอียดโดยเฉพาะการทาํกิจกรรมต่างๆ ครบทงั 4 ทกัษะไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน มีหลกัไวยากรณ์ทีเขียนสนัๆ เขา้ใจง่าย ทีใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจาํวนั โดยบทเรียนเริมจากระดบัง่ายไปสู่ระดบัยาก ประกอบดว้ย 5 ระดบัหลกั (level) ซึงจะแบ่งยอ่ยในแต่ละระดบัเป็น 4 บทเรียนยอ่ย (Course Contents) ดงันี    
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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. การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ผูว้ิจยัไดน้ดัหมายกลุ่มประชากรและกาํหนดให้ทาํแบบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ (pre-test) โดยใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 30 นาที และดาํเนินการวิจยั โดยผูวิ้จยัดาํเนินการสอนกลุ่มประชากรทงัหมดดว้ยตนเอง จาํนวน 30 ชวัโมง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ หลงัจากนันมอบหมายให้นักศึกษาเขา้ไปศึกษา  ด้วยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียนอกเหนือจากเวลาเรียนภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยกาํหนดให้นักศึกษาเลือกแบบทดสอบการฟังจาํนวน 2 จาก 3 บทสนทนา หลงัจากครบกาํหนด 3 เดือน ผูว้จิยัจะเขา้ (log in)โปรแกรมเพอืตรวจสอบความถูกตอ้งในการฟัง และความถีในการเขา้ใชง้านตวัโปรแกรมและใหค้ะแนนลงในแบบประเมิน  2. นัดหมายเพือทําขอ้สอบหลงัเรียน (post-test) นอกจากนียงัให้นักศึกษาทําแบบวดัเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษดว้ย   
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล       การวจิยันีจะประมวลผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยแยกวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี 1. แบบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ สถิติทีใชใ้นการิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี และร้อยละ 2.     แบบวดัเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาองักฤษ ซึงเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกาํหนดระดบัเจตคติโดยการใหค้ะแนนดงันี ขอ้คาํถามทีเป็นเชิงบวก       ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ  ให้คะแนน 1 คะแนน       ไม่เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน       ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน 3 คะแนน       เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 4 คะแนน       เห็นดว้ยอยา่งยงิ  ให้คะแนน 5 คะแนน ขอ้คาํถามทีเป็นเชิงลบ       ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ  ให้คะแนน 5 คะแนน       ไม่เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 4 คะแนน       ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน 3 คะแนน       เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน       เห็นดว้ยอยา่งยงิ  ให้คะแนน 1 คะแนน เกณฑ์การแปลผล         ค่าเฉลียคะแนนการวดัเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ มีดงันี        ค่าเฉลีย . - .    หมายถึง  นกัศึกษามีเจตคติในระดบัไม่ดีอยา่งยงิ        ค่าเฉลีย . - .    หมายถึง  นกัศึกษามีเจตคติในระดบัไม่ดี        ค่าเฉลีย . - .    หมายถึง  นกัศึกษามีเจตคติในระดบัเป็นกลาง        ค่าเฉลีย . - .    หมายถึง  นกัศึกษามีเจตคติในระดบัดี        ค่าเฉลีย . - .    หมายถึง  นกัศึกษามีเจตคติในระดบัดีอยา่งยงิ  ผลและวจิารณ์ผล การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเพือเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone และเพือศึกษาเจตคติของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone โดยใชแ้บบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ โดยเลือกเนือหาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Rosetta Stone Program) จาํนวน 1 ฉบับ มี 50 ขอ้ 50 คะแนนและแบบวดัเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั (Rating Scale) โดยศึกษาจากเจตคติของนกัศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย              ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ซึงรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาภาษาองักฤษทงัหมด 
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ในภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน  คน และผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษมาอย่างน้อย จาํนวน 2 รายวชิา ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคด์งันี ตารางท ี1 เปรียบเทียบค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลงั (post-                  test) ดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษ การทดสอบดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษ n Mean SD 
ก่อนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 300 15.68 2.88 หลงัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 300 23.33 5.20 

ผลต่าง (ก่อน-หลงั) 7.65 
  จากตารางที 1 เมือศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการทดสอบด้านทักษะการฟังภาษาองักฤษ ก่อนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone และหลงัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone จะเห็นวา่ หลงัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีทกัษะดา้นการฟังภาษาองักฤษมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย โดยมีผลต่างเท่ากบั 7.65 

 ภาพท ี1  ภาพแสดงค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลงั (post-                   test) ดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษ          
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ก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย หลงัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย
Mean 15.68 23.33
SD 2.88 5.2
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ตารางท ี2 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัเจตคติของนกัศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta  Stone ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ รายการ ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัเจตคต ิ
. มีความสุขทีไดใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการเรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 4.58 0.54 ดีอยา่งยงิ 
. เรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone แลว้สนุก 4.65 0.62 ดีอยา่งยงิ 
. เรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone แลว้ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 4.30 0.45 ดี 
. เรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone แลว้ทาํใหก้ลา้พดูกบัชาวต่างชาติมากขึน 

4.25 0.40 ดี 
. ทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ควรเรียนแค่  ชวัโมงต่อสปัดาห์ก็พอแลว้ 

4.35 0.49 ดี 
. ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone แลว้ทกัษะการฟังภาษาองักฤษมีพฒันาการทีดีมากขึน 4.78 0.63 ดีอยา่งยงิ 
. รู้สึกเครียดทุกครังเมือนึกถึงการเรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone 

4.92 0.75 ดีอยา่งยงิ 
. โปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียเป็นโปรแกรมทีใชง้านยาก 4.25 0.40 ดี 9. เรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone แลว้เกิดความสบัสน 4.18 0.20 ดี 

สรุป 4.47 0.49 ดี   จากตารางที 2 ระดบัเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ พบวา่ ค่าเฉลียของเจตคติของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.47   สรุปผลการวจิัย 1. จากการศึกษาเพือเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษาก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย Rosetta Stone จะเห็นว่า หลงัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย Rosetta Stone มีทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone                   ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ที 1 คือ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดักิจกรรมเสริมทกัษะฟัง-พดูภาษาองักฤษดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
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มัลติมีเดียและการใช้เทคโนโลยีเพือพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน อาศัยกระบวนการทางปัญญา (Intellectual Skills)                     คือกระบวนการทีมีองคป์ระกอบสําคญั ดา้นการรับรู้สิงเร้า (Stimulus) การจาํแนกสิงเร้าจดักลุ่มเป็นความคิดรวบยอด หรือ Concept การเชือมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์หรือหลกัการ (Rule) ดว้ยวิธีอุปนัย (Inductive) การนาํกฎเกณฑ์หรือหลักการไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย (Deductive) และการสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ (Generalization) ดังนัน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาในประเทศไทยมุ่งเนน้เพือพฒันาผูเ้รียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํ ดงันันจึงมีลกัษณะของบทเรียน ซ่อมเสริมและเกม เพอืการศึกษาซึงจูงใจผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี (อารยา เนียมลอยอา้งในศรีสกูล จิรรัตน์สกุล, 2548) 2. จากการศึกษาเรืองเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stoneในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ พบวา่ค่าเฉลียของเจตคติของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .  ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ที 2 คือเจตคติของนกัศึกษามีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทีเกียวกบัองคป์ระกอบของเจตคติ มีองค์ประกอบ  ด้าน คือ องค์ประกอบด้านปัญญา องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ด้านพฤติกรรม ซึงองคป์ระกอบทงั  ดา้นมีความสมัพนัธ์กนั เพราะเมือมีความรู้ ความคิด หรือความเชือแลว้จะทาํใหเ้กิดความรู้สึก เกิดอารมณ์ จึงส่งผลใหเ้กิดการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมในทีสุด (สุชา จนัทน์เอม, , หนา้ )  อภิปรายผล  
เมือนําผลการศึกษาการเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง ก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone และเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone มาพิจารณาประกอบกบัทฤษฎีและแนวคิดทีเกียวขอ้ง สามารถอภิปรายผลไดด้งันี จากผลการศึกษาเพือเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone พบวา่ คะแนนการทดสอบหลงัการเรียนมากกว่าก่อนการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone มีผลต่างก่อน-หลงั เท่ากบั .  เนืองจากนกัศึกษาใหค้วามสนใจและให้ความสําคญักับการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone นอกจากนีโปรแกรมนียงัสามารถดาวน์โหลดเป็นแอพพลิเคชนัผ่านโทรศัพท์มือถือได ้ซึงสอดคลอ้งกบั Byrne (อา้งใน สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์, , หนา้ ) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัไดเ้นน้ความสามารถในการใชภ้าษาเพือการสือสารได ้การฟัง-พูดจึงมีบทบาทสาํคญัในการเรียนการสอน การฝึกความเขา้ใจในการฟังมีความสาํคญัพอๆกบัการฝึกความสามารถในการพดู ดงันนัจึงควรพฒันาทกัษะทงัสองไปพร้อมๆกนั 

 กิตติกรรมประกาศ การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเพือเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone และเพือศึกษาเจตคติของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ผู ้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทีให้ค ําแนะนํา                 และอาจารยเ์บ็ญญา  อินวรรณ์ ทีกรุณาเป็นวิทยากรในการอบรม รวมไปถึงทีมงานคณะวิจยั ทีให้ความร่วมมืออนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยันี และนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปางทีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา  จ ํานวน  คน ทีเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลทีเป็น
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ประโยชน์อยา่งยงิต่อการศึกษาวจิยัครังนี ซึงผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลมาประกอบการวเิคราะห์สรุปผล ตลอดจนนาํมาประกอบการจดัทาํขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการศึกษาวจิยันีไดค้รบถว้นสมบูรณ์ ทาํให้งานวจิยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี เอกสารอ้างองิ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ. 2554. การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน. คน้จาก http//www.dtn.go.th จิราภรณ์ โกธรรม. . กิจกรรมการวดัและประเมนิผลภาษาองักฤษเดก็. กรุงเทพฯ: หนา้ต่างสู่โลกกวา้ง ชายดุา จนัทะปิดตา. . การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ชนัปีที4 โรงเรียนบวัหลวงวทิยาคม จงัหวดับุรีรัมย.์ วารสารวชิาการ Ver idian E-J ournal, Silapakorn University  (ฉบบัภาษาไทย): 197-211 พรพิมล  ริยาย และคณะ. 2555. การพัฒนาการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชันปีที 1 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่             โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี. มหาวทิยาลยันอร์ท เชียงใหม่ เยาวลกัษณ์ อภิชาตวลัลภและคณะ. 2549. ขอ้มูลพนืฐานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และการใชภ้าษาต่างประเทศใน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. (รายงานผลการวจิยั).คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ศรีสกูล  จิรรัตน์สกลุ. 2548. ผลการใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมส์ เพือฝึกทักษะการอ่านภาษาองักฤษของ นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ศึกษา ศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่สุชา จนัทน์เอม. . จิตวทิยาทวัไป. กรุงเทพมหานคร: บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช สุมิตรา องัวฒันกลุ. . วธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ สุภัทรา  อกัษรานุเคราะห์. 2530. การสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั.                   
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การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพือพฒันาทกัษะในการแก้ปัญหา ในรายวชิาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน The Use of STEM Education to Enhance Problem Solving Skills  in Physics 1 at Rajamangala University of Technology Lanna Nan 
 ศินุพล   พิมพพ์ก *  Sinupol    Pimpok1*   บทคัดย่อ   การศึกษาครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพอืพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชนัปีที  จากสาขาพืชศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาฟิสิกส์   ภาคเรียนที /  จาํนวน  คน ซึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินทกัษะในการแกปั้ญหา วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ และค่าเฉลีย     ผลการศึกษาพบวา่ ผลคะแนนการประเมินโครงงานของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัสูง และมีทกัษะในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบั พอใช ้โดยกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความสามารถดา้นการเชือมโยงความรู้ทฤษฎีกบัการปฏิบติัสูงทีสุด   คาํสําคญั : การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา, ทกัษะในการแกปั้ญหา, การใชโ้ครงงานเป็นฐาน  ABSTRACT   The purpose of this study was to investigate the use of STEM Education to enhance problem solving skills in Physics 1 at Rajamangala University of Technology Lanna Nan.  The 25 third year plant science students, Faculty of Science and Agricultural Technology at Rajamangala University of Technology Lanna Nan who enrolled in Physics 1 in  2nd semester of academic year 2017 were chosen as the simple sampling group. The instruments used for collecting data were project and problem solving skills assessment forms. The data collected was analyzed by percentage and mean.  The findings showed that the sampling group’s score of project was at high level and problem solving skills was at average level.  The domain which the sampling group gained highest score was an ability to combine theoretical knowledge with practice.  Keywords : STEM Education, Problem Solving Skills, Project-Based Learning   สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแก้ว อาํเภอภูเพียง       จงัหวดัน่าน 55000 1Department of  Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Nan, 59 Moo 13,   Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  Sinupolpimpok@gmail.com 
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บทนํา สังคมในโลกยคุปัจจุบนัมีการพฒันาการเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึงเปลียนแปลงและมีการพฒันาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการติดต่อสือสารทีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  สะดวก ความรู้มีอยูอ่ยา่งไม่จาํกดัทุกที สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาทาํใหก้ารเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่นนัตอ้งมีความพร้อมและทกัษะทีจาํเป็นในการเรียนรู้ของศตวรรษที 21 การศึกษาวิทยาศาสตร์นบัเป็นปัจจยัลาํดบัตน้ ๆ ทีควรไดรั้บการพฒันาและจากการศึกษาพบวา่การศึกษาวิทยาศาสตร์อยา่งมีคุณภาพจะสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา รวมทงัการสือสารและการทํางานเป็นทีมได้  โดยเฉพาะอย่างยิงถ้าจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจเกียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์รวมทงัส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบติัดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (สุพรรณี, ) ดังนนัการพฒันาการเรียนการสอนเพอืใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ เกิดทกัษะกระบวนการ และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ สามารถทาํไดโ้ดยจดัใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมมากทีสุดและไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ผูส้อนจึงเป็นผูที้มีบทบาทสําคญัอยา่งยิงในการส่งเสริมการเรียนรู้และจดักิจกรรมเพือพฒันาผูเ้รียน (รพพีรรณ  และนวลศรี, 2557 )  วชิาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พนืฐานทีสาํคญัวชิาหนึงในระดบัอุดมศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเกษตรศาสตร์ วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาทีศึกษาเกียวกบัความจริงทีเกิดขึนในธรรมชาติ เขา้ใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเกิดขึน โดยตอ้งอาศยัการคิดหาเหตุผลและคน้ควา้เพืออธิบายลกัษณะทีเป็นเหตุผลทางกายภาพของวตัถุ และมุ่งหวงัให้สามารถนําไปต่อยอดทางความคิดเป็นเป็นการประยกุตค์วามรู้เพือสร้างสรรค์ผลงานดา้นวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาในอนาคตได ้แต่ในสภาพปัจจุบนัจะพบวา่มีปัญหาเกียวกบัผลการศึกษาของผูเ้รียนรายวชิาฟิสิกส์เกิดขึน จากการศึกษาการวิจยัและประสบการณ์ของผูว้ิจยัทีสอนรายวิชานีมากกวา่ 10 ปีพบวา่ปัจจยัหนึงทีมีต่อผลสัมฤทธิทางเรียนของผูเ้รียน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนทงัภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอนวิชาฟิสิกส์รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตอ้งเป็นลกัษณะทีดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนได ้ทาํให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากทีสุด และสามารถทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าสิงทีเรียนไม่ใช่เรืองไกลตวั ให้การเรียนรู้เกิดขึนทีตวัผูเ้รียนเพือให้ผูเ้รียนสร้างและหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยมีการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอื้น มิใช่เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งโดดเดียว (ประมวล , ) และผูเ้รียนไม่สามารถนาํความรู้ในวิชาฟิสิกส์ไปเชือมโยงแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน อาจเป็นเพราะผูส้อนเนน้การสอนแบบบรรยาย ทาํให้ผูเ้รียนเน้นท่องจาํและแกปั้ญหาโจทยม์ากเกินไป เรียนไม่สนุก เขา้ใจเนือหาไดย้ากและเกิดเจตคติไม่ดีต่อรายวิชาฟิสิกส์ จากการศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนของผูว้ิจยัพบว่า สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาทีบูรณาการความรู้ใน  สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเนน้การนาํความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทงัการพฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต และการทาํงาน ช่วยผูเ้รียนสร้างความเชือมโยงระหวา่ง  สหวิทยาการ กบัชีวิตจริงและการทาํงาน การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ทีไม่เน้นเพียงการท่องจากทฤษฎีหรือ    กฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเขา้ใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านนัผ่านการปฏิบติัให้เห็นจริงควบคู่กบัการพฒันาทกัษะการคิด ตงัคาํถาม แกปั้ญหาและการหาขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้คน้พบใหม่ๆ พร้อมทงัสามารถนาํขอ้คน้พบนนัไปใชห้รือบูรณาการกบัชีวิตประจาํวนัได ้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลกัษณะ     ประการไดแ้ก่  (1)  เป็นการสอนทีเน้นการ   บูรณาการ ( ) ช่วยผูส้ร้างความเชือมโยงระหวา่งเนือหาวิชาทงั  กบัชีวิตประจาํวนัและการทาํอาชีพ ( ) เนน้การพฒันาทกัษะในศตวรรษที  ( ) ทา้ทายความคิดของผูเ้รียน ( )  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น และความเขา้ใจทีสอดคลอ้งกบัเนือหาทงั  วิชา จุดประสงค์ของการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นวา่วิชาเหล่านนัเป็นเรืองใกลต้วัทีสามารถนาํมาใชไ้ดทุ้กวนั 
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ดงันันเมือผูว้ิจยัเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ทีเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพสําหรับนกัศึกษาสาขาพืชศาสตร์  การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ 1 จะประกอบดว้ยภาคบรรยายเพียงอยา่งเดียว ซึงการจดัการเรียนการสอนมีจุดประสงคที์สาํคญัคือใหผู้เ้รียนฝึกและทาํความเขา้ใจกบักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีจาํเป็นต่อการศึกษาคน้ควา้หรือแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติ ฝึกทังดา้นความคิดและดา้นลงมือปฏิบัติจริง โดยฝึกเชือมโยงความรู้ภาคทฤษฎีเขา้กับสถานการณ์จริง ผูว้จิยัจึงสนใจทีจะนาํการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามาใชใ้นรายวชิาฟิสิกส์ 1 ทีจดัให้กบันกัศึกษาจากสาขาพชืศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน และไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานในการจดัการสอนแบบสะเตม็  วธิีดําเนินการวิจัย 1. วตัถุประสงค์การวจิัย เพือพฒันาทักษะในการแกปั้ญหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2. ขันตอนการทาํวจิยั 2.1 การวิจยันีเป็นการวิจยัในชนัเรียน ทีใช้การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดบัการบูรณาการแบบขา้มสาขาวชิา โดยการจดัการเรียนรู้ทีให้นกัศึกษาเชือมโยงความรู้และทกัษะทีเรียนรู้จากวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์กบัชีวติจริง โดยประยกุตค์วามรู้และทกัษะเหล่านนัในการแกปั้ญหาทีเกิดขึนจริงในชุมชนหรือสงัคม และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตวัเอง ผูส้อนกาํหนดกรอบของปัญหากวา้งๆ ใหน้กัศึกษาและใหน้กัศึกษาระบุปัญหาทีเฉพาะเจาะจงและวธีิการแกปั้ญหาเอง โดยกาํหนดกรอบของปัญหาดงันี  (1) ปัญหาหรือคาํถามทีนกัศึกษาสนใจ  (2) กาํหนดหลกัฐานของการดาํเนินการของตนเองในแต่ละขนั  (3) ความรู้เดิมของนกัศึกษา ผา่นกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities)   2.2 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชนัปีที  จากสาขาพชืศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาฟิสิกส์   ภาคเรียนที /  จาํนวน  คน ซึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย เครืองมือทีใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินทกัษะในการแกปั้ญหา วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ และค่าเฉลีย  2.3 นิยามของ STEM ในการศึกษาครังนีกาํหนดดงันี   S (Science) หมายถึง ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทีนักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชาหรือ โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)   T (Technology) หมายถึง กระบวนการทาํงานทีมีการประยกุต์ศาสตร์สาขาอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง มาใชใ้นการแกปั้ญหา ปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาสิงต่าง ๆ เพือตอบสนองความตอ้งการ หรือความจาํเป็นของมนุษย ์โดยใชค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   E (Engineer ing) หมายถึง การสร้างสรรค์นวตักรรมหรือสร้างสิงต่าง ๆ เพืออาํนวยความสะดวกต่อมนุษย ์โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิน                 งานนนั ๆ   M (Mathematics) หมายถึง การคาํนวณ ทีนาํมาใชก้ารสร้างสรรคน์วตักรรมหรือชินงาน  
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2.4 กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาผา่นกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities)  ระยะเวลา 15 สปัดาห์  สัปดาห์ท ี1-3 ผูว้จิยัไดอ้ธิบายและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการแกปั้ญหาให้นกัศึกษาโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสะพานรักราชมงคลลา้นนา กิจกรรมเวลาแห่งความสุข กิจกรรมกระป๋องอศัจรรย ์กิจกรรมสมดุลแห่งหยิน   หยาง เป็นตน้  

                                ภาพท ี  กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการคิดและการแกปั้ญหา 
สัปดาห์ที 4-5 ผูว้ิจัยอธิบายกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities) ให้กับกลุ่มตัวอย่าง และกาํหนดการรายงานความก้าวหน้าของการทําโครงงานจํานวน 5 ครังเพือรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและแก้ไขชินงาน                  โดยกําหนดให้สร้างชินงานทีใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์และเชือมโยงกับความรู้ด้านการเกษตร และร่วมกันกับนักศึกษากาํหนดใหบ้นัทึกประชุมเป็นหลกัฐานของการดาํเนินการของกลุ่มในแต่ละขนั สัปดาห์ท ี7  กลุ่มตวัอยา่งรายงานความกา้วหนา้ครังที 1 พร้อมกบัส่งบนัทึกการประชุมการแบ่งหนา้ทีรับผดิชอบการทาํงาน และประชุมกลุ่มตวัอยา่งนาํเสนอจะทาํโครงงาน เรืองต่าง ๆทีสนใจของแต่ละกลุ่ม  สัปดาห์ท ี 8 กลุ่มตวัอยา่งรายงานความกา้วหนา้ครังที 2 พร้อมกบัส่งบนัทึกการประชุมการวางแผนงาน การสืบคน้ขอ้มูล การออกแบบชินงาน สัปดาห์ท ี11 กลุ่มตวัอยา่งรายงานความกา้วหนา้ครังที 3 พร้อมกบัส่งบนัทึกการประชุมการจดัทาํชินงานทีเสร็จสมบูรณ์ สัปดาห์ท ี 14 กลุ่มตวัอยา่งรายงานความกา้วหนา้ครังที 4 พร้อมกบัส่งบนัทึกการประชุมการจดัทาํชินงานทีเสร็จสมบูรณ์และแกไ้ขตามขอ้แนะนาํ พร้อมกบัรายงานฉบบัสมบูรณ์ สัปดาห์ท ี15 กลุ่มตวัอยา่งนาํเสนอโครงงาน ในรูปแบบนิทรรศการ    
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ภาพท ี2 การนาํเสนอโครงงานในรูปแบบนิทรรศการตามแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบสะเตม็ศึกษา  2.5 เครืองมือทีใชท้าํการวจิยั  ประกอบดว้ย      2.5.1  รายงานบนัทึกการประชุมกลุ่มของนกัศึกษา      . .    แบบประเมินการออกแบบและสร้างชินงาน มีรายการประเมินประกอบด้วย การใช้หลักการทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ ทางวิศวกรรม ความสาํเร็จของงาน ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ การวางแผนและการทาํงานร่วมกนั ความคิดสร้างสรรค ์และความคิดวิเคราะห์วจิารณ์       2.5.3 แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นการประเมินหลงัเรียนโดยจดัทาํโครงงานเกียวกบัการแกปั้ญหา เรือง การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางฟิสิกส์เพอืการเกษตร กลุ่มละ 1 โครงงาน โดยการวดัผลใชแ้บบประเมินโครงงานโดยผ่านผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาโดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) คะแนน 15 คะแนน  2.  สถิติทีใชใ้นการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ และค่าเฉลีย         



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  465  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ผลและวจิารณ์ผล ตารางท ี1 แสดงผลการประเมินทกัษะการแกปั้ญหา ประเด็นประเมิน คะแนนตามเกณฑ ์ ร้อยละ ระดบัคุณภาพ ระบุปัญหา 1.71 57.14 พอใช ้เสนอแนวทางการแกปั้ญหา 1.86 61.90 พอใช ้เลือกแนวทางการแกปั้ญหา 1.57 52.38 พอใช ้เชือมโยงความรู้ทฤษฎีสู่การประยกุตใ์ช ้ 2 66.66 พอใช ้
การนาํเสนอ 1.86 61.90 พอใช ้เฉลีย  X  1.80 60 พอใช ้   จากตารางที 1  นกัศึกษามีทกัษะความสามารถในการแกปั้ญหา  อยูใ่นระดบัพอใช ้  60%X   ถา้พิจารณาเป็นรายดา้นจากค่าเฉลียของคะแนนความสามารถมากทีสุดไปนอ้ยทีสุดไดด้งันี นักศึกษามีความสามารถในการเชือมโยงความรู้ทฤษฎีทางฟิสิกส์ไปสู่การประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรอยู่สูงทีสุด  66.66%X  รองลงมาคือการเสนอแนวทางการแกปั้ญหาและการนาํเสนอตามลาํดบั  61.90%X    จากการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา ผา่นกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities) พบวา่  ) การออกแบบและสร้างโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งดาํเนินการตามนิยามสะเตม็ศึกษาดงันี ทบทวนความรู้วชิาฟิสิกส์ทีเกียวขอ้ง (S=Science) การเคลือนทีแนวราบ การเคลือนทีในแนวดิง กฎการเคลือนที งานพลงังาน กลศาสตร์ของไหล ไฟฟ้าเบืองตน้ พลงังานทดแทน การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตทีเกียวขอ้ง (T=Technology) ในการออกแบบชินงาน             การเลือกใชว้สัดุทีมาประกอบชินงาน (E=Engineering) โดยการคาํนวณปริมาณตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้ง (M=Mathematics)  ) ผลประเมินการออกแบบและสร้างชินงานของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่   . มีการใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในทาํโครงงานของกลุ่มตวัเอง   .มีความเขา้ใจทีถูกตอ้งในภาพรวม   . สามารถทาํงานสาํเร็จภายในเวลาทีกาํหนด และเป็นไปตามเงือนไข   . มีการออกแบบวธีิการทดสอบประสิทธิภาพโครงงานและปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ   .มีการวางแผนและการทาํงานร่วมกนั มีการประชุมเพอืการวางแผนการทาํงาน แบ่งหนา้ที ความรับผิดชอบ   . มีการอภิปรายและลงขอ้สรุปร่วมกัน ในประเด็นปัญหาทีพบและทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการทาํงานออกแบบและพฒันาโครงงานของกลุ่มตวัเอง  สรุปผลการวจิัย  การวจิยัเรืองการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาเพอืพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหาในรายวชิาฟิสิกส์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาเพือพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหาในรายวชิาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่านทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์   ภาคเรียนที /  จาํนวน  คน ซึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย เครืองมือที
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ใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินทกัษะในการแกปั้ญหา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ และค่าเฉลีย   ผลการวจิยัพบวา่   1. ความสามารถในการแกปั้ญหา เรือง การประยกุต์ใชค้วามรู้ทางฟิสิกส์เพือการเกษตร ของนักศึกษาทีจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเตม็ศึกษา โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานภาพรวมพบวา่นกัศึกษามีความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัพอใช ้ เมือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัศึกษามีความสามารถในการเชือมโยงความรู้ทฤษฎีสู่การประยกุตใ์ชเ้ป็นลาํดบัที 1 และความสามารถในการเลือกแนวทางการแกปั้ญหาเป็นลาํดบัสุดทา้ย  2. การนาํการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดบัการบูรณาการแบบขา้มสาขาวชิา ผา่นกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities) โดยการจดัการเรียนรู้ทีให้นักศึกษาเชือมโยงความรู้และทักษะทีเรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์กบัชีวิตจริง โดยประยุกตค์วามรู้และทกัษะเหล่านนัในการแกปั้ญหาทีเกิดขึนจริง และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตวัเอง และศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ      สะเต็มศึกษา ทีสอดคลอ้งกบั นิยามของ STEM ในการศึกษา คือ S (Science) พบในส่วนการทบทวนความรู้และนาํหลกัการดา้นวิทยาศาสตร์มาใช ้ส่วนของ T(Technology) คือ การสืบคน้ขอ้มูลในเรืองทีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้หลายๆ แหล่ง ส่วนของ E (Engineering ) ดา้นวิศกรรมศาสตร์   พบในส่วนการสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงานของแต่ละกลุ่ม โดยอาศยัความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยมีาประยกุตแ์ละ M(Mathematics) พบในส่วนการคาํนวณในการสร้างสรรคส่์วนต่าง ๆของโครงงานของแต่ละกลุ่ม    กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณหัวหนา้สาขาวทิยาศาสตร์และคณาจารยส์าขาวทิยาศาสตร์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ทีให้การสนบัสนุนผูว้จิยัในการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities) และขอขอบคุณนกัศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ชนัปีที 3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ทีให้ความร่วมมืออย่างดียิง ทีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนี  เอกสารอ้างองิ จํารัส อินทลาภาพร, มารุต พัฒผล, วิชัย วงษ์ใหญ่  และศรีสมร พุ่มสะอาด. (2558). การศึกษาแนวทางการจัดการ เรียน รู้ตามแ นวสะเต็ม ศึกษ าสาห รับ ผู ้ เรียน ระดับ ป ระถมศึกษ า.วารสารวิช าการ Veridian E-Journal,  Slipakorn University สาขามนุษยศาสตร์สงัคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(1), 61-74. ประมวล ศิริผนัแกว้ . (2541). การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ทีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้. สสวท. 103:8 รพีพรรณ พงษ์ปลืม และนวลศรี ชํานาญกิจ. (2557). การพฒันาชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน บูรณาการสําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ, 4(7), 11-24. สุพรรณี ชาญประเสริฐ. (2557). สะเตม็ศึกษากบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที 21. สถาบนัส่งเสริมการสอน วิท ยาศ าส ต ร์และเทคโนโลย,ี 42(186), 3-5. 
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อภิสิทธิ ธงไชย. (2556). สะเตม็ศึกษากบัการพฒันาการศึกษาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์และ ค ณิ ต ศ าส ต ร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารสมาคมครูวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่ง ประเทศไทย, 19, 15-18.  Billiar, K., Hubelbank, J. , Oliva, T., & Camesano, T. ( 2 0 1 4 ) .  Teaching STEM by design. Advance in Engineering  Education, 4(1), 1-21. Hathcock, S. J., Dickerson, D. L., Eckhoff, A., & Katsioloudis, P. (2014). Scaffolding for creative product possibilities in a design-based STEM activity. doi:10.1007/s11165-014-9437-7                               
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร Guidelines for  Quality Development in Learning and Teaching Ar rangements of Discrete Mathematics for  Faculty of Industr ial Education, RMUTP  อมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ *  Umpaporn   Peerawanichkul1*  บทคัดย่อ   การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือหาแนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์      ดิสครีตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัใช้ขอ้มูลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของนกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทีลงทะเบียนเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสตรีต ปีการศึกษา 2556-2560 จาํนวน 76 คน เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน สถิติทีใชค้ือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนือหา  ผลการวิจยัพบวา่ ในปีการศึกษา 2556-2560 นกัศึกษาประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.51, . .SD = 0.72) ส่วนแนวทางการพฒันาคุณภาพการเรียน   การสอน พบวา่ ผูส้อนควรให้ขอ้มูลและแนะนําแหล่งคน้ควา้หาความรู้ เพือให้ผูเ้รียนศึกษาความรู้เพิมเติม มีการปรับปรุงสือการสอนให้ทันสมยั พฒันาสือนวตักรรมเทคโนโลยีช่วยสอนใหน้กัศึกษาสามารถนาํไปทบทวนนอกห้องเรียนได ้และส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการฝึกปฏิบตัิเพมิมากขึน  คาํสําคญั : การพฒันาคุณภาพ; การจดัการเรียนการสอน; คณิตศาสตร์ดีสตรีต          
1 สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต      กรุงเทพมหานคร   1 Department of computer engineering, Faculty of industrial education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Vachira    Phayaban, Dusit, Bangkok, District, Province 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : umpaporn.p@rmutp.ac.th 
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ABSTRACT   This research aimed to find guidelines for quality development in learning and teaching arrangements of discrete mathematics for faculty of industrial education. The sample was used to evaluate the quality of teaching and learning of computer engineering 76 students enrolled in the Mathematics curriculum for the year 2013-2020.  The instrument used in this study was questionnaires evaluation of teaching quality. The statistics used in data analysis were a percentage, average, standard deviation. The study found that the academic year 2556-2017, the students assessed the quality of the teaching of the discrete mathematics curriculum at a high level ( x =  4.51, . .SD =  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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บทนํา คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยงิต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถีถว้น รอบ คอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม อีกทงัยงัเป็นเครืองมือในการศึกษาศาสตร์อืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ขึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) อีกทงัคณิตศาสตร์ยงัถูกจดัวา่เป็นศาสตร์สัมบูรณ์ ทีไมจ่าํไม่เป็นตอ้งมีการอา้งถึงจากโลกภายนอก ซึงนกัคณิตศาสตร์กาํหนดและพิจารณาโครงสร้างบางประเภท สําหรับใชใ้นคณิตศาสตร์เองโดยเฉพาะ เนืองจากโครงสร้างอาจทาํใหส้ามารถอธิบายสาขายอ่ย ๆ หลาย ๆ สาขาไดใ้นภาพรวม หรือเป็นประโยชน์ในการคาํนวณพนืฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ดีสคริต เป็นรายวิชาทีมีความสําคญักับการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนืองจากเป็นพืนฐานความรู้เกียวกบัคณิตศาสตร์ทีจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์บนพนืฐานของ ตวัดาํเนินการทางตรรกศาสตร์ และตอ้งมีการแกปั้ญหาบนพนืฐานของหลกัการคาํนวณทางคอมพิวเตอร์ ดงันนั    การเรียนการสอนตอ้งมีการพฒันาความคิดของผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วน รอบ คอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกําหนดไวใ้นหลักสูตรการศึกษานัน นอกจากจะขึนอยูก่บัตวัผูเ้รียน ครูผูส้อน และสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาแลว้ ยงัมีปัจจยัสาํคญัทีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพยิงขึน คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ ผูส้อนจาํเป็นตอ้งศึกษาและพฒันาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัเนือหาและผูเ้รียน โดยเฉพาะเนือหาทีผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ใจยาก ดงันนัการพฒันาศกัยภาพของบุคคลในดา้นการสือสาร การสืบเสาะและเลือกสรรสารสนเทศ การตงัขอ้สมมติฐาน การให้เหตุผล การเลือกใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการแกปั้ญหา และยงัเป็นพนืฐานในการพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทงัวชิาการดา้นอนืๆ ดว้ย  ดงันันการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนันเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทียึดหลกัการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน เพอืช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด เนืองจากการมีส่วนร่วมสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น ความกระฉบักระเฉง และความตืนตวัในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และความสามารถในการเรียนรู้แบบนาํตนหากผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกขนัตอน ตงัแต่ขนัการวางแผนการเรียนรู้ ขนัทาํกิจกรรมการเรียนรู้ และขนัประเมินผลการเรียนรู้   ดงันันเพือให้การจดัการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสครีตมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนเขา้ใจเรียนได้ง่ายขึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจหาแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีต โดยศึกษาจากการเรียนการสอนทีผา่นมา เพือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขการเรียนการสอนในปัจจุบนัให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนทางดา้นคณิตศาสตร์ต่อไป  วตัถุประสงค์ของการวจิัย เพือหาแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จาํนวน 254 คน  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสตรีต ปีการศึกษา 2556-2560 จาํนวน 76 คน โดยวธีิสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง   2. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีตของสํานักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สํานักงานส่งเสริมงานวชิาการและงานทะเบียน, 2560) จาํนวน 12 ขอ้ และแบบสอบถามเกียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดีสครีต เป็นลกัษณะแบบปลายเปิด จาํนวน 4 ขอ้  3. การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวิจยั 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน  2. กาํหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมกับองค์ประกอบการจดัการเรียนการสอน เพือให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้3. สร้างแบบสอบถามเกียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสครีต เป็นลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด จํานวน 4 ข้อ ประกอบไปด้วย เนือหาทีใช้สอน กิจกรรมการเรียนการสอน สือการสอน และการวดัและประเมินผล 4. นําแบบประเมินและแบบสอบถามทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับวตัถุประสงค ์ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ อยูร่ะหวา่ง . -.  แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ จากนนันาํไปทดลองกบักลุ่มทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 25 คน เพอืตรวจสอบความถูกตอ้งและภาษาทีใช ้และทาํการหาค่าสัมประสิทธิ ความเชือมนัเท่ากบั 95%  6. นาํแบบประเมินและแบบสอบถามการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสครีตทีสมบูรณ์แลว้ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป และนาํขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล  4. การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล  ผูว้ิจัยได้ทําการวิเคราะห์ขอ้มูลทีรวบรวมจากแบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตทาง Online ระหวา่งปีการศึกษา 2556-2560 นาํมาวเิคราะห์ตามหลกัสถิติ ดงันี        
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 1.  นาํขอ้มูลมาคาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชค้่าคะแนนเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( . .SD ) โดยกาํหนดลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดบั ดงันี        ระดบัคะแนน   ความพึงพอใจ    5   ดีมาก    4   ดี    3   พอใช ้   2   นอ้ย    1   นอ้ยทีสุด  2.  นาํขอ้มูลทีไดจ้าการวิเคราะห์การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาเทียบกับเกณฑ์การแปลผล ดงัต่อไปนี            ค่าเฉลีย   ระดบัสภาพปัญหา  4.51 – 5.00   ดีมาก  3.51 – 4.50   ดี  2.51 – 3.50   พอใช ้ 1.00 – 2.50   ตอ้งปรบัปรุง                     



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  473  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ผลการวจิัย   ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตของ                    คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ผลการวจิยั พบวา่ 

 ภาพท ี1 ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีต ปีการศึกษา 2556-2560    จากภาพที 1 ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีต ปีการศึกษา 2556-2560 พบวา่ นกัศึกษาทีเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซึงเป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาในรายวชิาตอ้งไม่ตาํกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 ทุกปีการศึกษา และเมือพิจารณาถึงแบบสอบถามการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดีสครีตเพอืนาํมาเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ทงั 4 ดา้น ดงัตารางที 1 ตารางท ี1 ผลการวเิคราะห์การเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดีสครีต รายละเอียด จาํนวน (ความถี) 1. เนือหาทีใชส้อน   ควรใหข้อ้มูลและแนะนาํแหล่งคน้ควา้หาความรู้ 45 เนือหามีความหลายหลาย 34 มีแบบฝึกหดัและเฉลยเพมิเติม 31 2. กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการฝึกปฏิบติัเพมิมากขึน    23   

4.51 4.44

4.79
4.87

4.51

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
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ตารางท ี1 ผลการวเิคราะห์การเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดีสครีต (ต่อ) รายละเอียด จาํนวน (ความถี) เนน้กิจกรรมทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 13 มีการจดักิจกรรมทีร่วมกลุ่มกนัทาํงานเพมิมากขึน 10 3. สือการสอน  มีการปรับปรุงสือการสอนใหท้นัสมยั 20 พฒันาสือการสอนแบบ Online  10 มีใบงานและแบบฝึกหดัใหห้ัดปฏิบติั 4 4. การวดัและประเมินผล  มีการวดัผลตามสภาพจริง 5 เมือทาํการวดัผลควรแจง้ผลการทดสอบใหก้บันกัศึกษาไดรั้บทราบ 3    จากตารางที 1 แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสคริต พบวา่ ผูส้อนควรให้ขอ้มูลและแนะนําแหล่งค้นควา้หาความรู้ เพือให้ผูเ้รียนศึกษาความรู้เพิมเติม มีการปรับปรุงสือการสอนให้ทันสมัย พัฒนาสือนวตักรรมเทคโนโลยช่ีวยสอนใหน้กัศึกษาสามารถนาํไปทบทวนนอกหอ้งเรียนได ้และส่งเสริมให้นกัศึกษามีการฝึกปฏิบตัิเพิมมากขึน     สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษา พบวา่ การจดัการเรียนการสอนทีผา่นมาผูเ้รียนมีความพึงพอใจตอ่การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก และผูเ้รียนตอ้งการใหผู้ส้อนปรับปรุงวิธีการสอน สือการสอน และกิจกรรมการสอน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุวรรณา จุย้ทอง (2558) กล่าวไวว้่า เทคนิคการสอนครูสอนคณิตศาสตร์ทีดี ตอ้งมีการนําเขา้สู่บทเรียน  ตงัคาํถาม ใช้วาจากริยาท่าทางสือความหมาย และเนน้การใชสื้อการสอน กระบวนการกลุ่ม เพอืพฒันการคิดของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บรรจง  พลขนัธ์ และคณะ (2555)  ทีไดท้าํการวิจยัแนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลยัอาชีพวาปีปทุม พบว่า สถานศึกษาควรจดัการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและเน้นการปฏิบติัจริง จัดหลกัสูตรทีหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของผู ้เรียน ครูผู ้สอนควรจัดทําแผนการสอนทีเน้นการบูรณาการหลักการทางวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนดว้ย  ดงันนั แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดีสคริตทีมีประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบนนั ผูส้อนควรเนน้การจดัการเรียนการสอนทีฝึกใหคิ้ดวเิคราะห์ มีการนาํสือการสอนทีทนัสมยัทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา เช่น Google Classroom, E-learning  ข้อเสนอแนะ  1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้  ผูส้อนและผูที้เกียวขอ้งควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้การสืบเสาะใหผู้เ้รียนไดมี้การแกไ้ขปัญหา มีการตงัขอ้สมมติฐาน การใหเ้หตุผล และการเลือกใชว้ธีิการคิดอยา่งเป็นระบบ  2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังตอ่ไป  ควรมีการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนทีหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียน และมีการเปรียบเทียบวิธีการสอนทีแตกต่างกนัเพอืใหไ้ดว้ธีิการสอนทีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวเิคราะห์ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
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กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั และนักศึกษา              คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มา ณ ทีนี    เอกสารอ้างองิ บรรจง พลขนัธ์, ศิริ ถีอาสนา และจาํเนียร พลหาญ. 2555. แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัอาชีพวาปีปทุม. วารสารวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. 4(1) : 89-107. ฟาฏินา วงศ์เลขา. 2553. การเรียนคณิตศาสตร์ :  ความจําเป็นทีไม่ควรมองข้าม. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรม แหล่งทีมา: http://social.obec.go.th/node/22, 2 พฤษภาคม 2561. สุวรรณา จุ ้ยทอง. 2558. การศึกษาวิธีสอน เทคนิคการสอน และพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ของครูผู ้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน ในจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัสระแกว้และจงัหวดัอ่างทอง. วารสารวจิัยและพฒันา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 10(1) : 156-168. สํานักงานส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน. 2560. แบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร.                       
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การพฒันาคู่มือและการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาองักฤษจากเกม  Overwatch The Guidebook Development and Studying of English Vocabulary toward Overwatch Game  จุไรรัตน์  สวสัดิ *     เสน่ห์  สวสัดิ       และ  วงศกร เพชรอาวธุ 3 Churairat  Sawad1*     Sanae  Sawad2   and  Whongsakorn Petarwut 3  บทคัดย่อ   การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พอื สร้างคู่มือสาํหรับการเล่นเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย สาํหรับผูเ้ล่นเกมและผู ้ทีตอ้งการเรียนรู้คาํศพัทเ์พิมเติมภายในเกม และ เพือประเมินความรู้ดา้น คาํศพัท์และประเมินความพึงพอใจจากการใชคู้่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ ผูที้เล่นเกม Overwatch จาํนวน 20 คน ซึงเป็นกลุ่มตัวอย่างทีได้มาแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครืองมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย แบบทดสอบก่อนและหลงัการอ่าน คู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน        ผลการวิจัย การสร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย ได้รวบรวมคาํศัพท์ทีใช้ภายในเกมมาจัดเรียงตามหลกัการใชพ้จนานุกรมเพอืให้ง่ายต่อการเปิดคน้หา และยงัมีการแบ่งประโยคทีใชภ้ายในเกมออกเป็นช่วงๆ ตามการใชง้านเพือใหส้ะดวกต่อการนาํไปใชใ้นการสนทนาและยงัมีการแทรกขอ้มูลเกียวกบัตวัละครภายในเกมอีกดว้ย ผลจากแบบทดสอบพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนการ ทดสอบคาํศพัท์ภาษาองักฤษเพิมขึนหลงัจากการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย โดย คะแนนเฉลียก่อนการอ่านคู่มืออยู่ที 5 คะแนน และหลังการอ่านคู่มือเฉลียอยู่ที 10 คะแนน ผลจาก แบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใชคู้่มือมีค่าเฉลียอยูที่ 4.22 ซึง ถือวา่อยูใ่นระดบัมาก     คาํสําคญั : การพฒันา, คาํศพัท์ภาษาองักฤษ,  เกม Overwatch          
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ABSTRACT   The research aimed to create The Guidebook of playing Overwatch Game Thai Version for players  who need to know in game vocabulary and to evaluate vocabulary knowledge and evaluate the satisfaction of The Guidebook Overwatch Game Thai version. The samples in this research were 20 purposive sampling players of the overwatch game. The instruments used were The Guidebook Overwatch Game Thai version, pre and posttest of The Guidebook Overwatch Game Thai version and satisfaction questionnaire for The Guidebook Overwatch Game Thai version. The statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation.        The results were as follows: The Thai version of the Overwatch Game contained a collection of terms used to play the game, sorted by dictionary for easy searching and continued to be used exclusively for games. It was easy to use in game’s conversation and also contained information about the characters within the game as well. The score of posttest was mean 10 score from  pretest mean at 5 score and satisfaction questionnaire found that the samples’ satisfaction to The Guidebook Overwatch Game Thai version mean 4.22 in high level.  Keywords : Development,  English Vocabulary,  Overwatch Game   
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บทนํา  ปัจจุบันสือออนไลน์มีบทบาทเขา้มามีบทบาทกับสังคมเป็นอย่างมากทงัในเรืองการทาํงาน และการดาํรงชีวิต เยาวชนก็เป็นกลุ่มหนึงทีใชสื้อประเภทนี ซึงสือออนไลน์นนั สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และรวดเร็ว ทาํให้เยาวชนไดพ้บกบัสือออนไลน์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เฟสบุ๊คส์ ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม เพลง คลิปวิดีโอ และเกม เป็นตน้ ซึงโลกออนไลน์ทาํให้สือเหล่านีแผ่ขยายออกไปอยา่งรวดเร็ว จากปากต่อปาก จากการแชร์ต่อๆ กนัทาํให้เกิดเป็นกระแสขึนมา ในบางครังสือออนไลน์ทีเยาวชนไดรั้บมานนัอาจจะมาจากภาษาต่างประเทศ บางครังสือทีไดรั้บอาจจะอ่านไม่ออกเลย หรืออา่นออกบา้ง ไม่ออกบ้างแต่สือเหล่านีก็ช่วยให้เยาวชนได้พฒันาคาํศัพท์หรือความรู้ดา้นภาษาของประเทศนันๆ  เกมก็ถือเป็นอีกสือออนไลน์ทีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน   ยคุสมยัก่อน การจะเล่นเกมออนไลน์ไดต้วัเกมตอ้งมีการสร้างเซิฟเวอร์ในประเทศไทยหรือค่ายต่างๆ ในประเทศไทย ไปซือลิขสิทธิของแต่ละเกมมาแลว้นาํมาแปลเป็นภาษาไทย ตวัอยา่งภาษาตน้ฉบบัทีนาํมาแปลไดแ้ก่ จีน เกาหลี ญีปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ประเทศเหล่านี มักจะผลิตเกมทีมีคุณภาพออกมา มากมายให้ผู ้คนได้เล่นและจับจอง                         เกม Overwatch ถือเป็นหนึงในเกมทีผลิตจากคนอเมริกา ทีมีตน้ฉบบัเกมเป็นภาษาองักฤษ  เกม Overwatch นนัถือเป็นเกมออนไลน์แนว FPS-MMORPG ทีไดรั้บความนิยมมากทีสุดในโลก และไดรั้บการโหวตให้เป็น Game of The Year ปี  ซึงตวัเกมนนัเป็นระบบทีให้ผูเ้ล่นจาก หลายๆชาติเขา้มารวมตวักนั ตวัเซิร์ฟเวอร์จะแบ่งออกเป็น  เซิร์ฟเวอร์ดว้ยกนัดงันี เซิร์ฟเวอร์ อเมริกา ยโุรป และเอเซีย ตวัเกมนนัรองรับภาษาไดห้ลากหลายเช่น ภาษาองักฤษ ภาษาญีปุ่น ภาษาจีน และภาษาเกาหลี เป็นตน้ แต่ยกเวน้ภาษาไทยทีตวัเกมยงัไม่มีระบบรองรับ ซึงในบางครัง เป็นปัญหาสาํหรับผูที้ตอ้งการเล่นเกมนี ส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดจากการแปลคาํอธิบาย  วธีิการเล่นหรือคาํเตือนที เป็นภาษาองักฤษไม่ออกหรือบางคนไม่สนใจเพราะคิดวา่ไม่ใช่ภาษาไทย เลยไม่จาํเป็นทีจะตอ้งอ่าน แต่ หารู้ไม่วา่การสอนเกียวกบัตวัเกมนนัมีประโยชน์มากๆ สาํหรับผูที้เล่นเกมแนวนีเป็นครังแรก นอกจากปัญหาทีเกียวกับการอ่านคาํอธิบายแลว้ยงัมีปัญหาเกียวกับการสือสารด้วย เนืองจากเกม Overwatch เป็นเกมทีสามารถรวมผูเ้ล่น จากหลายประเทศทาํให้การใช้ภาษาไม่ใช่มีแค่ภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่แลว้จะใช้ภาษาองักฤษเป็นส่วนมาก การเล่นเกมแนว MMO (Massive Multiplayer Online หมายถึงเกมทีตอ้งเล่น ร่วมกับผูเ้ล่นอืนจาํนวนมากกวา่  คน) นนัจาํเป็นอยา่งยงิสาํหรับการสนทนากบัเพือนร่วมทีมเพือนาํไปสู่ชยัชนะ บางครังทีเราพบเจอผูเ้ล่นไทยแต่ไม่มีการสนทนาร่วมกบัทีมเลยอาจจะเป็นเพราะ เหตุผลทีวา่ ฟังไม่ออกหรืออ่านขอ้ความทีเป็นภาษาองักฤษไม่ได้ทงัๆ ทีส่วนใหญ่ คาํศพัท์ทีใชน้ันจะ เป็นคาํศพัท์พืนฐานง่ายๆ ก็ตาม ดงันันผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาและพฒันาคู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลภาษาไทยเพือให้ผู ้ทีนิยมเล่นเกมออนไลน์ไดมี้ความรู้เกียวกบัคาํศัพท์เพิมเติมหรือเพิมความเขา้ใจเกียวกบัระบบและ คาํศพัทภ์ายในเกม Overwatch เพิมมากขึนและสามารถนาํคาํศพัทเ์หล่านนัมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้  วตัถุประสงค์ของการวจิัย  . เพอืสร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยสาํหรับผูเ้ลน่เกมและผูที้ตอ้งการเรียนรู้คาํศพัทเ์พมิเติมภายในเกม  . เพอืประเมินความรู้ดา้นคาํศพัท์และประเมินความพึงพอใจจากการใชคู้่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย      
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วธิีดําเนินการวิจัย  ประชากร ประชากร คือ ผูที้นิยมเล่นเกมออนไลน์ ตามร้านเกมออนไลน์ในเขต อ.เมือง น่าน                 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการวจิยัครังนี คือผูที้เล่นเกม Overwatch จาํนวน 20 คน                เครืองมือทใีช้ในการวิจยั 1. คู่มือเกม Overwatch ฉบบัแปลภาษาไทย              2. แบบฝึกหดัก่อนและหลงัการอา่นคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยทีเกียวขอ้งกบั คาํศพัท ์ภายในเกม Overwatch           3. แบบสอบถามเรืองความพึงพอใจต่อการใชคู้่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย  โดยแบ่งคาํถามออกเป็น  ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนที  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ Level  ในเกม Overwatch   ส่วนที  คาํถามเกียวกบัความพึงพอใจต่อคู่มือและศึกษาคาํศพัทภ์ายในเกม Overwatch เป็น ถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale มี จาํนวนทงัหมด  ขอ้ โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี     หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด                         หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก            หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง            หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย             หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  ส่วนที  ขอ้เสนอแนะอืนๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํคู่มือ              การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจยั   1.  ศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพอืเป็นขอ้มูลในการสร้างเครืองมือ  2. สร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบบัแปลภาษาไทยโดยแปลจากเนือหาภาษาองักฤษในเกม     3.จดัทาํร่างแบบสอบถามและแบบฝึกหดัเกียวกบัคาํศพัทภ์ายในเกมเพอืเสนอผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ  แกไ้ข แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามลาํดบัขนัตอน ดงันี    1. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  เดือนพฤษภาคม – เดือนกนัยายน 2560                        2.แจกแบบทดสอบก่อนอ่านคู่มือเกมฉบบัภาษาไทยให้กลุ่มตวัอย่างโดยให้เวลาทาํแบบทดสอบ 15 นาที และเก็บแบบทดสอบคืน         3.แจกคู่มือเกม Overwatch ฉบับแปลเป็นภาษาไทยให้กบักลุ่มตวัอย่าง โดยให้เวลากลุ่มตวัอยา่งศึกษาคู่มือเป็นเวลา 2 อาทิตย ์    4.นําแบบทดสอบหลังอ่านคู่มือเกมแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างอีกครังโดยให้เวลาเท่ากันกับการทําแบบทดสอบก่อนอ่านคู่มือ  
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   5.หลงัจากนนัดาํเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกและเก็บคืนดว้ยตนเอง โดยใหเ้วลาในการทาํแบบสอบถาม 20  นาที   6. เก็บรวบรวมขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม การวเิคราะห์ข้อมูล 1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชก้ารหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แลว้แปรผล ตามเกณฑข์องเบสท์และคาห์น ซึงมีค่าคะแนนดงันี   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   นอ้ย  ค่าเฉลีย 1.00 – 1.50  หมายถึง   นอ้ยทีสุด  2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ วเิคราะห์จากขอ้เสนอแนะของแบบสอบถาม และนาํเสนอเชิงบรรยาย  ผลและวจิารณ์ผล ผลการวิจยั  การดาํเนินงานวิจัย เรือง การพฒันาคู่มือและศึกษาคาํศพัท์ภาษาองักฤษจากเกม Overwatch มี จุดมุ่งหมาย เพือสร้างคู่มือสาํหรับการเล่นเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยสาํหรับผูเ้ล่นเกมและผูที้ ตอ้งการเรียนรู้คาํศพัท์เพิมเติมภายในเกม และ เพือประเมินความรู้ดา้นคาํศพัท์และประเมินความพึง พอใจจากการใช้คู่มือสําหรับการเล่นเกม Overwatch โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบเจาะจงคือ ผูที้เล่นเกม Overwatch online  จาํนวน 20 คน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผูว้ิจ ัยได้นําเสนอผลการวจิยัดงันี   1. คะแนนก่อนและหลงัการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบบัแปลภาษาไทย  2. ความพงึพอใจต่อคู่มือเกม Overwatch ฉบบัแปลภาษาไทย  ตารางท ี1 ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนก่อนและหลงัอา่นคู่มือเกม (n=20) การทดสอบ ค่าเฉลีย S.D ก่อนอ่านคู่มือ  หลงัอ่านคู่มือ  5.30   10 1.30 0.00   จากตารางที 1 พบวา่จากการทาํแบบฝึกหัดก่อนและหลงัการอ่าน “คู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย”ปรากฏวา่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 20 คน ทําแบบฝึกหัดก่อนการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย ได้คะแนนเฉลียอยู่ที 5.30 คะแนน และทาํแบบฝึกหดัหลงัการอ่าน คู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย ไดค้ะแนนเฉลียอยูที่ 10 คะแนน ตารางท ี 2  แสดงขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบั Level ในเกม Overwatch ระดบั Level จาํนวน (คน)  ร้อยละ Level 1-50  Level มากกวา่ 51 ขึนไป 10 10 50.00 50.00 รวม 20 100.00 
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จากตารางที 2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ระดบั Level -  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และระดบั Level มากกวา่  ขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ตารางท ี3 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อ “คู่มือ เกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย” รายการ ค่าเฉลีย S.D ระดบั . รูปแบบคู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน และขนาด รูปเล่มมีความเหมาะสม  4.15 0.37 มาก . ขนาดของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 4.15 0.49 มาก . คู่มือมีความสะดวกในการพกพาและใชง้านง่าย 4.20 0.52 มาก . มีความเหมาะสมในการจดัรูปแบบของคาํศพัทแ์ละคาํแปล 4.15 0.59 มาก .ท่านได้รับความรู้จากคู่มือและสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการเพิมประสิทธิภาพในการเล่นเกมได ้ 4.15 0.75 มาก 
.เนือหาของคู่มือตรงต่อความตอ้งการของท่าน 4.45 0.69 มาก .ท่านมีความรู้เพมิเติมดา้นคาํศพัทที์ใชใ้นเกม Overwatch  4.25 0.72 มาก .ท่านสามารถนาํคาํศพัทแ์ละประโยคสนทนาไป ใชใ้นเกมได ้ 4.30 0.57 มาก .มีคาํศพัทแ์ละประโยคมีเพียงพอต่อการ นาํไปใชใ้นการเล่นเกม 4.25 0.72 มาก .ท่านสามารถนาํคาํศพัท์และประโยคทีใชใ้นการสนทนาในคู่มือไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 4.1 0.55 มาก 

รวม 4.22 0.60 มาก  จากตารางที 3 พบวา่ผูเ้ล่นเกมมีความพงึพอใจต่อ “คู่มือ เกม Overwatch ฉบบั ภาษาไทย”โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ( ) เนือหาของคู่มือตรงต่อความตอ้งการของผู ้เล่นเกม มีค่าเฉลียเท่ากบั .  รองลงมา คือ ( ) ผูเ้ล่นเกมสามารถนําคาํศพัท์และประโยคสนทนาไปใชใ้นเกมได ้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .   และ ( ) มีความรู้เพิมเติมด้านคาํศพัท์ทีใชใ้นเกม Overwatch และ มีคาํศพัท์และประโยคเพียงพอต่อการนาํไปใชใ้นการเล่นเกม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .     วจิารณ์ผล  จากการวิจยัเรืองการพฒันาคู่มือและศึกษาคาํศพัท์ภาษาองักฤษเกม Overwatch ผูว้ิจยัไดน้าํผลการวิจยัมาวิจารณ์ผลไดด้งันี   1. ด้านการพฒันาคู่มือและศึกษาคาํศัพท์ภาษาองักฤษเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยได้รับการพฒันาให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสมในองคป์ระกอบคู่มือดา้นเนือหาและความถูกตอ้งของเนือหา รูปแบบเล่ม รูปภาพและสีสันประกอบในเล่ม ทงันีเนืองจากผูว้ิจัยได้สร้างคู่มือด้วยการพฒันามากจากแนวทางของปรีชา ช้างขวญัยืน (2556) ซึงแบ่งออกเป็น 4 ขนัตอนไดแ้ก่ ขนัแรกคือ การวเิคราะห์ขอ้มูล เนือหา คาํศพัท์ภาษาองักฤษภายในเกม Overwatch และรวบรวมคาํศพัท์ทีใช้ภายในเกมดงักล่าวมาจดัเรียงตามรูปแบบภายในเกมและเรียงคาํศพัท์ตามหลกัการใชพ้จนานุกรม เพือให้ง่ายต่อการเปิดคน้หา นอกจากนียงัมีการแบ่งประโยคทีใชภ้ายในเกมออกเป็นช่วงๆเพือให้ สะดวกต่อการนาํไปใชใ้นการสนทนาและยงัมีการแทรกเนือหาขอ้มูลและรายละเอียดตวัละครภายในเกม เมือสร้างคู่มือเสร็จแลว้ผูวิ้จยัไดน้าํไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและ ส่วนประกอบของคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยเพอืนาํขอ้เสนอแนะและขอ้บกพร่องมา ปรับปรุงแกไ้ขเพอืใหคู้่มือมีความสมบูรณ์  
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อยา่งไรก็ตามในระหวา่งการสร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย ผูว้จิยัไดพ้บอุปสรรค บางประการเช่น การเปลียนแปลงของคาํศพัทภ์าษาองักฤษภายในเกม เนืองจากเกมมีการอพัเดทแพทซ์เรือยๆทาํใหค้าํศพัทที์พบภายในเกมบางคาํถูกเปลียนแปลงไปถึงแมต้วัเกมจะมีการอพัเดทแต่ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกคาํศพัทที์ถึงแมเ้กมอพัเดทก็จะไม่เปลียนแปลงและนาํลงมาใส่ในคู่มือเพอืใหง่้ายต่อการคน้หาความหมาย  . ด้านผูเ้ล่นเกม Overwatch หลงัจากไดน้ําคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยไปศึกษา ทาํให้ผูเ้ล่นดังกล่าวมีความรู้ด้านคาํศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษภายในเกมเพิมมากขึน โดยวดัจากการทําแบบฝึกหัดจํานวน  ข้อซึง แบบฝึกหัดจะแบ่งออกเป็นสองช่วงไดแ้ก่ แบบฝึกหัดก่อนการศึกษาคู่มือ และแบบฝึกหัดหลงัการศึกษา คู่มือผลปรากฏวา่ คะแนนหลงัจากการอ่านคู่มือมีคะแนนมากกว่าก่อนการอ่านคู่มือ ซึงนับไดว้า่คู่มือนีมีประโยชน์ต่อผูเ้ล่นเกม Overwatch สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิตรลดา วิวฒัน์เจริญวงศ ์(2554) ทีไดศึ้กษางานวจิยัเรือง ผลของการใชเ้ทคนิคการทดสอบยอ่ยทีมีต่อผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษา ในรายวชิา ACT  การบญัชีบริหาร สาขาวชิาการบญัชี คณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม ซึงไดผ้ล สรุปวา่ คะแนนการทดสอบหลงัเรียนมากกวา่คะแนนการทดสอบก่อนเรียนซึงเป็นพฒันาการ ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษา ซึงหมายความวา่นกัศึกษามีพฒันาการทางดา้นการเรียนทีดีขึน  .ดา้นความพึงพอใจต่อคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยซึงในภาพรวมผูเ้ล่นเกมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซึงจะเห็นไดว้า่เนือหาของคู่มือตรงต่อความตอ้งการของผูเ้ล่นเกม นอกจากนีผูเ้ล่นเกมสามารถนาํคาํศพัท์และประโยคสนทนาไปใชใ้นเกมได ้นอกจากนีผูเ้ล่นเกมยงัไดรั้บความรู้เพิมเติมดา้นคาํศพัท์ทีใชใ้นเกม Overwatch และ มีคาํศพัท์และประโยคเพียงพอต่อการนาํไปใชใ้นการเล่นเกม  ทงันีเนืองจากคู่มือประกอบดว้ย รูปภาพต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัเนือหาซึงสอดคลอ้งกบั บุญเกือ ครหาเวช (2542) ทีกล่าวไวว้า่คู่มือทีดีจะตอ้งคาํนึงถึงภาษาทีชดัเจนและเขา้ใจง่าย ควรออกแบบคู่มือ ให้สวยงามน่าหยิบอ่าน มีรูปภาพ หรือการ์ตูนประกอบ เพือให้น่าสนใจ ซึงสอดคลอ้งกบั นี ถงั (2556) ทีไดศึ้กษางานวิจยัเรืองการสร้างคู่มือคาํราชาศัพท์ไทย สาํหรับคนจีนทีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยัพบวา่ คู่มือคาํราชาศพัท์ไทย ไดรั้บความพึงพอใจต่อคนจีนทีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในระดบัมาก ซึงไดรั้บความพงึพอใจในหวัขอ้ของเนือหาของคู่มือตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านกบัความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร  สรุปผลการวจิัย  ผูที้จะสามารถเรียนรู้ภาษาไดดี้มกัเริมจากสิงทีชอบและใกลต้วัก่อน  ดงันนัการเล่นเกมออนไลน์ซึงเกมส่วนใหญ่ไม่ได้มีภาษาไทยมารองรับ และการทีผูเ้ล่นจะเขา้ใจตวัเกม จึงจาํเป็นตอ้งไปฝึกฝนภาษานนั ๆ ก่อนถึงจะเขา้ใจตวัเกมได ้            ซึงแน่นอนวา่ การทีผูเ้ล่นไดศึ้กษาและเรียนรู้ในสิงทีอยากรู้จริงๆ  มนัจะทาํให้เกิดความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วกว่าการทีตอ้งไปนงัเรียนหนังสือในหอ้งเรียน และอีกอยา่งคือภาษาไม่ใช่สิงทีเรียนแลว้จะสามารถเรียนรู้ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว แต่กลบัตอ้งอาศัยเวลาและการฝึกฝนอย่างต่อเนือง  ซึงเกมก็เป็นไอเทมชินหนึงทีทาํให้ผูเ้ล่นสามารถเรียนรู้ภาษาไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน   กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัครังนีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ทีสนบัสนุนงบประมาณการวจิยั ประจาํปี 2560 ทาํใหร้ายงานการวจิยัฉบบันีสาํเร็จเป็นฉบบัสมบูรณ์    
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เอกสารอ้างองิ จิตรลดา  วิวฒัน์เจริญวงศ์.  2554. ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการ เรียนของนักศึกษาใน รายวชิา ACT  การบัญชีบริหาร สาขาวชิาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. มหาวทิยาลยัศรีปทุม.  นี  ถงั. 2556. การสร้างคู่มือคาํราชาศัพท์ไทยสําหรับคนจนีทีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และเพือศึกษาความ พึงพอใจคู่มือคาํราชาศัพท์ไทยของคนจนีทเีรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. บุญเกือ  ครหาเวช. 2542. นวตักรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ. หจก. RS Printing.  ปรีชา  ชา้งขวญัยืน. 2556. เทคนิคการเขียนและผลติตาํรา. พิมพค์รังที . กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.                          
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การพฒันาเวบ็ไซต์ภาษาองักฤษเพือการสือสารสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน The Development of a Website in Communicative English for  Coping with ASEAN Community of Undergraduates of Rajamangala University of Technology  ภนัรัชสา   จารุจินดา1* Punrachasa    Jarujinda1*  บทคัดย่อ   การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์(1) เพือพฒันาเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพอืการสือสารสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  (2) เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ และ (3) เพือศึกษาปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที  ภาคการศึกษาที /  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี ราชมงคล  แห่ง จาํนวน  คน  ดาํเนินการวิจยัโดยการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) เวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพือการสือสารสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลพระนคร เพือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (2) แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา (3) แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ด้านเนือหาภาษาองักฤษ (4) แบบสอบถามดา้นความพึงพอใจและปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) คุณภาพของเวบ็ไซต์ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉลียเท่ากบั .   (2) คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเนือหาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉลียเท่ากบั .   (3) ความพึงพอใจของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 4.44 และ  (4) ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .    คาํสําคญั : การพฒันาเวบ็ไซต,์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสาร, การเรียนรู้ดว้ยตนเอง        สาขาศึกษาทวัไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพฯ  1Department of General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon , Dusit District, Bangkok     10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : punrachasa.j@rmutp.ac.th  
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ABSTRACT   This research aimed to (1) develop a website in communicative English for coping with ASEAN community of undergraduates of Rajamangala University of Technology (2) evaluate the satisfaction of the students who used the website and (3) evaluate the factors affecting the students’ self-directed learning. The samples were 450 of the second year students in the first academic year 2017 from 9 Rajamangala Universities of Technology. This research was conducted by using Non-Probability Sampling. The samples were selected by using Accidental Sampling Method. The research instruments were as follows: (1) the communicative English website for coping with ASEAN community of undergraduates of Rajamangala University of Technology (2) the website quality evaluation form on educational technology, (3) the website quality evaluation form on English content and (4) the evaluation form on satisfaction and the factors affecting the students’ self-directed learning after using the website. The statistics used in the data analysis are mean and standard deviation. The findings revealed that: (1) The quality of the website on educational technology is in the level of “Excellent”. (mean = 4.77). (2) The quality of the website on English content is in the level of “Excellent”. (mean = 4.78) (3) The satisfaction on website usage is in the level of “Very Satisfied” (mean = 4.44) and the factors affecting learners’ self-directed learning is in the level of “High”. (mean = 4.49)  Keyword: The Development of a Website, Communicative English, Self-directed Learning                 
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บทนํา  ปัจจุบันโลกมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี และการศึกษา สืบเนืองมาจากวิวฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูค้นสามารถติอต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มูลกนัได้อยา่งรวดเร็วผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (social media) โดยใชอิ้นเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครืองมือ ประเทศไทยก็เช่นกนั สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2556: ออนไลน์) รายงานวา่ ในปี พ.ศ.   ประชากรทุกภาคเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตได ้ . % และประชากรเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เขา้ถึงอินเตอร์เน็ตได ้ . %  จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นว่าการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตของคนไทยมีอตัราสูงและมีแนวโนม้ในการขยายตวัอยา่งต่อเนือง ภาษาองักฤษถือว่าเป็นภาษาต่างประเทศทีมีความสาํคญัสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี เนืองจาก (1) นกัศึกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากตํารา หนังสือ และสืออินเตอร์เน็ต ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นเรืองง่าย แต่การทาํความเขา้ใจในขอ้มูลนนัยงัเป็นปัญหา เนืองจากข่าวสารขอ้มูลส่วนใหญ่ในอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาองักฤษ การหาความรู้จากสืออินเตอร์เน็ตจะราบรืนและประสบความสําเร็จหรือไม่นัน ส่วนหนึงมาจากการทีผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี (2) นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการเตรียมพร้อมสําหรับการเข้าสู่งานในอนาคต งานเกือบทุกประเภทต้องการผูที้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษเป็นอย่างดี (English Literacy) ดังนันผูที้มีความสามารถด้านภาษาองักฤษสูงจะมีโอกาสทีดีกว่า  (3) นักศึกษามีความจาํเป็นตอ้งใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อในระดับสูงขึน ทังในและต่างประเทศ  (4) ภาษาอังกฤษมีความจําเป็นในการดํารงชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555: 15) ได้ระบุไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที  พ.ศ. 2555-2559               วา่ อุดมศึกษาตอ้งจดัการศึกษาทีเนน้ภาษาองักฤษและภาษาในอาเซียน เพือให้คนไทยสามารถสือสารกบัประเทศเพอืนบา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพมิโอกาสในการดาํรงชีวติและทาํงานในระดบันานาชาติ  จากการศึกษาพบวา่ คนไทยยงัไม่ประสบผลสาํเร็จดา้นการใชภ้าษาองักฤษ โดยเฉพาะภาษาองักฤษเพอืการสือสาร ETS Global B.V. (2559: online) เผ ย ว่ า  ผ ล ค ะ แ น น ส อ บ  TOEIC (Test of English for International Communication) ประจาํปี พ.ศ.  ประเทศไทยไดค้ะแนนเฉลีย  คะแนน จากคะแนนเตม็  คะแนน อยูใ่นอนัดบัที  จากทงัหมด  ประเทศ เป็นการสะทอ้นให้เห็นขอ้เท็จจริงดา้นทักษะการสือสารภาษาองักฤษของคนไทย ทงันีทุกมหาวิทยาลยัรวมทงัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  แห่ง ก็กาํลงัเผชิญกบัปัญหาดา้นนีเช่นกนั การแกไ้ขปัญหาจึงควรไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  การเรียนภาษาองักฤษทีประสบความสาํเร็จนนัตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ เช่น ครูผูส้อน สภาพแวดลอ้ม  และสิงสาํคญั ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ซึงมีส่วนทาํใหก้ารเรียนประสบความสาํเร็จสูง  ก่อศกัดิ ไชยรัศมีศกัดิ (2554: 16) กล่าววา่ การศึกษาคือ การสร้างให้ผูเ้รียนทุ่มเทอยา่งสุดกาํลงั จนสามารถสร้างผลงานทียอดเยียมได ้ สอดคลอ้งกบั คริสโตเฟอร์ ไรท ์(2549: 128-129) ไดก้ล่าววา่ ถา้ผูเ้รียนตอ้งการรอบรู้ในวชิาภาษาองักฤษ ผูเ้รียนตอ้งทุ่มเทอย่างเตม็ที ตอ้งเรียนอยา่งต่อเนืองทงัในและนอกห้องเรียน ผูเ้รียนทีดีตอ้งสามารถพงึพาตนเองได ้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนดว้ยตนเองได ้  ดงันนัอาจพอสรุปไดว้า่ การเรียนภาษาองักฤษให้ประสบความสาํเร็จนนั ผูเ้รียนควรปรับทศันคติและบทบาทในการเรียนรู้ใหม่ จากการเป็นผูเ้รียนแบบพึงพา (passive learners) มาเป็นผูเ้รียนแบบเชิงรุก (active learners)  ควรหมนัศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพิมเติม และความสามารถเลือกใชสื้อการเรียนต่าง ๆ ได ้โดยเฉพาะสือทางอินเตอร์เน็ต ซึงมีความน่าสนใจ เขา้ถึงง่าย และเป็นเครืองมือช่วยใหผู้เ้รียนเพมิขีดความสามารถดา้นภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี เวบ็ไซตส์อนภาษาองักฤษเพือการสือสารในปัจจุบนัส่วนมากมีลกัษณะคือ (1) การวางแผนและการวางระบบยงัไม่ดีพอ เนืองจากผูพ้ฒันามกัจะพฒันาเนือหาไปเรือย ๆ เท่าทีมีเวลา (2) บรรจุเฉพาะเนือหา (plain texts) ขาดสือมลัติมีเดียโดยเฉพาะสือเสียง เพือให้ผูเ้รียนฝึกฝนทกัษะดา้นการฟังและการออกเสียง (3) เวบ็ไซตบ์างส่วนมีการเช่าพืนทีการใชง้าน
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หรือสร้างโดยใชเ้วบ็ไซตส์าํเร็จรูปทีให้บริการพืนทีฟรี จึงมีการติดตงัเวบ็แบนเนอร์ (web banners) และโฆษณาจากเจา้ของพืนทีไวบ้นหน้าเว็บไซต์ค่อนข้างมาก ทําให้ผู ้เรียนขาดสมาธิและขาดความต่อเนืองในการเรียนรู้ (4) เว็บไซต์สอนภาษาองักฤษทีดีและมีคุณภาพนนัส่วนมากเป็นเวบ็ไซต์เชิงพาณิชย ์มีค่าใช้จ่ายในการเขา้เรียน ทาํให้ผูเ้รียนบางส่วนขาดโอกาสในการเขา้ถึง จากปัญหาดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัสนใจและมุ่งมนัพฒันาเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพือการสือสารขึนโดย (1) วางระบบและแผนการพฒันาเวบ็ไซตต์ามมาตรฐานวชิาการ มีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพ (2) ศึกษาจุดบกพร่องของเวบ็ไซตอื์นเพือปิดจุดบกพร่องเหล่านนั (3) ติดตงัอยู่บนเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี    ราชมงคลพระนคร ทีมีมาตรฐาน ไม่มีเวบ็แบนเนอร์และโฆษณารบกวนสมาธิผูเ้รียน (4) เป็นเว็บไซต์เพือการศึกษาทีเปิดให้บริการฟรี ทุกคนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั 1. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1. เพือพฒันาเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพอืการสือสารสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  2. เพือศึกษาความพงึพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์. เพือศึกษาปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์2. กรอบแนวคดิ     ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่  . ตวัแปรตน้ คือ      1.1 รูปแบบของการพฒันาเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ สือภาพและเสียง การออกแบบเวบ็ไซต ์ความสะดวกใน การใชง้าน องคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต ์การปฎิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้    .  เนือหาของบทเรียน ไดแ้ก่ ดา้นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ดา้นวตัถุประสงคแ์ละส่วนนาํของ บทเรียน ดา้นการใชภ้าษา ดา้นเนือหาของบทเรียน  ดา้นแบบฝึกหดัประจาํบทเรียน  ดา้นการออกแบบระบบเรียน      1.3 สภาพของผูเ้รียน ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา สถานศึกษา  . ตวัแปรตาม คือ       .  ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญตอ่เวบ็ไซต ์    .  ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญตอ่เนือหา ภาษาองักฤษ     2.3 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อเวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจต่อการใชเ้วบ็ไซต ์ และดา้นปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง            
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ตวัแปรต้น                                                                                   ตวัแปรตาม                      3. การทบทวนวรรณกรรม  .  เวบ็ไซต์        ปิยวิท เจนกิจจาไพบูลย ์(2540: 41) กล่าวว่า เว็บไซต์เป็นแหล่งรวมเว็บเพจเรืองเดียวกันจาํนวนมาก และสามารถทาํงานเพมิเติมไดไ้ม่มีวนัสินสุด แต่ละเวบ็เพจจะมีการเชือมโยงกนัภายใน และเชือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอื์น ๆ เพอืให้ผูอ้่านสามารถอ่านไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว       ดวงพร เกียงคาํ (2560: 22) กล่าวไวว้่า เว็บไซต์ คือ ทีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต                ให้ผูใ้ชท้ัวโลกเขา้ไปอ่านได ้เวบ็ไซต์มีหลายประเภท เช่น เว็บไซต์ส่วนตวั เวบ็ไซต์หน่วยงาน เวบ็ไซต์ขององค์กร หรือบริษทัเอกชนทีดาํเนินงานทางดา้นธุรกิจ เป็นตน้        ดงันนั เวบ็ไซต์ หมายถึง แหล่งรวมขอ้มูลในเรืองใดเรืองหนึง ทีนาํเสนอในอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของเวบ็เพจจาํนวนมากทีเชือมโยงถึงกนั เวบ็ไซตมี์หลายประเภท ขึนอยูก่บัจุดประสงคข์องแต่ละเวบ็ไซต ์3.2 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร       บาร์ท (Bartz.  1989: 81-82) กล่าวว่า การพูดภาษาอังกฤษเพือการสือสารเป็นการสือสารทีผู ้พูดต้องมีคุณสมบติัสาํคญั  ประการ ไดแ้ก่ มีความคล่องแคล่ว (fluency) ในการพูด โดยสามารถพูดไดอ้ยา่งต่อเนือง เป็นธรรมชาติ 

 รูปแบบของการพฒันาเวบ็ไซต ์     - สือภาพและเสียง      - การออกแบบเวบ็ไซต ์     - ความสะดวกในการใชง้าน      - องคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต ์     - การปฎิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้
 เนือหาของบทเรียน      - ดา้นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน      - ดา้นวตัถุประสงคแ์ละส่วนนาํของบทเรียน      - ดา้นการใชภ้าษา      - ดา้นเนือหาของบทเรียน      - ดา้นแบบฝึกหดัประจาํบทเรียน      - ดา้นการออกแบบระบบเรียน 
 สภาพของผูเ้รียน      - อาย ุ     - เพศ      - ระดบัการศึกษา      - สถานศึกษา 

 ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญต่อเวบ็ไซต ์
 ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญต่อเนือหา     ภาษาองักฤษ 
 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อเวบ็ไซต ์      - ดา้นความพึงพอใจต่อการใชเ้วบ็ไซต ์      - ดา้นปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ย         ตนเอง 
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และมีความเขา้ใจ (comprehensibility) ในสิงทีตอ้งการสือสาร โดยสามารถสือสารในสิงทีตนเองตอ้งการให้ผูอื้นเขา้ใจได้ตรงตามจุดประสงค ์      บราวน์ (Brown.  2000: 246-247) ได้กล่าวว่า การใช้ภาษาองักฤษในการสือสารนนั บุคคลตอ้งประกอบไปดว้ยความสามารถในดา้นกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษา ความสัมพนัธ์ของขอ้ความ ความสามารถด้านภาษาศาสตร์สังคม และความสามารถดา้นกลวธีิในการสือสาร       สามารถสรุปไดว้า่ การพูดภาษาองักฤษเพือการสือสาร ไดแ้ก่ ความสารมารถทีแสดงออกให้เห็นไดว้า่ ผูพู้ดมีความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา มีความเขา้ใจในการสือสาร สามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  3.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง         โนลส์ (Knowles.  1975) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีบุคคลริเริมในการศึกษาด้วยตนเอง                         ตงัจุดมุ่งหมายในการเรียน เลือกวธีิการเรียนรู้ ดาํเนินกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง        เสาวณีย ์สิกขาบณัฑิต (2525: 3) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการจดัการศึกษาทีผูเ้รียนสามารถกระทาํได้ดว้ยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจ และความพร้อม โดยการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งอิสระ       กิดานนัท์ มลิทอง (2536: 164) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ดว้นตนเองวา่ เป็นการจดัการศึกษาทีคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ในดา้นความตอ้งการ และความสามารถ ส่งเสริมให้บุคคลไดเ้รียนรู้ในสิงทีสนใจ ตามวธีิการและสือการเรียนทีเหมาะสมกบับุคคลนนั ๆ       การเรียนรู้ดว้ยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้ทีผูเ้รียนเป็นผูค้ิดริเริมดว้ยตนเอง ตามความตอ้งการ และความสนใจของตนเอง ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ เป็นผูต้งัจุดประสงค์ ออกแบบวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ ไปจนถึงประเมินความรู้ดว้ยตนเองเมือสินสุดกระบวนการ ผูเ้รียนสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในดา้นต่าง ๆ ได ้ วธิีดําเนินการวิจัย การวจิยัครังนีมีระเบียบวธีิวจิยั ดงันี . ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง .  ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่  นักศึกษาระดับระดับปริญญาตรี ชันปีที   ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา   จาํนวน ,271 คน จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทงั  แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    .  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นงานวจิยั เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที  ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา  จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   แห่ง ผูเ้ขา้มาตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีทีประชากรมีจาํนวนแน่นอน (Finite Population) Yamane (1973.)  ความคลาดเคลือนในการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ    (e = 0.05)  โดยใชสู้ตรคือ                         n     =     N                                                            1+Ne2 
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  เมือ       n    =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง         N   =  กลุ่มประชากร                      e   =  คือความคลาดเคลือนทียอมใหเ้กิดขึนในรูปของสดัส่วน   จากการคาํนวณตามสูตรขา้งตน้ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัในครังนีมีจาํนวนไม่ตาํกวา่ 394 คน  และเพอืป้องกนัการความผิดพลาด  ผูว้จิยัจึงกาํหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน รวมทงัสิน   คน   .  เนือหาในการวจิยัครังนี  ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษเพอืการสือสาร สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของอาจารยผ์ูส้อนวิชาภาษาองักฤษ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  แห่ง หัวขอ้ไดแ้ก่ . Greeting People 2. Clarification 3. Advice 4. Talking about People 5. Going Places 6. Phone Call . เครืองมือทใีช้ในการวิจยั   เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัในครังนี แบ่งออกเป็น   .  เวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพือการสือสารสําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน    .  แบบประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยีการศึกษา  .  แบบประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเนือหาภาษาองักฤษ   .  แบบประเมินความพึงพอใจและปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แบบประเมินทีใช ้มีขนัตอนการสร้างดงัต่อไปนี   (1) ศึกษาหลกัการและวธีิการสร้างแบบประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตจ์ากเอกสารและงานวจิยั   (2) สร้างแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา เป็นแบบประเมินสําหรับผูเ้ชียวชาญ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า  ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ likert (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99-100) ซึงมีใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้่าคะแนนดงันี    ระดบั   หมายถึง  คุณภาพดีมาก    ระดบั   หมายถึง  คุณภาพดี    ระดบั   หมายถึง  คุณภาพพอใช ้   ระดบั   หมายถึง  ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข    ระดบั   หมายถึง  ไม่มีคุณภาพ   การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลียกาํหนดเกณฑ ์ดงันี (บุญชม ศรีสะอาด. 2546: 162)    คะแนนเฉลีย  . - .     หมายถึง  คุณภาพดีมาก    คะแนนเฉลีย  . - .     หมายถึง  คุณภาพดี    คะแนนเฉลีย  . - .     หมายถึง  คุณภาพปานกลาง    คะแนนเฉลีย  . - .     หมายถึง  ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข    คะแนนเฉลีย  . - .     หมายถึง  ไม่มีคุณภาพ   เกณฑที์ผูว้จิยักาํหนด คือ ค่าเฉลียทีไดต้อ้งมีค่าเฉลียตงัแต่ .  ขึนไป    (3) นําแบบประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม นาํไปหาค่าความเทียงตรงของเนือหาและค่าความเชือมนั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชง้าน   
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. การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ  .  การวิเคราะห์ความเทียงตรงดา้นเนือหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลอ้ง ความถูกตอ้ง และความครบถว้นของเนือหาของเครืองมือ ตรวจสอบและให้คาํแนะนาํโดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 คน  เพือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง  .  การวเิคราะห์ค่าความเชือมนั (Reliability) นาํแบบสอบถามทีผา่นการปรับปรุงตามคาํแนะนาํของ ผูท้รงคุณวฒิุไปหาค่าความเชือมนั โดยนาํแบบสอบถามทีไดไ้ปทดลองใช ้(try out) กบันักศึกษา ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพือหาคุณภาพของเครืองมือ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิแอฟฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) พบวา่ แบบประเมินคุณภาพดา้นเทคโนโลยีการศึกษามีค่าความเชือมนัเท่ากบั .   แบบประเมินคุณภาพดา้นเนือหาภาษาองักฤษมีค่าความเชือมนัเท่ากบั .   และแบบประเมินความพึงพอใจและปัจจยัเงือนไขทีเอือต่อการเรียนรู้มีค่าความเชือมนัเท่ากบั .  . การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวจิยัครังนี ผูวิ้จยัเป็นผูด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดย   . ส่งแบบประเมินคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา ใหผู้เ้ชียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา จาํนวน  คน ทาํการประเมินเวบ็ไซตแ์ละนาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ . ส่งแบบประเมินคุณภาพดา้นเนือหาภาษาองักฤษ ให้ยงัผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาภาษาองักฤษ จาํนวน  คน ทาํการประเมินเนือหาภาษาองักฤษและนาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์  . ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษา ชนัปีที  ภาคการศึกษาที   ปีการศึกษา  จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  แห่ง เขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละประเมินแบบประเมินความพึงพอใจและปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ . การวิเคราะห์ข้อมูล นาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ โดยการวเิคราะห์หาค่าเฉลีย (x ̅)  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (SD)   ผลการศึกษาและอภิปรายผล . ผลการศึกษา . คุณภาพของเวบ็ไซต์ด้านเทคโนโลยกีารศึกษา     ผลการประเมินพบวา่ คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบั ดีมาก (ค่าเฉลีย . ) เมือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีระดบัคุณภาพ ดีมาก เรียงลาํดบัไดด้งันีคือ ตารางท ี  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของคุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยกีารศึกษา คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยกีารศึกษา ค่าเฉลีย S.D. ระดบั 1. ดา้นโปรแกรม 4.93 0.12 ดีมาก 2. ดา้นการใชง้าน 4.93 0.12 ดีมาก 3. ดา้นสือภาพและเสียง 4.73 0.39 ดีมาก 4. ดา้นการออกแบบ 4.67 0.46 ดีมาก 5. ดา้นตวัอกัษรและการใชสี้ 4.67 0.35 ดีมาก 6. ดา้นเนือหา 4.67 0.35 ดีมาก ค่าเฉลียรวม 4.77 0.30 ดีมาก   
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. คุณภาพของเวบ็ไซต์ด้านเนือหาภาษาองักฤษ    ผลการประเมินพบวา่ คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเนือหาภาษาองักฤษ โดยรวมอยูใ่นระดบั ดีมาก (ค่าเฉลีย . ) เมือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีระดบัคุณภาพดีมาก เรียงลาํดบัไดด้งันีคือ ตารางท ี  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของคุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเนือหาภาษาองักฤษ   คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเนือหาภาษาองักฤษ ค่าเฉลีย S.D. ระดบั 1. ดา้นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 4.93 0.12 ดีมาก 2. ดา้นวตัถุประสงคแ์ละส่วนนาํบทเรียน 4.84 0.19 ดีมาก 3. ดา้นการใชภ้าษา 4.87 0.23 ดีมาก 4. ดา้นเนือหาของบทเรียน 4.76 0.25 ดีมาก 5. ดา้นแบบฝึกหดัประจาํบทเรียน 4.67 0.23 ดีมาก 6. ดา้นการออกแบบระบบการเรียน 4.60 0.58 ดีมาก ค่าเฉลียรวม 4.78 0.27 ดีมาก . ความพงึพอใจของนักศึกษาทเีข้าใช้บริการเวบ็ไซต์         ผลการประเมินพบวา่ ความพึงพอใจผูใ้ชเ้วบ็ไซตโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (ค่าเฉลีย 4.47)  เมือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีระดบัความพงึพอใจมาก เรียงลาํดบัไดด้งันีคือ ตารางท ี  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูที้เขา้ใชเ้วบ็ไซต ์ ความพงึพอใจ ค่าเฉลีย S.D. ระดบั 1. ดา้นสือภาพและสือเสียง 4.46 0.67 พึงพอใจมาก 2. ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์ 4.45 0.66 พึงพอใจมาก 3. ดา้นเนือหา 4.42 0.68 พึงพอใจมาก ค่าเฉลียรวม 4.44 0.67 พึงพอใจมาก   . ปัจจยัทเีอือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ใช้เวบ็ไซต์          ผลการประเมินพบว่า  เว็บไซต์มีปัจจัยทีเอือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย 4.49)  เมือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ทุกดา้นมีระดบัมาก เรียงลาํดบัไดด้งันีคือ ตารางท ี  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์ ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ค่าเฉลีย S.D. ระดบั 1. ดา้นการปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้ 4.50 0.62 มาก 2. ดา้นการใชง้านเวบ็ไซต ์ 4.47 0.66 มาก 3. ดา้นองคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต ์ 4.49 0.65 มาก ค่าเฉลียรวม 4.49 0.64 มาก      
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 . อภิปรายผล จากการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถอภิปรายผลได ้ดงันีคือ  . เวบ็ไซต์มีคุณภาพดา้นเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลีย . ) ซึงณัฐกร สงคราม (2557.) ได้กล่าวว่า การสร้างสือมลัติมีเดียประกอบเวบ็ไซต์ตอ้งผ่านการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเป็นอย่างดี ตอ้งคัดเลือกเนือหาทีตรงกับความต้องการในการเรียน ออกแบบวิธีการนําเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงสร้างเป็นโปรแกรมมลัติมีเดียทีตกแต่งอยา่งเหมาะสม สวยงาม ดึงดูดใจใหอ้ยากเรียน  . เวบ็ไซตที์พฒันาขึนมีคุณภาพดา้นเนือหาภาษาองักฤษระดบัอยู่ในดีมาก (ค่าเฉลีย . ) ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้เนืองจากมีการนาํเสนอเนือหาภาษาองักฤษตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพือการสือสาร (The Communicative Approach) ซึงเน้นการเรียนรู้ภาษาเพือ ให้ผูเ้รียนใชภ้าษาไดถู้กตอ้งและเหมาะสมตามสถานการณ์ เน้นการฝึกปฏิบติัและนําไปใช้ได้จริง โดยแบ่งออกเป็น  ขันตอน (1) การนําเสนอเนือหา (Presentation) ได้แก่ การนําเสนอคําศัพท์ใหม่ โครงสร้างของภาษา และสํานวนภาษาทีใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ  (2) การฝึกปฏิบัติ (Practice) ไดแ้ก่ การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จริง เช่น  การฝึกฟัง และการฝึกพูด (3) การใชภ้าษาเพอืการสือสาร (Production) เป็นการฝึกการถ่ายโอนความรู้ทีเรียนมาไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จาํลอง ซึงสอดคลอ้งกบั แสงระวี ดอนแกว้บวั (2558:  135) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ การนาํเสนอเนือหาและการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพือการสือสารนี มีขอ้ดีคือ เป็นการมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถสือสารไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์จริง ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษา ผูเ้รียนมีความกลา้ในการใชภ้าษา และมีประสบการณ์ทางภาษาอยา่งแทจ้ริง   . ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตอ์ยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (ค่าเฉลีย . ) โดยเฉพาะในดา้นของสือภาพและเสียง สอดคลอ้งกบั กิดานันท์ มลิทอง (2543:  275) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ สือมลัติมีเดียมีประโยชน์ต่อการศึกษาในดา้นการดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูเ้รียนได ้ส่วนดา้นปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.49) ทังในด้านการใช้งานเว็บไซต์ การมีปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้ และองคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต ์เหล่านีลว้นเป็นสิงสาํคญัทีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสะดวกและพงึพอใจในการเรียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียน   สรุปผลการวจิัย . สรุปผลการวจิยั . คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยีการศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉลียเท่ากบั .     2. คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเนือหาภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉลียเท่ากบั .     3. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต ์อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 4.44  . ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั .  . ข้อเสนอแนะ .  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา   1. ควรเพิมสือมลัติมีเดียประเภทสือวดีิโอ และสือแอนิเมชนั   . ควรเพิมสือประเภทอินโฟกราฟิก (infographic) เพือสร้างความน่าสนใจ และช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเนือหาไดง่้ายและรวดเร็วขึน  3. ควรเพิมรูปแบบของแบบฝึกหดัใหมี้ความหลากหลายยงิขึน   . ควรเพมิกิจกรรมประเภทเกม เพอืเป็นการดึงดูดใจให้ผูเ้รียนอยูใ่นบทเรียนไดน้านขึน 
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 .  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัครังต่อไป  ขอ้เสนอแนะเพมิเติม มีดงันีคือ ควรจัดทําเนือหารายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอืนเพิมเติม เช่น ภาษาอังกฤษพืนฐาน ภาษาอังกฤษเทคนิค                  ภาษาองักฤษเพือการเตรียมสอบ TOEIC  ฯลฯ เพือมุ่งเน้นด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาตลอดชีวิต และเป็นการเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีทักษะในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ซึงเป็นยุคเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์(Creative) และนวตักรรม (Innovation) เพือใหค้นไทยสามารถคิดวเิคราะห์เองได ้ กิตติกรรมประกาศ  ผูว้ิจ ัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูใ้ห้ทุนวิจัย  ขอขอบคุณทีปรึกษา ผูเ้ชียวชาญ คณาจารยแ์ละนักศึกษา จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  แห่ง และผูที้มีส่วนเกียวขอ้งทุกท่าน ทีช่วยให้งานวิจัยสาํเร็จดว้ยดี   เอกสารอ้างองิ ก่อศักด ิ ไชยรัศมศีักด.ิ  .  หวัใจของการศึกษา.  หนังสือพมิพ์มตชิน. 41(14616): 16. กิดานนัท ์ มลิทอง.  2536.  เทคโนโลยกีารศึกษาร่วมสมัย.  พิมพค์รังที .  เอดิสนัเพรสโพรดกัส์, กรุงเทพฯ. ________.  2543.  เทคโนโลยการศึกษาและนวตักรรม.  สาํนกัพิพมแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สาํนกังาน.  .  แผนพฒันาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบับท ี  (พ.ศ. -               2559).  สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. คริสโตเฟอร์  ไรท.์  2549.  Cross-Culture ฝรังไม่เข้าใจ คนไทยไม่เก็ท.  พิมพค์รังที .  เนชนับุ๊ค, กรุงเทพฯ. จินตวร์ี  คลา้ยสังข ์และ ประกอบ  กรณีกิจ.  2559.  การออกแบบเวบ็เพือการเรียนการสอน: แนวทางการประยุกต์ใช้               สําหรับการเรียนแบบผสมผสาน อเีลิร์นนิง และออนไลน์เลร์ินนิง.  สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,                กรุงเทพฯ. ณฐักร  สงคราม.  2557.  การออกแบบและพฒันามลัติมเีดยีเพือการเรียนรู้.  พิมพค์รังที .  สาํนกัพิมพแ์ห่ง               จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรุงเทพฯ. ดวงพร  เกียงคาํ.  2560.  คู่มือออกแบบและสร้างเวบ็ไซต์ ฉบับสมบูรณ์.  ไอดีซี, นนทบุรี. บุญชม  ศรีสะอาด.  2545.  การวิจยัเบืองต้น. พิมพค์รังที 7.  สุวริียาสาส์น, กรุงเทพฯ. ________.  2546.  การพฒันาหลักสูตรและการวจิัยเกยีวกับหลักสูตร.  สุวริียาสาส์น, กรุงเทพฯ. ปิยวทิ  เจนกิจจาไพบูลย.์  .  เรียนรู้การเชือมโยงโฮมเพจด้วย HTML.  โรงพิมพภ์าพพิมพ,์ กรุงเทพฯ. สถิติแห่งชาติ,  สาํนกังาน.  .  ตารางสถิตจิากสํานักงานสถิติแห่งชาต.ิ  แหล่งทีมา: http://service.nso.go.th/nso/               nso_center/ project/search_center/23project-th.htm,  พฤษภาคม . สิทธิ   ธีรสรณ์.  2551.  เทคนิคการเขียนรายงานการวจิัย.  โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. เสาวณีย ์ สิกขาบณัฑิต.  2525.  การเรียนการสอนรายบุคคล.  พิมพค์รังที 3.  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้               พระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. แสงระว ี ดอนแกว้บวั.  2558.  ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอนภาษาองักฤษ.  พิมพค์รังที .  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,                กรุงเทพฯ. Bartz, W.H.  1980.  Testing Oral Communication in the Foreign Language Classroom: Language in  
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              Education: Theory and Practice.  The Center for Applied Linguistic, Virginia. Brown,  D.H.  2001.  Principles of Language and Teaching.  4th ed.  Prentice Hall Inc, New Jersey. ETS Global B.V.  2015.  The 2015 Repor t on TOEIC® Test Takers Worldwide:TheTOEIC®Listening  and                Reading Test. Available Source: https://WWW.etsglobal.org/About- us/News, June 30, 2018. Knowles, S. M.  1975.  Self-directed learning: A Guide for  learners and Teachers.  Follett, New York. Yamane, Taro.  1973.  Statistic: An Introductory Analysis. 3rd ed.  Harper and Row, New York.                               
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ผลการใช้ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริมสร้างทักษะชีวติอย่างพอเพยีงของนักเรียน                      ชันมัธยมศึกษาปีท ี  โรงเรียนวเิชียรมาตุ อาํเภอเมือง จังหวัดตรัง Effects of Using a Learning Package on Guidance Activity by R-C-A Question Technique and Par ticipatory Learning Method on Self-Sufficiency Life Skills in Secondary Students Level 1, Wichein Matu School, Muang Distr ict, Trang Province   พยอม   ธญัรส1* Payom   Tanyaros 1*  บทคัดย่อ  การวจิยัครังนี ทาํการพฒันาชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพอืเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง  กลุ่มประชากรทีศึกษาเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาํเภอเมือง จังหวดัตรัง ปีการศึกษา  จาํนวน  คน  ดาํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียว วดัก่อนและหลงั ( one group-pretest-posttest design)  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวทีไดพ้ฒันาขึน  ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจทักษะชีวิตอย่างพอเพียง แบบทดสอบทกัษะชีวิตอย่างพอเพียง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลีย ( X )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ( S. D. ) และทดสอบทักษะชีวิตอย่างพอเพียง ก่อนและหลัง การใช้ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวโดยใช ้             t-test  ผลการวจิยั สรุป ดงันี 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพอืเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2   เท่ากบั  84.05/87.70   2.    เปรียบเทียบระดบัคะแนนทกัษะชีวติอยา่งพอเพยีงของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑค์ะแนนของ แบบทดสอบทกัษะชีวิตอยา่งพอเพียง  ก่อนและหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว   พบวา่  นกัเรียนมีทกัษะชีวิตอยา่งพอเพียงสูงขึน  หลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 3.   ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะชีวติอยา่งพอเพียงของนกัเรียนทีใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวสูงขึนหลงัใช ้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั  .01  คาํสําคญั : ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว,ทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง         1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ. ตาํบลโคกหล่อ. อาํเภอเมือง  จงัหวดัตรัง  000 1 Wichein Matu School, Muang District, Trang Province, 92000. Thailan 
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ABSTRACT  This research was aimed to develop a learning package on guidance activity for self-sufficiency life skills in 379 secondary students level 1, academic year 2016, Wichein Matu School, Muang district, Trang province. One group-pretest-posttest design was used this study. A learning package on guidance activity were developed to use for the students in order to assess the self-sufficiency life skills.  Data on knowledge and life skills were collected by questionnaire.  Mean and standard deviation were analyzed and self-sufficiency life skills from pretest and posttest were compared by t-test.  The research finding can be concluded as follow. 1. The efficiency of a learning package on guidance activity for self-sufficiency life skills was meet the standard criteria E1/E2 equal to 84.05/87.70   2.   Comparative on self-sufficiency life skills score of the students by using life skills testing from  pretest and posttest shown increasing on self-understanding after learning package on guidance activity (p<0.01)  3.  The students understanding on self-sufficiency life skills by learning package on guidance activity was significantly strengthened after using (p<0.01)     Keywords: Learning package on guidance activity, self-sufficiency life skills                       
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บทนํา  “การขบัเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา เนน้ทีการปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนในทุกระดบันอ้มนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลกัใจหรือหลกัคิด หลกัการทํางานและหลักปฏิบัติในชีวิตประจาํวนั จนกระทงัมีอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” เพือให้สามารถรักษาสมดุลในการดาํเนินชีวิต และพร้อมรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนตลอดเวลาไดอ้ยา่งมีสติ ตลอดจนใชปั้ญญาความรู้ในทางทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ทงัในปัจจุบนัและอนาคต” พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา               ธนัวาคม  (คาํนาย อภิปรัชญาสกุล. ) ทกัษะชีวติในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พ.ศ.  ทีเนน้ให้ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทงัดา้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด  ให้รู้จกัสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม ปรับตวัให้ทนัการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม รู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น ป้องกนัตนเองในภาวะคบัขนัและจดัการกบัชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสงัคม ความสามารถในหารใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง การทาํงานและการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม    ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติ  กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ในปี พ.ศ.  ทีระบุวา่วกิฤติการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนทีสังคมไทยกาํลงัวติกกงัวลประกอบดว้ย  ) การใชค้วามรุนแรงในการตดัสินปัญหาระหวา่งเด็กกบัเด็กและผูใ้หญ่กบัเด็ก ส่งผลใหมี้ผูใ้ชค้วามรุนแรงและผูถู้กใชค้วามรุนแรง  การลอ้เลียน การกลนัแกลง้ การทาํร้ายร่างกาย การยกเพือนเข่นฆ่าดว้ยความคึกคะนอง  ) การใชสื้อเทคโนโลยีทีไม่สร้างสรรค์และหมกมุ่นอยู่กับการใช้สือทีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น โพสต์ภาพลามกอนาจาร  ใช้คาํพูดทีไม่เหมาะสม                ได้แก่ ด่าทอ หมินประมาท ให้ร้ายผูอื้น และเป็นเครืองมือในการสือสารเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมทีไม่สร้างสรรค ์                     )การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร มีเพศสัมพนัธ์แบบใจเร็วด่วนไดง่้ายๆ และไม่ปลอดภยัทาํให้เป็นคุณแม่วยัใส เป็นผูติ้ดเชือโรคทางเพศสัมพนัธ์ ตงัครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ) การใชส้ารเสพติดให้โทษ โดยเริมจากการสูบบุหรี ดืมเบียร์ ไวน์ เหลา้ และใชส้ารเสพติดทีมีโทษต่อร่างกายร้ายแรงมากขึนเรือยๆ ตกเป็นเหยอืของผูค้า้ เป็นเครืองมือในการแพร่ระบาด เป็นห่วงโซ่ความเลวร้ายของวงจรการคา้ยาเสพติด  )การใช้มอเตอร์ไซค์ประลอง ประชันความเร็วบนทอ้งถนน ทาํให้เกิดอุบติัเหตุและสร้างความเดือดร้อนให้กบัผูค้นในสังคม ) มีภาวะจิตเวช จิตใจ อารมณ์ไม่เป็นปกติ ซึมเศร้า เครียด นาํไปสู่การพยายามฆ่าตวัตาย   นอกจากนีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  (พ.ศ.  – 2559) เป็นยุทธศาสตร์ทีชีนําทิศทางการพฒันาประเทศระยะกลาง  เพือมุ่งสู่วิสัยทศัน์ระยะยาว ทีทุกภาคส่วนในสังคมไทยไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนักาํหนดเป็นวสิัยทศัน์ปี พ.ศ.  ซึงกาํหนดไวว้า่  “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวถีิแห่งความพอเพียง ยึดมนัในวฒันธรรม ประชาธิปไตยและหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขนัพืนฐานทีทวัถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภยัและมนัคง อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีดี เกือกูลและอาทรซึงกันและกนั ระบบการผลิตเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม มีความมนัคงทางดา้นอาหารและพลงังา อยูบ่นฐานทางเศรษฐกิจทีพึงตนเองและแข่งขนัในเวทีโลก สามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิศรี” และการพฒันาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดาํรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สถาบนัทางสงัคมและชุมชนทอ้งถินมีความเขม็แข็ง สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปลียนแปลง (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (  : 10)  กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง พ.ศ.  – 2561 โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาความสามารถ ทกัษะ คุณลกัษณะ ซึงทกัษะชีวิตเป็นจุดเน้นดา้นความสามารถและทกัษะทีเด็กและเยาวชน จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาและเสริมสร้างทกัษะ
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ชีวิตอย่างรอบดา้น เป็นภูมิคุม้กันพืนฐานทีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเผชิญกบัปัญหาและความทา้ทายในการดาํรงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  : บทนาํ) ซึงการพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวิตตามจุดเน้น การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในการจดักิจกรรมพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้กบัผูเ้รียน ทงัการสอนโดยตรงและการบูรณาการการเรียนการสอนในหลกัสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีและใชท้กัษะชีวิตสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ รอบตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกับช่วงวยั รู้จกัตดัสินใจและแกไ้ขสถานการณ์ให้อยูร่อดปลอดภยัจากปัญหาต่าง ๆ และอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมอยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.  : 4)    โรงเรียนวเิชียรมาตุ  อาํเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง  ซึงเป็นโรงเรียนประจาํจงัหวดั  ทีมีขนาดใหญ่พิเศษ จดัการเรียนการสอนตงัแต่ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที    ถึง  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที    มีนกัเรียนกาํลงัศึกษาอยู่  จาํนวน  ,   คน  นกัเรียนอยูใ่นช่วงวยัรุ่นทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆ  เช่น  การหนีเรียน การทะเลาะววิาท  เรืองชูส้าว  ไม่ส่งงาน  ติดเกม  ไม่ตงัใจเรียน  มีผลการเรียน   ร  มส  และ  มผ  ฯลฯ  ไดส้าํรวจจากแบบสอบถามคาํถามปลายเปิดกบันกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที    ทีมีปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  พบว่า  เกิดจากการชกัชวนของเพือนนักเรียนดว้ยกนั  คิดเป็นร้อยละ  .   พฤติกรรมเลียนแบบ  คิดเป็นร้อยละ  .   ขาดความมนัใจในตนเอง คิดเป็นร้อยละ  .   ไม่มีเป้าหมายในอนาคต  คิดเป็นร้อยละ  6.12  และอืนๆ  คิดเป็นร้อยละ  .   และให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวทาํแบบทดสอบทักษะชีวิต เพือวดัทกัษะชีวิต  พบว่า ระดบัคะแนนทักษะชีวิต ตามเกณฑ์ อยู่ในระดับตาํ  จึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการปลูกฝังและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างพอเพียง ให้แก่นักเรียนทีมีทักษะชีวิตอยูใ่นระดบัตาํไดมี้การพฒันาเป็นบุคคลทีมีคุณภาพและให้สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1.  เพือสร้างพฒันาหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว เพือเสริมสร้างทกัษะชีวิตอย่างพอเพียง ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    โรงเรียนวเิชียรมาตุ  อาํเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง 2.  เพือเปรียบเทียบระดับคะแนนทักษะชีวิตอย่างพอเพียงของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คะแนนของแบบทดสอบทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง  ก่อนและหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว   3.  เพือศึกษาความรู้ความเขา้ใจทักษะชีวิตอย่างพอเพียงของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 ทีใช้ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว   ความสําคญัของการวิจยั 1. เสริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวติอยา่งพอเพยีงใหแ้ก่นกัเรียน 2. ไดน้วตักรรมชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวทีมีคุณภาพสาํหรับใชเ้สริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอพยีง 3. ครูแนะแนว ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร บุคลากรทีเกียวขอ้งและบุคคลทวัไปทีสนใจสามารถนาํชุดการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวไปใชเ้สริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวติอยา่งพอเพยีงใหแ้ก่นกัเรียน เยาวชน บุคคลทีสนใจ  .    เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวติของผูเ้รียน ในระดบัชนัอืนๆ ต่อไป       
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วธิีดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   ประชากรทีใชใ้นการศึกษาคือนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ปีการศึกษา     โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อาํเภอเมืองตรัง  จังหวดัตรัง  มีจ ํานวน    ห้องเรียน  จ ํานวน 379  คน  กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที                       ปีการศึกษา    โรงเรียนวเิชียรมาตุ  อาํเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง  โดยวธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง   ( Purposive  Sampling ) คดัเลือกนักเรียนทีมีพฤติกรรมการหนีเรียน  การทะเลาะวิวาท  เรืองชู้สาว  ไม่ส่งงาน  ติดเกม               ไม่ตงัใจเรียน  มีผลการเรียน    ร  มส  และ  มผ และให้นกัเรียนกลุ่มดงักล่าวทาํแบบทดสอบทกัษะชีวิต เพือวดัทกัษะชีวิต  พบวา่ ระดบัคะแนนทกัษะชีวิต ตามเกณฑ์ อยูใ่นระดบัตาํ จาํนวน    คน  เป็น นกัเรียนชาย จาํนวน    คน และนกัเรียนหญิง  จาํนวน    คน  โดยสมคัรใจเขา้ร่วมการศึกษาคน้ควา้ครังนี   เครืองมือของการดาํเนนิการวจิยั    ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างพอเพียง  จาํนวน  ชุด รวม  กิจกรรม   แบบสอบถามความสอดคลอ้งของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว   แบบสอบถามวดัความรู้ ความเขา้ใจทักษะชีวติอยา่งพอเพียง  แบบทดสอบทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง   วธิีรวบรวมข้อมูลการวิจยั 1. การสร้างชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพอืเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียงประเมินผลได ้ค่า ICO โดยผูเ้ชียวชาญ หาประสิทธิภาพโดยทดสอบทางสถิติ เกณฑม์าตรฐาน   E1/ E2 = 80/80 2. ประเมินผลทดสอบทกัษะชีวติและความรู้ความเขา้ใจ เกียวกบัทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง ก่อนนาํชุด  การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มอยา่ง จาํนวน   กิจกรรม 3. ประเมินผลก่อน-หลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว แต่ละชุด 4. ประเมินผลทกัษะชีวติอยา่งพอเพยีง และความรู้ความเขา้ใจ หลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 5. วเิคราะห์ขอ้มูล 6. สรุป รายงานผล สถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  การวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS Window 10  ในการหาค่า                      )   ค่าเฉลีย  ( X )     )   ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   )   ค่า t – test   4) ค่าความเชือมนัของของเครืองมือ ไดแ้ก่   แบบทดสอบ  แบบสอบถาม         
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กรอบแนวคดิการวจิยั                                                                                                                                                                   ผลและวจิารณ์ผล ตารางท ี    แสดงการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง  กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  E1/ E2 คะแนนระหวา่งใชชุ้ดกิจกรรม 42 40 33.62      84.05/87.70 คะแนนหลงัใชชุ้ดกิจกรรม 42 40 35.03   

วเิคราะห์ข้อมูลพืนฐาน  สํารวจสภาพปัญหาของการจัด การเรียนการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียน               

การจัดทําชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว   .  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐานและ หลักสูตรสถานศึกษา 2.  กําหนดรูปแบบการเรียนรู้ให้สัมพนัธ์สอดคล้องกับองค์ความรู้ของกิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างทักษะชีวติอย่างพอเพยีง 3.  กําหนดผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั  จุดประสงค์ของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 4.  จัดทําเนือหา  ใบความรู้  ใบกิจกรรม  
ศึกษาเอกสารทเีกียวข้อง    .  หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช  2.  หลักสูตรสถานศึกษา 3.  แนวคดิทฤษฏีเกียวข้องกับ การพฒันาการเรียนรู้ 4.  แนวคดิทฤษฏีเกียวข้องกับชุดการเรียนรู้ 5.  เนือหาสาระกิจกรรมแนะแนว 6.  งานวจิัยทเีกียวข้อง 

คุณภาพและหาประสิทธิภาพของเครืองมือ  1.  ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ  ครังที    2.  ทดลองใช้ครังที    นักเรียน  9  คน ปรับปรุง           .  ทดลองใช้ครังที    นักเรียน   คน ปรับปรุง .  ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ ครังที   

ใช้ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  แผนการทดลอง  One group Pretest – Posttest                                                                           นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง   คน  
นําไปใช้กับนักเรียนในระชันมัธยมศึกษาปีที   ของสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต   จังหวดักระบีตรัง 

สรุป รายงาน 
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จากตารางที    การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพอืเสริมสร้างทกัษะชีวติ อยา่งพอเพียง โดยใชค้ะแนนระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน  ของนกัเรียนทีใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  พบวา่  ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพอืเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  E1/E2  เท่ากบั  84.05/87.70   ตารางท ี   แสดงเปรียบเทียบคะแนนก่อน – หลงั  ของนกัเรียนทีใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพอืเสริมสร้างทกัษะ ชีวติอยา่งพอเพียง  กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  S.D. t ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม 42 190 83.25 7.83       -10.372** หลงัใชชุ้ดกิจกรรม 42 190 107.70 8.48  **  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 จากตารางที    การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวโดยการเปรียบเทียบระดับคะแนนก่อน – หลงั                ของนักเรียนทีใช้ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างพอเพียง จากแบบทดสอบทักษะชีวิต               พบวา่  ระดบัคะแนนทกัษะชีวติหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  มีระดบัสูงขึน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01  ตารางท ี   แสดงเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนดา้นความรู้ความเขา้ใจ  จากคะแนนก่อน – หลงั ของนกัเรียนทีใชชุ้ด     การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพอืเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพยีง โดยรวม กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  S.D. t ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม 42 40 31.12 1.36       -10.499** หลงัใชชุ้ดกิจกรรม 42 40 35.08 1.24  **  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01       

     
      

 

                  
          
        

83.25 107.7

050100150 คะแนนเฉลยี

คะแนนเฉลีย
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          ตารางที     การเปรียบเทียบคะแนนก่อน – หลงั  ของนกัเรียนทีใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพอืเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง โดยรวม  พบวา่  ระดบัคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนดา้นความรู้ความเขา้ใจทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง หลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  มีระดบัสูงขึน  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 วจิารณ์ผลการวจิัย จากการวิจัย สรุปได้ว่า  ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวมีประสิทธิภาพ มีความเชือมนัจากการประเมินของผูเ้ชียวชาญและจากการทดลองใชก้บันกัเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  E1/E2  เท่ากบั  84.05/87.70  สอดคลอ้งกบัโคลแ์ละชาลล ์ (Cole & Chan,1994)  ไดเ้สนอหลกัการส่งเสริมการเรียนรู้กระตุน้ใหผู้เ้รียนเชือมโยงความรู้เดิมอาจทาํในรูปผงัความคิด  เพือตรวจสอบความรู้ทีมีอยูเ่ดิมของตนเอง  จะทาํให้ผูเ้รียนสามารถเชือมโยงเนือหาโดยใชค้วามคิดของตนเองเกิดการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนประเมินผลงานการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามวตัถุประสงค์การเรียน  ประเมินถึงความกา้วหน้าของตนเองเป็นการสร้างความทา้ทายผูเ้รียน การนาํไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจากการวดัคะแนน ก่อน-หลงั ของความรู้ ความเขา้ใจ สูงขึน และการวดัระดบัทกัษะชีวิตอยา่งพอเพียงคะแนน ก่อน-หลงั ใชชุ้ดการเรียนกิจกรรมแนะแนว มีระดบัคะแนนทกัษะชีวิตอย่างพอเพียงสูงขึน  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01  พจนา ทรัพยส์มาน  (2550)  ไดก้ล่าวถึง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง  การทีผูเ้รียนใชก้ระบวน การเรียนรู้สร้างความรู้ของตนเองจากความคิดและปฏิบติัจริง  เพือวเิคราะห์ความสาํคญัจาํเป็นของสิงทีจะเรียนรู้  วางแผนกาํหนดขอบเขตวธีิการเรียนรู้  ลงมือเรียนรู้ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ  ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีแทจ้ริงมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเองสอดคลอ้งกบัความเชือทีวา่ทุกคนมีศกัยภาพในการเรียนรู้  ยอ่มส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (  ) ให้ความสาํคญัของทกัษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถของบุคคลในการจดัการชีวิตดา้นต่างๆ ทงัการครองชีวิตและการอยูร่่วมกนัในสังคม การพฒันาการคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเตรียมชีวิตดา้นการงานอาชีพ การมีความสามารถพฒันาทกัษะพนืฐานทางการงานอาชีพ อนัส่งผลถึงคุณภาพของบุคคล เพอืการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ จากการวจิยัครังนี พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะชีวติอยา่งพอเพียงเกิดขึนกบันกัเรียนทาํใหน้กัเรียนสามารถใชท้กัษะชีวิตอยา่งพอเพียงทีเหมาะสมกบัตนเอง นําความรู้ ความเขา้ใจและประสบการณ์ไปปรับปรุงพฒันาตนเอง ในการดาํเนินชีวิตภายในโรงเรียนและสังคมภายนอกได้ต่อไป การเกิดการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเป็น นวตักรรมทางการศึกษาทีสร้างขึนเพือเป็นสือและเครืองมือการสอนของครูแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนในเรืองของทักษะชีวิต เป็นสิงจาํเป็นสําหรับเด็กนักเรียน เยาวชน ทีจะต้องมีการพฒันาให้มีคุณภาพนัน   สอดคลอ้งกบั สุคนธ์  สินธพานนท ์( )  ทีกล่าวถึงครูกบัการพฒันาการศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพครูในดา้นการจดัการ

31.12
35.08

28
30
32
34
36

ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม หลงัใชชุ้ดกิจกรรม

คะแนนเฉลยี

คะแนนเฉลีย
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เรียนรู้จะตอ้งมีความรู้เรืองทฤษฏีการเรียนการสอนมีเทคนิค การใชแ้ละผลิตสือและการพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้แบบยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัและทาํวจิยัเพือพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนในทุกๆ ดา้น ต่อไป  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทุกท่าน คณะผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนโรงเรียนวเิชียรมาตุ และผูเ้กียวขอ้งทุกท่าน    เอกสารอ้างองิ คาํนาย  อภิปรัชญาสกุล.  .  เศรษฐกจิพอเพยีง. โฟกสัมีเดียแอนดพ์บัลิชชิง, กรุงเทพฯ. พจนา  ทรัพย์สมาน. 2550 . การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง. สํานักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , กรุงเทพฯ .  คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  . หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551.               โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด, กรุงเทพฯ. . การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน . โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, กรุงเทพฯ.:   สุคนธ์  สินธพานนท ์.  . ครูยุคใหม่กบัการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา .  .  เทคนิคพรินติง, กรุงเทพฯ. สาํนกังานคณะกรรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. ( 2554). แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ยสิีบเอด็ พ.ศ.  – 2559. กรุงเทพฯ : สาํนกันายกรัฐมนตรี Cole, Peter G. and Chan, Lorna. 1994 . Teaching Pr inciples and Practice (2nded). Cromer : Prentice Hall of  Australia  Pty.                    
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การพฒันาชุดการสอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วย SIADA Model  สําหรับรายวชิาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า Development of SIADA Problem-Based Instructional Model for  Electr ical Engineer ing Mathematics  วทิฤทธิ  โคตรมณี *  Wittarit  Khotmanee1*  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานดว้ย SIADA Model สาํหรับรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ชุดการสอนทีสร้างขึน มีทงัหมด 3 หน่วยเรียน ประกอบด้วย แผนการสอน ใบเนือหา สือโปรแกรมนําเสนอ PowerPoint สือโปรแกรมจาํลองฟังก์ชัน GUI ของ MATLAB แบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ นกัศึกษาปริญญาตรีปีที 2 ทีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเลือกแบบเจาะจง 13 คน  ผลการวิจยั พบวา่ ชุดการสอนทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.12/77.61 ซึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด 75/75 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อชุดการสอน ทีพฒันาขึน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คาํสําคญั : ชุดการสอน, การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ย SIADA Model, คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า            1 สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลยา่นยาว       อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 72130 1 Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Faculty of Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of    Technology Suvarnabhumi, Yan Yaw Sub-district, Sam Chuk District, Suphan Buri Province 72130, Thailand  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wittarit.k@gmail.com 
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ABSTRACT   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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553              นนั ในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, 2542)  จากการศึกษาและสํารวจสภาพปัญหาอย่างต่อเนือง พบว่า เนือหาทางดา้นวิศวกรรมส่วนใหญ่มีการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ทีซับซ้อนและตอ้งใช้เวลาในการคาํนวณมาก ทาํให้ผูเ้รียนขาดความเชือมนัในการเรียนรู้ในเนือหาใหม่ๆ               สือประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลายและมีจาํนวนนอ้ยทีไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูส้อนส่วนมากใชว้ธีิการสอนเป็นแบบบรรยายทาํให้ผูเ้รียนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นสาํคญั (กญัญวิทย,์ ) ดังนันผูส้อนควรจดัรูปแบบการเรียนการสอนทีมุ่งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน               ให้ผูเ้รียนรู้จักการปฏิบัติให้ทาํได้ คิดเป็น ทําเป็น สร้างความรู้ด้วยตัวเอง และให้ผูเ้รียนรู้จักการทาํงานเป็นกลุ่ม มีการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม อยา่งมีคุณภาพ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา  หลักสูตรทางดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคมได้บรรจุรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เพือมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองของอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชนัคู่และฟังก์ชนัคี อนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชนัทีมีคาบเท่ากบั L ผลการแปลงลาปลาซทรานฟอร์ม ลาปลาซทรานฟอร์มกลบั และการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนันลักษณะรายวิชาดังกล่าวจึงมุ่งเน้นถึง การคาํนวณ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งาน ซึงพบว่าในการคาํนวณและวิเคราะห์ ดงักล่าวนันมีขนัตอนและการคาํนวณทีซับซ้อน เนืองจากผูเ้รียนไม่สามารถมองเห็นพฤติกรรมทีเกิดจากกระบวนการคาํนวณได ้ดงันนัการใชโ้ปรแกรมจาํลองเขา้มาเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนการสอนจึงมีบทบาทสําคญัเป็นอยา่งมากเพอืทีจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพทีดียงิขึน (วทิฤทธิ, 2560)  จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา เป็นแนวทางให้ผูว้ิจ ัยสนใจทีจะสร้างชุดการสอนทีเหมาะสม                     เพือนาํไปใชเ้ป็นเครืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซึงประกอบไปดว้ย คู่มือครู โปรแกรมนาํเสนอ PowerPoint โปรแกรมจาํลองฟังก์ชนั GUI ของ MATLAB โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทีเน้นปัญหาเป็นฐาน   ทีมีชือว่า เซียด้า (SIADA Model) ซึงประกอบด้วย  ขันตอนคือ . ขันการเรียนรู้ด้วยตนเอง (S : Self-study) . ขันการให้ความรู้                         (I : Information) . ขนัการนําไปใช้งาน (A : Application)  . ขนัการอภิปรายผล (D : Discussion) . ขนัการประเมินผล                
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(A : Assessment) ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเนือหาไดง่้าย และสามารถเขา้ใจกระบวนการคาํนวณไดอ้ยา่งเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนรู้เพมิขึน  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1. เพอืสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SIADA Model 2. เพือศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อชุดการสอนทีพฒันาขึน ขอบเขตของการวจิยั  การพฒันาชุดการสอน เรือง การประยกุตใ์ชง้านคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า ประกอบดว้ย    1. หวัขอ้ทีใชท้าํวจิยัในรายวชิาคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า มีดงันี   1) อนุกรมฟูเรียร์   2) การแปลงลาปลาซ   3) การประยกุตใ์ชง้านดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า  2. ชุดการสอน เรือง การประยกุตใ์ชง้านคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า ประกอบดว้ย   1) แผนการจดัการเรียนการสอน   2) วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   3) ใบเนือหา ในหัวขอ้ต่อไปนี     3.1) อนุกรมฟูเรียร์ 3.2) การแปลงลาปลาซ    3.3) การประยกุตใ์ชง้านดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า   4) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน   5) แบบประเมินกิจกรรมตามรูปแบบ SIADA Model  3. สือการสอน เรือง การประยกุตใ์ชง้านคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า ประกอบดว้ย    1) กระดานไวทบ์อร์ด    2) โปรแกรมนาํเสนอ PowerPoint     3) โปรแกรมจาํลองฟังก์ชนั GUI ของ MATLAB    4) เอกสาร และตาํราอา้งอิง ใชสื้บคน้ขอ้มูลต่างๆ  

  ภาพท ี  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SIADA model  
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 4. รูปแบบการเรียนการสอน SIADA Model ประกอบดว้ย 5 ขนัตอนคือ 1. ขนัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (S : Self-study) 2. ขันการให้ความรู้ (I : Information) 3. ขันการนําไปใช้งาน (A : Application)  4. ขันการอภิปรายผล (D : Discussion) 5. ขนัการประเมินผล (A : Assessment) แสดงดงัภาพที 1  วธิีดําเนินการวิจัย  ขนัที 1 : ศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูเ้รียนจาํนวน 100 คน จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง ทวัประเทศ พบวา่ ผูเ้รียนมีความตอ้งการให้มีการพฒันาในดา้นสือการสอนอยู่ในระดบัมาก (X = 4.58) ด้านรูปแบบการสอนอยูใ่นระดบัมาก(X = 4.20) ดา้นเนือหาอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.32)  และดา้นแบบทดสอบอยูใ่นระดบันอ้ย (X = 2.37) แสดงดงัภาพที 2          ภาพท ี2 ค่าเฉลียของระดบัความตอ้งการในการพฒันาการเรียนการสอน   ขนัที 2 : ศึกษาและวิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า จากหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554 เพือกาํหนดหัวขอ้ในการเรียนการสอนไดจ้าํนวน 7 หวัขอ้ แสดงดงัภาพที 3  

  ภาพท ี3 รายละเอียดการวเิคราะห์เนือหารายวชิาคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า  ขนัที 3 : สร้างชุดการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ นาํเสนอให้ผูเ้ชียวชาญประเมินคุณภาพ และนาํไปใช้กบักลุ่มทดลองเพอืวเิคราะห์คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้และชุดการสอน แสดงดงัภาพที 4    

0.01.02.03.04.05.0

ด้านสือการสอน ด้านรูปแบบการสอน ด้านเนือหา ด้านแบบทดสอบ

4.58 4.20 3.32
2.37

คะแนน
ของระ

ดบัควา
มต้องก

าร 
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          ภาพท ี4 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ขนัที 4 : เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองใช ้มาวเิคราะห์ผลทางสถิติเพอืปรับปรุงและแกไ้ข  ขนัที 5 : นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง เพือทดสอบสมมติฐานของการวจิยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไดไ้ปวิเคราะห์ในลาํดับต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ทีลงทะเบียนเรียนในราย วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ในหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาํนวน 13 คน โดยเลือกแบบเจาะจงตามสภาพจริง   

  ภาพท ี5 ขนัตอนการดาํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล   ขนัที 6 : นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์ผลทางสถิติ  ขนัที 7 : สรุปและอภิปรายผลการวจิยั .      
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          ภาพท ี6 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ SIADA model  ผลและวจิารณ์ผลการวิจยั ผลทีนาํเสนอในบทความวิจยันี เป็นการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนทีพฒันาขึน ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SIADA Model นาํมาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 13 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลเป็นดงันี 1. การวเิคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัจากผูเ้รียนเรียนเสร็จในหน่วยเรียนนนัๆ ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน โดยการนาํคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนในแต่ละหน่วยเรียน นาํมาหาค่าคะแนนเฉลีย จากนนัคิดเป็นค่าร้อยละ ซึงผลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางที 1 ตารางท ี1 ผลการวเิคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน รายการ จาํนวนผูเ้รียน คะแนนเตม็ ผลรวมของคะแนน ค่าเฉลีย ร้อยละ หน่วยเรียนที 1 13 15 139 10.69 71.28 หน่วยเรียนที 2 13 15 156 12.00 80.00 หน่วยเรียนที 3 13 15 162 12.46 83.08 รวม 13 45 457 35.15 78.12 จากตารางที  แสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน จากผูเ้รียนจาํนวน 13 คน โดยในแต่ละหน่วยเรียนขอ้สอบเป็นแบบปรนยั จาํนวน 15 ขอ้ รวมคะแนนสอบหลงัหน่วยเรียนทงัหมด 45 คะแนน ผลรวมของคะแนนทีผูเ้รียนทาํขอ้สอบไดท้งัหมด 457 คะแนน ซึงมีค่าเฉลียรวมที 35.15 คิดเป็นร้อยละ 78.12 โดยค่าคะแนนสอบทีมีค่าสูงสุดคือหน่วย 3 2. การวเิคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ เพอืศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนจบทงั 3 หน่วยเรียน นาํคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหาค่าเฉลีย และคิดค่าร้อยละ ซึงผลวเิคราะห์แสดงดงัตารางที 2 ตารางท ี2 ผลการวเิคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน รายการ จาํนวนผูเ้รียน คะแนนเตม็ ผลรวมของคะแนน ค่าเฉลีย ร้อยละ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ 13 45 454 34.92 77.61 จากตารางที  แสดงผลคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนจากผูเ้รียนจาํนวน 13 คน โดยในขอ้สอบเป็นแบบปรนัย  ตวัเลือก จาํนวน 45 ขอ้ คะแนนเต็ม 45 คะแนน ผลรวมของคะแนนสอบทีผูเ้รียนทาํได้ทังหมด 454 คะแนน ซึงมีค่าเฉลียรวมที 34.92 คิดเป็นร้อยละ . 1 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการเรียนการสอน แสดงดงัตารางที 3 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  511  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี3 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียน ขอ้ที ขอ้คาํถาม ( )X  S.D. แปลผล 1. 2. 3. 4. 
ดา้นรูปแบบการเรียนการสอน ดา้นใบเนือหา ดา้นสือการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.25 4.12 4.18 4.06 
0.86 0.78 0.81 0.72 

มาก มาก มาก มาก รวมเฉลีย 4.15 0.79 มาก จากตารางที 3 พบวา่ผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอน มีระดบัความ    พึงพอใจมาก ค่าเฉลียโดยรวมที 4.15 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 สรุปผลการวจิัย  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วย SIADA Model สําหรับรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เรืองการประยุกต์ใช้งานคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า ซึงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน และความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อชุด       การสอน พบวา่  1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 78.12/77.61 ซึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนด 75/75  2. ความพงึพอใจของผูเ้รียนต่อชุดการสอนทีพฒันาขึน มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.15 และ ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 เอกสารอ้างองิ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2553.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. กุลยา ตนัติผลาชีวะ. 2548. การเรียนรู้แบบเนน้ปัญหาเป็นฐาน. ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบบัที 34. หนา้ 77-80.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. ทิศนา แขมมณี. 2559. ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพือการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครังที 20 :  สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. พรรณี บุญประกอบ และคณะ. 2548. การเรียนรู้ทีใชปั้ญหาเป็นหลกั (PBL: Problem Based Learning). เอกสารประกอบการ อบรมครู สควค. วนัที 22-23 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา วิชิต สุรัตน์เรืองชัย. 2549. “การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยม์หาวิทยาลัยบูรพา”.  วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที 17 ฉบบัที 2. มหาวทิยาลยับูรพา. วิทฤทธิ โคตรมณี และคณะ. 2560. “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบ SIADA Model  สาํหรับการเรียนการสอน เรืองอนุกรมฟูเรียร์”. งานประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครังที 10. วนัที 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, หนา้ 249-253. อรพินทร์ ชูชม. 2552. “การวจิยักึงทดลอง (Quasi-Experimental Research)”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 15 (1), 1-15. Klinbumrung, K. Tansriwong, S. and Akatimagool, S. (2015). “The Development of Instructional Package on  High-frequency Transmission Line, Engineering using REPEA Learning Model.” In Proceedings of the  3rd International Conference on Technical Education. Bangkok: Faculty of Technical Education, King Mongkut University of  Technology North Bangkok, (19-22). 
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รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าสําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา Application of Project-Based Learning for  Electr ical Engineer ing Students in  Vocational Education Classroom  เอกรัฐ   ชะอุ่มเอียด * Accarat   Chaoumead1*  บทคัดย่อ  ในบทความนีไดน้าํเสนอการเรียนการสอนแบบทดลองสาํหรับแผงวงจรไฟฟ้า เพอืให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจไดง่้ายผ่านทางแบบฝึกปฏิบัติตามกฎหมายของโอห์ม ซึงเป็นพืนฐานของทฤษฎีวงจรไฟฟ้า และนําเสนอสือการสอนในการทดลองทีสามารถใช้งานได้ทันทีในสถานศึกษา โดยนําเสนอกระบวนการผลิตและแผนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิงหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหลกัสูตรการผลิตวสัดุการเรียนการสอนแบบทดลอง ตามหลกัสูตรการศึกษา เพือดาํเนินการอย่างสมบูรณ์จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงทงัเนือหาหลกัสูตรและชวัโมงการสอนเพือให้นักเรียนไดรั้บความรู้ดา้นไฟฟ้ามากขึน ดงันนัจะตอ้งมีเนือหาหลกัสูตรและเนือหาการเรียนการสอนทีมีการพฒันาแนวคิดเพือให้นักเรียนสามารถเขา้ใจเนือหาของหลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ในอนาคตจะสามารถพฒันาสือการเรียนการสอนทีแม้แต่นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาสามารถเขา้ใจวงจรไฟฟ้าไดอ้ยา่งง่ายดายและจบักระแสไฟฟ้าทีมองไม่เห็นผ่านการแบบฝึกหัดทางปฏิบตัิ   คาํสําคญั : วสัดุช่วยสอน, วงจรไฟฟ้า, แบบฝึกหดัปฏิบติั             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก  1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Sub-district Ban Krang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : eakrat@hotmail.com 
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ABSTRACT  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 การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรทีตอ้งใชท้กัษะทางวิชาชีพทีจะสามารถดาํเนินการอย่างสมบูรณ์สําหรับสถานศึกษาสายปฏิบติั ศตวรรษที  ไดมี้การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ทีจะนาํไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ ใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์และเลขคณิตมากยิงขึน สําหรับการเรียนการสอนดา้นสาขาไฟฟ้าทีตอ้งอาศยัทักษะทางอาชีพ ซึงเนือหาหลกัสูตรของไฟฟ้าก็เปลียนไปตามเทคโนโลยี นอกจากนีเนือหาหลกัสูตรไฟฟ้าและเครืองมือในการจดัการเรียนการสอนไดร้วมเป็นหนึงเดียวในดา้นเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ โดยแนวคิดทีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที  มีเป้าหมาย เพอืใหผู้เ้รียนทีคุณลกัษณะทีสามารถนาํไปใชส้าํหรับการดาํรงชีวติ ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถนาํความรู้หลกับูรณาการกบัทกัษะเพือให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยทีผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ และอาํนวยความสะดวก (Facilitator) ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือทาํดว้ยตวัเอง โดยทีผูส้อนทาํการกระตุน้ผูเ้รียนดว้ยคาํถามหรือโจทย ์เป็นการสร้างแรงบลัดาลใจและเสริมแรงทางบวกเพือให้ผูเ้รียนอยากเรียน นาํไปสู้การสร้างลกัษณะนิสัยกระตือรือร้นทีจะเรียน หัวข้อหรือเนือหาทีจะนํามาเป็นโจทยก์ารเรียนรู้สามารถรวบรวมจากแหล่งต่างๆ หรือประสบการณ์ใกลต้วั หาขอ้โตแ้ยง้หรือสนับสนุนสมมติฐานสร้างเป็นกระบวนการคิด การเรียนรู้เช่นนีเรียกวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน หรือ Project-Based Learning (PBL) ลกัษณะการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรในศตวรรษที  จะเป็นการจดัการเรียนรู้ทีเน้นคุณลกัษณะเชิงวิพากษ ์(Critical Attributes) ยดึโครงงานเป็นฐาน (Project-Based) เชือมโยงสภาพแวดลอ้มรอบตวัผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ทาํงานเป็นทีมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันนัการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน คือการบูรณาการความรู้ การพฒันาความสามารถทางความคิด และการปฏิบติั โดยเชือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์ทีมีอยู่ เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิตและอาชีพ ทกัษะสารสนเทศและเทคโนโลยี ในการการคิดเชิงวพิากษใ์นปัญหาทีซบัซอ้น การฝึกปฏิบติัอาชีพ การนาํเสนองานหรือผลงานและการใชเ้ทคโนโลย ีสาํหรับงานวิจยันี เป็นการพฒันาสือการเรียนการสอนทีอาศยัการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สาํหรับสาขาไฟฟ้าทีอาศยัความรู้และทกัษะวิชาชีพทีเรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีในการแกปั้ญหาหรือตอบโจทยที์ผูเ้รียนคน้ควา้ดว้ยตวัผูเ้รียนเอง โดยคาํนึงถึงการพฒันาผลการเรียนรู้ ด้าน
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ความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) สาํหรับงานประยกุตที์เกียวกบัไฟฟ้าซึงตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถเกียวกบัศาสตร์ทางไฟฟ้าและงานดา้นวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพือวางแผนผลิตวสัดุการเรียนการสอนจริงและสามารถพฒันาไปสู่นวตักรรมทีนาํมาใชง้านไดใ้นชีวิตประจาํวนัต่อไป แนวความคดิ ทฤษีทเีกยีวข้อง การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที  ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) มีจุดมุ่งหมายสูงสุดในดา้นความรู้ ทีมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ขนัสร้างสรรค์ (Create) ซึงในปัจจุบันการเรียนการสอนทีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นอนาคตไดน้นั จะเป็นการพฒันาวธีิการสอนทีมีความยดืหยุน่ มีการกระตุน้และจูงใจให้ผูเ้รียนสร้างกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติดงัภาพที 1 

 ภาพท ี  กรอบแนวคิดเพอืการเรียนรู้ในศตวรรษที   (จิราภรณ์ ปกรณ์  http://www.vcharkarn.com/varticle/60454, 2014) ความสามารถของผูเ้รียนกบัจุดมุ่งหมายในการศึกษาของบลูม (Bloom´s Taxonomy)  ไดว้เิคราะห์ความสามารถทีควรพฒันาในการจดัการศึกษาและไดมุ้่งเนน้การพฒันาผูเ้รียน ให้เป็นมนุษยจ์ะตอ้งพฒันาผูเ้รียนทงั  ดา้น เพราะจะใชเ้ป็นแนวทางและเป้าหมายในการกําหนดจุ่ดมุ่งหมายการศึกษา ตลอดจนการกาํหนดรูปแบบและแนวทางในการวดัและประเมินผลการศึกษา จะตอ้งอาศยัความเขา้ใจระดบัความสามารถ ในการเรียนการสอนและผลลพัธ์ทีเกิดขึน ดงัภาพที   

 ภาพท ี  การประเมินผลการเรียนรู้ในชนัเรียนและทกัษะแห่งศตวรรษที 21  (ดร.ตรีคม พรมมาบุญ  http://plc.tk21.in/archives/1938, 2017) 
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ระดบัการเรียนรู้กับการจาํแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 3 ด้าน 1.พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากพฤติกรรมด้านสมองเกียวขอ้งกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรืองราวต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพซึงเป็นความสามารถทางสติปัญญา พฤติกรรมทางพทุธิพิสยัแบ่งเป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ .  จาํ (Remember) เป็นความสามารถในการจดจาํเก็บรักษาประสบการณ์ต่าง ๆ จากการทีไดรั้บรู้ไวแ้ละระลึกถึงสิงนนัไดเ้มือตอ้งการ .  เขา้ใจ (Understand) เป็นความสามารถในการจบัใจความสาํคญัของสือ และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ การตีความ การคาดคะเน การขยายความ หรือ การกระทาํอืน ๆ .  นําความรู้ไปใช้ (Apply) เป็นขันทีผูเ้รียนสามารถนําความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ไดซึ้งจะตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจจึงจะสามารถนาํไปใชไ้ด ้.  วิเคราะห์ (Analyze) เป็นความสามารถในการคิด หรือ การแยกแยะเรืองราวสิงต่าง ๆ  ออกเป็นส่วนย่อย              เป็นองค์ประกอบทีสําคญัได ้และมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่วนทีเกียวขอ้งกนั ความสามารถในการวเิคราะห์จะแตกต่างกนัไปแลว้แต่ความคิดของแต่ละคน .  ประเมินค่า (Evaluate) เป็นความสามารถในการตดัสิน ตีราคา หรือ สรุปเกียวกบัคุณค่าของสิงต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอยา่งมีกฎเกณฑที์เหมาะสม ซึงอาจเป็นไปตามเนือหาสาระในเรืองนัน ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑที์สังคมยอมรับ .  สร้างสรรค ์(Create) เป็นความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยรูปแบบใหม่ ๆ ทีมีความเชือมโยงกนัอยา่งมีเหตุผล หรือทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑที์เป็นตน้แบบ  2. จิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมทางดา้นจิตใจ เช่น ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึง ทัศนคติความเชือ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดา้นนีอาจไม่เกิดขึนทนัทีทนัใด ดา้นจิตพิสยัจะประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ย ๆ  5 ระดบั ไดแ้ก่ 2.1 การรับรู้ เป็นกระบวนการทีผูเ้รียนเลือกทีจะให้ความสนใจต่อข่าวสารใดข่าวสารหนึง เลือกทีจะรับรู้และตีความหมายของข่าวสาร โดยการใช้ประสบการณ์เดิมทีมีอยู่ของแต่ละบุคคล ตลอดจนความเชือ ทศันคติแรงจูงใจในขณะนนั และหลงัจากเลือกตีความข่าวสารแลว้ ผูบ้ริโภคจะเลือกทีจะจดจาํข่าวสารบางอยา่งไวใ้นความทรงจาํของตน 2.2 การตอบสนอง เป็นการกระทาํทีแสดงออกมาในรูปของความเตม็ใจ ยนิยอมและพอใจต่อสิงเร้านนัซึงเป็นการตอบสนองทีเกิดจากการเลือกสรรแลว้ 2.3 การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบติัในสิงทีเป็นทียอมรับกนัในสงัคม การยอมรับนบัถือในคุณค่านนั ๆ หรือปฏิบติัตามในเรืองใดเรืองหนึง จนกลายเป็นความเชือ แลว้จึงเกิดทศันคติทีดีในสิงนนั 2.4 การจดัระบบ การสร้างแนวคิด จดัระบบของค่านิยมทีเกิดขึนโดยอาศยัความสัมพนัธ์ ถา้เขา้กนัไดก้บัวิถีการดาํเนินชีวิตผูบ้ริโภคหรือเขา้กันได้กับค่านิยมเดิมก็จะมีการยึดถือต่อไป แต่ถา้ค่านิยมใหม่ขดักนักับค่านิยมเดิมอาจเกิดการไม่ยอมรับ หรืออาจรับค่านิยมใหมแลว้เลิกค่านิยมเดิมไป 2.5 บุคลิกภาพ การนาํค่านิยมทียดึถือมาแสดงพฤติกรรมทีเป็นนิสยัประจาํตวั ใหป้ระพฤติปฏิบตัิแต่สิงทีถูกตอ้งดีงาม พฤติกรรมดา้นนีจะเกียวกบัความรู้สึกและจิตใจ ซึงจะเริมจากการไดรั้บรู้จากสิงแวดลอ้ม แลว้จึงเกิดปฏิกิริยาโตต้อบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ จนกลายเป็นค่านิยม และยงัพฒันาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึงจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยแต่ละคนจะรู้ดีรู้ชวัอยา่งไรนัน               ก็เป็นผลของพฤติกรรมดา้นนี 
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3.ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมซึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เป็นการแสดงออกมาได้โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตวัชีระดบัของทักษะ พฤติกรรม ด้านทกัษะพิสยัประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ย ๆ 5 ขนั ดงันี  3.1 การรับรู้ 3.2 การลงมือปฏิบติักระทาํตามแบบได ้3.3 การหาความถูกตอ้ง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งอาศยัเครืองชีแนะเมือไดก้ระทาํซาํแลว้ก็พยายามหาความถูกตอ้งในการปฏิบติั 3.4 การกระทาํอยา่งต่อเนือง หลงัจากตดัสินใจเลือกรูปแบบทีเหมาะสมกบัตนเอง และจะกระทาํตามรูปแบบนนัอยา่งต่อเนือง จนปฏิบติังานทียุง่ยากซบัซ้อนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งคล่องแคล่วซึงตอ้งอาศยัการฝึกฝนและกระทาํอยา่งสมาํเสมอ 3.5 การกระทาํไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ สามารถปฏิบตัิไดค้ล่องแคล่ววอ่งไวโดยอตัโนมติัเป็นไปอยา่งธรรมชาติ เนือหาหลกัสูตรและเนือหาการเรียนการสอนทีมีการพฒันาแนวคิดเพือให้นักเรียนสามารถเขา้ใจเนือหาของหลกัสูตรวศิวกรรมไฟฟ้าแสดงในภาพที  

 ภาพท ี . Bloom’s taxonomies of learning domains.  (Clark, D. http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html, 2015)  วตัถุประสงค์การวิจยั . เพือประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากาํลงั . เพอืศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ทางการเรียนดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain)       
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วธิีดําเนินการวิจัย กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้ากําลงั ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบ           ทวศึิกษา โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา-วทิยาลยัสารพดัช่างสุโขทยั ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน 20 คน  

 ภาพท ี  ขนัตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงานเป็นฐาน.   รูปแบบการวจิยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ภาพที  โดยดาํเนินการวจิยัตามวงจรการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Kemmis & Mc Taggart,  อา้งถึงใน Marit Aas, 2014)  ขนั คือ ขนัวางแผน (Plan) ขนัปฏิบตัิการ (Act) ขนัสงัเกตการณ์ (Observe) และขนัสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflect) ในแต่ละขนัดาํเนินงาน แสดงในภาพที   

 รูปภาพ  การวจิยัเชิงปฏิบติัการ หรือ action research  (Carr and Kemmis 1986)  พืนฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ความสามารถในการเรียนรู้ในและจากการกระทาํ การสะทอ้นทีสาํคญัเป็นส่วนสําคัญในการเรียนรู้นี มีหลายรูปแบบสําหรับการเรียนรู้ประเภทนี เช่น วฏัจักรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Deming-cycle : Plan, Do, Check, Act หรือ Kolb (Concrete experience, ประสบการณ์ทีเป็นรูปธรรม การสังเกตและการสะทอ้นความคิดการทดสอบ) รูปแบบทีรู้จกักนัและการนาํไปใชใ้น บริษทั เชลล ์(Juch, 1983)  
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 ภาพท ี  Juch’s circle for action oriented learning  (Tom J. van Weert, 2006,) วฏัจกัรสาํหรับการกระทาํทีมุ่งเนน้การเรียนรู้ แสดงในภาพที  ขนัที  วางแผนการดาํเนินงาน (Plan ) เกียวกบัทาํโครงงาน โดยเริมจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือหัวขอ้ทีจะทาํโครงงาน วางแผน รวมถึงกาํหนดกรอบการบนัทึก การสังเกตและบนัทึกผลการปฏิบติังาน ทีมีผลต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ขนัที  ปฏิบติัการ (Do) เป็นขนัตอนการลงมือปฏิบติั โดยใชข้อ้มูลทีทาํการศึกษามาประกอบการทดลอง รวมถึงการสร้างชินงานเพอืนาํไปทดลองบนัทึกผล ขนัที  สังเกตการณ์ (Check) เป็นขนัตอนการทดสอบและบนัทึกผลการทาํโครงงาน เพอืรวบรวมขอ้มูลการศึกษา ขนัที  สะทอ้นผลการปฏิบตัิ (Reflect) เป็นขนัตอนการเขียนรายงานผลโครงงาน การนาํเสนอผลการทาํโครงงานต่อชนัเรียน ตลอดจนการสะทอ้นผลการศึกษาและรับฟังขอ้เสนอแนะจากเพือน ๆ และอาจารยที์ปรึกษาโครงงาน กระบวนการพฒันาคุณภาพตามวงจรเดมมิง (Deming Cycle) ซึงประกอบด้วย  ขันตอน คือ การวางแผน (Plan : P)                การปฏิบัติตามแผน (Do : D) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check : C) และการปรับปรุงแก้ไข (Action : A) ในการดาํเนินการวจิยั เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ) แผนการจดัการเรียนรู้ ) แบบประเมินผลโครงงาน เพอืใชใ้นการประเมินผลสัมฤทธิ การวเิคราะห์ขอ้มูล ) ขอ้มูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการรวบรวม เรียบเรียง จากแบบบนัทึกของผูเ้รียน แบบบนัทึกของคณะผูว้จิยั แบบสังเกต แบบสมัภาษณ์ และทาํการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) ) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพืนฐาน เช่นค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ(Percentage)      
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ผลการวจิัย ผลการวจิยัเรือง การเสนอเทคนิคการประดิษฐอุ์ปกรณ์ทดลองสาํหรับห้องปฏิบตัิการทางไฟฟ้า นกัศึกษาสาขาช่างไฟฟ้ากาํลงั ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ระบบทวิศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา-วิทยาลยัสารพดัช่างสุโขทยั ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน 20 คน โดยการจดักลุ่ม  คน  กลุ่ม ในภาพที  เปรียบเทียบการพฒันาผลการเรียนรู้ ดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) โดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ Project-Based Learn (PBL) 

 ภาพท ี  ผลการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy)  จากภาพที  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการศึกษา ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ทีแบ่งตามกลุ่ม โครงงาน เมือนาํผลการประเมินมาวเิคราะห์โดยรวมของกลุ่มผูเ้รียนทงัหมด โดยทาํการวเิคราะห์การพฒันาผลการเรียนดา้นความรู้หรือพทุธิพสิยั (Cognitive Domain) แสดงใหเ้ห็นในภาพที   

 ภาพท ี  ผลการเรียนดา้นความรู้หรือพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) สรุปไดว้า่ผลการเรียนดา้นความรู้หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของผูเ้รียนมีความสามารถในเรืองความจาํ ความเขา้ใจ และการนาํไปใช ้ในการนาํสิงทีเรียนมาใชไ้ด ้แต่มีส่วนมากทียงัไม่ถึงระดบัสร้างสรรคชิ์นงาน 
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 ภาพท ี  ผลการเรียนดา้นเจตคติ (Affective Domain) และในภาพที  แสดงผลการเรียนดา้นเจตคติ (Affective Domain) ทีสามารถบ่งชีไดว้่าผูเ้รียนมีความสนใจและตอบสนองต่อการจดัการเรียนการสอนโดนใชโ้ครงงานเป็นฐาน แต่ยงัขาดระบบการจดัการและบุคลิกภาพความเป็นช่างทีตอ้งอาศยัการสงัเกตุและการใชก้ารคิดวเิคราะห์  

 ภาพท ี  ผลการเรียนดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) จากภาพที  แสดงผลการเรียนดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) บ่งชีไดว้า่ผูเ้รียนสามารถรับรู้ ลอกเลียนแบบ และยงัสามารถปฏิบตัิตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เนืองจากการทาํโครงงาน ตอ้งอาศยัความรู้ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน จึงเป็นการทบทวนความรู้อีกทางหนึง เพียงแต่ผูเ้รียนยงัไม่สามารถปฏบติัไดอ้ยา่งเป็นอตัโนมติั เนืองจากการทบทวนขอ้มูลหรือความรู้ทีมียงัไม่ถึงขนัของการวเิคราะห์ ส่งผลต่อการปฏิบติัทีไม่ต่อเนืองกนัในการสร้างสรรคผ์ลงาน  
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 ภาพท ี  ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (PBL) ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม  (Bloom´s Taxonomy) จากการวิจยักลุ่มผูเ้รียน สามารถแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลสมัฤทธิทางการศึกษา แสดงในภาพที  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ทําให้ เห็นถึงความสามารถทางดา้นทกัษะ ทีนักศึกษามีความสนใจในงานปฏิบติั ทีทาํให้ส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียน แต่ในดา้นจิตพิสัย ผูเ้รียนยงัขาดความเขา้ใจต่อการรับผิดชอบทีตอ้งพฒันาตนเอง ตอ้งใชเ้วลาในการบ่มเพาะเพอืใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาไปสู้บุคลิคภาพของความเป็นช่างไฟฟ้าไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ  

  ภาพท ี  การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (PBL)  

  ภาพท ี  ตวัอยา่งผลงานสือการเรียนการสอนทีผูเ้รียนพฒันาจากโครงงาน 
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อภิปรายผลการวิจัย กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช ้Project Based Learning ของนักศึกษาระดบัชนั ปวช. สาขาช่างไฟฟ้าในการพฒันาสือการเรียนการสอนสาํหรับหอ้งปฏิบติัการทางไฟฟ้า ภาพที  เกิดขึนจากนกัศึกษาเห็นถึงอุปสรรคในการเรียนทียงัขาดวสัดุอุปกรณ์เพือให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจได้ง่ายผ่านทางแบบฝึกปฏิบัติตามกฎหมายของโอห์ม ซึงเป็นพืนฐานของทฤษฎีวงจรไฟฟ้า และนาํเสนอสือการสอนในการทดลองทีสามารถใชง้านไดท้นัทีในสถานศึกษา โดยนาํเสนอกระบวนการผลิตและแผนการสอน ภาพที  โดยเฉพาะอย่างยิงหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหลกัสูตรการผลิตวสัดุการเรียนการสอนแบบทดลอง ตามหลกัสูตรการศึกษา เพือดาํเนินการอยา่งสมบูรณ์จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงทงัเนือหาหลกัสูตรและชวัโมงการสอนเพือให้นกัเรียนไดรั้บความรู้ดา้นไฟฟ้ามากขึน ดงันนัจะตอ้งมีเนือหาหลกัสูตรและเนือหาการเรียนการสอนทีมีการพฒันาแนวคิดเพือให้นักเรียนสามารถเขา้ใจเนือหาของหลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าไดอ้ย่างเพียงพอและยงัสามารถประยกุต์ความรู้ ทกัษะและเจนคติ  โดยใชก้ารส้รางผลงาน นนัก็คือโครงงาน มาพฒันากระบวนการเรียนรู้ วดัผลสัมฤทธิทางการศึกษาจากชินงาน การทาํงาน ความรู้ทีนํามาใช้ และการนาํเสนอผลงานต่อเพือร่วมชนั ทาํให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทีทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ อีกทงัผูส้อนสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดนวตักรรม โดยใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาทีแตกต่างกนั  จากผลการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ทีมุ่งเนน้ทกัษะการเรียนรู้ขนัสร้างสรรค ์(Create) ซึงผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไปไดใ้นระดบัหนึง แต่ยงัสามารถพฒันาไปให้ถึงขนับนสุดของการสร้างวรรค์ผลงาน โดยพฒันาวิธีการสอนทีจูงใจให้ผูเ้รียนสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตามลกัษณะการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรในศตวรรษที  ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือในทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาสือการเรียนการสอนทีอาศยัการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานหรือ Project-Based Learning สาํหรับสาขาไฟฟ้าทีคาํนึงถึงการพฒันาผลการเรียนรู้ ดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) สาํหรับงานประยกุตที์เกียวกบัไฟฟ้ากบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพอืวางแผนผลิตวสัดุการเรียนการสอนจริงและสามารถพฒันาไปสู่นวตักรรม  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โครงการวจิยัเชิงพฒันา ปี    เอกสารอ้างองิ จิราภรณ์ ปกรณ์  (2014) บทความวชิาการ ทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท ี21 http://www.vcharkarn.com/varticle/60454 ชูศกัดิ เปลียนภู่ ( ) หลักการจดัการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรม แนวคดิในการพฒันาบุคคล กรุงเทพฯ ตรีคม พรมมาบุญ ( )  การประเมินผลการเรียนรู้ในชันเรียนและทักษะแห่งศตวรรษท ี21  การทบทวนความคิด 2017  http://plc.tk21.in/archives/1938 เพราพรรณ เปลียนภู่ ( ) หลักการและวิธีการสอน สําหรับช่างอุตสาหกรรม. ในประมวลเอกสารคาํสอน วชิา Principle of technical teaching. เพราพรรณ เปลียนภู่ ( ) จิตวทิยาการศึกษา กรุงเทพฯ สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. 2560  คู่มือการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบเน้นผลลัพธ์ Outcome-Based Training Curriculum 
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สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มทร.พระนคร Problems of The Teaching and Learning of Professional Students  for  Faculty of Industr ial Education, RMUTP  รุ่งอรุณ พรเจริญ * และ อมัภาภรณ์  พีรวณิชกุล   Rungaroon  Porncharoen1* and  Umpaporn  Peerawanichkul1  บทคัดย่อ  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวชิาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จาํนวน 191 คน โดยการเลือกแบบสะดวก เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และ            ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนือหา  ผลการวิจยั พบวา่ นักศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ ภาพรวมมีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.68, . .SD = 1.05)  เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นทีมีปัญหามากทีสุดไดแ้ก่ สภาพปัญหาดา้นสือการเรียนการสอน ( x = 2.77, . .SD = 0.98)  รองลงมาไดแ้ก่ สภาพปัญหาดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ( x = 2.67, . .SD = 1.19)  สภาพปัญหาดา้นเนือหาวิชา ( x = 2.64, . .SD = 1.15)  และสภาพปัญหาดา้นการวดัและประเมินผล ( x = 2.63, . .SD = 0.87) อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความตอ้งการของนักศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียน การสอน พบวา่ นกัศึกษาตอ้งการให้มีนวตักรรมสือเทคโนโลยช่ีวยสอน มีการฝึกทกัษะเพอืทดลองการทาํงานไดจ้ริง อีกทงัควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้บทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนเพมิมากขึน           สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต      กรุงเทพมหานคร   1 Department of electronics engineering, Faculty of industrial education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Vachira    Phayaban, Dusit, Bangkok, District, Province 10300, Thailand  สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต      กรุงเทพมหานคร   2 Department of computer engineering, Faculty of industrial education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Vachira    Phayaban, Dusit, Bangkok, District, Province 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : rungaroon.s@rmutp.ac.th 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  525  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ABSTRACT  This research aimed to study problems of the teaching and learning of professional students for faculty of industrial education. The sample was 191 students faculty of industrial education by convenience sampling.                               The instrument used in this study was questionnaires. The statistics used in data analysis were a percentage, average, standard deviation. The study found that the students' opinions on the problems of teaching and learning management of the students in the field of vocational education were at a moderate level ( x = 2.68, . .SD = 1.05). When considering each aspect, the most problematic areas were problems of teaching media ( x = 2.77, . .SD = 0.98). In the same fashion, problems of teaching activities ( x = 2.67, . .SD = 1.19), problems of the content subject ( x = 2.64, . .SD = 1.15) and problems of measurement and evaluation ( x = 2.63, . .SD = 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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บทนํา  ความกา้วหน้าอย่างต่อเนืองของเทคโนโลยีสมยัใหม่ในยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลทีนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาส่งผลใหก้ารเรียนการสอนจาํเป็นตอ้งปรับเปลียนกระบวนการในการจดัสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ให้มีลกัษณะและหรือบรรยากาศทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ไดต้ามอตัราความกา้วหน้าของตนเอง (ดุสิต  ขาวเหลือง, 2549) จากการรายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษา พบว่า การเรียนรู้ช่วยให้คนเราสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทีเกิดขึนในชีวติหรือสามารถปรับสิงแวดลอ้มให้เขา้กบัตนเองได้อยา่งเหมาะสม การเรียนรู้จึงนับเป็นวิธีการหนึงทีช่วยเพิมศกัยภาพของมนุษยซึ์งเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ ดงันนัการจดัการศึกษาของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได ้3 รูปแบบ คือ การศึกษาแบบในระบบ แบบนอกระบบ และแบบตามอธัยาศยัเพือให้เหมาะสมกบัโอกาส สภาพปัญหา และความตอ้งการของแต่ละบุคคล (สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545 อา้งถึงใน จงรัก  สามารถ และคณะ, 2556)     ดงันนัวงการศึกษาไทยจึงมีความตืนตวัเกียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและนาํนวตักรรมรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน เพอืใหเ้หมาะสมกบัเนือหาเวลา และศกัยภาพของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ทังด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึงทําให้สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทีได้ดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนเพือพฒันาบัณฑิตให้มีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน รวมทังมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคที์ไดก้าํหนดไว ้จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรให้    มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการจัดการเรียนรู้เพือพฒันาบัณฑิตให้บรรลุผลการเรียนรู้ทงั 5 ดา้น ซึงแต่ละด้าน มีธรรมชาติทีแตกต่างกันและต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และการสอนทีต่างกนั (ทิศนา แขมมณี, 2553)     จากรายงานผลการสาํรวจความตอ้งการคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องสถานประกอบทีมีต่อนกัศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่า ยงัขาดทักษะการลงมือปฏิบัติส่งผลไม่สามารถปฏิบัติงานทีได้รับมอบหมายได้ และขาดแกปั้ญหาและการตดัสินใจเฉพาะหนา้ในการปฏิบติังาน (รุ่งอรุณ  พรเจริญ, 2559) ดว้ยเหตุนี   ควรมีการจดัการเรียนการสอนทีทนัสมยั มีการนาํเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นเนือหาวิชาเพือให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ทีหลากหลาย และเนน้ Soft Skill สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล   ดา้นการผลิตครูอาชีวศึกษาทีมีคุณภาพ มีคุณสมบติัทีพึงประสงคท์งั 4 ดา้น คือ ความรู้วชิาชีพ ทกัษะวชิาชีพ ทกัษะชีวติและสงัคม และทกัษะการถ่ายทอดเทคโนโลย ี ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวชิาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพือนาํไปเป็นแนวทางใน การพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษา จีน และนําผลไปสู่การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ ซึงช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาตลอดจนผูที้เกียวขอ้ง นาํผลวจิยัไปใชป้ระกอบการพิจารณาวางแผนและปรับปรุง การจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง เพือพฒันาการจดัการเรียน  การสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพต่อไป  วตัถุประสงค์ของการวจิัย เพอืศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมมตฐิานการวจิยั สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมของสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบั           ปานกลาง 
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

วธิีดําเนินการวิจัย 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จาํนวน 254 คน  กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 191 คน ทาํกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางเครซีและมอร์แกน และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก 2.  เครืองมือทใีช้ในการวิจยั   เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั แก่ แบบสอบถามสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเนือหาวชิา ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นสือการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล   ขนัตอนการสร้างเครืองมือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั มีดงันี 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทางดา้นวชิาชีพ 2. กาํหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมกับองค์ประกอบการจดัการเรียนการสอน เพือให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้3. สร้างแบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 4 ด้าน ซึงประกอบด้วย ด้านเนือหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นสือการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล เป็นลกัษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า            5 ระดบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี  ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนที 2 สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน  ตอนที 3 ความตอ้งการการจดัการเรียนการสอน 4. นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์อยูร่ะหวา่ง . - .  แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ จากนนันาํไปทดลองกบักลุ่มทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 15 คน เพอืตรวจสอบความถูกตอ้งและภาษาทีใช ้และทาํการหาค่าความเชือมนัเท่ากบั 2%  6. นําแบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีสมบูรณ์แลว้ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป และนาํขอ้มูลทีได้จากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล  3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล  ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลทีรวบรวมจากแบบสอบถามสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกลบัมา จาํนวน 154 ชุด จากทงัหมด 191 ชุด คิดเป็น 80.63% นาํมาวเิคราะห์ตามหลกัสถิติ ดงันี   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  528  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 1.  นําขอ้มูลมาคาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าคะแนนเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( . .SD )                โดยกาํหนดลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดบั ดงันี        ระดบัคะแนน   สภาพปัญหา    5   มากทีสุด    4   มาก    3   ปานกลาง    2   นอ้ย    1   นอ้ยทีสุด  2.  นําขอ้มูลทีไดจ้าการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท ์(Best John W., 1981) ดงัต่อไปนี          ค่าเฉลีย   ระดบัสภาพปัญหา  4.51 – 5.00   มากทีสุด  3.51 – 4.50   มาก   2.51 – 3.50   ปานกลาง  1.51 – 2.50   นอ้ย  1.00 – 1.50   นอ้ยทีสุด  ผลการวจิัย ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ผลการวจิยั พบวา่ ตารางท ี  ขอ้มูลพนืฐานเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ขอ้มูลพนืฐาน จาํนวน (ความถี) ร้อยละ สาขาวชิา 1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั 55 35.71 2. สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 27.27 3. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 37.01 หลกัสูตร 1. หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 2. หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต 
 135 19 

 87.66 12.34 รวม 154 100.00 จากตารางที  พบว่า มีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 54 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 37.01 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 และสาขาวิชาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 เมือจาํแนกแต่ละหลกัสูตร พบวา่ หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 87.66 และหลกัสูตรอุตสาหรรมศาสตร์บณัฑิต จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34  
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี2 ระดบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวชิาชีพ  
 สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( . .SD ) แปลผล 

ดา้นเนือหาวชิา    1. มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัหลกัสูตร 2.55 1.37 ปานกลาง 2. มีความทนัสมยักบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั 2.41 1.29 นอ้ย 3. มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ายวชิา 1.97 1.13 นอ้ย 4. เนือหาทีสอนมีการเรียงลาํดบัความยากง่าย 1.97 0.87 นอ้ย 5. มีการกาํหนดเนือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 2.61 0.87 ปานกลาง 6. มีความหลากหลายในเนือหาทีสอน 2.79 0.89 ปานกลาง 7. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปกบัเนือหาวชิา 2.54 0.86 ปานกลาง 8. เนือหาวชิาทีสอนสามารถนาํไปต่อยอดกบัรายวชิาอืนๆ ได ้ 2.96 0.89 ปานกลาง 9. เนือหามีความน่าสนใจทาํให้เกิดการอยากเรียนรู้ 3.43 1.15 ปานกลาง 10. มีการส่งเสริมความคิด วเิคราะห์ทาํใหเ้กิดการแกปั้ญหา 3.13 1.12 ปานกลาง รวม 2.64 1.15 ปานกลาง ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน    1. มีการจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารสอนและเนือหาวชิา 2.84 1.27 ปานกลาง 
2. กิจกรรมทีจดัมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 2.64 1.40 ปานกลาง 3. มีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 2.58 1.19 ปานกลาง 
4. กิจกรรมมีการฝึกใหผู้เ้รียนคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นรูปธรรม 2.44 1.27 นอ้ย 5. มีการจดักิจกรรมโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และ    มีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 2.21 1.02 นอ้ย 
6. กิจกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รียนใหเ้กิดการแสวงหาความรู้เพมิเติม 2.76 1.00 ปานกลาง 7. มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีสอดคลอ้งกบัสาขาทีเรียน 2.58 1.20 ปานกลาง 8. การจดักิจกรรมมีการยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้วิจารณ์ของผูเ้รียน 2.75 0.95 ปานกลาง 
9. มีการจดักิจกรรมทีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 3.18 1.08 ปานกลาง รวม 2.67 1.19 ปานกลาง ดา้นสือการเรียนการสอน    1. ความเพียงพอของอปุกรณ์การเรียนการสอน 3.37 1.04 ปานกลาง 2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 2.63 1.31 ปานกลาง 3. สือ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 2.81 1.21 ปานกลาง 
4. มีความหลากหลายของสือการเรียนการสอนทีนาํมาใชจ้ดักิจกรรม 2.34 0.83 นอ้ย 
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี2 ระดบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวชิาชีพ (ต่อ) 
สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( . .SD ) แปลผล 

5. ใชสื้อการเรียนการสอนอยา่งคุม้ค่า 2.69 1.13 ปานกลาง 6. สือการเรียนการสอนทีใชเ้หมาะสมกบักิจกรรม และเนือหาวชิา  2.70  0.85  ปานกลาง 7. สือการเรียนการสอนส่งเสริมใหเ้กิดการคิดและแกปั้ญหาไดง่้าย 3.05 0.98 ปานกลาง 
8. สือการเรียนการสอนทีใชมี้การใหฝึ้กปฏิบติัเหมาะสมกบัเนือหาวชิาทีเรียน 2.79 0.97 ปานกลาง 

รวม 2.77 0.98 ปานกลาง ดา้นการวดัและประเมินผล    1. มีการชีแจงใหท้ราบถึงเกณฑก์ารวดัและประเมินผล 2.71 1.33 ปานกลาง 2. มีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวดัและประเมินผลทุกครัง 2.34 1.28 นอ้ย 3. การทดสอบมีความชดัเจน 2.43 1.13 นอ้ย 4. มีการใชว้ธีิการวดัและประเมินผลทีหลากหลาย 2.40 0.92 นอ้ย 5. มีการวดัและประเมินผลทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ 2.53 0.93 ปานกลาง 6. การวดัและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัความรู้ทีไดจ้ากการเรียนการสอน 3.11 1.01 ปานกลาง 
7. การวดัและประเมินผลคาํนึงถึงความสามารถของผูเ้รียน 2.64 0.87 ปานกลาง รวม 2.63 0.87 ปานกลาง ภาพรวม 2.68 1.05 ปานกลาง   จากตารางที 2 พบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ ภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 2.68, . .SD = 1.05)  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านทีมีปัญหามากทีสุดไดแ้ก่ สภาพปัญหาดา้นสือการเรียนการสอน ( x = 2.77, . .SD = 0.98) รองลงมาไดแ้ก่ สภาพปัญหาดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ( x = 2.67, . .SD = 1.19)  สภาพปัญหาด้านเนือหาวิชา ( x = 2.64, . .SD = 1.15)  และสภาพปัญหาดา้นการวดัและประเมินผล ( x = 2.63, . .SD = 0.87)    สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  การจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ สือการเรียนการสอนเป็นดา้นทีมีสภาพปัญหามากทีสุด และจากการสาํรวจพบวา่สือการเรียนการสอนมีไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน และสือการเรียนการสอนไม่มีการส่งเสริมให้เกิดการคิดและแก้ปัญหาได้ง่ายจึงทําให้มีปัญหามากทีสุด ทังนีเนืองมาจากสือการเรียนการสอนเป็นเครืองช่วยในการเรียนรู้เพือช่วยให้การสอนและการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิงขึน สอดคลอ้งแนวคิดของปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตนั (2555) เกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีประสบความสําเร็จควรคาํนึงถึง
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องค์ประกอบทีสําคญัหนึงคือ สือการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน (Teaching Materials) การเตรียมการ เพือนําเสนอเนือหาแก่ผูเ้รียนเป็นเรืองสําคญัทีตอ้งมีการวางแผนและการเตรียมการว่าจะนําเสนอเนือหาหรือแนวคิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม สือการเรียนการสอนและอุปกรณ์ใดบ้าง ทีสมควรนาํมาใช้ให้เหมาะสมกบัวยั ระดบัความสามารถและความสนใจสอดคลอ้งกับเนือหา ตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาทีต้องการนวตักรรมสือเทคโนโลยีช่วยสอน มีการฝึกทกัษะเพอืทดลองการทาํงานไดจ้ริง นอกจากนีผูส้อนตอ้งมีการจดักิจกรรมทีเนน้บทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนเพิมมากขึน เพือช่วยกระตน้ให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมต่าง ๆ ถือวา่เป็นการฝึกฝนทีสาํคญั เพราะจะก่อใหเ้กิดการเชือมโยงในสิงทีเรียน (ณฐัฐา สววบูิลย,์ 2554) ข้อเสนอแนะ  1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้ ผูส้อนและผูที้เกียวขอ้งควรมีการจดัทาํสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมทีเนน้บทบาทของผูเ้รียนและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ซึงกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และไดมี้การฝึกปฏิบติัทุกคน   2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังตอ่ไป  ควรมีการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน มีการศึกษาตวัแปรอืนๆ เพมิเติม หรือใชว้ธีิวิจยัเชิงปริมาณผสานกบัเชิงคุณภาพ และการศึกษาความสัมพนัธ์การจดัการเรียนการสอนวิธีต่างๆ เพือให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนทางสาขาวชิาชีพอยา่งเหมาะสม   กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีใหก้ารสนบัสนุนทุนอุดหนุนการวจิยั และนกัศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มา ณ ทีนี    เอกสารอ้างองิ จงรัก  สามารถ และคณะ. 2556. การพัฒนาโปรแกรมจําลองวงจรกรองความถีสําหรับประยุกต์ใช้ในการศึกษา                           ดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคม.  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ฉบบัที 3 ปีที 23 (ก.ย. – ธ.ค. 2556). หนา้ 580-593. ดุสิต  ขาวเหลือง. 2549. การบูรณาการใชสื้อประสมและใชสื้อหลายมิติเพือการสอนและการเรียนรู้. วารสารศึกษาศาสตร์. ฉบบัที 1 ปีที 18 (มิ.ย. – ต.ค. 2549). หนา้ 29-44. ณัฐฐา สววิบูลย.์ 2554. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา INT212 (การออกแบบภายใน 2) สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวทิยาลยัศรีปทุม. ทิศนา  แขมมณี. 2553. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา : กลยุทธ์การสอน. รายงานการประชุมสาํนกัธรรมศาสตร์และการเมือง. กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน. ปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตนั. 2555. การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนร้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เพือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ รายวิชา HTM411 กลยุทธ์การจัดการโรงแรมและการท่องเทียว. มหาวิทยาลยัศรีปทุม. รุ่งอรุณ  พรเจริญ. 2559. การศึกษาวจิยัตลาดแรงงานกบัการก้าวเข้าสู่อตุสาหกรรม .  ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร. รายงานการวิจัย งบประมาณเงินรายได้สถาบัน ประจาํปี 2559. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. Best, John W. 1981. Research in Education. 3 rd ed. Englewood cliffs, New Jersey : Prentice. Hall Inc. 
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การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี   โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ Development of science learning achievement of Sixth  Grade Students Using STEM Education, Subject Electr icity  ธีระศกัดิ   อินตนั *   Teerasak   Intan1*  บทคัดย่อ  การวิจยันีมีวตัถุประสงค ์ ) เพือสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน /  2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ทีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  ) เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที /  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  (บา้นสะเตง) อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา จาํนวน  คน ซึงไดม้าจากวิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยหอ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครืองมือ ไดแ้ก่ ) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ) แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ) แบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคือ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test) พบวา่ ) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.21/87.  ซึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน /  ) นักเรียนทีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียน ( X , S.D.) (17.47, . ) สูงกว่าก่อนเรียน ( X , S.D.) (8.68, . ) อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ ) มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูใ่นระดบัดีมากทีสุด ( X  = 4.64)      คาํสําคญั : สะเตม็ศึกษา, ผลสัมฤทธิทางการเรียน, ความพึงพอใจ, ไฟฟ้า        โรงเรียนเทศบาล  (บา้นสะเตง) ตาํบลสะเตง อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา  95000 1Tassaban 1 (Bansateng) School, Sateng Sub-district,  Muang District, Yala Province 95000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Sonicboomloh007@gmail.com
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ABSTRACT  This research aims 1 )  to create and evaluate the efficiency of the STEM learning activity serie to meet the standard of 80/80, 2) to compare science learning achievement of Sixth Grade Students learning using the STEM learning activity series and 3) to study students satisfaction toward using STEM learning activities. The sample were the 6th grade students, 2nd semester, academic year 2018, 19 students from Tassaban 1 (bansateng) school, Muang District, Yala. The sample was selected by Simple Random Sampling. The instruments were        1 ) The STEM learning activity serie, 2 ) Electricity learning management plan, 3 )  Science achievement test, and  4 )  A ameasure of student satisfaction toward STEM education. The statistics used to analyzed data including the means of mean, standard deviation and t-test. The research results were as follows : 1 )  The STEM learning activity serie is a powerful learning activity. The efficiency is 88.21 / 87.37, which is higher than the standard 80/80. 2) science learning achievement in the topic of Electricity of the student after learning by activity based learning by STEM education ( X , S.D.) (17.47, 1.22) higher than the before learning ( X , S.D.) (8.68, 0.67) with the statistically significance .05 level. And 3 )  the satisfaction level of students towards using STEM learning activities as a whole was in a highest level ( X  = 4.64).  Keyword: STEM Education, Learning Achievement, Satisfaction, Electricity                   
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บทนํา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึงเป็นสังคมแห่งความรู้ ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพือทีจะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีทีมนุษยส์ร้างสรรค์ขึน เนืองจากความรู้วทิยาศาสตร์เป็นพนืฐานสาํคญัในการพฒันาเทคโนโลยี ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นาํไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตทีดีอย่างเดียวเท่านัน แต่ยงัช่วยให้คนได้พฒันาวิธีการคิด ทังความคิดเป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึงทักษะทีสําคญัในการสืบเสาะและคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใชป้ระจกัษพ์ยานและขอ้มูลหลากหลายทีตรวจสอบได ้และทีสาํคญัอยา่งยงิ ความรู้วทิยาศาสตร์ช่วยเพมิขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2558) การเตรียมคนให้อยูใ่นสังคมทีมีการเปลียนแปลงดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีตอ้งเตรียมให้มีทกัษะทีจาํเป็นในศตวรรษที  ซึงการศึกษาในศตวรรษที  เป็นการศึกษาทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั เน้นให้คนมีปัญญาเพราะปัญญาของคนในชาติมีความสําคญัยิงกว่าทรัพยากรแร่ธาตุ ซึงทรัพยากรเหล่านีเคยมีความสําคญัมากมาก่อนในศตวรรษทีผ่านมา การศึกษานีเนน้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) เนน้การศึกษาผา่นปวงชน (education for all) เนน้การร่วมมือจากปวงชน (all for education) เป็นการศึกษาทีเน้นการเรียนวิธีการเรียนรู้ (learn how to learn) เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบรวมพลงั (co-operative and collaborative learning) ดังนันจึงจาํเป็นต้องจัดการศึกษาอย่าง มีมาตรฐาน คือครูต้องสามารถจัดการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางคือการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนใชปั้ญญาในการสร้างความรู้และผลผลิตดว้ยตนเองทีมีค่าต่อสังคม การให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเองผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดผ้ลดีมากยงิขึนถา้ผูส้อนใชแ้นวคอนสตรัคติวิสต ์ซึงในการจดัการเรียนการสอนแสดงว่าผูส้อนได้เห็นประโยชน์อนัเกิดขึนกบัผูเ้รียนเพราะการทีผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ไดน้ันผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะการคิดและกระบวนการคิดเป็นเครืองมือ ซึงถือวา่เป็นขนัตอนสาํคญัในกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2558 : 43-44)  ปัจจุบนัการจดัการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ พบปัญหาดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนทียงัไม่บรรลุเป้าหมายทีพึงประสงค ์เนืองจากกระบวนการสอนไม่เนน้ให้นกัเรียนไดพ้ฒันาดา้นการคิดวเิคราะห์ ขาดคุณลกัษณะช่างสงสัยและใฝ่หาคาํตอบ ยงัเน้นการสอนหนังสือมากกว่าสอนคน การเรียนการสอนไม่เชือมโยงกบัชีวิตจริง เน้นการท่องจาํ ทาํใหต้วัผูเ้รียนเองไม่สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง ส่งผลให้คุณภาพผูเ้รียนอ่อนดอ้ยลง และทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเบือหน่าย ไม่เล็งเห็นถึงความสําคญัของการเรียนวิทยาศาสตร์อีกต่อไป เพราะเห็นว่าสิงทีเรียนไปกลบันาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไม่ได ้ผลกระทบทีตามมาคือผลสมัฤทธิทางการเรียนก็จะตาํลง และมีแนวโนม้ตาํลงเรือยๆ ดงันนัครูจึงจาํเป็นตอ้งหารูปแบบวธีิการสอนทีเล็งเห็นวา่ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั หากผูเ้รียนสามารถคิดวิธีการแกปั้ญหาจากสิงทีครูสร้างสถานการณ์ขึนมาก็จะทาํใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นภาพและเกิดการคิดและปฏิบตัิจริงผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และจะตระหนกัถึงวิชาเรียนว่ามีความสําคญัเพราะเห็นไดจ้ากการลงมือปฏิบติัจริงๆ ของตวัผูเ้รียนเอง ในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะดงักล่าว แนวทางหนึงทีใช้ในการจดัการศึกษาคือ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึงเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  สาขา ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) จากบริบทของโรงเรียนเทศบาล  (บา้นสะเตง) อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา ทีมีการจดัการเรียนรู้ทียงัคงเนน้รูปแบบการบรรยาย อนัเนืองมาจากระยะเวลาการเรียนการสอนทีมีจาํนวนจาํกดัแต่เนือหาหลกัสูตรทีผูเ้รียนตอ้งเรียนมีจาํนวนมาก ผูส้อนจึงต้องจัดการเรียนการสอน เพือให้ผูเ้รียนได้รับเนือหาสาระวิชาตามทีหลกัสูตรได้กําหนดไว ้จากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์นกัเรียน เกียวกบัสภาพปัญหาทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่
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ยงัไม่สามารถตอบโจทยห์รือแกไ้ขปัญหาดว้ยการนาํความรู้ทีไดเ้รียนมาประยกุตใ์ชไ้ดเ้พราะเป้าหมายของการศึกษาคือการทีเราสามารถนําความรู้และทักษะกระบวนการในสิงทีเก็บเกียวประสบการณ์ในช่วงทีเรียนมาสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ไดจ้ริง ๆ ผูเ้รียนนาํความรู้ทีเรียนไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาํวนัได ้สามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และสามารถใชค้วามรู้ทีเรียนมา หาแนวทางในการแกปั้ญหาทีเกิดขึนได ้ จากปัญหาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงเห็นความสําคญัของการจดัการเรียนรู้ทีตอ้งการให้ผูเ้รียนเห็นความสาํคญัของความรู้ ทางดา้นเนือหาสาระวทิยาศาสตร์ทีผูเ้รียนตอ้งการมุ่งหวงัสาํหรับการสอบอยูแ่ลว้เรียนบูรณาการกบัปัญหาสถานการณ์จริง เพือให้ผูเ้รียนเห็นความสาํคญัของวิทยาศาสตร์ทีสามารถนาํความรู้มาใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจาํวนัได ้  วธิีดําเนินการวิจัย  การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง ซึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอน ดงันี 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 1.1 ประชากร คือนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา สงักดัสาํนกัการศึกษา เทศบาลนครยะลา จาํนวนนกัเรียนทงัหมด 3  คน  1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) ทีเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์พืนฐาน ในปีการศึกษา 2560 จ ํานวน 19 คน ซึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยกาํหนดใหห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม   2. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย  2.1 เครืองมือทใีช้ในการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 2.1.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ชนัประถมศึกษาปีที 6 จาํนวน 5 แผน ใชเ้วลาในชวัโมงเรียนเป็นเวลา 9 สปัดาห์ ๆ ละ 2 ชวัโมง รวมเป็น 18 ชวัโมง 2.1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้  2.2 เครืองมือทใีช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่            2. .  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าความยากง่ายตงัแต่ 0.70 ถึง .  ค่าอาํนาจจาํแนกมีค่าตงัแต่ 0.20 ถึง .  และค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์โดยใชสู้ตร  K.R.  มีค่า .   2.2.2 แบบวดัความพึงพอใจทีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) แบบมาตราส่วนประมาณ  ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ มีค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงคห์รือเนือหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) ตงัแต่ 0.60 ถึง 1.00 และค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบวดัความพึงพอใจทีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) โดยใชส้ัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค มีค่า 0.95   3. การดาํเนินการทดลอง/การเกบ็รวบรวมข้อมูล 3.1 ทาํการทดสอบก่อนเรียนกบันักเรียนกลุ่มตวัอย่างทงั 2 กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ทีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ และบนัทึกผลคะแนนการสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน  3.2 ดาํเนินการทดลอง โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประกอบกับแผนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ชนัประถมศึกษาปีที 6สอนนักเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา2560 ใชเ้วลาทงัสิน  สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชวัโมง จาํนวน 1  ชวัโมง และเก็บขอ้มูลคะแนนระหวา่งเรียนไวทุ้กแผนการจดัการเรียนรู้  
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3.3 หลงัจากกิจกรรมการสอนแลว้ผูว้ิจยัให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนซึงเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ชุดเดียวกบัทีใชท้ดสอบก่อนเรียน  3.4 ตรวจคะแนนการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์นําคะแนนทีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติเพอืทดสอบสมมติฐาน 3.5 หลงัจากกิจกรรมการสอนแลว้ผูวิ้จยัให้นักเรียนทาํแบบวดัความพึงพอใจทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ นาํคะแนนทีได้มาวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติเพือทดสอบสมมติฐาน 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  .  วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที /  โรงเรียนเทศบาล  (บา้นสะเตง) โดยใช้ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) 4.1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาโดยใชส้ถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent group)    4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยคาํนวณหาค่าเฉลีย ( X ) แลว้นาํมาแปลผล   5. สถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ไดแ้ก่  ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) ค่าเฉลีย ( X ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที ชนิดกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent group)  ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย ตารางที  แสดงค่าประสิทธิภาพและระดบัประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน /  (E1/E2) ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที /  โรงเรียนเทศบาล  (บา้นสะเตง)  จาํนวนนกัเรียน ทดสอบระหวา่งเรียน ทดสอบหลงัเรียน E1/E2 คะแนนเตม็ x ̅ S.D. E1 คะแนนเตม็ x ̅ S.D. E2 19 50 44.11 2.88 88.21 20 17.47 1.22 87.37 88.21/87.37 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางที  แสดงให้เห็นวา่ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลียระหวา่งเรียนและคะแนนหลงัเรียน (E1/E2) ของนกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ มีค่าเท่ากบั 88.21/87.  ซึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน /  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ มีประสิทธิภาพ    
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ตารางที  แสดงผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที /  โรงเรียน    เทศบาล  (บา้นสะเตง) 
จาํนวนนกัเรียน 

คะแนน 
D D2 t-test เตม็ ก่อนเรียน หลงัเรียน x ̅ S.D. x ̅ S.D. 19 20 8.68 0.67 17.47 1.22 167 1497 30.1022*    * P> .05, df  = 18  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที  แสดงให้เห็นวา่ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ สามารถพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนใหสู้งขึน  ตารางท ี  แสดงค่าเฉลียทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง)  ดา้น x ̅ การแปลผล ดา้นชุดกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการเรียน ดา้นประโยชนที์ไดรั้บ 

4.74 4.65 4.30 
มากทีสุด มากทีสุด มาก ภาพรวม 4.64 มากทีสุด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที  และ  แสดงให้เห็นวา่การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ    สะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ     สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยค่าเฉลียความพึงพอใจภาพรวมในระดบัมากทีสุด คือ .  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผลการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ประสบความสําเร็จ สามารถทาํให้นักเรียนชอบและมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สรุปผลการวจิัย 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.21/87.  ซึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน /  . นกัเรียนทีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ มีผลสมัฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ สามารถพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ได ้อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีรูปแบบกิจกรรมทีหลากหลาย มีลกัษณะของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพือส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัคิดดว้ยตนเอง รู้จกัคน้ควา้หาเหตุผล และสามารถแกปั้ญหาได ้ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลียนเรียนรู้ โดยใช้ความรู้และทกัษะกระบวนการทางดา้นวิทยาศาสตร์มาช่วยแกปั้ญหา มีการสะทอ้นความคิดจากประสบการณ์โดยตรงของนกัเรียนและการบูรณาการกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม รวมทงัมีการใชสื้อเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในกระบวนการ จนนาํไปสู่การแกปั้ญหาในสถานการณ์สมมติทีผูว้จิยัไดก้าํหนดให้ในแต่ละกิจกรรม ดว้ยเหตุผลและกิจกรรมการเรียนการสอน
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ดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จึงทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนซึงสอดคลอ้งบางส่วนกบังานวิจยัของ Scott ( ) ทีไดศึ้กษาเกียวกบัการจดัการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา่นกัเรียนทีสมคัรใจเขา้ร่วมหอ้งเรียน STEM มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ไดดี้กวา่เด็กนกัเรียนระดบัเดียวกนัแต่ไม่ได้เข้าร่วม และนักเรียนกลุ่มทีเขา้ร่วมนียงัให้บอกอีกว่า หากพวกเขาได้รับโอกาสและการสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ทีจะแกปั้ญหาทีพบเจอในชีวิตและฝึกงานจริง หรือให้รับผิดชอบทาํโครงงานขึนมาสักชินเพือใชข้อสําเร็จการศึกษา ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้และมนัใจวา่สามารถสาํเร็จการศึกษาขนัพนืฐานไดอ้ยา่งแน่นอน จึงเป็นการบ่งบอกวา่นกัเรียนเกิดเจตคติทีดีต่อการการเรียนวทิยาศาสตร์หรือวชิาทีเกียวขอ้งกบั STEM และสอดคลอ้งกบังานวิจยั ณฏัชยานนัต ์เกตุศรีศกัดา และคณะ ( ) ทีไดศึ้กษาผลสมัฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรือง เสียงและการไดย้นิ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน และเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากบัปกติ ตวัอย่าง คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โดยสุ่มแบบเจาะจง จากโรงเรียน  แห่งๆ ละ  คน (หมู่บา้นตวัอยา่ง/สะเต็มศึกษา บา้นท่าไผ/่ปกติ) อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก พบวา่ นกัเรียนทีเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีผลสมัฤทธิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  และ นกัเรียนทีเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษามีผลสัมฤทธิหลงัเรียน สูงกวา่นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  3. นักเรียนทีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยู่ในระดับมากทีสุด สะท้อนให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เรือง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 สามารถนาํไปใชเ้ป็นสือการสอนได ้เพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ได ้สอดคลอ้งบางส่วนกบั Dowey ( ) ทีไดศึ้กษาเจตคติ ความสนใจและการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อวชิาวทิยาศาสตร์ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนทีเรียนในหลกัสูตร STEM พบวา่นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตร STEM มีเจตคติและความสนใจต่อวชิาวทิยาศาสตร์สูงขึน จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยทีพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบSTEM ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดได้เรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาโดยอาศยัความรู้ดา้นต่างๆ มาบูรณาการเพือหาแนวทางหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา ซึงบางครังในบางสถานการณ์ ผูเ้รียนบางคนอาจจะยงัแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ทีกาํหนดได้ไม่ดีเท่าทีควร อาจเนืองด้วยเวลาทีจาํกัด วยัวุฒิและประสบการณ์ แต่การทีผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งสืบคน้ขอ้มูลอยา่งรวดเร็วทนัท่วงที ทาํให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองไม่ติดขดั นอกจากนีผูว้ิจยัยงัพบอีกว่าภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผูเ้รียนบางส่วนมีความกลา้แสดงออกในการเรียนมากขึน ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ทีเกิดขึนในชนัเรียนไปบอกเล่าให้ผูป้กครองฟัง ทงัยงันําเอาปัญหาทีพบในระหว่างการเรียนการสอนไปปรึกษา ขอคาํแนะนําจากผูป้กครอง นาํมาสู่การแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาพนืบา้นและเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครัวอีกดว้ย  ทงันีอาจเป็นเพราะการสอนโดยใชว้ิธีแบบสะเตม็ศึกษานนั เนน้การบูรณาการ กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้สาะแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเองและสามารถบูรณาการความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตวัและการใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนัได ้  
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กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบพระคุณนายอาํพล พลศร ผูอ้าํนวยการสํานักการศึกษา เทศบาลนครยะลา นายไมตรี บัวจันทร์ รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  (บ้านสะเตง) บุคลากร และนักเรียนระดับชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนเทศบาล  (บา้นสะเตง) ทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ อาํนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดียงิในการเก็บขอ้มูลการวจิยัในครังนี   เอกสารอ้างองิ กวนิ เชือมกลาง. (2556). กิจกรรมสะเตม็หรรษา: ลูกโป่งนาํบันจจีมัป์. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 42(185), 26-29. กอบวทิย ์พริิยวฒัน์. (2556). สะเตม็ศึกษา. เขา้ถึงไดจ้าก https://teacherkobwit2010. wordpress.com/ (15 ธนัวาคม 2558) กาญจนา  อรุณสุขรุจี. (2546). ความหมายของความพงึพอใจ. เขา้ถึงไดจ้าก http://maitree3.blogspot.com (14 ตุลาคม 2558). คะนึงนิจ จนัทรมณี. (2557). การศึกษาการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี4–6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย ปีการศึกษา 2557. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.prc.ac.th/Academic/TeacherResearchReport/ ResearchDetail.php?ID=1373 เครือวลัย ์แสงโสดา. (2556). การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง ความหลากหลายทางชีวภาพในอ่างเกบ็นาํคลองลํากง อาํเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์. โรงเรียนบา้นยางลาด. จาํรัส อินทลาภาพร. ( ). การศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา. วารสารวชิาการ Veridian E-Journal, 8(1), 62-74. ชริณี  เดชจินดา. (2535). ทฤษฎเีกียวกับความพงึพอใจ. เขา้ถึงไดจ้าก http://maitree3.blogspot.com (14  ตุลาคม 2558). ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ (2545). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หน่วยท ี1–5. กรุงเทพฯ : สานกัเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์. (2552). 80 นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคญั. กรุงเทพฯ :        แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชนั ณฏัชยานนัต ์เกตุศรีศกัดา, เจษฎากร โนอินทร์, กีรติ ตนัเรือน และพิสิษฐ์ พลูประเสริฐ. (2560). ผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 ทไีด้รับการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา. การประชุมวชิาการระดบัชาติ “นอร์ทเทิร์นวจิยั” ครังที 3 ประจาํปี 2559. น.1-9 ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพือกระบวนการจดัการเรียนรู้ทมีีประสิทธิภาพ.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพือการจดักระบวนการเรียนรู้ทมีีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครังท ี15). กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. นงนุช เอกตระกลู. (2557). ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาศึกษาปี ท ี6 ทไีด้รับการจดัการเรียนรู้แบบ STEM Education. เขา้ถึงไดจ้าก http://swis.act.ac.th/html_edu/act/temp_emp_research/ 2204.pdf 
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นสัรินทร์ บือซา. (2558). ผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิสะเตม็ศึกษา (STEM Education) ทมีีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนชีววทิยา ความสามารถในการแก้ปัญหาและความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี . วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. นาํมนต ์แกว้ซงั. (2553). การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Walk rally เพือสร้างชินงานเรืองพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สําหรับชันประถมศึกษาปีท ี5. วิทยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต. บญัชา แสนทวแีละคณะ. (2544). คู่มือการสอนวทิยาศาสตร์ ป.5. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช. บุญเกือ ควรหาเวช. (2545). นวตักรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. บุญชม ศรีสะอาด. (2541). การวิจยัเบืองต้น. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพฯ : สานกัพมิพโ์อเดียนสโตร์. ปรีชา วงคชู์ศิริ. (2527). ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.l3nr.org/posts/390286. (15 ธนัวาคม 2558) ปัณญานตัย ์วเิศษสมวงศ.์ (2557). ความสําคญัของสะเตม็ศึกษา. เขา้ถึงไดจ้าก http://mcpswis.mcp.ac.th/html (20 ตุลาคม 2559) พิชิต ฤทธิจรูญ. ( ). การวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้ : ปฏบัิตกิารวิจยัในชันเรียน (พมิพ์ครังท ี ). กรุงเทพฯ : ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. พทัธมน นามปวน นนัทรัตน์ เครืออินทร์ และฉตัรชยั เครืออินทร์. ( ). รูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ เรืองวสัดุและสมบัตขิองวสัดุ แบบสะเตม็ศึกษา (STEM education) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5. บทคดัยอ่การประชุมวชิาการระดบัชาติศึกษาศาสตร์วจิยัครังที  คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี วนัที -  พฤษภาคม พ.ศ.  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พรทิพย ์ศิริภทัราชยั. (2556). STEM Education กับการพัฒนาทกัษะในศตวรรษท ี21. กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. พรทิพย ์ศิริภทัราชยั. (2556). STEM Education กับการพัฒนาทกัษะในศตวรรษท ี21. วารสาร     นกับริหาร, 33(2), 49-56. พลศกัดิ แสงพรมศรี. (2558). การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขนัสูง และเจตคตต่ิอการเรียนเคม ีของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี5 ทไีด้รับการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษากับแบบปกต.ิ วาวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 9 (ฉบบัพเิศษ), 401-418 พิทกัษ ์ตรุษทิบ. (2538). แนวคดิเกยีวกับความพงึพอใจ. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org. (25 ตุลาคม 2558). พิมพนัธ ์เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข. (2558). การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท ี21 (พิมพ์ครังท ี2).กรุงเทพฯ : โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ภพ เลาหไพบูลย.์ (2552). แนวการสอนวทิยาศาสตร์ (พิมพ์ครังท ี3). กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิชย.์ ภสัสร ติดมา. (2558). การพฒันาความคดิสร้างสรรค์เรืองระบบร่างกายมนุษย์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมตามแนวทางสะเตม็ศึกษาระดบัชันมธัยมศึกษาปีท ี2. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยันเรศวร. มนตรี  จุฬาวฒันทล. ( ). สะเตม็ศึกษาประเทศไทยและทูตสะเตม็ (STEM Education Thailand and STEM Ambassador s). สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.), 42(185), 14-18. ยศวร์ี สายฟ้า. ( ). การเสริมสร้าง วทิย์ เทคโนโลยี ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ด้วย STEAM Model. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.educathai.com/workshop_download_ handout_download.php?id (  ตุลาคม 9). 
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ระพินทร์ โพธิศรี. (2550). การสร้างชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้. อตุรดิตถ ์: คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ.์ ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. (2536). เทคนิคการวดัผลการเรียนรู้ (พมิพ์ครังท ี2). กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก. สถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ. (2558). แรงในชีวติประจาํวนั วทิยาศาสตร์ ป.5. กรุงเทพฯ : บริษทัพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.). สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2558). คู่มือกจิกรรมสะเตม็. กรุงเทพฯ : โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพร้าว. สนธิ พลชยัยา. (2557). สะเตม็ศึกษากับการคดิขันสูง. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 42(189), 7. สะเตม็ศึกษาและการออกแบบเชิงวศิวกรรม. สะเตม็ศึกษาประเทศไทย. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.stemedthailand.org/ (1 ตุลาคม 2559). สินีนาฎ ทาบึงกาฬ. (2556). ก้าวสําคัญของการนําสะเตม็ศึกษา. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dailynews.co.th/education/194776 (20 ตุลาคม 2558). สิรินภา กิจเกือกูล. (2558). สะเตม็ศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร, 17(2), 28-38. สิริวรรณ ใจกระเสน, จนัตรี คุปตะวาทิน, จินตนา ธนวบิูลยช์ยั. (2545). การพฒันาทกัษกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยใช้เกมวทิยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน ชันประถมศึกษาปีท ี5. ลาํพนู : โรงเรียนบา้นหนองบวั. สุพรรณี ชาญประเสริฐ. (2557). สะเตม็ศึกษากับการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท ี21. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.), 42(188), 3-5. อาทิตยา พนูเรือง. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ เรือง เคมทีเีป็นพืนฐานของสิงมชีีวติ โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี . การประชุมวชิาการระดบัคุรุศาสตร์ ครังที 1. Burrows, A., Breiner, J., Keiner, J., & Behm, C. (2014). Biodiesel and integrated STEM: Ver tical alignment of high School biology/biochemistry and chemistry. Journal of Chemical Education, 91(9), 1379–1389. Dillivan, K. D., & Dillivan, M. N. (2014). Student interest in STEM disciplines: Results from a summer  day camp. Journal of Extension, 52(1), 1-12. Han, S., Capraro, R. and Capraro, M. M. (2014). How Science, Technology, Engineer ing    and Mathematics (STEM) Project-based Learning (PBL) affects High, Middle and Low Achievers Differently: The Impact of Student Factors on Achievement. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(2). National Research Council. (2012). A Framework for  K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Retrieved from http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13165 Quang, L. T., Hoang, L. H., Chaun, V. D., Nam, N. H., Anh, N. T., & Nhung, V. T. (2015). Integrated Science, Technology, Engineer ing and Mathematics (STEM) education through active exper ience of designing technical toys in vietnamese schools. doi: 10.9734/BJESBS/2015/19429 Sahin, A., Ayar, M., & Adiguzel, T. (2014). STEM related after -school program activities and associated outcomes on student learning. Educational Sciences: Theory & Practice. 14(1), 309-322. Scott, C. (2012). An Investigation of Science, Technology, Engineer ing and Mathematics (STEM) Focused High School in the U.S. Journal of STEM Education, 13(5), 30–39. 
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Tseng, K., Chang, C., Lou, S. and Chen, W. (2011). Attitudes toward Science, Technology, Engineer ing and Mathematics (STEM) in a Project-based Learning (PjBL) Environment. International Journal of Science and Mathematics Education, 23, 87–102.                                   
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  ความพงึพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Satisfaction with Graduate Diploma Program of Teaching Profession  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon  สุนารี  จุลพนัธ์ * รุ่งอรุณ  พรเจริญ1 และ อมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ1  Sunaree Julapan1* Rungaroon  Porncharoenand1 and Umpaporn  Peerawanichkul1  บทคัดย่อ  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู จาํแนกตามเพศ และสังกดัการทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษาชนัปีสุดทา้ยของหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จาํนวน 118 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านสถานทีจัดการเรียนการสอน สถิติทีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA โดยทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Sheffe’s test และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครูภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.31, . .SD = 0.57) และเมือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นสถานทีจดัการเรียนการสอน ( x = 4.39, . .SD = 0.57) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ( x = 4.34, . .SD = 0.56) ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ( x = 4.33, . .SD = 0.57) และดา้นสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.18, . .SD = 0.57) ส่วนการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัศึกษา จาํแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และจาํแนกตามสังกดัการทาํงาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 อยา่งไรก็ตาม ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา พบวา่ ควรมีการใชน้วตักรรม   ใหม่ๆ บูรณาการการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพยงิขึน      คาํสําคญั : ความพงึพอใจ; หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต; วชิาชีพครู            



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  544  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ABSTRACT   This research aimed to study and compare the satisfaction with graduate diploma program of the teaching profession by gender and work affiliation. The sample was 118 students of the teaching profession, faculty of industrial education. The instrument used in this study was questionnaires which consisted of 4 aspects; curriculum, lecturer, instruction media, teaching facilities.  The statistics used in data analysis were a percentage, average, standard deviation, One-way ANOVA and t-test.  The study found that the overall satisfaction of the students was at a good level ( x = 4.31, . .SD = 0.57). When considering each aspect, the highest satisfaction of the students was the teaching facilities aspect ( x = 4.39, 
. .SD = 0.57). In the same fashion, lecturer aspect ( x = 4.34, . .SD = 0.56), curriculum aspect ( x = 4.33, . .SD = 0.57),  and instruction media aspect ( x = 4.18, . .SD = 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                 1 สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 10300  1 Department of technical education, Faculty of industrial education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Vachira  Phayaban, Dusit, Bangkok, District, Province 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sunaree.c@rmutp.ac.th 
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บทนํา หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู เป็นหลกัสูตรทีตอ้งไดรั้บการอนุมตัิจากสํานกังานเลขาธิการคุรุสภาก่อนจะเปิดการเรียนการสอนไดใ้นแต่ละปีการศึกษา ดงันันการจดัการศึกษาตอ้งมีคุณภาพสามารถสร้างบัณฑิตทีมีคุณภาพเป็นทียอมรับของสังคม การสร้างบณัฑิตทีมีคุณภาพตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากการประกนัคุณภาพการศึกษาทงัภายในและภายนอก เพือนาํขอ้มูลมาพฒันาการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ความสําคญัต่อระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างยิง ซึงหลกัสูตรของคณะมีการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานความรู้ มีสาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ ของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) อีกทงัยงัมีการกาํหนดระบบประกนัคุณภาพทีทาํให้หลกัสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเนือง ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลกั ได้แก่  การบริหารหลกัสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสนบัสนุนและการให้คาํแนะนาํนกัศึกษา และ ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบคุณภาพ วา่เป็นระบบทีทาํให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ เกิดการพัฒนายิงขึน รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ได้มีการําหนดตัวบ่งชีผลการดาํเนินการ (Key Indicator Performance) ข้อ 11 ของหมวดที 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตรให้หลักสูตร   ต่าง ๆ ต้องดาํเนินการตวจสอบระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาชนัปีสุดทา้ยทีมีต่อหลกัสูตรดว้ย (หลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู, 2557)     ดว้ยเหตุนี ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาชนัปีสุดทา้ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู เพือนาํผลมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความทนัสมยัต่อเทคโนโลยพีร้อมทงัพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามนโยบายของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   วตัถุประสงค์ของการวจิัย    1. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2. เพือเปรียบเทียบต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจาํแนกตามเพศ และสงักดัการทาํงาน  วธิีดําเนินการวิจัย  การวิจยัครังนีใช้แบบสอบถามเพือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษาชนัปีสุดทา้ยของหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู จาํนวน 118 คน ทาํการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) มีขนัตอนการดาํเนินการวจิยัดงันี 1. เครืองมือทใีช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครืองมือทีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และดา้นสถานทีจดัการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี  
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 ตอนที 1 ขอ้มูลพนืฐานทวัไป ไดแ้ก่ เพศ และสงักดัการทาํงาน  ตอนที 2 ความพงึพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อหลกัสูตร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้   ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงหลกัสูตร เป็นแบบปลายเปิด  2. การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ  2.1 การหาค่าความเทียงตรง โดยผูว้ิจยันาํเครืองมือแบบสอบถามให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ ผลการพิจารณาพบวา่ ขอ้คาํถามมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ซึงผ่านเกณฑ ์0.50 ขึนไป แสดงให้เห็นวา่ขอ้คาํถามเป็นตวัแทนประเด็นขอ้คาํถาม และผูว้ิจัยไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ   2.2 การหาความเชือมนั โดยนาํเครืองมือไปทดลองใชก้บันกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน และคาํนวณค่าความเชือมนัโดยสูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ดว้ยวิธีของครอนบาค (Cronbach Method) มีค่าเท่ากบั 0.95  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัทาํการชีแจงวตัถุประสงค์กบักลุ่มตวัอย่าง และแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างด้วยตนเอง จากนันตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลแลว้นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล ซึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลช่วงภาคการเรียนที 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นช่วงทีกลุ่มตวัอย่างเรียนภาคเรียนสุดท้าย โดยผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามจาํนวน 118 ชุด ให้กบักลุ่มตวัอยา่ง และไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 101 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.59 จากกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ขอ้มูลพืนฐานทัวไป และระดับความพึงพอใจ หาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย ความเบียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบขอ้มูลโดยการทดสอบค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเมือพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการทดสอบรายคู่ โดยวธีิการ Scheffe’s Test สาํหรับขอ้เสนอแนะใชก้ารนาํเสนอแบบพรรณาความ  ผลการวจิัย  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา่  1. ขอ้มูลพืนฐานทวัไป จากตารางที 1 พบวา่ นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 55.45 และเพศหญิงจาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 44.55 สําหรับสังกัดการทาํงาน พบว่า ส่วนใหญ่ทํางานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 45.54 รองลงมาไดแ้ก่ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 35.64 และสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.81        
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ตารางท ี  ขอ้มูลพนืฐานทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  สาขาวชิา จาํนวน (ความถี) ร้อยละ เพศ   - ชาย  56 55.45 - หญิง 45 44.55 สังกดัการทาํงาน   - สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 36 35.64 - สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 19 18.81 
- สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 46 45.54  2. ระดับความพึงพอใจทีมีต่อการจดัการเรียนการสอน จากตารางที 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31, . .SD = 0.57) และ           เมือพิจารณารายด้านพบว่าด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ได้แก่ ด้านสถานทีจัดการเรียนการสอน ( x = 4.39, . .SD = 0.57) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ( x = 4.34, . .SD = 0.56) ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ( x = 4.33, . .SD = 0.57) และดา้นสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.18, . .SD = 0.57) ตารางท ี  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู ในภาพรวม   รายละเอียด  . . แปลผล ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 4.33 0.57 มาก ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.34 0.56 มาก ดา้นสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.18 0.58 มาก ดา้นสถานทีจดัการเรียนการสอน 4.39 0.57 มาก รวม 4.31 0.57 มาก 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํแนกตามเพศ พบวา่โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และจําแนกตามสังกัดการทํางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ดังตารางที 3 และ            ตารางที 4 ตารางท ี3 ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอน จาํแนกตามเพศ 

รายละเอียด เพศชาย เพศหญิง t P ̅  . . ̅  . . ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 4.37 0.02 4.27 0.00 2.13 0.97 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.36 0.01 4.32 0.01 1.78 0.10 ดา้นสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.23 0.01 4.11 0.01 1.94 0.17 ดา้นสถานทีจดัการเรียนการสอน 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 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพือเปรียบเทียบความพึงพอใจหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  จาํแนกตามสงักดัการทาํงาน รายละเอียด แหล่งความแปรปรวน Df MS F P ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ระหวา่งกลุ่ม 2 1.31 3.76 0.01*  ภายในกลุ่ม 98 0.35    รวม 100    ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ระหวา่งกลุ่ม 2 0.58 1.72 0.10  ภายในกลุ่ม 98 0.34    รวม 100    ดา้นสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ระหวา่งกลุ่ม 2 0.60 1.93 0.12  ภายในกลุ่ม 98 0.31    รวม 100    ดา้นสถานทีจดัการเรียนการสอน ระหวา่งกลุ่ม 2 1.15 3.08 0.05*  ภายในกลุ่ม 98 0.37    รวม 100    รวม ระหวา่งกลุ่ม 2 0.07 4.80 0.01*  ภายในกลุ่ม 98 0.01    รวม 100    *P<0.05  เมือพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จึงทาํการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี Sheffe’s Test พบว่า             ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน และดา้นสถานทีจัดการเรียนการสอน ของสังกดัทีทาํงานอยู่ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05   อภิปรายผลการวจิัย ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สามารถอภิปรายผลไดด้งันี   1. ผลศึกษาความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา่ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทงันีเนืองจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจดัการเรียนการสอนตรงตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และมีการกาํกบัติดตามดว้ยระบบประกนัคุณภาพทีทาํให้หลกัสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเนือง สะทอ้นให้เห็นว่า คณะมีการจดัการศึกษาทีตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ทาํให้ผูเ้รียนนาํความรู้ในเนือหาวชิาและสิงต่างๆ ทีเรียนมาไปใชใ้นการปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมบูรณ์ วฒันะ (2558 : บทคดัยอ่) ทีทาํการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการศึกษาของหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ นกัศึกษามีความพงึพอใจต่อหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทะเนศ วงศ์
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นาม และทิพรัตน์ สิทธิวงศ ์(2560 : บทคดัยอ่) ทีทาํการประเมินความพึงพอใจของนิสิตทีมีต่อหลกัสูตรเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจทีมีต่อหลกัสูตรเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานทีจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน และดา้นสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ทงันีเป็นเพราะวา่ การพฒันาหลกัสูตรไดน้าํมาตรฐานวชิาชีพครู  มาตรฐานในการออกแบบรายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ ความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและ วฒันธรรม จิตวทิยาสาํหรับครู หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้และการจดัการชนัเรียน การวจิยัเพือพฒันาการเรียนรู้  นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) จึงทาํใหไ้ดรั้บการรับรองจากสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภาให้เปิดการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งต่อเนือง  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูจําแนกตามเพศ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ทังนีเนืองมาจากนักศึกษาทีเขา้เรียนในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือขอใบรับรองการประกอบวชิาชีพครู จึงทาํใหเ้พศไม่มีผลต่อการเรียนการสอนของนกัศึกษา สาํหรับการจาํแนกตามสงักดัการทาํงาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ทงันีเนืองมาจาก กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมีบริบททีแตกต่างกนั จึงทาํให้การจดัการศึกษาคณะตอ้งคาํนึงนกัศึกษาเพือให้นกัศึกษาศึกษาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ      เรณุมาศ มาอุ่น (2559 : 170) ทีได้กล่าววา่ หลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษามีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างจากหลกัสูตรการศึกษาในระดบัอืน โดยเป็นการพฒันาผูเ้รียนและสร้างกาํลงัคน ที สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ทงัยงัสอดคลอ้งกับการพฒันาคน และวุฒิภาวะของผูเ้รียนอีกดว้ย   สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 1. สรุปผลการวจิยั จากการวจิยั เรือง ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั ดงันี .  ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนีย บตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทงั 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน 2) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3) ดา้นสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และ 4) ดา้นสถานทีจดัการเรียนการสอน ซึงหลกัสูตรหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มีสาระความรู้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มาตรฐาน จึงทําให้นักศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ทีได้ไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจาํวนั การปฏิบติั งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ        .  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํแนกตามเพศ พบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และจาํแนกตามสังกดั   การทาํงาน โดยรวมแตกต่างกนั ดงันันคณะควรมีการบริหารจดัการหลกัสูตรให้เหมาะสมสังกดัการทาํงานของผูเ้รียน เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของตนเอง  2. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยัไปใช้  2.1 ผูบ้ริหารและคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาหลกัสูตร และองค์ประกอบต่างๆ เพือให้นักศึกษาสามารถได้เรียนรู้ และพฒันาตนเอง ตามเป้าประสงคข์องคณะฯ และสงัคม 
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 2.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมควรมีการพฒันาระบบการเรียนการสอนทีเอือต่อผูเ้รียน พฒันาระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนทีทนัสมยั ส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพอืช่วยในการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาในทุกดา้นเพมิมากขึน  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีใหก้ารสนบัสนุนทุนอุดหนุนการวจิยั และนกัศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มา ณ ทีนี    เอกสารอ้างองิ กระทรวงศึกษาธิการ. (2548). เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วนัที 25 พฤษภาคม 2548. 14-23.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. (2557). มคอ. 2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร.  ทะเนศ วงศ์นาม และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2560). ประเมินความพึงพอใจของนิสิตทีมีต่อหลกัสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2), เมษายน-มิถุนายน. เรณุมาศ มาอุ่น. (2559). การจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 9(2), กรกฎาคม-ธนัวาคม. สมบูรณ์ วฒันะ. (2558). ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา, 12(56), มกราคม-มีนาคม. สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา. (2556). มาตรฐานวิชาชีพครู. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัมาตรฐานวิชาชีพสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา. Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970). Educational and Psychological Measurement. New York : Minnisota University.             
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ปัจจัยทส่ีงผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย Factors Affecting the Decision to Study in Faculty of Agr icultur e, Rajamangala University of Technology Sr ivijaya  ราตรี มีศกัดิ   รัชรี ศรีสุวรรณ    และ  สุวรรณ พรมเขต  Ratree Meesak1   Ratcharee srisuwan2   and   Suwan Promkhet2  บทคัดย่อ  การศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด และระดบัของขอ้มูลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชยั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือ ใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาทีศึกษาในระดบัปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวชิยั จาํนวน  คน และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยรายงานค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอย่างพบวา่โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 69.1%  เรียนในสาขาสัตวศาสตร์ร้อยละ .  หลกัสูตร  ปี ร้อยละ .  ผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัร้อยละ .  ภูมิลาํเนาอยู่ในภาคใตร้้อยละ .   จบการศึกษา ม.  จากแผนวทิย-์คณิต ร้อยละ .  ในอนาคตมีการวางแผนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัร้อยละ .   และสาเหตุการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ คือมีความสนใจพิเศษในสาขาทางดา้นการเกษตรมากทีสุด ร้อยละ .  ผลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ของนกัศึกษา พบวา่ในภาพรวมดา้นบุคลากรมีค่าเฉลียในระดบัมากทีสุดคือมีค่า .  ส่วนดา้นการใหบ้ริการและดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมากมีค่า .  และ .  แต่ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานทีตงั และดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅= . , . , .  และ .  ตามลาํดบั) ระดบัของขอ้มูลการตดัสินใจพบว่าการตระหนักถึงความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = . ) แต่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅  = . ) ในขณะทีการประเมินทางเลือกในการศึกษาภาพรวม ( ̅  = . ) และพฤติกรรมหลงับริการ (ความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์)ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = 3.65)  คาํสําคญั : ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจ, การตดัสินใจศึกษาต่อ            



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  552  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ABSTRACT   This study was aimed to investigate the marketing mix factors and buying decision level affecting the decision making to study bachelor degree at Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV). The data were collected by the questionnaire from 229 samples of the student at Faculty of Agriculture, RMUTSV and analyzed statistic reporting data by percentage (%),  mean ( ̅) and standard deviation (SD). The general information’s results found that the majority of sample was male for 69.1 %, studied in Department of Animal Science for 36.7 %. Most of the sample group studied in 4 year courses for 75.5 %. The parent’s careers are business owner for 54.1 %. Hometown is located in the south for 89.5%. Most of student graduated from High School in Mathematics-Science program for 34.1%.  Business owner are the most career planning in the future for 47.6%. Additionally, the most reasons for choosing to study in the Faculty of Agriculture were interested in agriculture for 46.7%.  The result of marketing mix factor affecting the decision making to study in Faculty of Agriculture, RMUTSV found that the overall of the personnel (people) factor were highest with a mean of 3 .9 1 . The service and the product were high level with the mean of 3.75 and 3.73 respectively. While, the overall of the promotion, physical image, location and price was in the medium level ( ̅  = 3.42, 3.41, 3.31 and 3.28, respectively). The level of buying decision process showed that the need recognition was high ( ̅  = 3.69). But, the overall information search was in the medium level ( ̅  = 3.40).  While, the overall of evaluation of alternatives and post-purchase behavior (satisfaction in decision making at Faculty of Agriculture) was in the high level ( ̅  = 3.72 and 3.65, respectively).   Keywords: Factors affecting the decision making, Decision to further study               คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบล ถาํใหญ่  อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช   1 Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Campus, 80110 Thailand  สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบล ไมฝ้าด  อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   2 Research Department of Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang Campus,92150 Thailand 
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บทนํา คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  เป็นอีกหนึงคณะฯทีผลิตบณัฑิตดา้นการเกษตร           เพือตอบสนองความตอ้งการบุคคลากรทงัภาครัฐและภาคเอกชนทีมีแนวโนม้มีความตอ้งบุคลากรทางดา้นนีเพิมมากขึนในปัจจุบนั  แต่เนืองจากปัจจุบนัมีมหาวทิยาลยัระดบัอุดมศึกษาไดมี้การเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นเกษตรเพิมมากขึน  ซึงถือไดว้า่เป็นตวัเลือกให้กบันักเรียนนกัศึกษาทีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  และมีผลต่อการตดัสินใจเลือกในหลายๆด้าน เช่น ค่าเล่าเรียน หลักสูตรทีเปิดสอน และทีสําคัญคือชือเสียงของคณะหรือมหาวิทยาลัย เป็นทียอมรับ                   ทาํให้ทุกคณะฯพยายามทําให้ผลงานของนักศึกษาหรือของอาจารยโ์ดดเด่น เช่น การเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการ                      โครงการนกัศึกษา การไดรั้บรางวลั ผลงานวจิยัของอาจารยเ์ป็นทียอมรับ   ปัจจุบนัคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ไดรั้บความสนใจนอ้ยลงเมือเปรียบเทียบกบัในอดีต ยอ้นหลงั  ปี ดังนี ปี  จาํนวนนักศึกษา ,  คน  ปี  จาํนวนนักศึกษา ,  คน   ปี  จาํนวนนักศึกษา  คน ปี  จาํนวนนักศึกษา  คน ปี  จาํนวนนักศึกษา  คน ทาํให้ส่งผลกระทบกับหลักสูตร               ดว้ยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายปิดหลกัสูตรทีมีจาํนวนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ  คน ทาํให้คณะเกษตรศาสตร์ตอ้งศึกษากลยทุธ์ในการแนะแนวศึกษาต่อ วิเคราะห์ถึงจุดเด่นของคณะฯ เมือทราบถึงจุดเด่นคณะฯจะได้ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์แนะแนวศึกษาไดต้รงกบัความตอ้งการ  เพือใหต้อบโจทยก์ลุ่มนกัเรียนทีมีความตอ้งการศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษาดา้นเกษตร  การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั นนั  โดยภาพรวมจะเป็นการสาํรวจปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั โดยเลือกปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัทางดา้นบุคคลมาเกียวขอ้ง ดว้ยเหตุผลทีวา่เพราะเหตุใดจึงตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชยั  รวมทงัอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการตดัสินเลือกเรียนคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   ทังนีผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิงว่าผลการวิจัยปัจจัยทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางประชาสัมพนัธ์ แนะแนว ให้กบันักเรียนนักศึกษาทีสนใจศึกษาต่อทางดา้นเกษตรทาํใหจ้าํนวนนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  มีจาํนวนเพิมขึนในปีการศึกษา   วธิีดําเนินการวิจัย 1. การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร   นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มทร.ศรีวชิยั ชนัปีที   หลกัสูตร  ปี และนกัศึกษาชนัปีที  หลกัสูตรเทียบโอน ทีเลือกศึกษาต่อในปีการศึกษา   จาํนวน    คน (ฝ่ายวิชาการและวจิยั คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั, ณ วนัที  พฤษภาคม  .)  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มทร.ศรีวิชยั ชนัปีที   หลกัสูตร  ปี และนักศึกษาชนัปีที  หลกัสูตรเทียบโอน ทีเลือกศึกษาต่อในปีการศึกษา   จาํนวน    คน    
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สาขาวชิา จาํนวนนกัศึกษา จาํนวนตวัอยา่ง หลกัสูตร  ปี        สาขาพชืศาสตร์ 43 43      สาขาสตัวศาสตร์ 75 75      สาขาประมง 24 24      สาขาเกษตรกลวธิาน 13 13 สาขาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 31 31      สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน ์ 2 2 หลกัสูตรเทียบโอน        สาขาพชืศาสตร์ 15 15      สาขาสตัวศาสตร์ 9 9      สาขาประมง 6 6      สาขาเกษตรกลวธิาน 11 11                    รวม 229 229 ทมีา :(ฝ่ายวิชาการและวจิยั คณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั, ณ วนัที  พฤษภาคม  .  . เครืองมือวจิยัและวิธีการสร้างเครืองมือวจิยั เครืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ผูว้ิจ ัยสร้างขึนจาการเรียบเรียงเอกสารทีเกียวกับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพอืใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัเรืองทีทาํงานวิจยั โดยจาํแนกแบบสอบถามออกเป็น  ส่วน คือ       ส่วนท ี  แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล เป็นการสอบถามขอ้มูลพืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย เพศ หลกัสูตรทีเรียน  อาชีพของผูป้กครอง  ภูมิลาํเนา  สายการเรียนทีจบมา การวางแผนในอนาคต จาํนวน  ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (checklist)       ส่วนท ี  แบบสอบถามปัจจยัทีดา้นการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบลิเคิร์ท(Liker scale) ดงันี    1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์   2. ปัจจยัดา้นราคา    3. ปัจจยัดา้นสถานทีตงั    4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด    5. ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ    6. ปัจจยับุคลากร    7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ    8. ปัจจยัส่วนบุคคล    
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. การเก็บรวบรวมข้อมูล         ขนัตอนและวธีิการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาครังนีผูว้จิยัมีวธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี  . ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามไปมอบให้กลุ่มตวัอย่าง เพือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล พร้อมเข้าเก็บข้อมูลนกัศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  30 คน  และนาํมาหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม โดยวิธีครอนบคั (Cronbach)           ทีเรียกว่า “สัมประสิทธิแอลฟา” และจะตอ้งได้ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามอย่างน้อย 0.60 ขึนไป จึงจะสามารถนาํมาใชใ้นการทาํวจิยัได ้แบบสอบถามฉบบันีมีค่าระดบัความเชือมนัเท่ากบั 0.972 . ผูว้จิยัชีแจงวตัถุประสงคก์ารวจิยั และวธีิการตอบแบบสอบถามแก่นกัศึกษาทีถูกคดัเลือกดว้ยตวัเอง  4. การวิเคราะห์ข้อมูล           ขนัตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)         1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การแจกแจงความถี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)              แลว้นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยาย .   การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย (Arithmetic Means) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (บุญธรรม  กิจปรีดา บริสุทธิ  : 137-138) แลว้นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย  โดยใชค้่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานและให้นาํหนกัคะแนนแต่ละระดบั  โดยกาํหนดความหมายของคะแนน เป็น  ระดบั  ดงันี    นอ้ยทีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั     นอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั     ปานกลาง เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั     มาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั     มากทีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   การแปลความหมายของค่าเฉลีย (บุญชม  ศรีสะอาด  : 25) ค่าเฉลียระหวา่ง  1.00-1.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบันอ้ยทีสุด ค่าเฉลียระหวา่ง  1.51-2.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบันอ้ย ค่าเฉลียระหวา่ง  2.51-3.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัปานกลาง ค่าเฉลียระหวา่ง  3.51-4.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัมาก ค่าเฉลียระหวา่ง  4.51-5.00 หมายถึง   เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาตอ่ ระดบัมากทีสุด                         .   การวเิคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย (Arithmetic Means) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (บุญธรรม  กิจปรีดา บริสุทธิ  : 137-138) แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย  โดยใช้ค่าเฉลียและ            ค่าเบียงเบนมาตรฐานและใหน้าํหนกัคะแนนแต่ละระดบั  โดยกาํหนดความหมายของคะแนน เป็น  ระดบั  ดงันี    นอ้ยทีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั     นอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั     ปานกลาง เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั     มาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั     มากทีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   การแปลความหมายของค่าเฉลีย (บุญชม  ศรีสะอาด  : 25) 
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ค่าเฉลียระหวา่ง  1.00-1.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบันอ้ยทีสุด ค่าเฉลียระหวา่ง  1.51-2.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบันอ้ย ค่าเฉลียระหวา่ง  2.51-3.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัปานกลาง ค่าเฉลียระหวา่ง  3.51-4.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัมาก ค่าเฉลียระหวา่ง  4.51-5.00 หมายถึง   เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัมากทีสุด  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ตอนท ี1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงบรรยาย เพืออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง   เพศ  นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 68.6 เปอร์เซ็นตแ์ละเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 30.1 เปอร์เซ็นต ์สาขา  นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนสาขาสตัวศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ .  เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ สาขาพืชศาสตร์ พฒันาการเกษตร ประมง เกษตรกลวิธาร แลสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ คิดเป็นร้อยละ .  .  .  .  และ .  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั  หลักสูตรทีเรียนนักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในหลกัสูตร  ปี คิดเป็นร้อยละ .  เปอร์เซ็นต ์และหลกัสูตรเทียบโอน คิดเป็นร้อนละ .  เปอร์เซ็นต ์ อาชีพผู้ปกครอง นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ .  เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือรับจา้งทวัไป  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ .  .  และ .  ตามลาํดบั   ภูมิลําเนา นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีภูมิลาํเนาในเขตภาคใต ้ คิดเป็นร้อยละ .  เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ  จงัหวดัในเขตภาคตะวนัตก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัออก คิดเป็นร้อยละ .  .  .  และ .  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั แผนการเรียนทจีบการศึกษามา นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษามาจากแผนวทิย-์คณิต คิดเป็นร้อยละ .  เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ สายอาชีพ แผนศิลป์คาํนวณ แผนศิลป์สงัคม แผนศิลป์ภาษา คิดเป็นร้อยละ .  .  .  และ .  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั การวางแผนในอนาคต นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนในอนาคต ทาํธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ .  เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน และรบัจา้งทวัไป คิดเป็นร้อยละ .  .  และ .  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ตอนท ี1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์ ด้าน ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานทตีงั  การส่งเสริมการตลาด และการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์  นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅  = 3.73) เมือพิจารณารายขอ้พบว่าหลกัสูตรทีเรียนมีความน่าสนใจและเอือต่อการประกอบอาชีพในอนาคต มีค่า ̅= 3.87 มากทีสุด รองลงมา คือ เมือสําเร็จการศึกษาสามารถหางานทาํไดง่้ายมีความไดเ้ปรียบเมือสมคัรงาน มีค่า ̅= .  ด้านความมีชือเสียงและเป็นทียอมรับ มีค่า ̅= .  และน้อยทีสุด คือ กิจกรรมหลากหลายทีส่งเสริมศกัยภาพและพฒันาของผูเ้รียน มีค่า ̅= 3.52 
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 ด้านราคา  นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅  = . ) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า สามารถผ่อนชาํระค่าเล่าเรียนได ้มีค่า ̅= .  มากทีสุด รองลงมาคือการสนบัสนุนทุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มีค่า ̅= .  สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้มีค่า ̅= .    และนอ้ยทีสุดคือ ความเหมาะสมของค่าเล่าเรียน มีค่า ̅= 2.98  ด้านสถานทีตงันกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅  = . ) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่สะดวกในการเดินทางมีค่า ̅= .  มากทีสุดรองลงมา คืออยูใ่กลบ้า้น/ทีอยูอ่าศยัมีค่า ̅= .  สิงอาํนวยความสะดวกสบายครบครันมีค่า ̅= .  และน้อยทีสุดคือ พืนทีภายในรอบๆมหาวทิยาลยัมีความปลอดภยัมีค่า ̅= 3.18 ด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับส่วนประสมทางการตลาด ทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅  = . ) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า รุ่นพีศิษยเ์ก่าแนะนาํรุ่งนอ้ง มีค่า
̅= . มากทีสุด รองลงมาคือ ไดรั้บคาํแนะนาํจากผูป้กครอง ญาติพีนอ้ง หรือคนในชุมชน   มีค่า  = .   โฆษณาและประชาสัมพนัธ์หลายช่องทาง มีค่า ̅=  .  และนอ้ยทีสุดคือ  การออกแนะแนวของคณะเกษตรศาสตร์กบัโรงเรียนเดิมทีจบมา มีค่า ̅= 4.29  ด้านการให้บริการ นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับส่วนประสมทางการตลาด            ที ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = . ) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ สามารถฝึกปฎิบติังานในพนืทีจริง มีค่า
̅= . มากทีสุด รองลงมาคือ อาจารยมี์ความพร้อมทงัคุณวฒิุและคุณภาพ มีค่า  = .  ความพร้อมและความทนัสมยัของหอ้งปฎิบติัการและอปุกรณ์การเรียนการสอน มีค่า ̅=  .  และนอ้ยทีสุดคือ  การให้คาํแนะนาํช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ระหวา่งเรียน มีค่า ̅= 3.64  ตอนท ี1.3  ข้อมูลเกยีวกับการตัดสินใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ การตระหนักถึงความต้องการ นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก              ( ̅  = . ) เมือพิจารณารายข้อพบว่า ความตอ้งการของตลาดแรงงาน มีค่า ̅= . มากทีสุด รองลงมาคือ เมือสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดท้งัภาครัฐเอกชน และธุรกิจส่วนตวั มีค่า  = .  สภาพแวดลอ้มภายใน/ภายนอกมีความเหมาะสม มีค่า ̅=  .  และนอ้ยทีสุดคือ  สถานทีตงัของมหาวทิยาลยัฯ ไม่ไกลจากบา้น มีค่า ̅= 3.46 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สือ) นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดับมาก               ( ̅  = . ) เมือพิจารณารายข้อพบว่า ชือเสียงของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  มีค่า ̅= . มากทีสุด รองลงมาคือ                  สือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของคณะ แก่ websiteคณะ/facebook/line/สปอร์ตวิทยุ มีค่า  = .  ครูแนะแนวจากสถานศึกษาเดิมแนะนาํ มีค่า ̅=  .  และนอ้ยทีสุดคือ  หน่วยงานต่างๆทีมีศิษยเ์ก่าทาํงานแนะนาํ มีค่า ̅= 3.25 การประเมนิทางเลือกในการศึกษาต่อ นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = . ) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า การวางแผนอาชีพในอนาคต มีค่า ̅= . มากทีสุด รองลงมาคือ อุปกรณ์การ
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เรียนการสอนมีความพร้อม ทนัสมยั มีสภาพพร้อมใชง้าน  มีค่า  = .  ภาวะการมีงานทาํสูงกวา่คณะอืนๆในมหาวทิยาลยัเดียวกนั มีค่า ̅=  .  และนอ้ยทีสุดคือ  ค่าเล่าเรียนนอ้ยกวา่คณะทีเปิดสอนทางดา้นเกษตรในพนืทีใกลเ้คียง มีค่า ̅= 3.25 การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = . ) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีความภูมิใจในการศึกษาต่อทางเกษตรศาสตร์ มีค่า ̅= . มากทีสุด รองลงมาคือ พืนฐานการประกอบอาชีพของครอบครัว มีค่า   = .  มีความตงัใจเขา้เรียนทางดา้นเกษตรศาสตร์ มีค่า ̅=  .  และนอ้ยทีสุดคือ  เป้าหมายในการประกอบอาชีพเมือสาํเร็จการศึกษา มีค่า ̅= 3.89 พฤตกิรรมหลงับริการ (ความพงึพอใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวชัิย) นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = . ) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ การตดัสินใจเลือกครังนีเป็นการตดัสินใจทีถูกตอ้ง มีค่า ̅= . มากทีสุด รองลงมาคือ แนะนาํคนในครอบครัวใหเ้ลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชยัมีค่า ̅=3.77 แนะนาํเพือนให้เลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยมีค่า ̅= 3.63 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมีค่า ̅= 3.60 ความพึงใจในการใหบ้ริการของบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์มีค่า ̅= 3.59 มีความพึงพอใจโดยรวมต่ออุปกรณ์การเรียนการสอนทีมีความทนัสมยั และใชง้านไดจ้ริงมีค่า ̅= 3.55 และนอ้ยทีสุดคือ มีความพอใจโดยรวมต่อสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั มีค่า ̅= 3.54  สรุปผลการวจิัย การวิจยัเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยัพบวา่ ในส่วนของการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวทีดีใหแ้ก่นิสิตหรือผูส้นใจศึกษาต่อนนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนันจึงเสนอให้ในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัควรมีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการศึกษาต่อในหลากหลายช่องทางมากขึน โดยเฉพาะช่องทางทีเป็นทีนิยม เช่น สือวทิยกุระจายเสียง สิงพมิพ ์ทงัในจงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัต่าง ๆ ทีมีศูนย์การเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัตงัอยู ่รวมทงัจงัหวดัใกลเ้คียง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซด์พนัธมิตรต่าง ๆ                 ในอินเทอร์เน็ต เพอืใหใ้นคณะเกษตรศาสตร์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัเป็นทีรู้จกัมากยงิขึน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัควรจดัทาํยทุธศาสตร์การประชาสัมพนัธ์หลกัหลกัสูตรและสาขาวิชาทีเปิดสอนโดยเฉพาะในพืนทีจงัหวดัในภาคใต ้เนืองจากผลการวจิยั แสดงใหเ้ห็นวา่ ทีตงัของมหาวทิยาลยั และระยะทางจากบา้นถึงสถานศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกศึกษาตอ่   การประชาสัมพันธ์ในเรืองของสภาพแวดล้อม และสิงอาํนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประมาณการค่าใชจ่้ายในการศึกษา ตลอดจนทุนการศึกษา เป็นปัจจยัหนึงทีสาํคญัในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน ดงันนัจึงควรมีการระบุไวใ้นสือทีจะใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ให้ชดัเจน  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นวา่ ชือเสียงของมหาวิทยาลยั คณาจารย ์ศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา ดังนันการประชาสัมพนัธ์จึงควรมีการระบุถึงเรืองราว ความเป็นมา และความสําเร็จของมหาวทิยาลยั รวมทงัคณาจารย ์ศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนัทีมีชือเสียง ทงัในระดบัประเทศ และนานาชาติ เพือสร้างแรงจูงใจใหก้บันกัเรียนในการเลือกศึกษาต่อ   
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กิตติกรรมประกาศ       โครงการวิจัย “ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี            ราชมงคลศรีวิชยั”  ไดส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คณะผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณ คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทีได้สนับสนุนสถานทีและให้โอกาสในการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณจากงบวจิยัสถาบนั และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุทีไดใ้ห้คาํแนะนาํ และทีปรึกษาโครงการ ตลอดทงันกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คณะผูวิ้จยัจะนําผลการศึกษาจากโครงการครังนีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงการต่อไป  เอกสารอ้างองิ จิตติมา พดัโบก. 2552. การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก.  Philip  Kotler.  แ น ว คิ ด ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด สํ า ห รั บ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร  [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที ม า  : http://thesisavenue.blogspot.com/. บุญชม ศรีสะอาด. 2535. หลกัการวจิยัเบืองตน้. พิมพ ์ครังที 3 กรุงเทพ ฯ : สุวริียาสาสน์. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ. (2547). ระเบียบวธีิวิจยัทางสงัคมศาสตร์.(พิมพค์รังที ).กรุงเทพฯ:โรงพิมพจ์ามจุรีโปรดกัท ์http://regis2.rmutsv.ac.th/information/statistic/ สืบคน้เมือ  พ.ย. )                     
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ปัจจัยทมีีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย   Factors Affecting Students' Decision to Study at the Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology ,Srivijaya  จุรีรัตน์   คงอ่อนศรี * Jureerat   Kongonsri1*  บทคัดย่อ   การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และเปรียบเทียบปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง จาํแนกตามเพศ ชนัปี หลกัสูตร สาขาวชิา และพนืฐานทางการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ทีศึกษาในปีการศึกษา 2560 จํานวน  คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน             การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัภายในทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี การประมง อยู่ในระดบัมากได้แก่ จุดมุ่งหมายของชีวิต จุดมุ่งหมายในอาชีพเมือสําเร็จการศึกษา ความรับผิดชอบ ทกัษะและมีความเชียวชาญ ความรู้ความสนใจในสาขาวชิาทีเลือก มีประสบการณ์ ตามลาํดบั และปัจจยัภายนอกทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อน เนือหาของหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัการประชาสัมพนัธ์และการแนะแนว แรงสนบัสนุนจากเพอืนและผูป้กครอง ตามลาํดบั ผลการเปรียบเทียบปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงเมือจาํแนกตามเพศ ชนัปี และพืนฐานทางการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั และเมือจาํแนกตามสาขาวิชาและหลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   คาํสําคญั : การตดัสินใจ,ศึกษาต่อ, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สํานักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตาํบลไม้ฝาด                   อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  1 Dean's office,Faculty of Science and Fisheries Technology  , Rajamangala University of Technology ,Srivijaya,Trang Campus, Sikao  District, Trang Province 92150, Thailand 
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ABSTRACT    The objective of this research was to study factors affecting students,  decision to study at the Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV). It also aimed to compare results among those factors that affected their decision to study at the Faculty Science and Fisheries Technology, RMUTSV, Trang Campus. Major issues of the study were classified by gender, study-year, curriculum, major program, and educational background. The sample group was 284 students from the Faculty of Science and Fisheries Technology, RMUTSV in the academic year of 2017. Data of the research were analyzed by percentage, mean, standard deviation,                t-test and one-way ANOVA.  It was found that internal factor affecting the students’ decision to study at the Faculty of Science and Fisheries Technology was at high level. These factors included their life-goal, intended career after graduation, responsibility, skills and expertise, interest in selected major program, and experience, respectively. On the other hand, external factor affecting their decision to study at the Faculty of Science and Fisheries Technology was also at high level. These factors included teachers’ instruction, curriculum, program administration, image of the university, publicity and guidance, inspiration from friends and sponsor from their parents, respectively. In the comparison of factors affecting students' decision to study at the Faculty of Science and Fisheries Technology, RMUTSV, it was found that there was no significant difference among gender, study-year and educational background. However, comparison of the result classified by subject and curriculum was significant at 0.05 levels.   Keywords : Decision, Education, Faculty of Science and Fisheries Technology                    
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บทนํา หลกัสูตรเป็นสิงสําคญัของการจัดการเรียนการสอน  เพราะเป็นสิงทีกาํหนดแนวทาง]การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวห้ลกัสูตรทีดีตอ้งมีการพฒันาอยู่เสมอ เพือให้มีเนือหาสาระเท่าทนักบัสภาพการเปลียนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและการเมือง และเพือให้ผูเ้รียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาทีหลกัสูตรกาํหนดไว ้ปัจจุบนัการปรับปรุงหลกัสูตรในสถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับการปรับปรุงหลกัสูตร เพือพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคตในดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง และการพฒันาหลกัสูตรในสถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลงต่าง ๆ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง  เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีเปิดสอนหลกัสูตรทีทนัสมยัและผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพและเป็นทีตอ้งการของตลาดแรงงานและได้ผลิตบณัฑิตในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท รวมจาํนวน  หลกัสูตร ประกอบดว้ย หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี                 หลกัสูตร ไดแ้ก่ สาขาวิชาเพาะเลียงสัตวน์าํ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม สาขาวิชาการจดัการสิงแวดลอ้มทอ้งถิน สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาการจดัการประมงและธุรกิจสัตวน์าํ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม    และหลกัสูตรปริญญาโท  หลกัสูตร ไดแ้ก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสิงแวดลอ้ม สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเพาะเลียงสัตวน์ํา สาขาวิชาการจัดการชายฝังแบบบูรณาการ แต่เนืองจากทีผ่านมา สถิติของนักศึกษาเขา้ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ระดบัปริญญาตรี ไดล้ดจาํนวนลงอย่างต่อเนือง ในปีการศึกษา  มีนักศึกษาจาํนวน  คน  ปีการศึกษา  มีนกัศึกษา จาํนวน  คน ปีการศึกษา  มีนกัศึกษา จาํนวน 4 คน  ดงัแผนภาพที 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท ี  แสดงขอ้มูลนกัศึกษาของแต่ละสาขาวชิา ตงัแต่ปีการศึกษา  -  
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ปัจจุบันมีการแข่งขันทางการศึกษากันอย่างรุนแรง อัตราการเกิดลดลงส่งผลให้ประชากรลดลงตามลําดับ สภาพเศรษฐกิจทีถดถอย ซึงเป็นปัจจัยหลักทีทําให้จํานวนนักศึกษามีจาํนวนลดลง จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงของนักศึกษา เพือใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลียนวิธีการรับนักศึกษา เพือให้นักศึกษามีจาํนวนปริมาณทีมากขึน และเป็นแนวทางในการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน วตัถุประสงค์การวจิยั . เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนใ น ค ณ ะ วิท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยีก า ร ป ร ะ ม งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง . เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนใ น ค ณ ะ วิท ย าศ า สต ร์แ ล ะ เ ท ค โน โ ล ยีก า รประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  วธิีดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการวจิยั ป ร ะ ช า ก ร  ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี  คื อ  น ัก ศึ ก ษ า ค ณ ะ วิท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยีก า ร ป ร ะ ม ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทีศึกษาในปีการศึกษา 2560 จาํนวน  คน กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ทีศึกษา ในปีการศึกษา 2560 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของ ทาโร่                ยามาเน่ (Yamane, 1983) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 จาํนวน  คน ซึงเมือผูว้จิยัดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูล กบันกัศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจริงมีการเก็บตอบแบบสอบถาม  คน เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ทีผูว้จิยัสร้างขึนมาตามลาํดบัขนัตอน ดงันี   . ศึกษาค้นควา้จากหนังสือ เอกสาร สารนิเทศรูปแบบต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยทีเกียวข้องเพือเป็นแนวทางในการสร้างเครืองมือ   . สร้างแบบสอบถามตามกรอบและขอบเขตการคน้ควา้ โดยแบ่งเป็น  ตอน ไดแ้ก่     ส่วนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุชนัปี  สาขาวชิาภมิูลาํเนา รายไดร้วมต่อเดือนของผูป้กครอง พนืฐานการศึกษา สถานศึกษา ผลการเรียน      ส่วนท ี2 แบบสอบถามเกียวกบัองคป์ระกอบภายในและองคป์ระกอบภายนอกทีส่งผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษา โดยองค์ประกอบภายใน ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความสนใจด้านทักษะ                     ดา้นประสบการณ์ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นค่านิยมทางการงาน ดา้นจุดมุ่งหมายของชีวติ และดา้นจุดมุ่งหมายในอาชีพเมือสําเร็จการศึกษา ส่วนองค์ประกอบภายนอก ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการแนะแนว ดา้นการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา ด้านเนือหาหลกัสูตร  ด้านอาจารยผ์ูส้อน และด้านแรงสนับสนุนจากเพือนและผูป้กครอง ซึงแบบสอบถามเป็นมาตรส่วน  ระดบั     ความหมาย ดงันี     5 หมายถึง เห็นดว้ยมากทีสุด     4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก     3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
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    2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย     1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด     ส่วนท ี3 ขอ้เสนอและความคิดเห็นเพมิเติม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายเปิด   . นาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชียวชายตรวจสอบความถูกตอ้งเทียงตรงของเนือหา ความเหมาะสมของภาษา และนาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้  . นําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out)  กบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  คน เพือทดสอบค่าความเชือมนัทงัฉบบั โดยวธีิหาค่าสมัประสิทธิแอลฟ่า (Alpha - Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbac, s Reliability Coefficient) ไดค้่าเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั .  ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการปรับปรุงแบบสอบถามก่อนนาํไปใชจ้ริง เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล Rating Scale  เกณฑเ์ฉลียระหวา่ง 4.21-5.00  แปลความหมาย มากทีสุด  เกณฑเ์ฉลียระหวา่ง 3.41-4.20  แปลความหมาย มาก  เกณฑเ์ฉลียระหวา่ง 2.61-3.40  แปลความหมาย ปานกลาง  เกณฑเ์ฉลียระหวา่ง 1.81-2.60  แปลความหมาย นอ้ย  เกณฑเ์ฉลียระหวา่ง 1.00-1.80  แปลความหมาย นอ้ยทีสุด การเก็บรวบรวมข้อมูล   ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถามให้กบันักศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จากนนันาํมาเก็บรวบรวม แบบสอบถามทีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑที์กาํหนด นาํขอ้มูลทีไดรั้บจากแบบสอบถามมาคาํนวณทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพอืการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ สถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descroptive Statistics) ได้แก่ ความถี (Frequency)ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(Standard Deiviation) สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปและองค์ประกอบภายในและภายนอก ทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) แบบทดสอบความต่าง (t-test) และ และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพือเปรียบเทียบเปรียบเทียบปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงของนกัศึกษา จาํแนกตามขอ้มูลทวัไปส่วนบุคคล กาํหนดการทดสอบทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .            
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ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ตาราง 1 ปัจจยัทีมีผลต่อตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  องคป์ระกอบภายใน  องคป์ระกอบภายใน Mean S.D. แปลความ 1. ความรู้ความสนใจในสาขาวชิาทีเลือก 3.61 0.87 มาก 2. มีทกัษะและมีความเชียวชาญ 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 . จุดมุ่งหมายในอาชีพเมือสาํเร็จการศึกษา 3.92 1.00 มาก องคป์ระกอบภายในโดยภาพรวม 3.77 0.99 มาก จากตาราง 1 พบวา่องคป์ระกอบภายในของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  โดยภาพรวมมีผลในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณารายดา้นทงั  ดา้นส่วนใหญ่ ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายในชีวติ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.  อยู่ในระดบัมาก  จุดมุ่งหมายในอาชีพเมือสาํเร็จการศึกษา มีค่าเฉลียเท่ากบั .  อยูใ่นระดบัมาก ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลียร้อยละ 3.83 อยูใ่นระดบัมาก ความรู้ความสนใจในสาขาวิชาทีเลือก มีค่าเฉลียร้อยละ 3. อยูใ่นระดบัมาก มีทกัษะและมี ความเชียวชาญ มีค่าเฉลียร้อยละ 3.54 อยูใ่นระดบัมาก และมีประสบการณ์ มีค่าเฉลียร้อยละ 3.52 อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั ตาราง 2 ปัจจยัทีมีผลต่อตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  องคป์ระกอบภายนอก องคป์ระกอบภายนอก Mean S.D. ระดบั 1. การประชาสัมพนัธ์และการแนะแนว 3.32 1.17 มาก 2. การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร 3.73 0.99 มาก 3. เนือหาของหลกัสูตร 3.76 0.91 มาก 4. อาจารยผ์ูส้อน 4.10 0.92 มาก . แรงสนบัสนุนจากเพอืนและผูป้กครอง 3.08 1.32 ปานกลาง . ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.49 1.05 มาก องคป์ระกอบภายนอกโดยภาพรวม 3.58 1.06 มาก  จากตาราง 2 พบวา่องคป์ระกอบภายนอก โดยภาพรวมมีผลในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .   เมือพิจารณารายดา้นทงั  ดา้นส่วนใหญ่ ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อน มีค่าเฉลียเท่ากบั .  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา เนือหาของหลกัสูตร มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.  อยู่ในระดบัมาก การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.  อยูใ่นระดับมาก ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.4  อยู่ในระดับมาก การประชาสัมพนัธ์และการแนะแนวมีค่าเฉลียร้อยละ 3.32 อยูใ่นระดบัมาก และ แรงสนับสนุนจากเพือนและผูป้กครอง มีค่าเฉลียร้อยละ 3.08 อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั   
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 ตาราง 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลียการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมงของนกัศึกษา           จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช ้t-test ปัจจยัส่วนบุคคล  x  S.D. t Sig. เพศ ชาย 3.70 .70 1.64 .22  หญิง 3.58 .58   หลกัสูตร    ปี 3.60 .64 -3.00 .003*  เทียบโอน 4.04 .34   *ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ .  จากตาราง 3 จากการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ของนักศึกษา จาํแนกตามขอ้มูลทัวไปส่วนบุคคลด้านเพศและหลกัสูตร พบว่า นักศึกษาเพศชาย กับเพศหญิง             ไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาหลกัสูตร  ปี กับหลกัสูตรเทียบโอนมีการตดัสินใจเลือกเรียนใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง แตกต่างกนั ตารางที 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลียการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ของนักศึกษา    จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช ้F-test ปัจจยัส่วนบุคคล  x  S.D. F Sig. ชนัปีทีศึกษา ชนัปีที 1 3.71 .53 2.27 .06 ชนัปีที 2 3.72 .47   ชนัปีที 3 3.57 .58   ชนัปีที 4 คา้งจบ 3.49 .80   
พนืฐานการศึกษา ม.  3.61 .63 1.49 .22 ปวช. 3.59 .54   ปวส. 3.87 .77        สาขาวชิา เพาะเลียงสตัวน์าํ 3.58 .77 2.69 .01* วทิยาศาสตร์ทางทะเล 3.43 .47   วทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิีงแวดลอ้ม 3.99 .48   

การจดัการสิงแวดลอ้มทอ้งถิน 3.50 .54   อุตสาหกรรมอาหาร การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม 
3.59 3.61  3.74 

.42 .62  .75 
  

      *   หมายถึง มีความแตกต่างทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประมง ของนกัศึกษา จาํแนกตามขอ้มูลทวัไปส่วนบุคคลดา้นชนัปีทีศึกษา พืนฐานการศึกษา และสาขาวชิา พบวา่ นกัศึกษาทีสังกดัสาขาวิชาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง แตกต่างกนั ส่วนนกัศึกษาทีศึกษาในชนัปีทีแตกต่างกนัและมีพนืฐานการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงไม่แตกต่างกนั ตารางท ี5 ผลต่างค่าเฉลียการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ของนกัศึกษา  จาํแนกตาม  สาขาวชิา เป็นรายคู่ โดยวธีิ LSD (Least Significant Difference) 

 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลียการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             การประมง ของนกัศึกษา  จาํแนกตามสาขาวชิา เป็นรายคู่ โดยวธีิ LSD (Least Significant Difference) พบวา่ ปัจจยัทีศึกษามีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม/เทคโนโลยีสิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่สาขาเพาะเลียงสัตว์นํา .  และน้อยกว่าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล .  สาขาวิชาการจัดการสิงแวดล้อมท้องถินน้อยกว่าสาขาวชิาเพาะเลียงสตัวน์าํ .  สาขาอุตสาหกรรมอาหารนอ้ยกวา่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม/เทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม .  สาขาวชิาการจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํนอ้ยกวา่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม/เทคโนโลยสิีงแวดลอ้ม .  และ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม มากกวา่สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล .    

 การตดัสินใจเลือกเรียน สาขาวชิา 
เพาะเลี

ยงสตัว
น์าํ 
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าสตร์ท

างทะเล
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าสตร์สิ

งแวดล
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ลอ้ม 

การจดัก
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งและธุ

รกิจ
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การจดัก

ารทรัพ
ยากรแล

ะ
สิงแวด

ลอ้ม 

สาขาวชิา        เพาะเลียงสตัวน์าํ -       วทิยาศาสตร์ทางทะเล  -      วทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม/ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม 
-.41 -.56 -     

การจดัการสิงแวดลอ้มทอ้งถิน -.08   -    อุตสาหกรรมอาหาร   -.39   -   การจดัการประมงและธุรกิจ สัตว์นาํ   -.39   -  
การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม  .30     - 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  จากการศึกษาครังนี ผูว้ิจ ัยสามารถสรุปผลโดยการแบ่งขอ้มูลออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการอภิปรายผลการศึกษา ส่วนทีสองเป็นขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะเพอืการวิจยัครังต่อไปโดยสามารถสรุปไดด้งันี  1. อภิปรายผลการศึกษา  .  ผลการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี              การประมง องค์ประกอบภายในโดยรวมและรายดา้น (จุดมุ่งหมายในชีวิต จุดมุ่งหมายในอาชีพเมือสําเร็จการศึกษา ความรับผิดชอบ มีความรู้ความสนใจในสาขาวิชาทีเลือก มีทักษะและมีความเชียวชาญและมีประสบการณ์) อยู่ในระดับมากตามลาํดบั ทงันี อาจจะเนืองมาจากนกัศึกษาทีขา้มามีความมนัใจวา่เมือสาํเร็จการศึกษาจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง แลว้สามารถมีงานทาํ ซึงโครงสร้างการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรเนน้ทกัษะการปฏิบตัิ สามารถประกอบเป็นอาชีพส่วนตวั หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัทุกคนคาดหวงัเมือสําเร็จการศึกษาแลว้สามารถมีงานทาํ สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข นอกจากนียงัมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉรา  หอมจรรยา ( ) ศึกษาเรืองปัจจยัจูงใจทีมีผลต่อการเลือกอาชีพของ บณัฑิตใหม่ระดบัปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจของบณัฑิตใหม่ ระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่ เกรดเฉลีย รายไดต้่อเดือนของครอบครัว ลกัษณะองคก์รทีมุ่งหวงัเขา้ทาํงาน บุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ปัจจยัด้านค่าตอบแทนสวสัดิการความมนัคงในงาน โอกาสในการแสดงความรู้ ความสามารถ โอกาสในการพฒันาตนเอง และความมีชือเสียงของหน่วยงาน   .  ผลการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี              การประมง องคป์ระกอบภายนอกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และรายดา้น (อาจารยผ์ูส้อน เนือหาของหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั การประชาสัมพนัธ์และการแนะแนว อยูใ่นระดบัมาก และ แรงสนบัสนุนจากเพือนและผูป้กครอง อยูใ่นระดับปานกลาง ) ทงันี เนืองจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีคณาจารยที์มีความรู้ความสามารถ มีคุณวฒิุตรงกบัหลกัสูตรทีจดัการเรียนการสอน  มีเทคนิคการสอนทีหลากหลาย อีกทงัอาจารยผ์ูส้อนใหก้ารแนะนาํเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนของนกัศึกษา นอกจากนียงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กวิยา เนาวประทีป ( ) ปัจจัยทีส่งผลต่อระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อโครงการฯ ได้แก่ ปัจจัยด้านเวลาเรียน ปัจจัยด้านการให้เวลาและความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู ้สอน ปัจจัยด้านความสามารถของ อาจารยผ์ูส้อน ปัจจยัดา้นการวดัและการประเมินผล ปัจจยัดา้นกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลยั ปัจจยัดา้นแหล่งอาํนวยความสะดวกภายในมหาวทิยาลยั และปัจจยัดา้นหลกัสูตร   .  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทีมีต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                  การประมง พบวา่ เมือจาํแนกตามเพศ ชนัปี และพืนฐานทางการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั และเมือจาํแนกตามสาขาวิชาและหลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ทงันีอาจจะเนืองมากจากสาขาวิชาทีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจทีแตกต่างกัน โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้มมีปัจจัยทีศึกษามีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเรียนของนักศึกษามีนอ้ยกวา่สาขาเพาะเลียงสัตวน์าํ และสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทงันีเนืองจากสาขานกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม เป็นสาขาทีเปิดรับนกัศึกษาตงัแต่ปีการศึกษา  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิีงแวดลอ้ม เปิดรับนกัศึกษา ในปีการศึกษา  ยงัไม่มีกระบวนการพฒันาการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย การมีเครือข่ายทางการศึกษาและเครือข่ายศิษยเ์ก่าทีเขา้สู่สถานประกอบการยงัมีนอ้ย ประกอบ
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กบัคุณสมบติัการรับนกัศึกษามีเฉพาะมธัยมศึกษาปีที  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านนั เมือเปรียบเทียบกบัสาขาวิชาเพาะเลียงสัตวน์าํเป็นสาขาแรกทีเปิดรับนกัศึกษาตงัแต่ก่อตงัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง เป็นสาขาทีมีชือเสียง เป็นทีรู้จกัของสงัคมทวัไป มีการจดักระบวนการเรียนการสอนมายาวนาน มีเครือข่ายศิษยเ์ก่าทีหลากหลายหน่วยงาน ทาํให้ปัจจัยเหล่านันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนของนักศึกษา ส่วนของหลกัสูตรทีแตกต่างกนั ทังนีอาจเนืองมาจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีทงัหลกัสูตร  ปี และหลกัสูตร เทียบโอนผลการเรียน หลกัสูตรเทียบโอนผลการเรียน มีปัจจยัทีมีผลต่อตดัสินใจเรียนเรียนมีมากกวา่ หลกัสูตร  ปี ทังนี อาจเนืองมาจาก นักศึกษาทีเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาทีมีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรชันสูง ซึงมีเป้าหมาย                       การเรียนทีต่อเนืองมาแลว้ว่าสามารถเขา้มาศึกษาสาขาวิชาไหนบ้าง ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงไดเ้ขา้ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรกบัสถาบนัการศึกษาทีเป็นกลุ่มเป้าหมายทีเปิดหลกัสูตรอยูแ่ล้ว จึงมีนักศึกษาทีมีตอ้งการต่อยอดเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาทีจบมา . ข้อเสนอแนะทไีด้จากการวจิยั  จากผลของการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะเพือใชเ้ป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรทีเกียวขอ้งไดน้าํไปปรับปรุง และการใหค้าํปรึกษา แนะนาํกบันกัศึกษา เพือให้การจดัการเรียนการสอน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยงิขึน ดงัต่อไปนี   .  สถานศึกษาควรมีการติดตาม นกัศึกษาทีจบการศึกษาไปแลว้ในดา้นการประกอบอาชีพ หรือการเขา้สู่ตลาดแรงงาน เพอืเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยงิขึน และตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน   .  สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนโดยคาํนึงถึงความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพือให้นกัศึกษาพฒันาตนเองไปสู่ความสาํเร็จในวิชาชีพทีเรียน หรือนาํไปใชเ้ป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึนไดอ้ยา่งเหมาะสม   .  สถานศึกษาควรพฒันาอาจารยผ์ูส้อนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence)               ทาํใหก้ารสอนในสาขาวชิาต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล .  สถานศึกษาควรมีการเพิมการประชาสัมพนัธ์ จุดเด่นของสถาบันการศึกษา อาทิเช่น หลกัสูตรทีจดัการเรียนการสอนทีสามารถประกอบอาชีพไดแ้ละเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน อาจารยผ์ูส้อนมีความเป็นเลิศทางวชิาการ กบัโรงเรียนทีเป็นกลุ่มเป้าหมายเพอืเป็นการเพมิยอดนกัศึกษา  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ดว้ยความช่วยเหลือและกรุณาจากบุคคลผูมี้พระคุณหลายท่าน  ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ดร.สุดคนึง  ณ ระนอง  อาจารยจ์นัทรา อุย้เอง้ และอาจารยว์รรณกร พลพิชยั ทีไดใ้ห้ความรู้ คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ตลอดจนแกไ้ขสิงบกพร่องต่างๆ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยงิ และผูว้ิจยัขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยัในครังนี คือ นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ทีได้สละเวลา  ในการให้ขอ้มูลตอบแบบสอบถามเพือให้งานวิจยัฉบบันีสมบูรณ์ และขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ทีให้การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวจิยัครังนี    
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เอกสารอ้างองิ    กนกกาญจน์  ศรีสุรินทร์,กนิษฐา  คูณมี และ ศุภชยั  จนัทร์งาม. .ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสาขาวชิา   วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัราชธานี. ณัฐพงศ์ สอนอาจ.2554. ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชธานี.  ธนกฤต ยืนยงเดชา. 2554. ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นอนัดบัหนึงของ   นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.      ปัทมา วิชิตะกุล. . ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  ราชมงคล  ธญับุรี.      พรรณเพญ็ อุตตมะกุล , กนัยกิา ชาํนิประศาสตร์ และ นวรัตน์ มานะ.2544 .ปัจจยัในการเลือกเรียนแพทยศ์าสตร์สงขลา   นครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.      พล เหลืองรังษี. 2542. ปัจจยัทีเป็นแรงจูงใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ของนกัศึกษาชนัปีที 1  ปีการศึกษา   2546 สถาบันราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์. ลิตา้  ลิมาน , ปัทมา  ปาเนาะ , อสัมา  เจะเว และอาฟีฟี ลาเต๊ะ . . ปัจจยั  เลือกเขา้ศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี. ศิ ริชัย  เติม โชค เก ษ ม . 2553. สื อ แ ล ะปั จ จัย ที มีผ ล ต่ อ ค วาม ส น ใจใน ก าร เลื อก ศึ ก ษ าต่ อ ใน ระดับ ป ริญ ญ าต รี                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ.  ประภาศรี  ศรีชยั.2558. ปัจจยัทีมีผลต่อการอ่านของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง.                   
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การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาชันปีท ี4 สาขาวชิาการบัญชี คณะเทคโนโลยกีารจัดการ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรินทร์ The Study  of  Faculty Technology Management  in Rajamangala   University   Sur in Campus Senior  Accounting Students Traits  ทาริกา รัตนโสภา1    กรวชิญ ์ชมพูราษฎร์1 และ ดลใจ ลีตระกูล  Tarika Rattanasopa1     Korawit  Chompooraj1 and  Doljai  Leetrakool 1  บทคัดย่อ   การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พอื ศึกษาคุณลกัษณะทวัไป คุณลกัษณะดา้นความรู้ และคุณธรรมของนกัศึกษาชนัปีที  สาขาวชิาการบญัชี ประจาํปีการศึกษา   คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นวิจัยเชิงสํารวจ ใช้ IOC เป็นเครืองมือในการตรวจสอบ แบบสอบถามและชุดทดสอบความรู้(Comprehensive Test) เพือใชว้ดัคุณลกัษณะทีพึงประสงคด์า้นความรู้ ประชากรเป็นนกัศึกษาชนัปีที  สาขาวิชาการบญัชี ประจาํปีการศึกษา   จาํนวน  คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน สถิติทีใชใ้นการวจิยัเป็นสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัโดยสรุปมีดงันี ).คุณลกัษณะทวัไป ดา้นความสุขในชีวติโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ .  ).คุณลกัษณะดา้นความรู้ คะแนนเฉลีย .  จาก  คะแนน มีคะแนนสูงสุดที  และตาํสุดที  ค่าเฉลียจากการทดสอบตาํกวา่ครึงหนึง อนัเป็นเครืองบ่งชีใหเ้ห็นวา่คุณลกัษณะดา้นความรู้ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตาํ ). ดา้นคุณธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากคุณธรรมจริยธรรม ความซือสัตยแ์ละประหยดั ( ̅= 4.36), (S.D= .79) รองลงมาไดแ้ก่ การมีจิตสาํนึกในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ( ̅= 3.69), (S.D= .36) และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ( ̅= 3.69), (S.D. = .55) ตามลาํดบั  คาํสําคญั : การศึกษา, คุณลกัษณะ, นกัศึกษา         1 สาขาการจดัการ คณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตาํบลนอกมเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 32000 1 Department of Management Faculty of Technology Management  Rajamangala University of Technology Esan surin campus , Surin Province  32000, Thailand 
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ABSTRACT   This research aims to Study General Features Knowledge And the virtues of the fourth year students in accounting. Faculty of Management Technology Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus IOC research is used as a monitoring tool. Questionnaires and test kits (Comprehensive Test) to measure desirable characteristics of knowledge. Population is the fourth year students in accounting. The sample size was 156 persons. The statistics used in the research were descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results are summarized as follows. 1) General Features The happiness in life is very high. 2) Knowledge-based features: The average score was 43.81 out of 100, with the highest score of 66 and the lowest of 25. The average of the tests was less than half. 3) The overall morality was at a high level. Sort by moral ethics. Honest and economical                (x ̅ = 4.36), (S.D = .79), followed by (X ̅ = 3.69), (S.D = .36) and conservation of natural resources and environment                 (x ̅ = 3.69), (S.D. = .55), respectively.  บทนํา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นโยบายทีชัดเจน ในการพฒันานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นทรัพยากรบุคคลทีมีคุณค่าของประเทศ มีความรู้ ความสามารถ มีหลกัคิด และทกัษะทางวชิาการ   และวชิาชีพ มีคุณลกัษณะพร้อมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม มีความพร้อมทีจะพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง พร้อมสร้างสรรค์สิงทีดีงาม และพร้อมเผชิญกบัสถานการณ์ในอนาคตทีเรียกว่า “เก่ง ดี และมีความสุข” อย่างมีคุณภาพสาขาวิชาการบญัชีคณะเทคโนโลยีการจดัการ วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสาขาวิชาหนึงทีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก จากอนัดบัการเลือกศึกษาต่อ จะถูกเลือกเป็นอนัหนึงจากทงัหมด 8 สาขาวชิาโดยมี 3 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี(เทียบโอน)หลกัสูตรระดับปริญญาตรี พนัธกิจสําคญัประการหนึงของสาขาวิชาการบัญชี คือ จดัการศึกษาเพือผลิตบัณฑิตบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีความรู้คู่คุณธรรม การศึกษาคุณลักษณะของนกัศึกษาชนัปีที  สาขาวชิาการบญัชี คณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลทีส่งเสริมให้สถาบนัการศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้คู่คุณธรรม การวิจยัในครังนี จึงมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาคุณลกัษณะดา้นความรู้ คุณลกัษณะทวัไปและคุณธรรมของนักศึกษาชนัปีที  สาขาวชิาการบญัชีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์           
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วธิีดําเนินการวิจัย   การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ(Suervy Research คดัเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ปี และ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรเทียบโอน ประจาํปีการศึกษา  จาํนวน  คน ไดก้ลุ่มตวัอย่างคดัเลือกจากสูตร Yamane  ได้กลุ่มตัวอย่าง 156 คน การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี และร้อยละ ส่วนข้อมูลคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทัวไป วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยใช้ชุดแบบสอบถามและชุดทดสอบความรู้ ทาํการศึกษาคุณลกัษณะทีพงึประสงคข์องนกัศึกษาในเรืองต่อไปนี   1) คุณลกัษณะทีพึงประสงคด์า้นความรู้ ประกอบดว้ย    - การมีความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎี หลกัการทาํบญัชี การตรวจสอบบัญชี การภาษีอากร และกฎหมายทีเกียวขอ้งในระดบันกัวชิาชีพชนัสูง    - การมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการจดัการและประกอบธุรกิจทีมีประสิทธิภาพ    - การมีความรู้ความเขา้ใจในการเปลียนแปลงและความกา้วหน้าทางดา้นมาตรฐานการบญัชีและทางธุรกิจ   2) คุณลกัษณะทีพึงประสงคท์วัไปและคุณธรรมประกอบดว้ย    - การมีคุณธรรม จริยธรรม (ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซือสัตยสุ์จริตและเจคติต่ออาชีพสุจริต ความอุตสาหะ ความมีเมตตากรุณา การประหยดั อดออม)   - การมีจิตสาํนึกในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม   - การมีจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม   - การมีจิตสาํนึกในความเป็นไทย    - การมีจิตสํานึกทีถูกตอ้งเกียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข   - การรู้จกัพงึตนเอง และรู้จกัใฝ่เรียนรู้   - การมีจิตอาสา รู้จกัช่วยเหลือบุคลอืนดว้ยความเต็มใจ ผลและวจิารณ์ผล  ผลการวิจยัโดยสรุปมีดงันี ).คุณลกัษณะทวัไป ดา้นความสุขในชีวติโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตทีดีพอสมควร ขอ้คน้พบนีแสดงนัยทีสอดคลอ้งกับขอ้มูลดา้นสุขภาพ และการเจ็บป่วยของนกัศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจาํตวั คิดเป็นร้อยละ .  ).คุณลกัษณะดา้นความรู้ จากแบบทดสอบความรู้ (Comprehensive Test) คะแนนเฉลีย .  จาก  คะแนน มีคะแนนสูงสุดที  และตาํสุดที  ค่าเฉลียจากการทดสอบตาํกว่าครึงหนึง อนัเป็นเครืองบ่งชีให้เห็นว่าคุณลักษณะด้านความรู้ของนักศึกษาอยู่ในระดับค่อนขา้งตาํ ). ดา้นคุณธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากคุณธรรมจริยธรรม ความซือสัตยแ์ละประหยดั ( ̅= 4.36), (S.D=.79) รองลงมาได้แก่ การมีจิตสํานึกในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ( ̅= 3.69), (S.D= .36) และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ( ̅=3.69),(S.D.=.55) ตามลาํดบันนัแสดงวา่นกัศึกษามีคุณลกัษณะคุณธรรมทีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัสูงหรืออยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ     
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สรุปผลการวจิัย  คุณลกัษณะดา้นความรู้ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตาํ ซึงอาจจะมีสาเหตุสําคญั เนืองจากขอ้ทดสอบทีนาํมาทดสอบส่วนใหญ่เป็นเรืองเกียวกบัวชิาทางดา้นการบญัชีทงัทฤษฎีพนืฐานของการบญัชี หลกัการบญัชี การตรวจสอบบญัชี ซึงนักศึกษาไดเ้รียนรายวิชาเหล่านีมาแลว้ตงัแต่ชนัปีที -   จึงเป็นไปไดที้จะเมือเวลาผ่านไปนักศึกษาอาจจะลืมเนือหาเหล่านี สาเหตุอีกประการหนึงทาํคะแนนจากการทดสอบไดไ้ม่ค่อยดีนัก อาจจะเนืองจากความไม่ตงัใจ และขาดความรอบคอบ และทาํไม่เต็มทีในการทาํแบบทดสอบความรู้ (Comprehensive Test)  ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบทดสอบโดยใชเ้กณฑ์การทดสอบเสมือนการสอบจริง แต่ก็ไม่ไดมี้ผลไดผ้ลเสียต่อนักศึกษาเหมือนการสอบจริง จึงมีความเป็นไปได้ทีนกัศึกษาจาํนวนมากทาํแบบทดสอบคลาดเคลือนไปจากศกัยภาพทีแทจ้ริงของนกัศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม การทีนกัศึกษาไดค้ะแนนเฉลียตาํกวา่ร้อยละ  ของคะแนนเตม็ ก็เป็นเรืองทีน่าจะวิเคราะห์สาเหตุทีแทจ้ริง อยา่งจริงจงั และน่าทีจะไดห้าทางพฒันาคุณลกัษณะดา้นความรู้ของนกัศึกษาใหดี้ยงิขึน คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมทีพึงประสงคข์องนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีชนัปี อยู่ในระดับสูงเป็นน่าพอใจ นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย รู้จักพึงพาตนเอง มีความเมตตากรุณา                             มีจิตสาํนึกทีถูกตอ้งในระบบประชาธิปไตย รู้จกัรักษาประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ส่วนดา้นความสุขในชีวติ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสุขในชีวติอยูใ่นระดบัมาก    นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานภาพของตน พึงพอใจต่อความเป็นอยู่ ต่อสถาบนัการศึกษาในการจดัการเรียนการสอน และนักศึกษามีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่นกัศึกษามีคุณภาพชีวติทีดีพอสมควร   กิตติกรรมประกาศ  คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วทิยาเขตสุรินทร์  เอกสารอ้างองิ กระทรวงศึกษาธิการ.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั,   2551.กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล.  การประเมินคุณลกัษณะ อนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2544.  กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพรั์บส่งสินคา้และ พสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.).  2548. การฝึกอบรมการวดัและประเมินผล คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม. นนทบุรี : ม.ป.ท. สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (ร่าง)เอกสารประกอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551   แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้.  กรุงเทพมหานคร :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน,  2551. (อดัสาํเนา) การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544. กรุงเทพฯ :โรงพิมพอ์งคก์าร รับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(รสพ.), 2548. คู่มือนกัศึกษาประจาํปีการศึกษา 2561: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ แนวทางการประเมินคุณธรรมของผูเ้รียน. กรุงเทพฯ : โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2551.     
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขการสือสารภาษาองักฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อาํเภอเมือง จังหวดัน่าน Problems and Solutions of English Communication of Junior  Guides, Mueang Distr ict, Nan  มินตรา ไชยชนะ *  สรศกัดิ เชียวชาญ1 และ วิภาภรณ์ สารไชย1 Mintra Chaichana 1*  Sorasak Chiewchan 1 and  Wipaporn Sarnchai 1  บทคัดย่อ  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ กลุ่มมคัคุเทศก์เยาวชน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และโรงเรียนดรุณวทิยา จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในดา้นการฟังภาษาองักฤษของประชากร คือปัญหาในการฟังเพือจับใจความสําคัญ รองลงมาคือปัญหาการฟังสําเนียงภาษาองักฤษ และปัญหาการฟังประโยคภาษาองักฤษทีซับซ้อนของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ  ปัญหาในดา้นการพูดภาษาองักฤษของประชากรคือปัญหาในการพูดเป็นประโยคทีไดใ้จความสมบูรณ์ รองลงมาคือปัญหาในการพูดสนทนาเพือสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัชาวต่างประเทศ และปัญหาการออกเสียงคาํศพัท์ แนวทางการแกไ้ขปัญหาพบว่า มคัคุเทศก์เยาวชนใช้ภาษามือและท่าทางช่วยในการสือสารความหมายและพยายามพูดประโยคสันๆ รองลงมาคือการพูดภาษาไทยปนกบัภาษาองักฤษ และการตามเพือนมคัคุเทศก์ทีสือสารภาษาองักฤษไดดี้มาช่วยในการสนทนา      คาํสําคญั : การสือสาร, ภาษาองักฤษ, มคัคุเทศก์เยาวชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
  สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 59 หมู่  ตาํบลฝายแก้ว อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน  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 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ tin_mint@hotmail.com
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ABSTRACT  This study was to examine problems and solutions of English communication of junior guides, Mueang District, Nan. The population of this study was 20 junior guides from Chumpee Wanidaporn School and Daroonwittaya School. The research instrument was a questionnaire. The data collected was analyzed by percentage, mean and standard deviation.   The findings indicated that the population’s English listening problems were in getting main ideas, listening to accents, and listening to complex sentences of foreign tourists, respectively. The population’s speaking English problems were in speaking with incomplete sentences, speaking in general conversation to make friends with foreign tourists and speaking with wrong pronunciation, respectively The guidelines for solving English communication problems of the population were using body language to help to convey meaning, trying to speak short sentences, speaking mixed Thai with English, and asking from coworkers who could communicate English well.  Keyword: Communication, English, Junior Guides         
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บทนํา การท่องเทียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมทีมีความสําคญัอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ เนืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ซึงหลายหน่วยงานไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการท่องเทียวทีมีต่อความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทงัภาครัฐและเอกชนต่างมีความตืนตวัในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทียว มีการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์เกียวกับสถานทีท่องเทียวในประเทศไทยให้กับนักท่องเทียวไทยและชาวต่างชาติไดรั้บรู้ (เอกลกัษณ์  ทองเสมียน, ) การท่องเทียวทาํให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราภายในประเทศ และเป็นการดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศ ซึงการใชจ่้ายของนักท่องเทียวจะทาํให้เกิดการกระจายรายไดไ้ปยงัภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลใหธุ้รกิจทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวมีการขยายตวัเพมิมากขึน จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัหนึงทีมีสถานทีท่องเทียวทีหลากหลาย เช่น ดอยภูคา อุทยานแห่งชาติศรีน่าน วดัภูมินทร์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน หอศิลป์ริมน่าน ฯลฯ ทาํให้นกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศเขา้มาท่องเทียวและเยียมชมสถานทีต่างๆ ทงัในเมืองและต่างอาํเภอเพิมมากขึน ดงันนัมคัคุเทศก์จึงมีความจาํเป็นเนืองจากเป็นผูที้คอยอาํนวยความสะดวกและจดัสรรขอ้มูลใหแ้ก่นกัท่องเทียว ตลอดจนคอยชีแนะ อธิบายสิงต่างๆ ใหก้บันกัท่องเทียวทราบ ปัจจุบนัชุมชนในทอ้งถินมีมคัคุเทศก์เยาวชนทีทาํหนา้ทีให้ขอ้มูลเกียวกบัประวติั วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิน สถานทีท่องเทียวและของทีระลึกในท้องถินให้กับนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ การใช้ภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน ทีไม่มีความชาํนาญในการใชภ้าษา หรือสือสารไม่ได ้ทาํให้ยวุมคัคุเทศก์ประสบปัญหาในการสือสารกบันกัท่องเทียวชาวต่างประเทศ บางครังในการสือสารของยวุมคัคุเทศก์อาจมีปัญหาในดา้นการไม่มีความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษ ซึงเมือตอ้งสือสารกบันกัท่องเทียวชาวต่างประเทศ จึงทาํให้เกิดความไม่เขา้ใจทงัสองฝ่าย ทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดเพราะเกิดจากยวุมคัคุเทศก์ไม่รู้ภาษาองักฤษ หรืออาจมีความรู้ภาษาองักฤษบา้ง แต่ไม่สามารถสือสารได ้หรือสามารถอ่าน และฟังภาษาองักฤษได ้แต่ออกเสียงผิด จึงทาํให้นักท่องเทียวชาวต่างประเทศทีเกิดความเขา้ใจผิด หรือ ไม่เขา้ใจ ดงันนัผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน โดยศึกษาให้ทราบถึงสภาพปัญหาปัจจุบนัของการใชภ้าษาองักฤษ และแนวทางในการแกไ้ขการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน วตัถุประสงค์ของการวจิยั  เพือศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ขอบเขตของการวจิยั                   1. ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือ กลุ่มมคัคุเทศกเ์ยาวชนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และโรงเรียนดรุณวิทยา อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน จาํนวน 20 คน         2. ปัญหาการสือสารภาษาองักฤษ หมายถึง ปัญหาในการฟังและพูดภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ          1. ทราบถึงปัญหาทีเกิดขึนในการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน             2. ทราบแนวทางการแกไ้ขการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน   
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วธิีดําเนินการวจิัย ประชากร ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนีคือ กลุ่มมัคคุเทศก์เยาวชนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และโรงเรียนดรุณวิทยา อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน จาํนวน 20 คน เครืองมือทใีช้ในการวิจยั เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทีผูว้ิจัยพฒันาขึนโดยการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ วารสาร เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสือสารภาษาองักฤษ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที 2 ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน การเก็บรวมรวมข้อมูล การเก็บรวมรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี 1. ผูว้จิยัเดินทางไปติดต่อโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และโรงเรียนดรุณวทิยา เพือขอเขา้เก็บขอ้มูล 2. ผูว้จิยัฝากแบบสอบถามใหก้บัมคัคุเทศก์เยาวชน 3. ผูว้จิยัเดินทางไปเก็บแบบสอบถาม เพอืนาํมารวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพนืฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิัย  จากการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ซึงสามารถพิจารณารายละเอียดไดด้งันี   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ประชากรเป็นหญิงจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดา้นอายพุบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหวา่ง -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ศึกษาอยูร่ะดบัชนั ป. -  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ป. -  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์เยาวชน -  ปี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามาประสบการณ์นอ้ยกวา่  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และลาํดบัสุดทา้ยมีประสบการณ์ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .          
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ตารางที 1  แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชนอาํเภอเมือง                 จงัหวดัน่าน       รายการ  S.D. ระดบั . ปัญหาการฟังภาษาองักฤษทวัไป 2.80 0.52 ปานกลาง . ปัญหาการฟังคาํศพัทแ์สลงภาษาองักฤษทีชาวต่างประเทศใช ้ 2.75 0.64 ปานกลาง . ปัญหาการฟังสาํเนียงการออกเสียงภาษาองักฤษของชาวต่างประเทศ 2.95 0.60 ปานกลาง . ปัญหาการฟังประโยคภาษาองักฤษทีชาวต่างประเทศพดูแบบง่ายๆ 2.80 0.57 ปานกลาง 5. ปัญหาการฟังประโยคภาษาองักฤษทีซบัซอ้น 2.85 0.67 ปานกลาง 6. ปัญหาในการฟังเพอืจบัใจความสาํคญั  3.10 0.85 ปานกลาง 7. ปัญหาในการฟังคาํถามของชาวต่างประเทศเกียวกบัสถาน      ทีท่องเทียวและขอ้มูลของโรงแรม 2.75 0.97 ปานกลาง 
รวม 2.86 0.38 ปานกลาง  จากตารางที 1 พบวา่ปัญหาดา้นการฟังภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅  = 2.86) ปัญหาทีพบมากทีสุดคือปัญหาในการฟังเพือจับใจความสําคัญ ( ̅  = . ) รองลงมาคือปัญหาการฟังสาํเนียงการออกเสียงภาษาองักฤษของชาวต่างประเทศ ( ̅  = . ) และลาํดบัสุดทา้ยคือปัญหาการฟังประโยคภาษาองักฤษทีชาวต่างประเทศพดูแบบซบัซอ้น ( ̅  = 2.85) ตารางท ี2  แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัญหาการพดูภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อาํเภอเมือง                  จงัหวดัน่าน รายการ  S.D. ระดับ 1. ปัญหาในการพดูภาษาองักฤษแนะนาํตนเอง กล่าวทกัทายหรือขอบคุณ                                                                      2.65 1.04 ปานกลาง . ปัญหาในการพดูเป็นประโยคทีไดใ้จความสมบูรณ์ 3.60 1.10 มาก . ปัญหาการออกเสียงคาํศพัท ์ 2.95 0.76 ปานกลาง . ปัญหาในการใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีท่องเทียว 2.75 0.72 ปานกลาง . ปัญหาในการใหข้อ้มูลทีพกัหรือโรงแรม 2.60 1.05 ปานกลาง 6. ปัญหาเกียวกบัการใหข้อ้มูลเสน้ทาง 2.90 0.91 ปานกลาง . ปัญหาในการพดูสนทนาเพอืสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบัชาวต่างประเทศ 3.05 1.00 ปานกลาง รวม 2.93 0.45 ปานกลาง  จากตารางที 2 พบวา่ปัญหาดา้นการพูดภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅  = . ) ปัญหาทีพบมากทีสุดคือปัญหาในการพูดเป็นประโยคทีไดใ้จความสมบูรณ์ ( ̅  = . ) รองลงมาคือปัญหาในการพูดสนทนาเพือสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัชาวต่างประเทศ ( ̅  = . ) และลาํดบัสุดทา้ยคือปัญหาการออกเสียงคาํศพัท ์( ̅  = 2.95)   



The 10th Proceeding of  Rajamangala University of Technology National Conference  580  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางที 3 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แนวทางแก้ไขปัญหาการสือสารภาษาองักฤษมัคคุเทศก์เยาวชน                อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน                    รายการ  S.D. ระดบั 1. ใชภ้าษามือและท่าทางช่วยในการสือความหมาย 3.00 1.26 ปานกลาง . พยายามหลีกเลียงการสนทนากบัชาวต่างประเทศ 2.60 0.75 ปานกลาง . พูดภาษาไทยปนกบัภาษาองักฤษ 2.65 0.67 ปานกลาง . พยายามพดูประโยคสนัๆ 3.00 0.97 ปานกลาง . ใหช้าวต่างประเทศเขียนในสิงทีตอ้งการ 2.40 1.10 ปานกลาง . เมือฟังไม่เขา้ใจ ใชก้ารสงัเกตท่าทางของชาวต่างประเทศเพอืช่วยในการ     เดาความหมาย 2.60 0.88 ปานกลาง 
7. ตามเพอืนมคัคุเทศกที์สือสารภาษาองักฤษไดดี้มาช่วยในการสนทนา 2.64 1.18 ปานกลาง รวม 2.70 0.56 ปานกลาง   จากตาราง 3 แสดงให้เห็นแนวทางแก้ไขปัญหาในการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อาํเภอเมือง จังหวดัน่าน ส่วนใหญ่คือใช้ภาษามือและท่าทางช่วยในการสือความหมายและพยายามพูดประโยคสันๆ ( ̅  = . ) รองลงมาคือพูดภาษาไทยปนกบัภาษาองักฤษ ( ̅  = . ) ลาํดบัสุดทา้ยคือตามเพือนมคัคุเทศก์ทีสือสารภาษาองักฤษไดดี้มาช่วยในการสนทนา ( ̅  = 2.64)  อภิปรายผล จากผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน พบว่ามีปัญหาด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ซึงปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษ คือมัคคุเทศก์เยาวชนไม่เข้าใจภาษาองักฤษทีชาวต่างประเทศพูด เนืองจากสาํเนียงการออกเสียงภาษาองักฤษของชาวต่างประเทศแต่ละคน แต่ละประเทศไม่เหมือนกนั ทาํให้ฟังยากและจบัใจความสาํคญัไม่ได ้ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เยาวลกัษณ์ ศรีวชิยั (2556) ทีไดศึ้กษาปัญหาการสือสารภาษาองักฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการสือสารภาษาอังกฤษด้านการฟังของพนักงานโรงแรมเทวราช อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะฟังสําเนียงนักท่องเทียวชาวต่างประเทศไม่เขา้ใจ เพราะมีความหลากหลายของสําเนียง และนักท่องเทียวชาวต่างประเทศพูดเร็วทาํให้ไม่สามารถจบัใจความสาํคญัทีนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศตอ้งการสือได ้อีกทงัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chonprakay (2009) ทีศึกษาปัญหาการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาปริญญาตรี ทีกาํลงัศึกษาวชิาภาษาองักฤษ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีปัญหาการฟังในเรืองของเสียง การแยกประเด็นหลกั การจบัใจความสําคญั และการสรุปใจความสาํคญัจากเรืองทีฟัง ส่วนปัญหาในการพูดภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน พบว่ามีปัญหาในการพูดเป็นประโยคทีได้ใจความสมบูรณ์ พูดสนทนาเพือสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัชาวต่างประเทศ และการออกเสียงคาํศพัท์ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์และธัญภา ชิระมณี (2557) ทีได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาทักษะการพูดภาองักฤษของนกัศึกษาไทย พบวา่นกัศึกษาส่วนมากมีความกงัวลและมีความกลวัเมือตอ้งพูดภาษาองักฤษ และกลวัวา่ผูอื้นจะไม่เขา้ใจในสิงทีตอ้งการสือ นอกจากนียงัมีปัญหาคิดคาํศพัท์ไม่ออก และไม่รู้จะใชรู้ปแบบของกริยาใดในประโยค และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลดัดาวลัย ์วรรณธนสุทธิ (2551) ไดศึ้กษาระดบัปัญหาการพูดภาษาองักฤษและเปรียบเทียบปัญหาของการพูด
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ภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนทีมีเพศต่างกันและผลการเรียนเฉลียในรายวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคารสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานีเขต  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลวัการพูดผิดในระหวา่งการพูดภาษาองักฤษ ไม่กลา้สือสารเป็นภาษาองักฤษกบับุคคลอืน อายทีจะพูดภาษาองักฤษ และไม่สามารถออกเสียงคาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากนีนักเรียนไม่สามารถแต่งประโยคภาษาองักฤษได ้และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นงสมร พงษพ์านิช (2551) ไดท้าํการวิจยัเรือง การศึกษาปัญหาของการพดูภาษาองักฤษในการสือสารดว้ยวาจา ของนิสิตคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการพูดภาองักฤษในทีชุมชนของนิสิตคือ การขาดความมนัใจในตนเอง สืบเนืองมาจากมีความรู้พืนฐานทางดา้นภาษาองักฤษไม่เพียงพอสําหรับการสือสาร มีจาํนวนคาํศพัทน์อ้ย ขาดทกัษะการใชภ้าษาในการสือสารในสภาพจริง และการขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลสนบัสนุนความคิด วรีะกานต ์ ปันชุน (2558) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการสือสารภาษาองักฤษของคนจงัหวดัน่านในทรรศนะของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ ผลการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมปัญหาการสือสารภาษาองักฤษของคนจงัหวดัน่านอยูใ่นระดบัมาก ปัญหาทีพบมากทีสุด สาํหรับประชาชนทวัไปคือปัญหาการใชภ้าษากายมากกวา่ภาษาพูด ส่วนเจ้าหน้าที ทีรัฐไม่สามารถพูดประโยคทีสมบูรณ์ได ้และผูที้ให้บริการดา้นการท่องเทียวมีปัญหาใชค้าํศพัท์ไดแ้ค่ในวงจาํกดั สาํหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ส่วนใหญ่ใช้ภาษามือและท่าทางช่วยในการสือความหมายและพยายามพดูประโยคสนัๆ และตามเพือนมคัคุเทศก์ทีสือสารภาษาองักฤษไดดี้มาช่วยในการสนทนา ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุจิรางค์  ยศกนัโท (2558) ทีไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขทกัษะการฟัง-การพดูภาษาองักฤษของพนกังานโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัน่านสาํหรับแนวทางในการแกปั้ญหาของพนกังานโรงแรม คือขอความช่วยเหลือจากผูจ้ดัการ และขอให้ชาวต่างชาติเขียนคาํศพัท์ให้ และเยาวลกัษณ์ ศรีวิชยั (2556) ไดศึ้กษาปัญหาปัญหาการสือสารภาษาองักฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั พบว่าพนักงานโรงแรมเทวราช มีแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยพยายามพดูประโยคสนัๆ ใหไ้ดใ้จความ  และฝึกใชภ้าษาองักฤษใหม้ากขึน หมนัฝึกการฟังและพดูบ่อยๆ โดยใชสื้อทีอยูร่อบตวั  สรุปผลการวจิัย  ศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการสือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ทาํให้ทราบว่ามคัคุเทศก์เยาวชนมีปัญหาทงัการฟังและการพูดภาษาองักฤษ เนืองจากขาดทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษในการสือสาร มีประสบการณ์นอ้ย ขาดความมนัใจในตนเอง เนืองมาจากมีความรู้พนืฐานทางดา้นภาษาองักฤษไม่เพียงพอสาํหรับการสือสาร มีจาํนวนคาํศพัท์น้อย ขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลสนับสนุนความคิด    ปัญหาเหล่านีทาํให้มคัคุเทศก์เยาวชนไม่มีความมนัใจในการสือสาร การฝึกฟังและพดูภาษาองักฤษอยา่งจริงจงั ต่อเนืองและสมาํเสมอจะช่วยให้มคัคุเทศก์เยาวชนมีความมนัใจและพฒันาความสามารถทางดา้นการสือสารภาษาองักฤษ  กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยครังนีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                            ทีสนบัสนุนงบประมาณการวจิยั ประจาํปี  ทาํใหร้ายงานการวจิยัฉบบันีสาํเร็จเป็นฉบบัสมบูรณ์   
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เอกสารอ้างองิ ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ และ ธญัภา ชิระมณี. . ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ไทย. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่, สงขลา. นงสมร พงษพ์านิช. . การศึกษาปัญหาของการพูดภาษาองักฤษในการสือสารดว้ยวาจาของนิสิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา. วารสารมนุษยศาสตร์ 8(1) : 85-97. เยาวลกัษณ์  ศรีวิชยั. . ปัญหาการสือสารภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดน่าน.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน, น่าน. รุจิรางค์  ยศกนัโท. . ปัญหาและแนวทางแก้ไขทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมในเขต อําเภอ เมือง จงัหวดัน่าน. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน, น่าน. ลดัดาวลัย ์วรรณธนสุทธิ. . ปัญหาในการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี  โรงเรียนโพธิไทรพทิยาคาร  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต . วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี. วรีะกานต ์ ปันชุน. . ปัญหาและแนวทางแก้ไขการสือสารภาษาอังกฤษของคนจงัหวัดน่านในทรรศนะของนักท่องเทยีว ชาวต่างชาต.ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน, น่าน. เอกลกัษณ์  ทองเสมียน. . การศึกษากระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทยีวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา นําตกเก้าโจน ตาํบลสวนผงึ อาํเภอสวนผงึ จงัหวดัราชบุรี. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปกร. Chonprakay, S. 2009. An investigation of listening problems of thai undergraduate students. Master thesis, M.S.,  King Mongkut's Institute of Techology North Ba                   
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แนวทางการจัดการการท่องเทียวเชิงวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกร จังหวัดตรัง Guidelines for  Community-Based Tour ism Management in Sukorn Island Trang Province  เจตนา อินยะรัตน์ *  และ สุญาพร สอ้ตระกลู  Jettana Inyarat*1 and  Suyaporn Sortrakul2  บทคัดย่อ  งานวิจยั เรือง แนวทางการจดัการการท่องเทียวเชิงวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกร จงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงค ์            เพือศึกษาวถีิชีวิตชุมชนเกาะสุกร และศึกษาหาแนวทางการจดัการท่องเทียวเชิงวิถีชีวิตในชุมชนของเกาะสุกร จงัหวดัตรัง การศึกษาครังนีใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview) จากเทคนิคการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้าํชุมชน จาํนวน  คน กลุ่มผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทียว จาํนวน               คน และกลุ่มตวัแทนของประชาชนทอ้งถินทีมีการบริการนักท่องเทียวบนเกาะสุกร จาํนวน  คน ผลการศึกษา ผูว้ิจัยแบ่งการศึกษาศกัยภาพของเกาะสุกรเป็น  มิติ มิติลกัษณะทางกายภาพ พืนทีเกาะตงัขนานกบัแนวชายฝัง และห่างจากชายฝังเพียง  กิโลเมตร มิติดา้นทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติ ประกอบดว้ย ภเูขา ทะเล  ป่าโกงกาง บ่อนาํจืดกลางทะเล มิติดา้นวฒันธรรมเป็นวถีิชีวติของชาวมุสลิม การประกอบอาชีพทีเป็นเอกลกัษณ์คือการทาํประมง การทาํสวนยาง การทาํนาขา้วและปลูกแตงโมเป็นพืชเศรษฐกิจ รวมถึงมีภูมิปัญญาทอ้งถินการทาํจกัสานใบเตยปาหนนั การทาํผา้บาติก ประเพณีการปล่อยควายสู่ทะเล ซึงจากศกัยภาพของเกาะสุกรส่งผลให้มีแนวทางการจดัการท่องเทียววิถีชุมชนทีมีกิจกรรมการท่องเทียวตลอดทงัปี โดยมีโปรแกรมท่องเทียววิถีชีวิตชุมชนตามช่วงฤดูกาลทีจะช่วยเป็นอาชีพเสริมให้กบัเจา้ของพนืที พฒันา ดูแลทรัพยากรแหล่งท่องเทียวร่วมกนั และสร้างกระบวนการการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัท่องเทียวอีกดว้ย  คาํสําคญั : แนวทางการจดัการ, การท่องเทียววถีิชีวติชุนชน, เกาะสุกร, จงัหวดัตรัง       สาขาศึกษาทวัไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  1 Department of General Education, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sikao, Trang Province 92150, Thailand  สาขาการโรงแรมและการท่องเทียว วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียวมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  2 Department of Hotel and Tourism, Collage of Hospitality and Tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sikao, Trang Province 92150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : jetanadeejing@gmail.com 
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ABSTRACT  This research is the Guidelines for Management of Community-Based Tourism in Sukorn Island, Trang Province. To study the lifestyle community and Community-Based tourism management guidelines of the Sukorn Island. In this study is qualitative research that was conducted using the In-Depth Interview method from snowball sampling Technique. The interviews consisted of 5 community leaders, 8 tourism operators, and 15 representatives from the local people who provided tourist services on Koh Sukorn. The result, researchers divided to the study into the potential of Sukorn Island 3 dimension. First, the physical dimension that this island is located parallel to the coastline far from mainland only 3 kilometers. Second, the nature of tourism resources include mountains, sea, mangrove forests, freshwater pond in the sea. And cultural dimension is the way of life of Muslims. Their unique occupations are fishing, rubber plantation, rice farming and watermelon planting as economic crops. Including local wisdom to make Handy craft, Batik painting and have tradition of releasing buffalo to the sea. As a result of the potential of Sukorn Island, there is a way to manage the tourist community with activities throughout the year. There is a program of community-based lifestyle tours that supplement to the community development, prevent for tourism resource and create a learning process for tourists.  Keyword: Rural tourism Guidelines management Sukorn Island Trang  
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บทนํา การท่องเทียวถือเป็นกลยทุธ์สาํคญัของภาคอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ ทีประสบความสาํเร็จในการทาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศเป็นอยา่งมาก ซึงมีบทบาทความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และการพฒันาระบบโครงสร้างพนืฐานการคมนาคมขนส่ง นอกจากนีสามารถช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟืนตวัไดใ้นเวลาทีรวดเร็วกวา่ภาคผลิตและบริการอืน ๆ จากสถิติ             ปี 2555 รายไดจ้ากนกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเขา้มาใชจ่้ายในประเทศไทย คิดเป็นจาํนวน 900,000 กวา่ลา้นบาท ประมาณ 26.8 เปอร์เซ็นต ์ และรายไดจ้ากนกัท่องเทียวชาวไทย ประมาณ 137,000 กวา่ลา้นบาท (กรมการท่องเทียว, 2557) สถานการณ์การท่องเทียวปี 2557 คาดวา่รายไดท้างการท่องเทียวจะเติบโตร้อยละ  และจาํนวนนกัท่องเทียวเติบโตร้อยละ  เป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ และจะสามารถเป็นฐานใหป้ระเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายรายได ้ .  ลา้นลา้นบาท ในปี  ซึงเป็นผลมาจากประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบดา้นการท่องเทียว โดยมีทรัพยากรพนืฐานดา้นการท่องเทียวทีหลากหลาย กระจายอยูทุ่กจงัหวดั แหล่งท่องเทียวทีเกิดจากวถีิชีวติชุมชนมีความไดเ้ปรียบในส่วนของพนืทีทีสวยงาม  วถีิชีวติชุมชนทีน่าสนใจทาํใหน้กัท่องเทียวทีเดินทางเขา้มาสมัผสัธรรมชาติ พกัผอ่น ทาํกิจกรรมนนัทนาการและเรียนรู้วถีิชีวติของชุมชน อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเทียวมีแนวโนม้การแข่งขนัทีรุนแรงโดยเฉพาะในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึงประเทศมาเลเซีย และประเทศเวยีดนาม มีจาํนวนนกัท่องเทียวมากทีสุด ตามลาํดบั ประเทศเหล่านีใหค้วามสาํคญัในการท่องเทียวทีมีคุณภาพ ตระหนกัถึงสิงแวดลอ้ม ใหค้วามสาํคญักบัรูปแบบการจดัการท่องเทียวทีส่งผลกระทบดา้นลบนอ้ยทีสุด เนืองภาครัฐใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนนกัท่องเทียวคุณภาพ โดยใหน้กัท่องเทียวเรียนรู้ ศิลปวฒันธรรม วถีิชีวติ และทรัพยากรธรรมชาติไว ้ เพราะฉะนนัแลว้สถานทีท่องเทียววถีิชุมชน อาจเป็นเพียงแค่อดีต ถา้เรายงัมีการท่องเทียวแบบมวลรวม (Mass Tourism) ในสภาพพืนทีทีจาํกดั แสดงใหเ้ห็นวา่ ธุรกิจท่องเทียวทีมุ่งเนน้การแสวงหากาํไรหรือรายไดจ้ากการท่องเทียวมากกวา่สิงอืนใด ก็อาจทาํใหค้วามเสือมโทรมของแหล่งท่องเทียวนนัเป็นปัจจยัหลกัทีจะทาํให้การเดินทางของนกัท่องเทียวลดลงเรือย ๆ ในขณะเดียวกนัการรองรับการขยายไปไม่ทนั ทาํใหแ้หล่งท่องเทียวเสือมโทรมทงัในส่วนของแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมอนัก่อกาํเนิดวถีิชุมชน และแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีเป็นส่วนสาํคญัในการเสริมคุณค่าทางการท่องเทียวของประเทศไทย  จงัหวดัตรังหรือเรียกอีกชือหนึงวา่ เมืองทบัเทียง เป็นพนืทีทีมีความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเทียว หลายรูปแบบความอุดมสมบูรณ์ของตรังยงัรวมถึงผืนป่า แหล่งนาํ และถาํนอ้ยใหญ่ ซึงเป็นแหล่งท่องเทียวทีสาํคญั หาดทราย ชายทะเล และหมู่เกาะ แหล่งท่องเทียววถีิชุมชนไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเนืองยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั โดยสงัสมเรืองราวทางประวติัศาสตร์ตกทอดไวใ้นแหล่งท่องเทียวหลายแห่ง แต่อยา่งไรก็ตาม จงัหวดัตรังยงัมีชุมชนแห่งหนึงซึงมีเรืองราวความเป็นมาทีน่าสนใจ มีวถีิชีวติ วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทีเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ ์ สืบทอด จดัการใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวทีทรงคุณค่าอยา่งยาวนานและยงัยนืสืบไป  นนัก็คือ เกาะสุกร ตงัอยูใ่นพนืที อาํเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง    เกาะสุกร หรือทีเรียกกนัวา่ เกาะหม ูเป็นตาํบลหนึงของอาํเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง ตวัเกาะขนานกบัแนวชายฝัง และห่างจากฝังเพียง 3 กิโลเมตร สภาพตวัเกาะประกอบดว้ยภเูขา สวนยางพารา ป่าโกงกาง นาขา้ว และทะเล ทาํใหช้าวบา้นบน เกาะสุกร มีอาชีพประมง ทาํสวนยาง และเกษตรกรรม นอกจากนี เมือหมดฤดูนาขา้วในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ก็จะเห็นไร่แตงโมพนัธ์ุหวานแดงอร่อย ออกผลเต็มทวัทอ้งทุ่ง เพราะเป็นสินคา้ขนึชือของ เกาะสุกร ชาวบา้นบน เกาะสุกร ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ทาํใหบ้นเกาะไม่มีการเลียงหมู เลียงสุนขั  สาํหรับทีมาของชือ เกาะสุกร นนัมีเรืองเล่าหลากหลาย เช่น ในอดีตบนเกาะมีหมูป่าอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก จนกระทงัมีชาวประมงกลุ่มหนึงซึงนบัถือศาสนาอิสลาม ได้อพยพเขา้มาตงัถินฐานอยูบ่นเกาะ จึงขบัไล่หมปู่าออกไปจากเกาะ ชาวบา้นทีอาศยัอยูบ่นชายฝังมองไปเห็นฝงูหมูป่ากาํลงัวา่ยนาํอยู ่ จึงเรียกเกาะนีวา่  เกาะหมูหรือเกาะสุกรนอกจากนีบนเกาะยงัมีการปันจกัรยานชมววิทิวทศัน์และการดาํรงชีวติของชาวบา้น โดยเส้นทางจะผ่านภูเขา สวนยางพารา สวนมะม่วงหิมพานต ์ป่าโกงกาง ป่าโปร่ง ไร่แตงโม ทุ่งนา ซึงเป็นอีกสถานที
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หนึงทีควรไปสมัผสั เพราะจะไดชื้นชมกบับรรยากาศทอ้งทุ่งนาขา้วเขียวขจี พร้อม ๆ กบัสูดความหอมของกลินขวญัขา้วช่วงตงัทอ้ง หรือจะแวะเพลิดเพลินกบัฝงูววัควาย ฝงูนกเป็ดนาํ นกกระยาง นกกวกั ปิดทา้ยดว้ยไปชมฝงูปูกา้มดาบ ปูหลากสี ฝูงนาก สัตวป่์าชายเลนก็สามารถทาํได ้ทงันี การสัมผสัชีวติของชาวสวนยางพารา ก็ไม่ควรพลาดไปชมการกรีดยางในช่วงเชา้มืด และชมกรรมวธีิใหไ้ด้ซึงแผ่นยางทีสวยงาม รวมถึงไปเรียนรู้วถีิชีวติของชาวบา้น เช่น รา้นจาํหน่ายผาบาติก เปิดโอกาสให้นกัท่องเทียวเรียนรู้และหดัวาดลายผา้บาติกรวมทงักรรมวธีิการยอ้มผา้  และจากขอ้มูลดงักล่าวเกาะสุกรมีศกัยภาพทางดา้นการท่องเทียวเป็นอยา่งมากอีกทงัวถีิชุมชนทีเป็นเอกลกัษณ์ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ ปัจจุบนันกัท่องเทียวบนเกาะสุกรมีจาํนวนเพมิขึน แต่หากไม่มีการใชอ้งคค์วามรู้ในการจดัการวถีิชุมชนอยา่งถูกตอ้งอาจส่งผลใหเ้กิดความเสือมโทรม ซึงผูที้จะไดรั้บผลกระทบเป็นกลุ่มแรกคือ ประชาชนในพนืทีและอาจส่งผลเสียอยา่งรุนแรงในระยะยาว  ผูว้จิยัเลง็เห็นวา่ แหล่งท่องเทียววถีิชุมชนจะยงัยนื และดาํรงต่อไปไดน้นั ตอ้งคาํนึงถึง แนวทางการจดัการทีถูกตอ้งการดาํเนินการพฒันาปรับปรุงกิจกรรมการท่องเทียว ทีลดความเสือมโทรมของแหล่งท่องเทียวใหน้อ้ยลงทีสุด เพือสร้างความสมดุลและยงัยนืของวถีิชีวติชุมชน สร้างระบบภูมิคุม้กนั ทีความมีส่วนร่วมกบัผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย และเพอืเร่งรัดและสร้างศกัยภาพ ในการหารายไดจ้ากการท่องเทียว เพอืพฒันาการท่องเทียวของเกาะสุกรให้มีความพร้อมทงัดา้นคุณภาพ การแข่งขนั และใหเ้กิดการสร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดค้วบคู่ไปกบัการพฒันาทียงัยนืได ้ จึงไดศึ้กษา “แนวทางการจดัการท่องเทียววถีิชีวติในชุมชนเกาะสุกร จงัหวดัตรัง”   วธิีดําเนินการวิจัย การวิจยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  โดยศึกษาศึกษาบริบทพืนทีเกาะสุกรจงัหวดัตรัง รวบรวมขอ้มูลทีเกียวกบัวิถีชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถิน เพือวิเคราะห์และหาแนวทาง สภาพแวดลอ้มทงัภายนอกและภายในต่อการพฒันากิจกรรมการท่องเทียวทางทะเลอยา่งยงัยนืในจงัหวดัตรัง โดยการเก็บขอ้มูลเชิงลึกจากทงัชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐบาล การวิจยัครังนีจึงมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถิน ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเทียวและเจา้หนา้ที ของรัฐทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมการท่องเทียวทางทะเลในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการพฒันากิจกรรมการท่องเทียวทางทะเลอยา่งยงัยนื ในพนืทีจงัหวดัตรัง โดยมีขนัตอนในการดาํเนินการวจิยัดงันี   ประชากร  การศึกษานีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจัยครังนีจึงมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเทียวและเจา้หนา้ทีของภาครัฐทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเทียว   กลุ่มเป้าหมาย ใชก้ารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กบัประชากรทงั 3 กลุ่มหลกัดงันี  1. ผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั และ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตเกาะสุกร    2. ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทียวทีเกียวขอ้งกบัเกาะสุกร  3. เจา้หน้าทีจากภาครัฐทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเทียว ซึงเป็นผูที้มีความรู้ความเขา้ใจ และรับผิดชอบในการวางแผนและการจดัการการท่องเทียว   การสร้างเครืองมือ  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) มีวธีิการสร้างเครืองมือ ดงันี 1. ศึกษา คน้ควา้ รวบรวม และวิเคราะห์หลกัการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการท่องเทียวอยา่งยงัยนื การท่องเทียวทางทะเล การพฒันาทรัพยากรการท่องเทียว และกิจกรรมการท่องเทียวทางนาํ จากเอกสาร รายงานการวจิยั บทความทางวชิาการ รวมทงัหน่วยงานของราชการและเอกชนทีสามารถใหข้อ้มูลทีเกียวขอ้ง 
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 2. กาํหนดขอ้มูลและขอบเขตของเนือหา โดยนาํกรอบแนวคิด และวตัถุประสงคม์าใชเ้ป็นแนวทาง  3. สร้างแบบสมัภาษณ์ นาํเสนอผูเ้ชียวชาญ จากนนันาํไปแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเนือหา เครืองมือทใีช้ในการวิจยั   การสร้างเครืองมือเพือใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาครังนี ไดด้าํเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพือใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลตามกรอบแนวคิดและขอบเขตทีไดก้าํหนดไวซึ้งการสร้างเครืองมือมีขนัตอนการดาํเนินงาน ดงันี    . การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการถามนอกจากจะให้อธิบายแล้วต้องถามถึงเหตุผลด้วย ทังในลกัษณะทาํไมและอยา่งไร เพอืใหไ้ดข้อ้มูลระดบัลึก    2. อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม คือ เครืองบันทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ คอมพวิเตอร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวจิยัครังนีใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะมีการเก็บขอ้มูลจากตวัแทนชุมชน ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทียว และผูแ้ทนจากหน่วยงานของภาครัฐทีมีความเกียวขอ้งกบัการพฒันา ปรับปรุง ส่งเสริมกิจกรรมท่องเทียว โดยเกบ็ขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ บริบทพนืที ความตระหนกัถึงทรัพยากรการท่องเทียว กบัการมีส่วนร่วมพฒันาการท่องเทียว ปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการจัดการการท่องเทียวเชิงวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกร 
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กรอบแนวคดิของโครงการวจิยั 
                                สามเสา้                          ขอ้มูลทุติยภมิู และปฐมภมิู        
ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย มิตทิางกายภาพ              เกาะสุกรเป็นหนึงในจาํนวน 10 ตาํบลของอาํเภอปะเหลียน จังหวดัตรัง มีพืนทีอยู่กลางทะเลระยะทางห่างจากชายฝัง 3 กิโลเมตร  สภาพพนืทีโดยทวัไปเป็นพนืทีรูปเรียวยาว จากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก พืนทีทางทิศตะวนัออกเป็นพืนทีราบ ตอนกลางเกาะเป็นภูเขาค่อนข้างสูง ราบสลบักบัเนินเขามีชายหาดเป็นแนวยาวเลียบบริเวณชายฝัง ไม่มีสะพานเชือมต่อระหว่างเกาะกบัตาํบลรอบนอก จึงตอ้งใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทาง มีชุมชนหนาแน่น การตงัถินฐานของราษฎร บา้นเรือนอยูก่ระจดักระจายไปตามแนวทางคมนาคมและแนวชายฝังทะเลเป็นส่วนใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลาย   ลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยทวัไปอากาศร้อน  ลกัษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย    ลกัษณะของแหล่งนาํเป็น  ลาํนาํ ลาํคลอง  ลาํห้วย  บึง   หนอง สระนาํ   บ่อนาํตืน   ประปาหมู่บ้าน   ธนาคารนาํ   บ่อโยก (บ่อบาดาล)   ลกัษณะของไมแ้ละป่าไม ้เป็นป่าโกงกาง  ป่าโปร่ง  และป่าชายเลน  มิตทิางด้านทรัพยากรการท่องเทยีวทางธรรมชาต ิแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติมี ดงันี  1. ชายหาด  มีลกัษณะเป็นพนืทีลาดลงไปในนาํทะเล ปกคลุมไปดว้ยทรายเม็ดละเอียดสีขาว ไดแ้ก่  หาดทรายทอง  หาดบา้นแหลม  หาดบา้นทุ่ง  หาดทรายยาว  หาดหวัเขาตกนาํ  หาดโหละใหญ่  2. ถํา  มีลกัษณะเป็นโพรงลึกเขา้ไปในเนินเขา  ไดแ้ก่  ถาํตาํเสา  ถาํขา้หลวง  ถาํคา้งคาว  ถาํหัวเขาตกนาํ  ถาํหาดทรายยาว  3. บ่อนํามหัศจรรย์  (บ่อนาํจืด)  บริเวณใกลช้ายหาด  ตงัอยูห่มู่ที1 บา้นเสียมไหม เป็นบ่อนาํจืดทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ 

แผนพฒันา และนโยบายดา้นการท่องเทียว 

องคป์ระกอบการท่องเทียว การมีส่วนร่วม  
วิเคราะห์ SWOT analysis   

เสนอแนะแนวทาง  
การทองเที่ยวเชิงวิถชีีวิตในชนบท 

แนวทางการจัดการการท่องเทียวเชิงวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกร     จังหวัดตรัง 

 แนวคิด ทฤษฎี และบริบทพนืที 
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4. จุดชมวิว ตงัอยู่หมู่ที1 บ้านเสียมไหม   เป็นจุดชมวิวหลกัทีเห็นทัศนียภาพของเกาะสุกร เช่น สันหลงัมงักร บริเวณท่าเรือและววิทะเลในมุมสูงทีสวยงามเป็นอยา่งมาก 5. นาข้าว ตงัอยูห่มูที่3 บา้นทุ่ง ซึงมีการทาํนาขา้วมากทีสุดในเกาะ  6. ไร่แตงโม  มี 2 จุด คือ แตงโมนา ตงัอยูห่มู่ที3 บา้นทุ่ง และ แตงโมทะเล ตงัอยูห่มู่ที 2 บา้นแหลม ซึงมีลกัษณะเป็นดินปนทรายตามแนวชายหาด และมีฝนฟ้าตกตลอดช่วงฤดูกาล จนเป็นแหล่งผลิตแตงโมทีมีคุณภาพดีทีสุดแห่งหนึงของภาคใต้  7. ป่าโกงกาง (ป่าสงวนแห่งชาติ) ป่าควนหาดทรายยาว หมู่ที 1 บา้นเสียมไหม  ป่าควนใต ้ หมู่ที4 บา้นหาดทรายทอง   8. แหลม ไดแ้ก่ แหลมจีน หมูที่2 บา้นแหลม   แหลมหวัหินใต ้หมูที่1 บา้นเสียมไหม 9. ควน  เป็นลกัษณะของการทบัถมกนัของดิน ไดแ้ก่ ควนหวัหินใต ้ควนหาดทรายยาว  10. การทาํสวนยางพารา มีปรากฏอยูทุ่กพนืทีของเกาะสุกรเป็นการทาํแบบดงัเดิมคือ การทาํยางแผน่ มิตด้ิานวฒันธรรม เกาะสุกรเป็นเกาะทีมีวฒันธรรมของท้องถินซึงบรรพบุรุษสร้างสรรค์และบํารุงรักษาไวใ้ห้เป็นสมบัติของลูกหลานไดต้ระหนกัในคุณค่าและความภาคภูมิใจ          โดยเฉพาะวิถีชีวิตของ ชาวมุสลิม การประกอบอาชีพทีเป็นเอกลกัษณ์ การประมง  การทาํสวนยาง การทาํ นาขา้วและปลูกแตงโมเป็น พืชเศรษฐกิจ รวมถึงมีภูมิปัญญาทอ้งถินกลุ่มจกัสาน กลุ่มผา้บาติก นบัเป็นแหล่งชุมชนโบราณทีสาํคญัแห่งหนึง และยงัมี แหล่งประวติัศาสตร์ ศาสนา ความเชือ และพิธีกรรม ทีน่าสนใจ อย่างพธีิกรรมขอชาวมุสลิม วฒันธรรมพนืบา้นของผูค้นในเกาะสุกร พอทีจะแบ่งแยกรายละเอียดของ วฒันธรรมทอ้งถินดงันี   1. ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน  คือ พิธีกรรมตามหลกัการใชชี้วติโดยทวัไปของชาวมุสลิมไดแ้ก่พธีิกรรมการเกิด   การอาบนาํ  เดือน คนทอ้ง  การขึนเปล พิธีกรรมการแต่งงาน  พิธีกรรมการตาย   พิธีนาํเรือลงนาํ     การลอยบาลาดบาหลา    การเขา้สุนตั การทาํ ตายาย ( โตะ๊หมอเถา้ )    การทาํ ขวญัขา้ว วนัออกบวช หรือ วนัฮารีรายอ (ลีอิดิลฟิตรี)                 2. พิธีกรรมและประเพณีทส่ีงผลต่อการท่องเทยีว                   2.1 ประเพณีปล่อยควายเข้านา   ประเพณีปล่อยควายเขา้นาเป็นประเพณีทีหาดูไดย้ากนกัในประเทศไทย ฤดูกาลปล่อยควายเขา้นาของชาวบา้นบนเกาะสุกรจะเริมในช่วงเดือนเมษา – กรกฎาคม ของทุกปี หลงัจากการเก็บแตงไดห้มดไป เพอืทีจะให้ควายไดเ้ขา้มากินวชัพืชในสวนแตง อีกทงัยงัช่วยเพมิปุ๋ยธรรมชาติใหก้บัหนา้ดินในการทาํนาครังต่อไป                                                                                          ปล่อยควายเข้านา      
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2. อาชีพ  อาชีพการทาํประมง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นอนัดบั 1 ของประชาชนบนเกาะสุกรอยูใ่นพนืทีหมู่ที 2 บา้นแหลมหมู่ที 4 บา้นหาดทรายทองหมู่ที 3 บา้นทุ่ง ระยะเวลาในการทาํประมงจะขึนอยูก่บัมรสุมและสภาพอากาศทีเหมาะสมต่อการออกเรือลกัษณะของการทาํประมงมีหลายลกัษณะเช่นมีเรือเป็นของตวัเองเช่าเรือคนอืน                 อาชีพทําสวนยางพารา                  ชาวบา้นทีประกอบอาชีพทาํสวนยางพารา มีจาํนวน 93 ครัวเรือน จาํนวนพืนทีของสวนยางพารามีทังหมด 613 ไร่ หมู่บ้านทีมีการทาํสวนยางพารามากทีสุดคือ หมู่ที4 บ้านหาดทรายทอง การทาํสวนยางพาราในช่วงเดือนมกราคม- พฤษภาคม บางช่วงอาจจะดูตามสภาพอากาศในแต่ละวนั การทาํสวนยางพาราถือเป็นอาชีพหลกัของชาวบา้น และลกัษณะการทาํสวนยางพารา เป็นลกัษณะทวัไปเหมือนกบัทีอืนๆ เช่น ชาวบา้นตอ้งตืนกรีดยางตงัแต่เชา้มืด หลงัจากนันหยุดรอช่วงให้นาํยางไหลเต็มทีแลว้ทาํการเก็บนํายาง ผลผลิตจากยางพาราชาวบา้นจะทาํกันในลกัษณะของ แผน่ยาง เพราะเป็นการสะดวกในการจาํหน่าย   
             
 
                                        สวนยางพารา                                                               ยางแผ่น 
             อาชีพการปลูกข้าว ชาวบา้นทีประกอบอาชีพทาํนา มีจาํนวน 120 ครัวเรือน จาํนวนพนืทีของสวนยางทาํนามีทงัหมด 360 ไร่ หมู่บา้นทีมีการทาํนามากีสุดคือ หมู่ที 3 บา้นทุ่ง ฤดูกาลของการทาํนาของชาวบา้นจะอยูใ่นช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และช่วงระยะเก็บเกียวขา้วตงัแต่เดือน ตุลาคม- ธนัวาคม ลกัษณะการทาํนาของชาวบ้านจะเป็นแบบนาดาํ มีลกัษณะดงันี มีการไถหนา้ดินโดยการใชค้วาย  ตวัเอาคนัไถไวต้รงกลางมี คนอยูด่า้นหลงัจบัคนัไถและไล่ควายใหเ้ดินไถ โดยเดินอีก -  กา้วไปทางซา้ยพอไถเสร็จแลว้คราดและเกลียดินไวป้ระมาณ  วนั จึงนาํกลา้มาดาํได ้ถึงเดือนเก็บเกียวขา้วจะมีการจา้งเพอืนบา้นมาเก็บเกียวกนั โดยค่าแรงนบัเป็นเชอๆละ  บาท ปัจจุบนั ประมาณ  บาท โดยใชเ้ก็บเกียวขา้ว   ซึงเป็นมีดสาํหรับตดัรวงขา้ว             นาํขา้วทีเก็บมาสีดว้ยเครืองมือทีทาํดว้ย 

ไมไ้ผ่มีลกัษณะคลา้ยโม่หินเรียกวา่    “ ครกสีขา้ว ” แลว้นาํมาร่อนในกระดง้มีการเก็บพนัธุ์ขา้วไวป้ลูกในปี ต่อไปส่วนใหญ่แลว้เป็นพนัธุ์ขา้วทีมีในเกาะ เช่น พนัธุ์ราชินี  ราไว  หอมมะลิ  แกนจนัทร์  นางเอก                      นาข้าว                                                                       การเกบ็เกียวข้าว 
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         อาชีพปลูกแตงโม  ชาวบ้านทีประกอบอาชีพปลูกแตงโม มีจาํนวน 120 ครัวเรือน จาํนวนพืนทีของสวนแตงโมมีทังหมด 360 ไร่ หมู่บา้นทีมีการปลูกแตงโมมากทีสุดคือ หมู่ที 3 บา้นทุ่ง ฤดูกาลของการปลูกแตงโมของชาวบา้นจะอยูใ่นช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ลกัษณะของการปลูกแตงโมนาและแตงโมทะเล ก็จะเป็นลกัษณะการปลูกทวัๆไป การใชจ้อบพรวนดินแทนการไถดว้ยรถไถ จะมีลกัษณะเป็นร่องนูนแนวยาว ใชจ้อบขุดเป็นหลุมเลก็ๆ หลงัจากนนัก็ใชปุ๋้ยคอกจากธรรมชาติจาก ขีควาย  ดินเผา  ลูกปลา  และขีนกนางแอ่น พรวนใหเ้ขา้กบัดิน และใส่เมล็ดแตงโมไดเ้ลย จาํนวน 3-4  เมล็ด  ปัจจุบนัพนัธุ์ทีปลูกคือ แตงโมลูกผสม แตงโมปลูกกันมากทีริมชายหาด แตงโมมีพันธ์ุหลายชนิด เช่น พันธ์ุลูกขาว  กินรี  จินตรา  จัมโบ้  หัวช้าง                  การจาํหน่ายก็ขายในเมืองหรือเร่ขายเองกิโลละ  บาท   
 
 
 
 

อาชีพทาํสวนมะพร้าว    ชาวบ้านทีประกอบอาชีพทาํสวนมะพร้าว มีจาํนวน 20 ครัวเรือน จาํนวนพืนทีของสวนมะพร้าวมีทงัหมด 80 ไร่ หมู่บ้านทีมีการทาํสวนมะพร้าวมากทีสุดคือ หมู่ที 2 บา้นแหลม ฤดูกาลของมะพร้าวของชาวบา้นจะอยูใ่นแต่ละช่วงตามสภาพอากาศทีเหมาะสม ลกัษณะของการปลูกสวนมะพร้าว ก็จะเป็นลกัษณะการปลูกทวัๆไป มะพร้าวสมยัก่อนปลูกกนันอ้ย บา้นละ -  ตน้และไม่ค่อยนิยม ปลูกเพราะไม่ค่อยมีราคา ปลูกกนัมากก็ตอนหลงัสงครามโลกครังที  สมยัก่อนไม่ได้ปลูกเพือขายแต่จะนาํไป ทาํนาํตาลมะพร้าว นาํตาลรวง วนัละ -  ก.ก. และนาํมาเคียวเป็นนาํมนัมะพร้าวใชใ้นครัวเรือนและขายไดอี้ก ดว้ย  หลงัจากนนัก็เริมปลูกกนัมากขึนและเริมมีราคาสูงอีกดว้ย  
 

                                                                                                                                           สวนมะพร้าว  อาชีพค้าขาย    ในส่วนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะสุกรไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของอาชีพการเป็นอยู่ของชาวบา้นบนเกาะสุกรจึงไดจ้ดัตงักลุ่มต่างๆเพอืเป็นการเสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นโดยมีกลุ่มดงันี กลุ่มเครืองแกง กลุ่มทาํขนม และกลุ่มเลียงควาย ในแต่ละกลุ่มอาชีพก็จะมีชาวบา้นหลายอายหุลายรุ่นทีเขา้มาจากกลุ่มทาํอาชีพกนัอีกครัง กลุ่มอาชีพเหล่านียงัเป็นเอกลกัษณ์และภูมิปัญญาของเกาะสุกรอีกดว้ย 
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 กลุ่มเครืองแกง                                                                                          กลุ่มทาํขนม 
.ภูมปัิญญาท้องถินของชาวบ้าน  3.1 ภูมปัิญญาท้องถินของชาวบ้าน  งานจกัสาน การทาํเสือปาหนัน    การสานเสือเตยปาหนนัแลว้ถือเป็นการสานแบบดงัเดิมแต่ปัจจุบนัเกาะสุกรมีงานจกัสาน เตยปาหนนัในรูปแบบต่างๆทีสร้างสรรคแ์ละตอบสนองการใชส้อย ของชาวบา้นเพอืใหง้านจกัสานมีความน่าสนใจมากยงิขึน  เช่นหมวก กระเป๋า ตะกร้า และอืนๆ                  เสือปาหนัน                การทาํผ้าบาตกิ   งานผา้บาติกถือเป็นหตัถกรรมชนิดหนึงทีชาวบา้นสร้างขึนเพือความตอบสนองประโยชน์ต่างๆ ในการดาํรงชีวิต คุณสมบติัพิเศษของงานผา้บาติก คือ ความงดงาม และประโยชน์การใช้สอยต่างๆ ไดจ้ากการสร้างขึนดว้ยฝีมือทีประณีต              จนไดผ้ลิตภณัฑที์สวยงามและยงัเป็นของทีระลึกสาํหรับนกัท่องเทียวทีแวะผา่นมาเยยีมเยอืนเกาะสุกรอีกดว้ย ลวดลายทีเป็นเอกลกัษณ์ คือ ลายแตงโม            
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 การต่อเรือ   การต่อเรือเป็นภมิูปัญญาอยา่งหนึงของคนในชุมชนเกาะสุกร การต่อเรือในสมยัก่อนไม่ตอ้งใชต้ะปู แต่ใช ้ลูกสักทีทาํดว้ยไมไ้ผต้ง เริมจากการตงัเฉียม(กระดูกงู) ใหต้รงแลว้ขึนไมก้ระดานแต่ละแผน่เชือมต่อกนัดว้ยลูก สักแลว้ตรึงใหเ้ป็น รูปเรือ ไมก้ระดานดดัดว้ยกนัลนไฟ เมือขึนไมก้ระดานไดใ้หเ้ป็นรูปเรือไดแ้ลว้จึงไดใ้ส่กง เรือ แต่ปัจจุบนัใช ้ตะปู  ปัจจุบนัการต่อเรือเริมเลือนหายไป      3.2 ภูมปัิญญาท้องถินด้านอาหาร  วฒันธรรมการกินของชาวบา้นในเกาะสุกร เป็นภาพสะทอ้นถึงวิถีชีวติการดาํเนินชีวติทงัยงัเป็นเครืองบ่งถึงระดบัจิตใจ สภาพทางเศรษฐกิจวิธีการจดัการ และภูมิธรรมของสังคม อาหารส่วนใหญ่ของชาวบา้นในเกาะสุกรจะเป็นอาหารทะเล เนืองจากสภาพพืนทีติดกบัชายฝังทะเล ชาวบา้นไดใ้ชวิ้ถีชีวติทอ้งถินมาใชใ้นการทาํอาหารในรูปแบบทวัไป โดยใช้อาหารทะเลมาผา่นกระบวนการต่างๆ เช่น ตม้  แกง ยาํ ผดั นึง และทอด               นอกจากนียงัมีอาหารพนืบา้นทอ้งถินทีอาจหาดูไดย้ากในปัจจุบนัรสชาติโดยทวัไปไม่ค่อยผิดมากตามความแตกต่างกลบัแต่ละครอบครัวเกาะสุกรเป็นเกาะหนึงทีมีประเพณีและวฒันธรรมเกียวกบัการกินและการประกอบอาหารทีน่าสนใจและเก่าแก่มาชา้นาน มีการประกอบอาหารบางอยา่งทีค่อนขา้งพิถีพิถนัและบางอย่างก็เป็นแบบง่ายๆรวดเร็วเพือให้ทนัต่อการดาํเนินชีวติในแต่ละวนั 3.2.1 กลุ่มการทาํขนม เช่น   ขนมตาหยาบ  ขนมแนหรํา ขนมคล้องใจ  . .  กลุ่มกาทาํเครืองแกง  กลุ่มการทาํเครืองแกงถือเป็นกลุ่มอาชีพเลก็ๆของเกาะสุกร แต่มีความโดดเด่นทางรสชาติและกระบวนการทาํทียงัคงดงัเดิมโดยใชก้ารตาํดว้ยมือของชาวบา้น 2. แนวทางการจัดการท่องเทียวเชิงวิถีชีวิตในชุมชนของเกาะสุกร จังหวัดตรัง พบว่า เกาะสุกรมศีกัยภาพทางการจดัการใน  ดา้น  โดยมีผลการวจิยัดงันี  1. ศกัยภาพทางดา้นทรัพยากรการท่องเทียว  มีความดึงดูดใจต่อนกัท่องเทียวสูง ไดแ้ก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทียว เช่น การนังเรือชมสันหลงัมงักร กิจกรรมทาํผา้บาติก  จกัสานเตยปาหนนั  กลุ่มทาํเครืองแกง  ทาํขนม ชมวิถีชีวิตประมงพืนบา้น  การทาํนา  การปลูกแตงโม ประเพณีการปล่อยควายทะเล    2. ศกัยภาพทางดา้นการบริการ นักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปเดินทางมาพกัทีเกาะสุกรเป็นระยะเวลายาวพร้อมทงัร่วมทาํกิจกรรมจิตอาสากบัชุนชน นอกจากนีนกัท่องเทียวชาวไทยเริมนิยมเดินทางมาท่องเทียวเพิมมากขึนเรือย ๆ โดยเนน้การทาํกิจกรรมเรียนรู้กบัชุมชน โดยเฉลียใชเ้วลาในการท่องเทียว  วนั  คืน เกาะสุกรมีกลุ่มรถสามลอ้บริการจดันาํเทียวรอบเกาะ แบบ (one day trip)  วนัละ  บาท และมีความพร้อมดา้นทีพกัทีหลากหลายทงัแบบรีสอร์ท และมีความโดดเด่นดา้นการใหบ้ริการโฮมสเตย ์ 3. ศกัยภาพทางดา้นการบริหารจดัการการท่องเทียว  ปัจจุบนัเมือมีนกัท่องเทียวเริมสนใจเดินทางเขา้มาจึงไดมี้การให้บริการทีพกัในรูปแบบรีสอร์ท   โฮมสเตย ์ นอกจากนีชุมชนไดมี้การร่วมกนัหารือและมีความสนใจการบริหารจดัการ
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การท่องเทียวโดยชุมชน มีการเขา้รับอบรมโครงการต่าง ๆ ของจงัหวดั เช่นโครงการอบรมเจา้บา้นทีดี  ศึกษาดูงานจากชุมชนทีมีบริบทใกลเ้คียง   4. ศกัยภาพทางดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การดาํเนินงานชุมชนเกาะสุกรยงัไม่มีรูปแบบกลุ่มการท่องเทียวทีชดัเจน ชุมชนเกาะสุกรเป็นผูใ้หบ้ริการกบันกัท่องเทียวมุ่งเนน้ดา้นวถีิชีวติชุมชนและวฒันธรรมของชุมชน มีการสร้างการมีส่วนร่วมทางออ้มในดา้นการรองรับการท่องเทียวในชุมชนในดา้นการคงไวซึ้งวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน และการมีส่วนร่วม ทางออ้มของชาวบา้นในชุมชนเกาะสุกรทีมีการประกอบอาชีพอืน          สรุปผลการวจิัย 

   ข้อเสนอแนะจากการวิจยัในครังน ี 1. ศกัยภาพทีโดดเด่นทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทียว ซึงเป็นเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของเกาะสุกร แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความเปราะบางต่อการไดรั้บผลกระทบจากการท่องเทียว ผูที้เกียวขอ้งควรมีการวางแผนป้องกนัหรือลดผลกระทบจากการท่องเทียวรูปแบบอืน อาทิ การจดัทาํโครงการอนุรักษ์พนัธ์ุปลาโดยเปิดโอกาสใหน้กัท่องเทียวไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ  2. กลุ่มการท่องเทียวบนเกาะสุกรควรร่วมกนักาํหนดแนวทางในการรับนกัท่องเทียวแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) โดยมีการกาํหนดราคากลางของกิจกรรมการท่องเทียวอืน ๆ  ในเครือข่าย เช่น ราคาค่าทีพกัโฮมสเตย ์ราคากิจกรรมการท่องเทียวแบบเพคเกจ ราคาบริการอืน ๆ เป็นตน้    ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   1. ภาครัฐควรมีส่วนในการรับผิดชอบ สนบัสนุน ควบคุม ดูแลและบริหารจดัการแหล่งท่องเทียวและกิจกรรมการท่องเทียว ใหข้อ้มูลข่าวสารในดา้นนโยบายการส่งเสริมการท่องเทียวของจงัหวดั ตลอดจนพฒันาบุคลากรทอ้งถิน จดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษา การบริการการท่องเทียว และการศึกษาดูงานชุมชนตน้แบบดา้นการจดัการท่องเทียวชุมชนอยา่งยงัยนื  2. ภาครัฐควรดาํเนินงานดา้นการพฒันาการท่องเทียวตามแผนพฒันาจงัหวดัใหท้วัถึง 
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 3. ผูน้าํชุมชนควรกระตุน้ให้ประชาชนทอ้งถินมีส่วนร่วมในการจดัท่องเทียว และเปิดโอกาสให้องคก์รอิสระดา้นการท่องเทียวไดเ้ขา้มาเป็นพีเลียงในการจดัการท่องเทียวชุมชนอยา่งยงัยนื  4. ภาครัฐ ผูป้ระกอบการท่องเทียวเอกชน ผูน้ําชุมชน และประชาชนท้องถิน ควรร่วมกนัอนุรักษ์ รักษาแหล่งท่องเทียวทางทางทะเล ภูมิปัญญาทอ้งถิน และสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน เพือให้เกิดการท่องเทียวทีหลากหลาย และสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน  5. ผูที้มีส่วนรับผิดชอบดา้นการท่องเทียว ควรจัดทาํแผนกลยุทธ์ดา้นการท่องเทียวร่วมกนั เพือหาแนวทางการปฏิบติัดา้นการท่องเทียวทางทะเลอย่างยงัยืน และเป็นทียอมรับของชุมชน เพือเสนอให้กบัหน่วยงานภาครัฐระดบัจงัหวดั ภูมิภาค  ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครังต่อไป  จากประสบการณ์ในการวจิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไปดงัต่อไปนี  1. ควรศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทียวบนเกาะสุกร จังหวดัตรัง หรือ ศึกษาการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศชุมชนชายฝังทะเลอนัดามนั หรือ ศึกษาการตลาดการท่องเทียวโดยชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ กิตติกรรมประกาศ งานวจิยันีไดรั้บทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั งบประมาณเงินรายไดป้ระจาํปี 2560 เป็นงานวิจยัทีเก็บรวบรวมขอ้มูลทางดา้นวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกรจงัหวดัตรังเพอืนาํมากาํหนดแนวทางการจดัการท่องเทียวก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐเป็นอยา่งมาก อนัจะส่งผล ให้พืนทีเกาะสุกรกลายเป็นชุมชนทีมีเอกลกัษณ์อตัตาลกัษณ์ทีโดดเด่นน่าสนใจและกลายเป็นแหล่งท่องเทียวทีมีศกัยภาพอยา่งยงัยนืต่อไป  ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทีไดใ้ห้การสนบัสนุนรวมถึงประชาชนเจา้หนา้ทีของรัฐและผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่ายทีไดใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆประโยชน์อนัใดทีเกิดจากงานวจิยันียอ่มเป็นผลมาจากความกรุณาของทุกท่านผูว้จิยัจึงไดข้อขอบคุณ มา ณ ในโอกาสนี   เอกสารอ้างองิ  กรมการท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา. (2549). สรุปสถานการณ์นักท่องเทียว มกราคม 2557. สืบค้นเมือ            1 เมษายน 2557, จาก http://tourism.go.th/uploads/Stat/23048.pdf   กรมการท่องเทียว. (2552). ข้อมูลแหล่งท่องเทยีวในประเทศไทย. รายงานการวจิยั กรมการท่องเทียว  โกวทิย ์พวงงาม. (2545). การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. ม.ป.ท.  จุฑารัตน์ เจือจิน (2555) แนวทางการจัดการการท่องเทียวทางวัฒนธรรม บ้านนําเชียว อําเภอ  แหลมงอบ จังหวัดตราด,  บณัฑิตมหาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศิลปาการ ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร. (2532). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ชนบท. ในเอกสารการสอนชุดวชิา ความรู้ทัวไปสําหรับการพัฒนาระดับตําบล หมู่บ้าน. ครังที  3,หน่วยที  8.นทบุ รี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย                          ธรรมาธิราช.  เทิดชาย ช่วยบาํรุง. (2552). บทบาทขององค์กรปก ครองส่วนท้องถนิกับการพฒันาการท่องเทยีวอย่างยงัยืนบนฐานแนวคดิ เศรษฐกิจพอเพยีง. นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้ วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถิน. นงคราญ กาญจนประเสริฐ. (2545).ศึกษาภูมิปัญญาท้องถินในการผลิตสิงของเครืองใช้โดยใช้ เทคโนโลยีชาวบ้านของ ประชากรในจงัหวดัพิษณุโลกและจงัหวดัสุโขทยั. พิษณุโลก:    มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
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นิรันดร์ จงวฒิุเวศย.์ (2527). การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัมหิดล. นรินทร์ชยั พฒันพงศา. (2546). การมส่ีวนร่วม หลักการพืนฐาน เทคนิคและกรณี ตวัอย่าง. กรุงเทพมหานคร. ศูนยพ์ฒันาขอ้มูลเพือพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศ การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. (2545). อกสารการสอน ชุดวิชาการ จัดการทรัพยากรการท่องเทยีว. นนทบุรี: มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช. อคิน รพพีฒัน์. (2527). การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการพฒันาชนบทในสภาพสังคม และวฒันธรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร:  ศกัดิโสภาการพิมพ.์                                 
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พฤติกรรมการดําเนินชีวิตด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวมรรค    ของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี An Attitude Of Moral Lifestyle In The Noble Eightfold Path  In Medical Student Of Ubon Ratchathani University.   ฐานิสรา โฉมเกิด *   สุวภรณ์ แดนดี    ปรารถนา โฉมเฉลา     รัตติยา ทองรุ่ง    ปวณีา  ลิมปิทีปราการ  และ  พญ.พชัรี พรรณพานิช  Thanissara Chomkerd1*  Suwaporn Dandee1   Pratthana Chomchalao1   Ruttiya Thongrung1  Pawena Limpitheprakan1 and   Patcharee panpanich1  บทคัดย่อ   คุณธรรมจริยธรรมของแพทยเ์ป็นสิงทีสังคมให้ความสําคญั ดังนันวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดจ้ดัโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สําหรับนักคึกษาแพทย ์ชนัปีที  ณ วดัป่าบุญลอ้ม จงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีพระวปัิสนาจารยใ์ห้ความรู้เกียวกบัการฝึกปฏิบติัธรรม การศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พือประเมินหาความสัมพนัธ์ของระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปฎิบติัธรรม ความถีในการประยุกตใ์ช ้และทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวติดา้นคุณธรรมจริยธรรมตามแนวมรรค  ของนกัศึกษาแพทยจ์าํนวน  คน โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล และนาํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา และหาความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson's correlation ผลการศึกษาพบวา่ นักศึกษามีระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมโดยเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = .  ± . ) ความถีในการประยกุตใ์ช้โดยเฉลียเดือนละ -  ครัง และมีทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวติตามแนวมรรค  อยูใ่นเกณฑดี์ ( = .  ± . ) เมือนํามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ระดับความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบัติธรรม และการนําไปประยุกต์ใช้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามแนวมรรค  ของนักศึกษา อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ (p< . )  กล่าวคือหากนกัศึกษาแพทยมี์ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมเพิมขึน จะทาํใหมี้การประยกุตใ์ช้เพิมขึนดว้ย ซึงหลกัการตามแนวมรรค  นนั เป็นการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรม อนัจะเป็นรากฐานไปสู่การเป็นแพทยที์ดีในอนาคต   คาํสําคญั : คุณธรรมจริยธรรม, มรรค , ความรู้, ประยกุตใ์ช,้ นกัศึกษาแพทย ์         
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ABSTRACT   The moral of doctor is generalized important topic of the social so that the College of Medicine and Public health, Ubonratchathani University performed dharma camp to cultivate moral personality for the first year medical. During the dharma camp at Pa-Boonlom temple, Ubon Ratchathani Provice. The students have got knowledge of Buddhism principle and practiced about morality, concentration and wisdom in the noble eightfold path. The objective of this research aimed to study the effect of the participation in dharma camp from 118 medical students in the aspect of knowledge, attitude and application of dharma practice and morality in daily life using a questionnaires. Data was analyzed by descriptive statistic and Pearson's correlation. The results found that the dharma practice knowledge of medical student was in medium level ( = 3.15 ± 0.21) and their application was in low level that means they apply dharma practice only 1-2 times monthly. In the aspect moral lifestyle of the student in the noble eightfold path was in a good level ( = 3.65 ± 0.24). Moreover, the knowledge of dharma practice and the application of dharma are positive related with the moral lifestyle of the student in the noble eightfold path significantly (p<0.05). That is when the student has more knowledge and understanding in dharma practice, the application will be increase which also increase in the moral lifestyle to improve themselves in moral. This is the basic principle that will lead them to be good doctor in the future  Keyword : moral lifestyle, the noble eightfold path, knowledge, application, medical student                 1 วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ตาํบล.เมืองศรีไค อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  1 College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University Maungsriki Warinchumrap Ubon Ratchathani 37140, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :chomkerd@hotmail.com  
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บทนํา การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นสิงสาํคญัทีตอ้งคาํนึงถึงอนัดบัแรก ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ( ) ในสมยัก่อนปัญหาทางดา้นจริยธรรมมีนอ้ยมากโดยเฉพาะอาชีพแพทย ์ซึงเป็นอาชีพทีไดรั้บการยกยอ่งสูงในสงัคม แตใ่นปัจจุบนัการบริการต่างๆทางการแพทยก์ลายเป็นธุรกิจอยา่งหนึงในสังคม บางครังมุ่งหาประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวมโดยไม่ไดค้าํนึงถึงฐานะและจิตใจของผูป่้วยทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ ทาํใหค้วามศรัทธาตา่งๆทีมีต่อวชิาชีพแพทยเ์ริมลดลง ( ) คุณธรรมจริยธรรมของแพทยเ์ป็นสิงทีสังคมให้ความสาํคญัและมีการอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวางทงัในประเทศและต่างประเทศ สาํหรับในประเทศไทยแพทยสภาเป็นองคก์รวชิาชีพ ทีมีหนา้ทีคอยกาํกบัดูแลการปฏิบติัหนา้ทีของแพทย ์ ไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม และในส่วนของระบบการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ในมหาวทิยาลยันนัก็ถูกกาํกบัดว้ยมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ซึงไดร้ะบุวา่ คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึงในคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องบณัฑิต และจากศึกษาของกุหลาบ รัตนสจัธรรม ( ) รมร แยม้ประทุม และคณะ ( ) ยงัพบวา่ประเด็นดา้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นความตอ้งการมากทีสุดของผูใ้ชบ้ณัฑิต และมีขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวา่ความมีมนุษยธรรม เมตตาธรรม และการดูแลผูป่้วยอยา่งเป็นองค์รวม ควรปลูกฝังการเป็นแพทยที์ดีในอนาคตตงัแต่การเรียนขนัพนืฐาน   เนืองด้วยประเทศไทยเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติซึงมีหลักคําสอนเป็นแนวปฏิบัติให้พุทธศาสนิกชนทุกคน ไม่คิดชวั พูดชวั และทาํชวั โดยหลกัการปฏิบตัิธรรมในรูปแบบของไตรสิกขา (ศีล-สมาธิ-ปัญญา) ซึงก็คือการปฏิบตัิตามมรรค  ( )  อนัประกอบดว้ย หมวดศีล ไดแ้ก่ สัมมาวาจา- การเจรจาชอบ สัมมากมัมนัตะ-การงานชอบ สัมมาอาชีวะ-การเลียงชีวิตชอบ หมวดสมาธิ ไดแ้ก่ สมัมาวายามะ- ความพยายามชอบ สัมมาสติ-ความระลึกชอบ และ สัมมาสมาธิ- ความตงัมนัชอบ  หมวดปัญญา ไดแ้ก่ สัมมาทิฐิ-ความเห็นชอบ สัมมาสงักปัปะ-ความดาํริชอบ การนาํ มรรค  มาเป็นหลกัธรรมในการดาํเนินชีวิต ถือเป็นวิถีดาํเนินชีวิตทีประเสริฐ เพือบรรลุเป้าหมายแห่งชีวิตทีดีงามในมนุษยทุ์กคน ทุกสาขาวชิาชีพ  จากการศึกษาของอภิญญา มานะโรจน์ ( ) รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และรศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ                 ( ) พบวา่กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม โดยปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนาซึงไดผ้ลสูงสุด ดงันนัวทิยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดจ้ดัโครงการเพือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการกบัรายวิชาการพฒันาความเป็นนกัวชิาชีพเวชกรรม สําหรับนกัคึกษาแพทย ์ชนัปีที  ขึน ณ วดัป่าบุญลอ้ม จงัหวดัอุบลราชธานี ซึงมีกิจกรรมการให้ความรู้เกียวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา และฝึกปฏิบติัธรรม อนัประกอบดว้ย ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนวทางแห่งมรรค  โดยมีพระวิปัสนาจารยเ์ป็นพระวิทยากร เพือเป็นขอ้มูลในการการสร้างบณัฑิตแพทยมี์คุณธรรมจริยธรรมต่อไป งานวิจยันีศึกษาผลของการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาแพทยที์ผ่านการเข้าร่วมโครงการ                 โดยมีวตัถุประสงคด์งันี  . เพอืประเมินความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบตัิธรรม และการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรม . เพอืประเมินทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวติของนกัศึกษาแพทย ์ตามแนวมรรค  . เพอืศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปฎิบติัธรรมและความถีในการประยกุตค์วามรู้ในหลกัปฎิบตัิธรรม กบัทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวติดา้นคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวมรรค   ของนกัศึกษาแพทยม์หาวทิยาลยัอุบลราชธานี    
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วธิีดําเนินการวิจัย  งานวจิยันีประเมินความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรม และทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวติของนกัศึกษาแพทย ์ตามแนวมรรค 8 ซึงแสดงถึงผลของการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาแพทยที์ผ่านการเขา้ร่วมโครงการ โดยมีเครืองมือเป็นแบบประเมินตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรม 4 ตอน ตอนที 1 เกียวกบัขอ้มูลทวัไปของนักศึกษา ได้แก่ เพศ รหัสแรกเขา้ และ ผูแ้นะนาํหรือกระตุน้เตือนให้นักศึกษาแพทยศึ์กษาปฏิบติัธรรม หรือทาํกิจกรรมเกียวกบัการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  ตอนที 2 ประเมินความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฎิบัติธรรมของนกัศึกษาแพทย ์ตอนที 3 ประเมินในแง่ทศันคติการดาํเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ตามแนวคิดจากการศึกษา การดาํเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวยัรุ่น ของพ.ต.อ. สําราญ เพียนอก (2550) และ ตอนที 4 ประเมินความถีการนาํการปฎิบตัิธรรมไปประยุกตใ์ชใ้นช่วง 1 เดือนนี โดยตอนที 2-4 จะให้นักศึกษาแพทยแ์สดงความคิดเห็นทีสอดคลอ้งกบันักศึกษาได ้5 ระดบั น้อยทีสุด = 1 คะแนน, น้อย = 2  คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, มาก = 4 คะแนน, และมากทีสุด = 5  คะแนน มีการทดสอบเครืองมือโดยการนําไปทดลองใช้กับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารสุขทีไม่ใช่นักศึกษากลุ่ม  ตวัอย่าง จาํนวน 30 คน คาํนวณหาค่าความเชือมัน ด้วยวิธีสัมประสิทธิแอลฟ่าของ Cronbach ได้ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม ตอนที 2  เท่ากบั 0.85 ตอนที 3  เท่ากบั 0.95 และตอนที 4  เท่ากบั 0.88  ตามลาํดบั บนัทึกและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson corr elation coefficient) โดยใช ้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  SPSS  ผลและวจิารณ์ผล นกัศึกษาแพทยม์หาวิทยาลยัอุบลราชธานีจาํนวน  คน ไดรั้บการปลูกฝังดา้นคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้เกียวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา อริยสัจ  สติปัฎฐาน  ไตรสรณคม อนัประกอบดว้ย ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนวทางแห่งมรรค  ในระหวา่งทีนกัศึกษาอยูช่นัปีที  โดยเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรม ณ วดัป่าบุญลอ้ม จงัหวดัอุบลราชธานี มีนกัศึกษาแพทยต์อบแบบประเมินตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรม จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   มีเพศชาย   คน และเพศหญิง  คน เป็นนกัศึกษาแพทยช์นัปีที  รหัส  จาํนวน  คน นกัศึกษาแพทยช์นัปีที  รหัส  จาํนวน  คน นกัศึกษาแพทยช์นัปีที  รหัส  จาํนวน  คน และนกัศึกษาแพทยช์นัปีที  รหัส  จาํนวน  คน จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ นักศึกษาแพทยมี์ระดบัความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมโดยเฉลียอยูใ่นระดับปานกลาง .  ±0.21 คะแนน โดยมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบัติธรรมในเรืองการให้ทานมากทีสุด .  ±1.05 คะแนน รองลงมาไดแ้ก่ การรักษาศีล 3.25±1.05 คะแนน และตาํสุด คือ การฟังธรรมและสนทนาธรรม ค่าเฉลีย .  ±1.10 คะแนน ดงัแสดงในภาพที    
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 ภาพท ี   แสดงระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมของนกัศึกษาแพทย ์ผลการวิเคราะห์ความถีในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในหลกัปฎิบตัิธรรมในระยะ  เดือนนี พบวา่ มีความถีโดยเฉลียอยูใ่นเกณฑต์าํ .  ± 0.78  คะแนน ดงัแสดงในภาพที   

 
ภาพที  แสดงกิจกรรมหรือหลักการปฏิบัติธรรมทีนักศึกษาแพทยน์าํไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรมในระยะ  เดือนนี กล่าวคือนกัศึกษานาํหลกัการปฏิบติัธรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมเพยีง  -  ครังในระยะ      เดือนนี และ ความถีในนาํไปใช ้สูงสุดคือ การรักษาศีล 2.58 ±1.33  คะแนน รองลงมาคือ สวดมนตก่์อนนอน หรือในเวลาอืนๆ 2.44 ±1.47คะแนน ทําบุญ ตักบาตร ให้ทานหรือเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือส่วนรวม 2.25 ±1.09  คะแนน                      ส่วนกิจกรรมทีนาํไปปฏิบติันอ้ยทีสุดคือ การเดินจงกรม .  ±0.72  คะแนน  ทงันีพบวา่นกัศึกษาแพทยมี์ทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวติตามแนวมรรค 8 โดยเฉลียจดัอยูใ่นเกณฑดี์ ค่าคะแนนเฉลีย .  ±0.24  คะแนน ในด้านสัมมาทิฐฐิ มีคะแนนเฉลียสูงสุด .  ±0.24  คะแนน รองลงมาคือ สัมมากมัมนัตะ คะแนนเฉลีย .  ±0.35 คะแนน สัมมาอาชีวะ คะแนนเฉลีย  .  ±0.34 คะแนน โดยในดา้นสัมมาสมาธิ          มีคะแนนเฉลียตาํสุดคือ .  ±0.42  คะแนน ดงัแสดงในตารางที  
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ตารางที 1 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามแนว มรรค 8 ของ  นกัศึกษา  (n=118) พฤติกรรมการดาํเนินชีวติตามแนวมรรค  ของนกัศึกษา   ค่าเฉลีย ± ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สัมมาทิฐฐิ-ความเขา้ใจถูกตอ้ง  3.95±0.24 สัมมาสงักปัปะ-ความใฝ่ใจถูกตอ้ง 3.55±0.33 สัมมาวาจา-การพดูจาถูกตอ้ง 3.59±0.18 สัมมากมัมนัตะ-การกระทาํถูกตอ้ง 3.90±0.35 สัมมาอาชีวะ-การดาํรงชีพถูกตอ้ง 3.88±0.34 สัมมาวายามะ- ความพากเพียรถูกตอ้ง 3.63±0.31 สัมมาสติ-การระลึกประจาํใจถูกตอ้ง 3.44±0.11 สัมมาสมาธิ-การตงัใจมนัถูกตอ้ง 3.28±0.42 ค่าเฉลียในภาพรวม 3.65±0.24 เมือนําไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ความเข้าใจในหลกัการปฏิบัติธรรม กับทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามแนวมรรค  พบว่า ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามแนวมรรค  ของนักศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< . ) โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทัศนคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามแนว มรรค  ทัง  ดา้น ได้แก่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับสัมมาทิฐฐิ สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p< . ) และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสมัมาสงักปัปะอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p< . ) ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี  ตารางความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรม กบัทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนิน  ชีวติตามแนวมรรค  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบตัิธรรมกบั ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ rs p-value 
ทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวติตามแนว มรรค  โดยรวม 0.502 <0.001** 
ดา้นสมัมาทิฐฐิ 0.248 0.007** ดา้นสมัมาสงักปัปะ 0.232 0.012* ดา้นสมัมาวาจา 0.248 0.007** ดา้นสมัมากมัมนัตะ 0.091 0.329 ดา้นสมัมาอาชีวะ 0.435 <0.001** ดา้นสมัมาวายามะ 0.444 <0.001** ดา้นสมัมาสติ 0.468 <0.001** ดา้นสมัมาสมาธิ 0.626 <0.001** **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) นอกจากนนัยงัพบวา่ความถีในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ในหลกัปฎิบติัธรรมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ ทศันคติเกียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามแนวมรรค  ในด้าน สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p< . )  และระดับความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบัติธรรมมีความสัมพนัธ์



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  603  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ทางบวกกบัการนาํไปประยกุใชใ้นการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมและจริยธรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p< 0.001)  ตารางท ี3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความถีในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในหลกัปฎิบตัิธรรมกบั ทศ้นคติเกียวกบัพฤติกรรม การดาํเนินชีวติตามแนวมรรค   ความสมัพนัธ์ระหวา่งความถีในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในหลกัปฎิบติัธรรมกบั ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ rs p-value 
ทศ้นคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวติตามแนวมรรค  ของนกัศึกษา ในภาพรวม 0.295 <0.001** สัมมาทิฐฐิ  0.081 0.385 สัมมาสงักปัปะ 0.193 0.037* สัมมาวาจา 0.247 0.007** สัมมากมัมนัตะ 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) ในการจดัโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม สาํหรับนกัศึกษาแพทยแ์ละบุคลากรมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ณ วดัป่าบุญลอ้ม โดยมีพระวปัิสนาจารยจ์ากวดัป่าบุญลอ้มเป็นพระวิทยากรนนั ถือเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม โดยปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาซึงไดผ้ลสูงสุดตามการศึกษาของ รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และรศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ   (6)   สามารถทาํให้นักศึกษาแพทยมี์ทศันคติเกียวกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ซึงเป็นตวัทีสะทอ้นถึงผลของการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรมอยูใ่นเกณฑ์ดี แมมี้ระดบัความรู้และความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมโดยเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีเพียงการให้ทานทีนกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก และนกัศึกษานาํหลกัการปฏิบติัธรรมไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมเพียง  1-2 ครังในระยะ 1 เดือน จากระดับความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรม และการนาํไปประยกุใชใ้นการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมและจริยธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ทศันคติต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษา ซึงสะทอ้นถึงผลของการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพือสร้างบัณฑิตแพทยที์มีคุณธรรมจริยธรรม การให้ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการรักษาศีล การเจริญสติ ฝึกสมาธิ และการฟังธรรมและสนทนาธรรมให้แก่นกัศึกษาแพทยเ์พมิขึน ร่วมกบัสนับสนุนใหน้กัศึกษาแพทยมี์การประยกุตค์วามรู้ในหลกัปฎิบติัธรรมมากขึนจะส่งผลดีต่อ ทศันคติต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษาซึงสะท้อนถึงผลของการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรมเพิมขึน จะส่งผลให้นกัศึกษาแพทยเ์ป็นมนุษยที์พฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรมเพิมขึน ในการเป็นรากฐานของการเป็นแพทยที์ดีในอนาคต ทงันี ไม่เพียงเฉพาะวิชาชีพแพทยเ์ท่านนัทีจะสามารถนาํหลกั มรรค 8 มาเป็นหลกัยึดใชใ้นการดาํเนินชีวิต แต่ทุกสาขาวิชาชีพก็สามารถนาํมาใชไ้ดด้ว้ยเช่นกนั เพราะ การเดินทางตามหลกั มรรค 8 ถือเป็นวิถีดาํเนินชีวติทีประเสริฐ ทาํใหเ้กิดการบรรลุเป้าหมายแห่งชีวติทีดีงามในมนุษยท์ุกคน     
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สรุปผลการวจิัย นักศึกษาแพทยผ์ูที้ได้ผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม ณ วดัป่าบุญล้อม จงัหวดัอุบลราชธานี เพือปลูกฝังดา้นคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้เกียวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เกียวกบั อริยสัจ  สติปัฎฐาน  ไตรสรณคม อนัประกอบดว้ย ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนวทางแห่งมรรค  ในระหวา่งทีนกัศึกษาอยูช่นัปีที  ตอบแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ของนักศึกษาแพทยผ์ูเ้ขา้ร่วมโครงการทงัหมด ผลการศึกษา พบวา่ นกัศึกษามี ระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมโดยเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉลีย .  ± 0.21 คะแนน โดยมีความรู้ความเขา้ใจในเรืองการให้ทาน มีค่าเฉลียมากทีสุด .  ±1.05 คะแนน รองลงมาไดแ้ก่ การรักษาศีล .  ± .  คะแนน และตาํสุดคือการฟังธรรมและสนทนาธรรม ค่าเฉลีย .  ± .  คะแนน มีทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามแนวมรรค  โดยเฉลีย .  ±0.24  คะแนน ซึงจัดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลียสูงสุดในดา้นสัมมาทิฐฐิ 3.95± .  คะแนน รองลงมาคือ สัมมากมัมนัตะ คะแนนเฉลีย 3.90± .  คะแนน สัมมาอาชีวะ คะแนนเฉลีย  3.88± .  คะแนน และในดา้นสัมมาสมาธิ มีคะแนนเฉลียตาํสุดคือ .  ± .  คะแนน และนักศึกษานําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมโดยเฉลียอยู่ในเกณฑ์ตาํ .  ± .  คะแนน กล่าวคือ นักศึกษานําหลกัการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมเพียง  -  ครังในระยะ  เดือน และ ความถีในการนาํไปใชสู้งสุดคือ การรักษาศีล .  ± .  คะแนน รองลงมาคือ สวดมนตก่์อนนอน หรือในเวลาอืนๆ .  ± .  คะแนน ทาํบุญ ตกับาตร ให้ทานหรือเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือส่วนรวม .  ± 1.47 คะแนน  ในดา้นการเดินจงกรม เป็นกิจกรรมทีความถีในการปฎิบตัินอ้ยทีสุด .  ± .  คะแนน    กิตติกรรมประกาศ พระอธิการอภิสิทธิ โชติมนัโต เจา้อาวาสวดัป่าบุญลอ้ม ผูเ้อือเฟือสถานทีอนัสปัปายะ  พระอาจารยภู์วดล ปิยสีโล พระอาจารยพ์ิรุณรักษ ์เปสใล และพระมหากีรติ ธีรปัญโญ พระวปัิสสนาจารย ์ และวทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ผูใ้หทุ้นในการวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ กุหลาบ รัตนสจัธรรม, พิสมยั เสรีขจรกิจเจริญ และวไิล สถิตยเ์สถียร.(2547). รายงานการวจิยัเรือง การศึกษา วิ เ ค ร า ะ ห์  สังเคราะห์ภาพรวมจรรยาบรรณวชิาชีพในประเทศไทย.พิมพค์รังที .กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ.์ นฤมล โอสถานุเคราะห์.(2555). “แนวทางการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ตามพระ บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั”. BU Academic Review. 6 (1), 28-29. นาํทิพย ์ทบัทิมทอง.(2554). “การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิตแพทยม์หาวทิยาลยันเรศวร”.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่ง ประเทศไทย.56(3), 287-296. รมร แย้มประทุม และคณะ. (2555). คุณ ธรรม จ ริย ธรรมข องบัณ ฑิ ต แพ ทย์ ที เป็นที ต้ องการข องผู้ ใช้บัณ ฑิ ต .                               คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และรศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. ( ). การส่งเสริมคุณธรรมทีมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษา กลุ่มเดก็/เยวชนและข้าราชการ: กรมศาสนา กระทรวงวฒันธรรม.  สาํราญ เพียนอก. (2550). การดําเนินชีวิตตามแนววถิีพุทธของวยัรุ่น: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.อภิญญา มานะโรจน์. ( ). การศึกษากระบวนการปลูกฝังคุณธรรมแก่นิสิตจุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย:วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาอุดมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ทักษะทางสังคมกบัพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่น ในตําบลไม้ฝาด อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง Cor relations between Social Suppor t from Family, Social Skill and Preventive Behavior  on drug among the youth in Maifad Subdidtr ict, Sikao Distr ict, Trang Province  วรรณกร  พลพิชยั * และ จนัทรา  อุย้เอง้  Wannakorn  Ponpichai1*  and  Jantra Uieng2  บทคัดย่อ     การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ประชากรทีใชใ้นการศึกษาคือวยัรุ่นทีมีอายุระหวา่ง 13 -18 ปี ในตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง จาํนวน 790 และสุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 266 คน คดัเลือกตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มอย่างง่าย เครืองมือทีใชค้ือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ สถิติทีใชค้ือค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สนั กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ที .05 ผลการศึกษาพบดงันี 1) การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวม (r =.794**) มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่นในระดับสูง เมือวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าการสนับสนุนด้านความคิด สติปัญญา (r =.894**) และการสนับสนุนด้านทรัพยากร (r =.891**) มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ส่วนการสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (r =.922**) มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก 2) ทกัษะทางสังคมโดยรวม (r =.832**) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่นในระดับสูง เมือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ทกัษะดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร (r =.705**)  ทักษะด้านการจดัการกบัปัญหา                  (r =.735**)  ทักษะด้านความสามารถในการสือสาร (r =.735**) ทักษะด้านการสอนตนเองหรือตระหนักต่อตนเอง                (r =.754**) และทักษะดา้นการรับการสนับสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสังคม (r =.828**) มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ส่วนทกัษะดา้นการแกปั้ญหา (r =.670**) มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง  คาํสําคญั : การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว, ทกัษะทางสงัคม, พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด    1* สาขาศึกษาทวัไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าดอาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 1* Department of general study, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus Maifad Subdidtrict, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าดอาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 2 Department of physical science, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus Maifad Subdidtrict, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : mamoz-@hotmail.com 
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ABSTRACT    The objectives of this study were as followings: 1) to study correlation between social support from family with preventive behavior on drug in the youth, 2) to study correlation between social skill with  preventive behavior on drug in the youth. The study population were 790 youth who between 13 and 18 years  old  in Maifad Subdidtrict, Sikao District, Trang Province. Samples were sampled using the Yamane formula, the sample size was 266 samples. Research instrument was questionnaire.  The data were analyzed by using statistical methods; the statistics used were Pearson's product moment correlation coefficient and statistically significant at .05.  The results had concluded as followings: firstly, the total social support from family (r=.794**) were correlated to preventive behavior on drug among the youth at the high level, when analyzing each dimension found that dimension of thinking and intelligence ( r =.894**)  and resource dimension (r =.891**) were correlated at the high level, while emotional dimension (r =.922**) were correlated at the very high level. 2)  The total social skill ( r =.832**)  were correlated to preventive behavior on drug among the youth at the high level, when analyzing each dimension found that dimension skill of information perception (r =.705**), skill of problem management   (r  =.735**), skill of communication (r =.735**),  skill of self awareness (r =.754**) and skill of support from social groups  ( r =.828**) were correlated at the high level, while the skill of problem-solving ( r =.670**) were correlated at the average level.  
 Keywords : Social support from family, Social skill,  Preventive Behavior on drug       
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บทนํา ยาเสพติดไดส้ร้างปัญหาใหญ่และเป็นภยัคุกคามกบัประชากรโดยเฉพาะประชากรทีเป็นเยาวชนและทาํให้เกิดผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมนัคงของทุกประเทศในโลก ประเทศไทยก็ประสบปัญหายาเสพติดเช่นกัน                  โดยพบว่ามีการแพร่ระบาดและเป็นปัญหาต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนของไทยตงัแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั แมรั้ฐบาลจะพยายามปราบปรามและป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจงัแค่ไหนหรือมีบทลงโทษรุนแรงต่อผูค้า้หรือผูจ้าํหน่ายอยา่งไร แต่ปัญหายาเสพติดก็ยงัคงพบไดท้วัไปในประเทศไทย ทงัในเมืองและชนบทยงัคงสร้างปัญหาให้กบัเยาวชนไทยตลอดเวลา นอกจากนียาเสพติดยงัไดส้ร้างปัญหาความรุนแรงและความแตกแยกในระดบัครอบครัวเยาวชนจาํนวนมากซึงเป็นกาํลงัสาํคญัของชาติตอ้งตกเป็นทาสของยาเสพติดและนาํไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเบียงเบนและก่อการกระทาํความผิดต่อผูอื้นส่งผลกระทบต่อตนเองสงัคมสุขภาพอนามยัและผลกระทบดา้นความมนัคงของประเทศในทีสุด ยาเสพติดทีเป็นปัญหาแพร่ระบาดหลกั คือ ยาบา้ รองลงมาคือกญัชา พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน และทีตอ้งเฝ้าระวงัอย่างใกลชิ้ด คือ คีตามีน ทีมีแนวโน้มเพมิขึนจากในอดีต นอกจากนียงัพบการใชย้าควบคุม/ยาอนัตรายในทางทีผิดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยประชากรทีเขา้ไปเกียวขอ้งกบัยาเสพติด ทงัในมิติของการเสพและกระทาํความผิดทีมีอายไุม่เกิน     24 ปี มีสัดส่วนสูง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ยงัอยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 70 ของผูเ้ขา้ไปเกียวขอ้งมีอาชีพรับจ้าง แรงงาน และเกษตรกร จากสถานการณ์ดงักล่าวนีถือวา่เป็นสถานการณ์ทีค่อนขา้งน่าเป็นห่วงสาํหรับสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนหรือวยัรุ่น ทีเป็นกลุ่มเสียงมากทีสุด  จากสถิติดา้นยาเสพติดพบวา่เด็กและเยาวชนทีเขา้ไปเกียวขอ้งกบัยาเสพติดเริมมีอายนุอ้ยลง โดยวยัรุ่นในตาํบลไม้ฝาด อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง ในปัจจุบันมีจาํนวน 790 อาศัยอยู่ในชุมชน มีทังทีอยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ซึงเป็นวยัทีเสียงต่อการยุง่เกียวกบัยาเสพติด จากการศึกษาขอ้มูลในพนืทีและงานวิจยัเกียวขอ้งกบัวยัรุ่นในพนืทีนีพบวา่มีวยัรุ่นทีอยูน่อกระบบการศึกษาเป็นจาํนวนมาก และเป็นกลุ่มเสียงทีอาจจะขาดความรู้เกียวกบัการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด ฉะนนั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจว่าวยัรุ่นในพืนทีดงักล่าวนีมีพฤติกรรมในการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดย่างไร            มีความเสียงมากน้อยแค่ไหน เพือทีจะไดห้าแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และตวัวยัรุ่นเอง  วตัถุประสงค์ของการวจิัย   1) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่นในตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  2) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ประชากรทีใชใ้นการศึกษาคือวยัรุ่น ในตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  วธิีดําเนินการวิจัย การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลทวัไปและแบบสอบถาม โดยทาํการศึกษากบัวยัรุ่นทีอาศยัอยูใ่นตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง โดยมีวธีิการดาํเนินงานดงันี 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  1) ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนีคือวยัรุ่นทีอาศัยอยู่ในตาํบลไม้ฝาด อาํเภอสิเกา จังหวดัตรังทีมีอายุตังแต่            13 –18 ปี จาํนวน 790 คน (ขอ้มูล ณ วนัที 25 พฤษภาคม 2560 ทีมา: ระบบสถิติทางการทะเบียน)  2) การคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจัยทําการคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยคาํนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจาํนวนประชากรวยัรุ่น โดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) ซึงมีวธีิการคาํนวณ ดงันี   
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สูตรคาํนวณ  n =    N      1+ Ne2  e         =   ความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอยา่ง (0.05)    N    =   ขนาดของประชากร    n  =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง แทนค่า n   =  790             1+ 790(.05)2     n =      266 คน  2. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา  เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสําหรับการศึกษาวิจยัครังนีคือแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงันี 1) ตอนที  แบบสอบถามขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีขอ้คาํถามเกียวกับ เพศอายุสถานภาพทางการศึกษาสถานภาพ (การสมรสหรือการมีครอบครัว) จาํนวนพีนอ้งลาํดบัการเกิด สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระดบัการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของครอบครัว หมู่บา้นทีอาศยัอยู ่2) ตอนที  แบบสอบถามเกียวกบัการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว โดยขอ้คาํถามสร้างขึนจากแนวคิดการสนบัสนุนทางสงัคมจากนกัวชิาการหลายๆ แนวคิด โดยมุ่งเนน้ถามในเรืองการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว โดยสรุปการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ออกเป็น 3 ด้าน คือ การสนับสนุนด้านความคิด สติปัญญา การสนับสนุนด้านอารมณ์ และการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร   ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั 3) ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัทกัษะทางสงัคมขอ้คาํถามสร้างขึนจากแนวคิดทกัษะทางสงัคมของ Schinke and Gilchrist (1984, quoted in Bloom ) ประกอบด้วยข้อคาํถามเกียวกับทักษะทางสังคม  ด้าน ดังนีคือ ทกัษะดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะดา้นการแกปั้ญหาทกัษะ ดา้นการจดัการกบัปัญหาทกัษะ ดา้นความสามารถในการสือสารทกัษะ ดา้นการสอนหรือตระหนกัต่อตนเองทกัษะ ดา้นการรับการสนบัสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสังคม โดยลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั  4) ตอนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด ขอ้คาํถามสร้างขึนจากคาํนิยามของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดหลายๆ แนวคิด รวมทังงานวิจัยทีเกียวข้องโดยลักษณะข้อค ําถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั  ใช้เกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า มีให้เลือก 5 ระดับ ลกัษณะข้อคาํถามเป็นแบบเลือกตอบโดยเริมจากระดบัมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด ขอ้ความทีใชมี้ลกัษณะในเชิงบวก โดยกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนแต่ละระดบัดงันี           ระดบัความคิดเห็น      ค่าคะแนน  จริงมากทีสุด  5  จริงมาก   4  จริงปานกลาง  3  จริงนอ้ย   2  ไม่จริงเลย  1 ซึงสามารถแปลความหมายระดบัคะแนนไดด้งันี   
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ช่วงระดบัคะแนน 1.00-1.49    หมายถึง มีลกัษณะนนั ๆ ในระดบัตาํมาก 1.50-2.49    หมายถึง มีลกัษณะนนั ๆ ในระดบัตาํ 2.50-3.49   หมายถึง มีลกัษณะนนั ๆ ในระดบัปานกลาง 3.50-4.49    หมายถึง มีลกัษณะนนั ๆ ในระดบัสูง 4.50-5.00   หมายถึง มีลกัษณะนนั ๆ ในระดบัสูงมาก  นอกจากนนั ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซึงมีค่าความสัมพนัธ์อยู่ระหวา่ง 0.00 -1.00 ในการศึกษาครังนีผูว้จิยัไดเ้ลือกใชเ้กณฑก์ารจดัระดบัความสมัพนัธ์ของ Hinkle (1998) ซึงมีเกณฑใ์นการจดัดงันี  ค่า r    ระดบัของความสมัพนัธ์  .90-1.00    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก  .70-.90    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง  .50-.70    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง  .30-.50    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตาํ  .00-.30    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตาํมาก  3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ผูว้จิยัมีวธีิการและขนัตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ดงันี  1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากหนงัสือ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง และนาํแนวคิดทฤษฎี ดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการสร้างขอ้คาํถาม โดยในการสร้างขอ้คาํถามนันผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎีดงักล่าวมาปรับให้เขา้กบับริบทของงานวจิยัชินนี 2) การหาความเทียงตรง ผูว้ิจยัได้นําแบบสอบถามทีสร้างขึนไปเสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 ท่าน              เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเทียงตรงตามเนือหา ความเหมาะสมของภาษาและนาํมาแกไ้ขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยงิขึน   3) ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ โดยผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปทดลองใชก้บัวยัรุ่นทีเป็นกลุ่มประชากร ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน แลว้นําขอ้มูลทีไดม้าคาํนวณค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของ  ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการวเิคราะห์ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถาม ดงันี   - แบบสอบถามเกียวกบัการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัวมีค่าความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั .949 และเมือวิเคราะห์เป็นรายดา้นไดค้่าความเชือมนั ดา้นการสนบัสนุนดา้นความคิด สติปัญญาเท่ากบั .891 ดา้นการสนับสนุนดา้นอารมณ์เท่ากบั .908 และดา้นการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรเท่ากบั .879     - แบบสอบถามเกียวกบัทกัษะทางสังคมค่าความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั .963 และเมือวิเคราะห์เป็นรายดา้นไดค้่าความเชือมนัคือ ทกัษะดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเท่ากบั .863 ทกัษะดา้นการแกปั้ญหาเท่ากบั .809 ทกัษะดา้นการจดัการกบัปัญหาเท่ากบั .861 ทกัษะดา้นความสามารถในการสือสารเท่ากบั .836 ทกัษะดา้นการสอนหรือตระหนกัต่อตนเองเท่ากบั .900 ทกัษะดา้นการรับการสนบัสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสงัคมเท่ากบั .847   - แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด มีค่าความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั .965     
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามทีสร้างขึน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย จากนันผูวิ้จยัจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามและนาํมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้และนาํแบบสอบถามทีตรวจให้คะแนนแลว้มาบนัทึกคะแนนโดยการลงรหสัและบนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ เพอืรอการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 6. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์                 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product moment correlation coefficient) สาํหรับการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัเเปรอิสระและตวัเเปรตาม กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Level of significance) ทีระดบั .05   ผลและวจิารณ์ผล  พนืทีตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ในปัจจุบนัมีวยัรุ่นอยูจ่าํนวน 790 คน มีทงัทีอยูใ่นระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ถือไดว้า่เป็นกลุ่มเสียงทีอาจจะขาดความรู้เกียวกบัการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด  และจากการศึกษาพบผลดงัต่อไปนี  1. ผลการศึกษา  จากการศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทักษะทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ผลการศึกษาพบวา่  1)  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัวกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น พบวา่การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดในระดบัสูง เมือวเิคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ การสนบัสนุนดา้นความคิด สติปัญญา และการสนับสุนนด้านทรัพยากรมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในระดับสูง ส่วนการสนบัสนุนดา้นอารมณ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดในระดบัสูงมาก โดยมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกทงัหมด  2) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะทางสังคมกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น พบวา่ทกัษะทางสังคมโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดในระดบัสูง เมือวเิคราะห์เป็นรายดา้น พบว่าทกัษะด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทักษะดา้นการจดัการกบัปัญหา ทักษะดา้นความ สามารถในการสือสาร ทกัษะดา้นการสอนหรือตระหนกัต่อตนเอง และทกัษะดา้นการรับการสนบัสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในระดบัสูง ส่วนทักษะดา้นการแก้ปัญหามีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดในระดบัปานกลาง โดยมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกทงัหมด ตารางที 1        
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ตารางท ี  ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัวและทกัษะทางสงัคมกบัพฤติกรรมการ ป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ตวัแปร พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด ระดบัความสมัพนัธ ์
 r p  การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว       1. การสนบัสนุนดา้นความคิด สติปัญญา  .894** .000 สูง    2. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ .922** .000 สูงมาก    3. การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร    .891** .000 สูง การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัวโดยรวม .794** .000 สูง ทกัษะทางสงัคม       1. ทกัษะดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร .705** .000 สูง    2. ทกัษะดา้นการแกปั้ญหา .670** .000 ปานกลาง    3. ทกัษะดา้นการจดัการกบัปัญหา .735** .000 สูง    . ทกัษะดา้นความสามารถในการสือสาร .735** .000 สูง    5. ทกัษะดา้นการสอนหรือตระหนกัต่อตนเอง .754** .000 สูง    6. ทกัษะดา้นการรับการสนบัสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสงัคม .828** .000 สูง 
ทกัษะทางสงัคมโดยรวม .832** .000 สูง ** หมายถึง มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .   2. การวจิารณ์ผล  จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทกัษะทางสังคมกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดในตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง สามารถใหข้อ้วจิารณ์ไดด้งันี 1) จากผลการศึกษาพบวา่การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง ซึงหมายความวา่ถา้วยัรุ่นไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคมมาก ก็จะทาํใหมี้พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดมากดว้ย ทงันีอาจเนืองมาจากครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคลทีมีความสาํคญัและมีอิทธิพลต่อสมาชิกคนอืนๆ ดว้ยกนั ซึงถา้หากสมาชิกในครอบครัวมีความรักความอบอุ่นต่อกนั สร้างความรู้สึกไวว้างใจและเป็นทีพึงให้แก่กนัได ้ก็จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเคารพเชือฟังกนัและกนั โดยเฉพาะวยัรุ่น ซึงเป็นเป็นวยัรอยต่อระหวา่งความเป็นเด็กกบัผูใ้หญ่ ถา้พ่อแม่ผูป้กครองหรือสมาชิกในครอบครัวให้การสนับสนุนแก่วยัรุ่นอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ตวัวยัรุ่นเห็นวา่ครอบครัวคือทีพงึของพวกเขา โอกาสทีจะกระทาํตนไม่เหมาะสมก็นอ้ยตามมา โดยเฉพาะเรืองของการยุง่เกียวกบัยาเสพติด ถา้สมาชิกในครอบครัวให้การสนบัสนุนทางสังคมอย่างเพียงพอและเหมาะสมก็จะช่วยให้วยัรุ่นรู้จกัพาตนเองหลีกเลียงจากสิงเสพติดนนัๆ ได ้ซึงสอดคลอ้งกบั Pender (1996) กล่าววา่การสนบัสนุนทางสังคม หมายถึง เป็นการทีบุคคลไดรั้บการสนับสนุนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การสนับสนุนดา้นจิตใจ อารมณ์ ขอ้มูลข่าวสาร จากกลุ่มคนในระบบสงัคม บุคคลจะรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บความรัก ไดรั้บการยกยอ่ง เห็นคุณค่าในตนเองและรู้สึกถึงความเป็นทีตอ้งการของผูอื้น ซึงส่งผลให้บุคคลสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  2) จากผลการศึกษาพบวา่ทักษะทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด โดยมีความสัมพนัธ์กนัสูงเกือบทุกดา้น ซึงหมายความวา่ถา้วยัรุ่นมีทกัษะทางสังคมมาก ก็จะมีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยา
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เสพได้มากด้วย ทงันีอาจเนืองมาจากทักษะทางสังคมนันเป็นปัจจัยสําคญัในการแสดงออกซึงพฤติกรรมของตนเองทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสมในทุกๆ ดา้นทีจาํเป็น ซึงการมีทกัษะทางสังคมทีเหมาะสมจะช่วยให้บุคคลมีความรอบคอบในการใชชี้วติ รู้จกัแสดงหรือทาํตามความตอ้งการของตนเอง ซึงสอดคลอ้งกบั ศุภร ชินะเกตุ (2553) ทีได้ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดอาชีวศึกษา จงัหวดัราชบุรี ทีพบวา่ การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากสถานศึกษา การควบคุมตนเอง ทกัษะชีวิต และการรับรู้เกียวกบัยาเสพติด สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดไดร้้อยละ 32.8  สรุปผลการวจิัย  จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้า่ทงัการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทกัษะทางสังคมมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกับพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ซึงสะทอ้นให้เห็นว่าครอบครัวและการส่งเสริมให้วยัรุ่นหรือเยาวชนมีทกัษะในการดาํเนินชีวิตทีเหมาะสม จะช่วยป้องกนัไม่ให้วยัรุ่นเขา้ไปขอ้งเกียวกบัยาเสพติดได ้ฉะนนั สถาบันต่าง ๆ ทางสังคมทีมีความใกลชิ้ดกบัวยัรุ่นควร เช่น สถาบนัครอบครัว และสถานบนัการศึกษาควรมอบความรักความอบอุ่น และสร้างแนวคิด เจตคติทีดีต่อตนเอง รวมทงัพฒันาทกัษะทางสังคมให้มีความเหมาะสมกบัหลกัการดาํเนินชีวติทีดี เพอืช่วยไม่ใหว้ยัรุ่นเขา้ไปยุง่เกียวกบัยาเสพติดให้ไดม้ากทีสุด  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัครังนีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเนืองดว้ยความช่วยเหลือจากคณาจารยส์าขาศึกษาทวัไป และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ทีไดใ้หก้ารสนบัสนุนทุนวจิยัจากงบประมาณรายได ้ประจาํปี 2561  เอกสารอ้างองิ มปก. 2561. สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย. ออนไลน์. เขา้ถึงจาก: https://www.tcijthai.com/news/2018/4/scoo p/7878. สืบคน้เมือ 20 พ.ค. 1. ระบบสถิติทางการทะเบียน. 2561. จํานวนประชากรไทยในแต่ละช่วงวัย. ออนไลน์ . เข้าถึงจากhttp://stat.bora.d pa.go.th/stat/statnew/statTDD/. สืบคน้เมือ 20 พ.ค.2560.  ศุภร ชินะเกตุ. ปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสงักดั อาชีวะศึกษา จังหวดัราชบุรี. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2553. Bloom, Martin. Primary prevention practices. “Issues in Child’s and  Families’s Lives.Vol 5. California: SAGE  publications International Education and Professional Publisher,1996. Hinkle, D.E, William, W. & Stephen G. J. (1998). Applied Statistics for the Behavior Sciences. 4th ed. New York:  Houghton Mifflin. Pender, N. J.  1996.  Health Promotion in Nursing Practice.  3 ed. U.S.A.: Appleton & Lange. Yamane, T.  1973.  Statistic: An Introductory Analysis.  3rd ed.  New York: Harper & Row.     
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ประวตัิความเป็นมาและความเปลียนแปลงวถิีชีวติ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านไม้ฝาดอาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง History and Life Style Change: Case Study The Community Ban Mai Fad, Sikao Distr ict, Trang Province  ผอ่งศรี  พฒันมณี1*  Pongsri  Pattanamanee1*  บทคัดย่อ  ชุมชนบา้นไมฝ้าดอาํเภอสิเกา จงัหวดัตรังมีการเปลียนแปลงอยา่งมากในช่วง 20 ทีผา่นมาเนืองจากความเจริญของประเทศและการก่อตงัของมหาวิทยาลยัฯใกลชุ้มชน การศึกษานีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาประวติัความเป็นมาและการเปลียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไมฝ้าด เก็บขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในเดือน พฤศจิกายน               ถึง ธนัวาคม  ผลการศึกษาพบวา่ 1) ชุมชนมีประวติัการตงัถินฐานกวา่ 200 ปี ประชากรเป็นคนไทยเชือสายจีน ชือของหมู่บา้นมาจากชือตน้ไมใ้นหมู่บา้น 2) ครอบครัวของชุมชนครอบครัวเก่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ส่วนปัจจุบนัเริมมีครอบครัวเล็กเพมิมากขึน  ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน มีความสัมพนัธ์ของคนในสังคมนอ้ยลง อาชีพของชุมชน เปลียนแปลงจากการหาของป่า ประมงชายฝัง และปลูกผกัสวนครัว เป็นทาํสวนยางพาราและสวนปาล์ม และรับจา้งรายวนั รายเดือน กบัหน่วยงานราชการและเอกชน เศรษฐกิจ เปลียนจากการประกอบเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั เปลียนไปรับจา้ง คา้ขาย  ทาํให้มีรายไดเ้พิมมากขึน มีทีดินทีราคาสูงมากขึน มีเงินออมมากขึนแต่ก็มีหนีสินมากขึนเช่นกนั  สุขภาพอนามัย  สุขภาพและอนามยัในปัจจุบนัดีกวา่อดีต สิงแวดล้อม คนต่างถินเขา้มาอยูใ่นชุมชนเป็นจาํนวนมาก เกิดการแลกเปลียน ค่านิยม ความคิด และวฒันธรรมมากขึน การสือสารและคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ดียิงขึน ขยะมากขึนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมากขึน วัฒนธรรมและประเพณี วฒันธรรมทีมีอยูย่งัคงไม่เปลียนแปลงจากในอดีต ความเชือและศาสนา กิจกรรมต่างๆ ทงัคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ายงันิยมไปทาํกิจกรรมทีวดั ไม่แตกต่างจากในอดีต โดยสรุปการเปลียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนดงักล่าวอยา่งรวดเร็วในช่วง 20 ปีนนั มีผลทาํให้ประชาชนในชุมชนมีความสุขมากขึนกวา่ในอดีต  คาํสําคญั : วถีิชีวติของชุมชน, ชุมชนบา้นไมฝ้าด           
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ABSTRACT  The community Ban Mai Fad Sikao District, Trang Province has changed dramatically in the last 20 years. due to the country's prosperity and the establishment of universities close to the community. This study aims to study history and lifestyle change of the community Ban Mai Fad. Data collected from questionnaires and interviews were collected from November to December 2016. The study indicated that 1) The community has a history of over 200 years. The original population was Thai and Chinese. The village name is derived from the name of the tree which is found in the village 2) Family of the community: the old family is a big family, and nowadays, there are more and more small families. Community r elations: 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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บทนํา ชุมชนบ้านไมฝ้าด  หมู่ที 3  ตาํบลไม้ฝาด  อาํเภอสิเกา  จังหวดัตรัง  อยู่ห่างจากทีว่าการอาํเภอสิเกา ประมาณ                    10 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจงัหวดัตรัง  ประมาณ  40  กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศโดยทวัไป  มีลกัษณะเป็นทีราบลุ่มและทีราบค่อนข้างสูง และมีพืนทีบางแห่งติดกับทะเล  พืนทีราบมีเนือทีประมาณร้อยละ 65 ของพืนทีตาํบล                    ส่วนพืนทีราบลุ่มมีเนือทีประมาณร้อยละ 20 ของพืนทีตาํบล   และทีราบค่อนขา้งเป็นลูกคลืนและติดต่อกบัทะเลมีเนือทีประมาณร้อยละ 15 ของพืนทีตาํบล ตาํบลไมฝ้าดมีลาํนาํธรรมชาติไหลผา่น คือ ลาํนาํหนานสูง และลาํนาํตกอ่างทอง สภาพพนืทีโดยทวัไปของชุมชนไมฝ้าด  เป็นทีราบลุ่มค่อนขา้งสูงและเป็นชายทะเล  ซึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ยางพารา  ปาล์มนํามัน  และอาชีพด้านการประมง รวมทังมีสถานทีท่องเทียวบริเวณชายฝังทะเล 3  แห่ง  คือ                    หาดปากเมง  หาดเจ้าไหม หาดราชมงคลและนาํตกอ่างทอง  ในดา้นการคมนาคมมีทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  4046                 เป็นเส้นทางหลกัตดัผ่านตอนกลางของพนืที สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม ชุมชนบา้นไมฝ้าดในอดีตไม่ค่อยเปลียนแปลงมากนัก จนกระทงัปี  เป็นตน้มา ไดมี้หน่วยงานการศึกษา คือ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล (ต่อมาเปลียนเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง) ไดม้าจดัตงัหน่วยงานการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึนมาในพืนทีดงักล่าว ประกอบกบัมีหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานเขา้มาตงัในพนืทีๆไม่ห่างกบัชุมชน  ทาํใหเ้กิดความเปลียนแปลงกบัชุมชนดงักล่าวทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม อยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาประมาณ  ปีทีผา่นมาทงัในดา้นบวกและลบ การศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาประวตัิความเป็นมาและการเปลียนแปลงวถีิชีวติของชุมชนบา้นไมฝ้าดเพอืใชเ้ป็นขอ้มูลเบืองตน้ให้กบัคนรุ่นปัจจุบนัทราบประวติัความเป็นมาของชุมชนและปัญหาทีเกิดขึนในปัจจุบนัตลอดจนแนวโน้มของปัญหาทีจะเกิดขึนไดใ้นอนาคต วตัถุประสงค์  เพือศึกษาประวตัิความเป็นมาและการเปลียนแปลงวถีิชีวติของชุมชนบา้นไมฝ้าด ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา              จงัหวดัตรัง  วธิีดําเนินการวิจัย  ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี    1. ผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํนวน 8 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) สาํหรับใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา โดยมีเกณฑ์การคดัเลือก ดังนี กลุ่มตวัอย่างทีมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี จาํนวน 4 คน และกลุ่มตวัอยา่งทีมีอายรุะหวา่ง 51 ปีขึนไป จาํนวน 4 คน มีความสมคัรใจทีจะเป็นผูใ้หข้อ้มูล    2. เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมรวบข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และเครืองบนัทึกเสียงใชบ้นัทึกการสัมภาษณ์เพอืเป็นการเก็บรายละเอียดของขอ้มูลให้ครบถว้นและป้องกนักนัความผิดพลาดในการทาํความเขา้ใจกบัรายละเอียดในการสมัภาษณ์ พร้อมยนืยนักบัผูใ้ห้ขอ้มูลวา่จะไม่นาํไปเปิดเผยให้ผูอื้นทราบ นอกจากไดรั้บการอนุญาตจากผูใ้หข้อ้มูล   3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัได้ติดต่อนัดหมายพบปะพูดคุย สัมภาษณ์โดยการขออนุญาตการ บนัทึกเสียงจากผูใ้หข้อ้มูล  4. การสรุปขอ้มูล เชิงพรรณนา  . ระยะเวลาการดาํเนินการวจิยั  พฤศจิกายน ถึง ธนัวาคม   
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ผลการวจิัยและอภิปรายผลการวจิัย  . ประวตัคิวามเป็นมาของชุมชนบ้านไม้ฝาด  จากการสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูล 8 ท่าน เกียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นไมฝ้าดสรุปไดว้า่ ชุมชนมีประวัติการตังถินฐานกว่า 200 ปี  ประชากรเดิมเป็นคนไทยเชือสายจีน  มีต้นไม้ให ญ่อยู่กลางห มู่บ้าน ชือตน้ไมฝ้าด ประชาชนจึงเรียกวา่ บา้นไมฝ้าด มาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันี  2. การเปลยีนแปลงวถิีชีวติ พบวา่  .  ครอบครัวของชุมชน ครอบครัวเก่ายงัคงเอกลกัษณ์ของครอบครัวใหญ่ มีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า  คน อีกทงัเป็นเครือญาติกันทงัหมดในชุมชน โดยมีนามสกุลทีเหมือนกนัทงัชุมชนเพียง -  นามสกุลเท่านัน              ไม่แตกต่างจากอดีต ส่วนครอบครัวใหม่ทีอาจได้รับสมาชิกจากภายนอกชุมชนจะเริมเป็นครอบครัวขนาดเล็กมากขึน                ซึงสอดคลอ้งกบั  ขวญั สงวนเสริมศร ( ) เรืองวิถีชุมชนคนแม่กา ซึงรายงานวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเปลียนจากครอบครัวใหญ่ เป็นครอบครัวขนาดเล็กลงมีสมาชิกไม่ เกิน  คน สภาพการศึกษา ของสมาชิกในครอบครัว                             มีการเปลียนแปลงอยา่งมากโดยคนรุ่นใหม่มีการเรียนในระดบัปริญญาตรีสูงมากขึน แตกต่างจากในอดีตอยา่งชดัเจน   .  ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติในอดีตมีความรักความแบ่งปัน              มีการเอือเฟือ เผือแผ่ มีความสามคัคีกลมเกลียว มีความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัในหมู่ญาติฯ ไม่ทิงกันช่วยเหลือกนัฝากลูกฝากหลานได ้ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเกือกูลซึงกนัและกนั ปัจจุบนัมีการเห็นแก่ตวักนัมากขึน ขาดความรักความเอือเฟือเผือแผ ่             มีความสามคัคีทีนอ้ยลง ต่างคนต่างอยูต่่างทาํมาหากิน ไม่ค่อยไดพ้บเจอกนั คนออกจากถินไปทาํงาน กลบัมาพบปะในวาระสําคญัการช่วยเหลือกันของคนในชุมชนลดลง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมศักดิ  ศรีสันติสุข  (2556) ในเรืองของการเปลียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม การพงึพาอาศยั ซึงกนัและของคนในชนบทลดนอ้ยลง  2.3 อาชีพของชุมชน มีการเปลียนแปลงเป็นอยา่งมากจากการทาํการเกษตร เช่นปลูกพืช เลียงสัตวข์นาดเล็ก ทาํประมงชายฝัง และเก็บของป่า เป็นการปลูกเชิงเดียว คือ ยางพารา และปาล์มนาํมนั ส่วนการเลียงสัตวย์งัเหมือนเดิมโดยเลียงจํานวนน้อยในบ้าน เช่น เลียงไก่ เลียงววั มีการเปลียนแปลงอาชีพเป็นรับจ้างรายวนั รายเดือน โดยเกือบทุกครอบครัวจะใหส้มาชิกไปทาํงานรับจา้งดงักล่าวกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   2.4 ด้านเศรษฐกจิ   - เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีหลากหลายเพือตอบสนองต่อจาํนวนประชากรในชุมชนทีเพิมขึน  ผูที้เคยประกอบเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั เปลียนไปรับจา้ง คา้ขาย  ทาํใหม้ีรายไดเ้พมิมากขึน   - การถือครองทีดินของชุมชน พบว่า  ในอดีตมีการถือครองทีดินต่อครอบครัวมากกว่าในปัจจุบันสภาพทีดินทีครอบครองเป็นทังทีดินทีถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมาย ซึงมีการบุกรุกป่าเพือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบนัประชาชนถือครองทีดินถูกกฎหมายมากขึน ราคาทีดินสูงมากขึนหลายเท่าตวั   - เงินออมและหนีสิน เงินออมในปัจจุบนัมีมากกวา่ในอดีต แต่ก็มีหนีสินมากกวา่ในอดีตอยา่งมากเนืองจากมีค่านิยมทีซือของอาํนวยความสะดวกต่างๆ มากขึน เช่น เครืองใชไ้ฟฟ้า เสือผา้ รถมอเตอร์ไซต ์และรถยนต ์ .  ด้านสุขภาพอนามยั ดา้นสุขภาพและอนามยัในปัจจุบนัดีกวา่อดีตเป็นอยา่งมากเนืองจากมีการพฒันาดา้นถนนและโรงพยาบาลทีห่างจากชุมชนไม่เกิน  กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดีและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพทงัตนเองและคนในครอบครัว การมีระบบสาธารณะสุขทีดี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล และโรงพยาบาลประจาํอาํเภอส่งผลใหป้ระชาชนมีสุขภาพพลานามยัดียงิขึนซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดสนิท สมคัรการ (2545)     
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 .  ด้านสิงแวดล้อม    -  การเปลียนแปลงดา้นจาํนวนประชากรมีผูที้เขา้มาอาศยัเพิมมากขึนในชุมชน เช่น บุคลากรของมหาวิทยาลยั นิสิตนักศึกษา รวมทงัผูอ้พยพจากต่างถินเขา้มาอยูใ่นชุมชนเป็นจาํนวนมาก เกิดการแลกเปลียนค่านิยม                ทางความคิด และวฒันธรรมมากขึน    - การสือสารและคมนาคมดียิงขึน สะดวกมากขึนมีการพฒันาถนนภายในชุมชนให้มีความสะดวกสบาย ระบบสาธารณูปโภค ดา้นไฟฟ้า ประปา พบวา่ มีการพฒันาอย่างรวดเร็วจนมีความสมบูรณ์มากกวา่อดีตอยา่งมาก เช่น ไฟฟ้าเสถียรกวา่ในอดีตเป็นอยา่งมาก มีระบบประปาทวัถึง มีตูเ้อทีเอม็ เป็นตน้   - ดา้นขยะ มีขยะเพมิปริมาณมากขึน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมากขึน  2.7 ด้านวฒันธรรมและประเพณี ชุมชนบา้นไมฝ้าดใช ้ภาษาทอ้งถินใต ้มีดนตรีและการแสดงพืนหลายชนิด ไดแ้ก่ มโนราห์ กลองยาว ลิเกป่า รําวงเวยีนครก และหนังตะลุง เป็นตน้ วฒันธรรมเหล่านียงัคงไม่เปลียนแปลงจากในอดีต    .  ความเชือและศาสนา พบวา่ ชุมชนไมฝ้าดมีความเชือและศาสนา โดยมีวดัไมฝ้าดเป็นสถานทีสาํคญัในการไปทาํกิจกรรมต่างๆ ทงัคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ายงันิยมไปทาํกิจกรรมทีวดั ไม่แตกต่างจากในอดีต  สรุปผลการวจิัย ประวติัความเป็นมาชุมชนบา้นไมฝ้าด มีประวตัิการตงัถินฐานกว่า 200 ปี ประชากรเดิมเป็นคนไทยเชือสายจีน         มีตน้ไมใ้หญ่ อยูก่ลางหมู่บา้นชือ ตน้ไมฝ้าด ประชาชนจึงเรียกวา่ บา้นไมฝ้าด  การเปลียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไมฝ้าด ครอบครัวของชุมชนครอบครัวเก่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ส่วนปัจจุบันเริมมีครอบครัวเล็กเพิมมากขึน  ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน มีความสัมพนัธ์ของคนในสังคมน้อยลง                 ด้านอาชีพของชุมชน เปลียนแปลงจากการหาของป่า ประมงชายฝัง และปลูกผกัสวนครัว เป็นการทาํเกษตรกรรมเชิงเดียว เช่น ยางพาราและสวนปาล์ม และรับจา้งรายวนั รายเดือน กบัหน่วยงานราชการและเอกชน ด้านเศรษฐกิจ เปลียนจากการประกอบเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั เปลียนไปรับจา้ง คา้ขาย  ทาํให้มีรายไดเ้พิมมากขึน มีทีดินทีราคาสูงมากขึน มีเงินออมมากขึนแต่ก็มีหนีสินมากขึนเช่นกัน  ด้านสุขภาพอนามัย  สุขภาพและอนามัยในปัจจุบันดีกว่าอดีตเป็นอย่างมาก                             ด้านสิงแวดล้อม คนต่างถินเขา้มาอยูใ่นชุมชนเป็นจาํนวนมาก เกิดการแลกเปลียน ค่านิยม ความคิด และวฒันธรรมมากขึน การสือสารและคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ดียิงขึน สะดวกมากขึน  ขยะมากขึนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมากขึน ด้านวัฒนธรรมและประเพณี วฒันธรรมทีมีอยูย่งัคงไม่เปลียนแปลงจากในอดีต ความเชือและศาสนา กิจกรรมต่างๆ ทงัคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ายงันิยมไปทาํกิจกรรมทีวดั ไม่แตกต่างจากในอดีต 
กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายไดค้ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ประจาํปีการศึกษา  ขอขอบคุณ คุณจิรารัตน์ ปรีชาหาญ นกัวชิาการพฒันาชุมชนชาํนาญการ พฒันาการชุมชนอาํเภอสิเกา ประชาชนบา้นไมฝ้าดทีใหข้อ้มูล    
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เอกสารอ้างองิ ขวญั สงวนเสริมศรี.  (2013).  วถิชุีมชนคนแม่กา.  Journal of Humanities and Social Sciences University of  Phayao Vol. 1,  No. 3, Sep.-Dec. 2013 : 54-63 สมศักดิ  ศรีสันติสุข.  (2556).  การเปลียนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม : แนวทางศึกษา วิเคราะห์ และ วางแผน.  ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันานาวทิยา สนิท สมคัรการ.  (2545).  การเปลยีนแปลงทางวฒันธรรม กบัการพฒันาการของสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.                                
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ปัจจัยทมีีผลต่อการใช้อนิเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไปในตําบลลินถิน อาํเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี Factors Affecting The Use of The Internet by The General PublicThong Pha Phum  Distr ict Karnchanabur i   พรคิด อนัขาว *  พชัรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ  และ  วรรณพร ทีเก่ง  Pornkid Unkaw1*  Patcharinporn Phuapisit2 and  Wannaporn Teekeng3  บทคัดย่อ  การศึกษาวจิยัครังนี  มีวตัถุประสงคเ์พอืวจิยัศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไปในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีการออกแบบและติดตงัอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือใชส้าํหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในชุมชน มีการออกแบบระบบเป็นระบบไร้สาย มี User Name และ Password สาํหรับเขา้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบสามารถจาํกดัความเร็ว และมีจาํนวนชวัโมงในการให้บริการ ระบบมีความง่ายในการบริหารจดัการ ตวัแทนของกลุ่มชาวบา้นในชุมชนสามารถทีจะเรียนรู้การใชร้ะบบไดง่้าย และรวดเร็ว ผลการวเิคราะห์การประเมินความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ต เมือจาํแนกตามปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางสังคมและบรรทดัฐานของกลุ่มผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปลียนความรู้ ปัจจยัทางดา้นทศันคติเกียวกบัความไวใ้จ ความปลอดภยัของระบบ ความเป็นส่วนตวั และปัจจยัทางดา้นการไดรั้บประโยชน์จากการใช ้พบว่าความคิดเห็นทีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดับดี และเมือจาํแนกตามปัจจยัทางดา้นคุณค่าทางดา้นความบนัเทิง พบวา่ความคิดเห็นทีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีสุด   คาํสําคญั : อินเทอร์เน็ต, เวบ็แอพพลิเคชนั        
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร  1 Department of Information System, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok    10300  สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร  2 Department of Management, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok    10300  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จ.เชียงใหม่  3 Department of Business Information System, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology    Lanna, Chiang Mai 50300 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pornkid.u@rmutp.ac.th 
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ABSTRACT  The purpose of this research was to investigate the factors affecting internet usage of the general public in Linthin, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi province. The design and installation of Internet network equipment for use in Internet services within the community. The system design is wireless. User Name and Password for accessing the Internet. System can limit speed and there are hours of service. The system is easy to manage. Representatives of the community in the community can learn to use the system quickly and easily. Analyzes of opinions on factors affecting internet usage. When classified according to the social characteristics and norms of Internet users. Personal factors Motivation and ability of the person to exchange knowledge. Confidence factors system security  privacy and the benefits of using. It was found that the opinions on satisfaction were at the high level. And when the value of the entertainment. The opinions on satisfaction were at the highest level. 
 Keywords : Internet, Web Application   
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บทนํา ในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารมีความสาํคญัอยา่งยงิและเป็นส่วนประกอบทีสาํคญัของการดําเนินงานทังภาครัฐและเอกชน ซึงข้อมูลต่างๆ ทีให้บริการเหล่านีผูรั้บบริการสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ซึงมีทงัในรูปแบบทีคิดค่าบริการและไม่คิดค่าบริการหลายหน่วยงานทางภาครัฐบาลไดจ้ดัทาํโครงการทีสนับสนุนเพือจัดทําเป็นโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพือผลกัดันและสนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐให้มีการใหบ้ริการต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์อยา่งทวัถึง โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร เป็นเครืองมือในการขบัเคลือน เพือสร้างความโปร่งใสในการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจดว้ยความเสมอภาค ภาครัฐไดจ้ดัให้มีการบริการขอ้มูล Online แก่สาธารณะ ทงันีหากนาํมาประยุกต์ใชช่้วยในการประกอบการตดัสินใจ เช่น ในการเลือกสถานทีท่องเทียวของนกัท่องเทียวเพอืใหเ้กิดความคุม้ค่า และไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละดา้น ทงัดา้นนกัท่องเทียว สถานทีท่องเทียว สถานประกอบการ ชุมชนในแต่ละพืนที ทีให้บริการกบันกัท่องเทียว หากมีสถานทีท่องเทียวใหม่ๆ เกิดขึน ก็จะสามารถดึงดูดนกัท่องเทียวให้เขา้มาท่องเทียว ในขณะเดียวกนัทงัภาครัฐและเอกชน จะไดร่้วมกนัพฒันาแหล่งท่องเทียวไดต้รงกบัความตอ้งการของนักท่องเทียวมากทีสุด หรือการสืบค้นหาสินคา้ทีมีการขายสินคา้ Online ในรูปแบบ Ecommerce ซึงผูซื้อ                ไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางไปทีร้านคา้ ทาํให้ประหยดัเวลาและพลงังาน ผูซื้อก็สามารถจะเลือกซือสินคา้ไดเ้สมือนอยู่ภายในร้านคา้นนั และผูซื้อก็สามารถเปรียบเทียบราคาไดจ้ากหลายๆ ร้านคา้ภายในเวลาเดียวกนั จึงเห็นไดว้า่เป็นการประหยดัเวลาเป็นอยา่งมาก และสามารถตอบโจทยก์ารใหบ้ริการต่างๆ ไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากทีสุด เป็นตน้       ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตรองรับการประยุกต์ใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น สามารถรับส่งข่าวสารระหว่างการพูดคุยกนัซึงสามารถมองเห็นภาพและไดย้นิเสียงผูส้นทนาไดพ้ร้อมกนัแบบ Real Time การเรียกดูขอ้มูล และข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆ การซือขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ตซึงเว็บไซต์ต่างๆ ให้บริการในรูปแบบของร้านค้า Web E-commerce                   ซึงผูใ้ชบ้ริการสามารถรับบริการไดต้ลอดเวลา 24 ชวัโมง หรือการศึกษาเล่าเรียนในหลกัสูตรต่างๆ ผ่านระบบ E-learning  เป็นตน้ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการของประชาชนโดยทวัไป ซึงเป็นทีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง การใชอิ้นเทอร์เน็ต นอกจากนีระบบอินเทอร์เน็ตยงัมีความสามารถในการให้ความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น ดูภาพยนต ์Online ซึงมีทงัฟรีและเป็นสมาชิก ฟังเพลงจากรายการวทิย ุOnline เล่นเกมส์ เป็นตน้ สิงเหล่านีลว้นเป็นประโยชน์ทีเกิดจากการใชอิ้นเทอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตจึงมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อสังคมยคุขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนั ผูที้เชือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตสามารถแลกเปลียนหรือรับ/ส่งข่าวสารใดๆ ไดอ้ย่างอิสระ สามารถแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารไดร้าวกบัอยูใ่กลก้นัมีความรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ทรัพยากรต่างๆ จึงทาํให้ลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีทีเกิดขึนใหม่ๆ ทาํให้สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตไดส้ะดวกและง่ายขึน แต่การใชอิ้นเทอร์เน็ตตอ้งพึงระวงัภยัต่างๆ ทีแอบแฝงมากบัการใหบ้ริการจากพวกมิจฉาชีพ (พิสมยั, 2556) ซึงไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตห์ลอกลวงผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ซึงสามารถทาํให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความเสียหาย ตอ้งเสียทงัทรัพยสิ์นเงินทอง หรือขอ้มูลทีมีความสําคญัเป็นความลบัอาจจะถูกขโมยไปในรูปแบบของการขโมยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได ้ซึงในปัจจุบนัภยัเหล่านีนบัวนัยงิจะมีมากขึนเรือยๆ หากประชาชนโดยทวัไปไม่ไดท้ราบข่าวสารเหล่านี ก็จะทาํให้ตกเป็นเหยือของมิจชีพเหล่านีได ้ซึงเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์ทีผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์จะตอ้งระมดัระวงั ตอ้งคอยติดตามรับข่าวสารจากภยัเหล่านีจากแหล่งขอ้มูลหรือเวบ็ไซตที์มีความน่าเชือถือ จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไปในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี ซึงเป็นชุมชนทีกาํลงัพฒันาการให้บริการต่างๆ ให้อยูใ่นรูปแบบของอินเทอร์เน็ต เช่น มีเวบ็ไซตข์องชุมชน มีบริการในรูปแบบของการของการขายสินคา้ Online แบบ E-commerce มีการเผยแพร่แหล่งท่องเทียวของชุมชน พืชสมุนไพรต่างๆ เป็นตน้ ขอ้มูลทีไดนี้สามารถใชเ้ป็นแนวทางให้กับหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน รวมทงัชุมชนในบริเวณสถานทีท่องเทียว ซึงมีเนือหาสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในรายวิชาระบบ
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อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต วิชาการสือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพือเป็นการพฒันาการเรียน การสอน และความรู้ของนกัศึกษา ทาํใหเ้กิดการพฒันาแนวความคิดใหป้ระยกุตว์ธีิการทางดา้นเครือข่าย โดยนาํไปใชก้บัระบบงานจริง วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 1. เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทัวไปในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี   2. เพือออกแบบและติดตงัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในชุมชน ทฤษฏี กรอบแนวคดิการวิจยั และงานวจิัยทเีกยีวข้อง  1. ความรู้ทวัไปเกียวกบัอินเทอร์เน็ต  อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีเชือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัวโลกเข้าด้วยกัน โดยจะเป็นการเชือมต่อเครืองคอมพิวเตอร์หลายๆ เครืองจากทัวโลก ซึงช่วยให้สามารถติดต่อสือสาร และแลกเปลียนขอ้มูลระหวา่งกนัไดท้วัโลก ในการติดต่อกนัระหวา่งเครืองคอมพิวเตอร์ จะตอ้งมีการระบุขอ้มูลตน้ทางของผูส่้ง และข้อมูลปลายทางของผูที้ต้องการติดต่อ ในอินเทอร์เน็ตใช้ข้อตกลงในการติดต่อทีเรียกว่า TCP/IP ซึงจะใช้ไอพี-แอดเดรส ในการระบุชือเครืองจะไม่มีหมายเลขไอพีทีซาํกนั จึงเป็นเครือข่ายการสือสารทีมีระยะทางไกล และกวา้งขวางมากทีสุดในปัจจุบนั (จิติพงษ,์ )  เพราะสามารถเชือมต่อไดท้วัโลกดว้ยความเร็วสูง  2. ประเภทของระบบเครือข่าย         1.  LAN (Local Area Network) ระบบเครืองข่ายทอ้งถิน เป็นเน็ตเวิร์กในระยะทาํงานระยะใกล ้ไม่ตอ้งใช้โครงข่ายการสือสารจากผูใ้ห้บริการ จะใชร้ะบบเครือข่ายทีมีอยูใ่นบริเวณใกล้ๆ  ภายในอาคารเดียวกนั หรือต่างอาคารกนั เป็นพนืทีเดียวกนัทีสามารถเดินสายแลนถึงกนัไดโ้ดยตรง ปกติแลว้จะใชส้ายเคเบิล หรือ ทีเรียกวา่ สายแลน ใชเ้ป็นตวักลางสาํหรับการเชือมต่อ (จรวย, 2551)  โดยจะมีอตัราความเร็วในการรับส่งขอ้มูลของระบบเครือข่าย LAN จะอยูร่ะหวา่ง  ถึง 10,000 Mb แต่ทงันีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลก็ขึนอยูก่บั สือกลางของสายส่งทีใชน้าํส่งขอ้มูล         2. MAN (Metropolitan Area Network) ระบบเครือข่ายเมือง เป็นเน็ตเวิร์กทีจะตอ้งใชโ้ครงข่ายของผูใ้ห้บริการ เป็นการติดต่อกนัในเขตชุมชนเมือง เช่น การเชือมต่อเครือข่ายกนัระหวา่งแต่ละสาขาของห้างโฮมโปร เป็นตน้       3. WAN (Wide Area Network) ระบบเครือข่ายระยะไกล โดยจะเป็นการสือสารในระดบัประเทศ ขา้มทวีปหรือทวัโลก จะตอ้งใชมี้เดีย (Media) ในการสือสารขององคก์ารโทรศพัท ์หรือการสือสารแห่งประเทศไทย (คู่สายโทรศพัท ์dial-up / คู่สายเช่า Leased line / ISDN) (lntegrated Service Digital Network สามารถส่งไดท้งัขอ้มูล เสียง และภาพในเวลาเดียวกนั)   3. อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Network Equipment)        1. สายสัญญาณ (Cable) สายสัญญาณทีนํามาใช้เชือมต่อคอมพิวเตอร์และทรัพยากรอืนๆในเครือข่าย                  สาย เคเบิลทีใชใ้นปัจจบุนัมีหลายแบบดว้ยกนั แต่ละแบบก็มี ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล และราคา แตกต่างกนัไป ส่วนการเลือกใชส้ายเคเบิลอยา่งไรนนั ขึนอยูก่บัขนาดและประเภทของเครือข่ายทีใช ้      2. สวทิช ์(Switch) เป็นอุปกรณ์ในระบบ Computer Network แบบเดียวกบั Hub ทาํหนา้ทีเชือมต่ออุปกรณ์อืนๆ เขา้ดว้ยกนัในระบบ โดยอาศยัการทาํ packet switching ซึงจะรับ-ส่งขอ้มูลไปยงัปลายทาง เพียงหนึง หรือหลาย port แต่จะแตกต่างจาก Hub ซึง Hub จะทาํการ broadcast ไปทุก port       3.  เราเตอร์ (Router) จะทาํการการเชือมต่อเครือข่ายระหว่างเครือข่าย  เครือข่ายขึนไป จะมีการส่ง Packet ขอ้มูลทีแตกต่างกนัออกไปซึง packet เหล่านีจะมีลกัษณะทีจาํเพาะ ถา้จะเปรียบเทียบเราเตอร์ (Router) เปรียบเทียบได้เหมือนกบัถนนทีเป็นเส้นทางในการเดินทางของรถยนต์ เพราะเราเตอร์ทาํหนา้ทีเหมือนกบัถนน เมือขอ้มูลวงิเขา้มาในเราเตอร์ ขอ้มูลเหล่านีจะถูกวิเคราะห์และถูกส่งไปยงัปลายทาง โดยเราเตอร์นันจะมีซอฟแวร์ในการควบคุมการทาํงานอยู่ซึงเรียกว่า Internetwork Operating System (IOS) โดยสามารถเชือมต่อคอมพิวเตอร์กบัเราเตอร์ได้มากกว่า  เครืองในเวลา
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เดียวกนัซึงการทาํงานแบบนีจะเหมือนกบัอุปกรณ์สวิตช ์(Switch) ทีมีความสามารถแจก IP ได ้ซึงเราเตอร์ก็สามารถแจก IP ไดเ้หมือนกนั       4.  เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ซึงทาํให้เกิดการเปลียนแปลงแนวคิดและวธีิการจดัการทางดา้นเครือข่ายคอมพวิเตอร์ขององคก์รต่างๆ ทงัในองคก์รเดิมทีมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่แลว้ และองค์กรใหม่ ปัจจุบนัระบบเครือข่าย Wireless LAN (WLAN) ไดรั้บความนิยมในการใชง้านเป็นอยา่งมาก เนืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตงัและสามารถเคลือนยา้ยอุปกรณ์เครือข่ายไดง่้าย มาตรฐานทีไดรั้บความนิยมใชม้ากทีสุด คือ มาตรฐาน IEEE 802.11a, b, g, n และ ac (วชิิตพล, 2555) 4. กรอบแนวคิดในการวจิยั  การวิจยัครังนีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไปในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ และสร้างแบบจาํลอง โดยการนาํแบบจาํลองดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model หรือ TAM) (ณฐัพร, 2555) ซึงเดวสิ Davis (1989) ไดพ้ฒันาขึนมา  โดยนาํตวัแปรต่าง ๆ มาประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบักรอบแนวคิดของงานวิจยันี จากการศึกษางานวิจัยทีเกียวขอ้งกบัแบบจาํลองดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีพบตวัแปรต่างๆ ทีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานวจิยั ดงันี  - การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดบัความเชือของผูใ้ชที้คาดหวงัต่อระบบสารสนเทศทีมีการพฒันาขึนและเป็นเป้าหมายจะใช ้ ตอ้งมีความง่ายในการเรียนรู้ทีจะใชง้านและไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก (Davis, 1989) การรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทางตรงต่อการใชร้ะบบและมีอทิธิพลทางออ้มต่อการใชร้ะบบโดยส่งผา่นการรับรู้ประโยชน์ (Agarwal and Prasad, 1997) (Davis et al., 1989) และ  (Venkatesh, 1999) - การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การทีบุคคลรับรู้วา่ระบบสารสนเทศทีนาํมาใชน้นัก่อใหเ้กิดประโยชน ์ และถา้หากมีการใชร้ะบบสารสนเทศทีมีการพฒันาขึนใหม่จะทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพดีขึน ซึงการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตงัใจใชร้ะบบสารสนเทศ  - อิทธิพลของสงัคม (Social Influence) หมายถึง การกระทาํโดยคนหนึงหรือหลายคนเพอืทีจะเปลียนแปลงพฤติกรรมหรือความคิดหรือความรู้สึกของคนอืน (Fishbein and Ajzen, 1975)  - ทศันคติทีมีต่อการใช ้(Attitude toward use) หมายถึง ทศันคติของผูใ้ช ้ทีเกิดขึนจากผลของการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไดรั้บ  - ความตงัใจใช ้ (Intention to use) หมายถึงความตงัใจทีผูใ้ชจ้ะพยายามใชง้าน และการยอมรับทีจะใชอี้กในครังต่อไป  ซึงจากตวัแปรทงัหมดทีกล่าวมาขา้งตน้ ไดมี้การดดัแปลงให้สอดคลอ้งกบังานวจิยั ทีใชใ้นการศึกษาการ ยอมรับเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์พอืการศึกษาของนกัศึกษา ซึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัภาพที 1            
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           ภาพท ี1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 5. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  บุษรา ประกอบธรรม ( ) การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา และความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา โดยใชแ้บบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) การวิจัยนีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพจาํนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนัตามคณะ ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ และอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลต่อทัศนคติทีมีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และทศันคติทีมีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตงัใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีระดบันยัสาํคญั 0.01 จากผลการวิจยั สถาบนัการศึกษาสามารถนาํเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใชป้ระโยชน์ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ            ได้สะดวก รวดเร็ว นอกจากนีอาจารยผ์ูส้อนจะสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสือสารกับนกัศึกษาไดง่้ายขึน พิมพสุ์รีย ์พงษเ์สือ (2555) พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ผลวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตาํกว่า 20 ปี ศึกษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ชันปีที 3 มีรายได้เฉลียต่อเดือน               5,001 – 10,000 บาท เป็นสมาชิกเครือข่ายเฟสบุ๊ค มากทีสุด และเขา้ใชง้านบ่อยทีสุด เพือติดต่อกบัเพือน กิจกรรมทีกระทาํในเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การสนทนา เวลาทีใชบ้ริการในช่วง 21.00 – 01.00 น. และใชบ้ริการทุกวนั วนัละ 3 ชวัโมง การ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทงั 5 ดา้น คือ ดา้นการเลือกใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม ออนไลน์ ดา้นช่วงเวลา ดา้นสถานที ดา้นผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกใช ้และดา้นค่าใชจ่้ายเฉลียในการใช ้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สําหรับการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ปัจจยัดา้นรายไดก้บัพฤติกรรมการใช ้เครือข่าย พบวา่ รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 ดา้น คือ 22 ดา้นการเลือกใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นช่วงเวลา และดา้นสถานทีในการใชแ้ละปัจจยั ดา้นรายไดที้ได้ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มี 2 ด้าน คือ ผูมี้อิทธิพล ต่อการเลือกใช้เว็บไซต์และค่าใชจ่้ายเฉลียในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์วนัวิสาข์ เจริญนาน (2555) พฤติกรรมการใช้โซเชียล มีเดีย (Social Media) ของคน กรุงเทพฯ ความคิดเห็นเกียวกบัการใช ้Social Media พบวา่ ตวัอยา่งส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.6 ระบุ Social Media ทาํให้ติดต่อสือสารกับคนทีอยู่ไกลได ้รองลงมาหรือร้อยละ 71.9 ทาํให้รู้ว่าเพือนเก่า อยูที่ไหน ทาํอะไร ร้อยละ 68.8 ทาํให้ไดพ้ดูคุยกบัคนหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน ร้อยละ 67.3 ทาํให้ ไดพู้ดคุยกับคนอืนไดบ่้อยขึน และร้อยละ 55.9 ทาํให้กลา้ทีจะพูดคุยมากกว่าการสือสารโดยตรง เช่น การพูดคุยต่อหน้า/ทางโทรศัพท ์ปัญหาทีเคยประสบจากการใช้ Social Media พบว่า ตวัอยา่งเกือบครึงหรือ

- ลกัษณะทางสงัคมและบรรทดัฐานของกลุ่มผูใ้ชง้านอนิเทอร์เน็ต - ลกัษณะส่วนบุคคล แรงจงูใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปลียนความรู้  - ทศันคติเกียวกบัความไวใ้จ ความปลอดภยัของระบบและความเป็นส่วนตวั  - คุณค่าทางดา้นความบนัเทิง - การไดรั้บประโยชน์จากการใช ้

การวเิคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไปในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยั ทีมีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  625  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ร้อยละ 46.3 ระบุวา่เคยพบเจอสืออนาจาร รองลงมาคือ ร้อยละ 39.0 มีปัญหาในเรืองของเวลาพกัผ่อนน้อย กระทบต่อการเรียน/การงานร้อยละ 27.0 มีปัญหาเรืองขอ้มูลส่วนตวัรัวไหล ร้อยละ 25.7 มีปัญหา ทะเลาะ/มีปัญหากบัผูอื้น ร้อยละ 19.0 มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น กระสบักระส่าย หงุดหงิดเมือไม่ไดใ้ช ้ในขณะทีร้อยละ 13.0 ระบุปัญหาถูกหลอกลวงตม้ตุ๋น และร้อยละ 10.4 ปัญหาสุขภาพ เช่น นิวล็อค กลา้มเนืออกัเสบ ตวัอยา่งเกินกวา่ครึงหรือร้อยละ 63.8 ระบุวิธีการป้องกนัภยัทีอาจแฝงมากับโลกของ Social Media โดยวิธีการเรียนรู้ถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการใช้ Social Media รองลงมาหรือร้อยละ 50.8 วิธีการป้องกนัโดยการติดตามข่าวสารเกียวกบัภยัทีเกิดขึนตามสือต่างๆ ร้อยละ 41.5 ป้องกนัโดย วิธีการให้ความรู้ต่อลูก/หลานหรือคนในครอบครัว ร้อยละ 33.5 ป้องกนัโดยไม่สร้าง Social Media กบัคนทีไม่รู้จกั ร้อยละ 28.3 ป้องกันโดยการสอดส่องดูแลการใช ้Social Media ของบุตรหลาน และ ร้อยละ 19.7 ป้องกนัโดยพอ่ แม่หรือผูป้กครองตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยีในปัจจุบนั รัตนา โอฬาฤกษ ์(2554) การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติและพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ของวยัรุ่นในสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 14 – 16 ปี ศึกษาในระดับชัน ปวช. วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี จาํนวน 375 คน พบวา่รูปแบบการดาํเนินชีวิตของ 23 กลุ่มตวัอย่างมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบกลุ่มรักครอบครัว (Intimate) มากทีสุด คือ ร้อยละ 68.27 สําหรับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคม ออนไลน์เฟสบุ๊คมากทีสุด ร้อยละ 92.80 ช่วงเวลาทีใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยทีสุดเป็น ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. ร้อยละ 45.07 ความถีการเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกวนั ร้อยละ 30.93 และกิจกรรมทีทาํบนสังคมออนไลน์มากทีสุดคือการสนทนา ร้อยละ 88  วธิีดําเนินการ ในการศึกษางานวิจยัมีความมุ่งหมายเพือทาํการวิจยัการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไปในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีขนัตอนการวจิยัดงันี 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาไดมี้การสอบถามผูที้เกียวขอ้งกบัระบบงาน ในดา้นความตอ้งการระบบงานของผูใ้ชง้านระบบ จึงไดท้าํการเตรียมการ ดงันี ประชากร  ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนีไดแ้ก่ ประชาชนทวัไปในหมู่บา้นหนองบาง ตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี มีจาํนวนประมาณ 700 คน  กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนทวัไป เช่น กลุ่มชาวบา้นทวัไป กลุ่มพอ่คา้แม่คา้ กลุ่มชาวสวนชาวไร่ กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาทีอาศยัอยู่ในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี   วธิีการสุ่มตวัอย่าง  ใชว้กีารสุ่มตวัอยา่งแบบชนัภูมิ (Stratified Random Sampling) จาํนวน 00 คน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วน การสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นการสุ่มอยา่งง่าย   2. วธิีการวจิยั  . วิธีการดาํเนินการวจิยั งานวจิยันีทาํการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบชนัภูมิ โดยใชจ้าํนวนประชากรแบ่งตามชุมชนในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี มาเป็นฐานในการคิดสดัส่วน การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิง
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สํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการวิจัย และข้อคาํถามแต่ละข้อได้มีการประยุกต์มาจากงานวิจยัทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัแบบจาํลองดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model หรือ TAM)  งานวิจยันี จะแบ่งขอ้คาํถามของแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที 1 เป็นขอ้คาํถามเกียวขอ้งกบัขอ้มูลของประชาชนทวัไป ส่วนที 2 เป็นขอ้คาํถามทีครอบคลุม 4 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ อิทธิพลของสังคม ทศันคติทีมีปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไป โดยใชข้อ้คาํถามแบบเลือกตอบแบบลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) จากมาตรวดั 5 ระดบั โดยระดบัที 1 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด และระดบัที 5 หมายถึงเห็นดว้ยมากทีสุด   ออกแบบและติดตงัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของชุมชน ให้สามารถบริการกับประชาชนโดยทวัไปทีเป็นสมาชิกได ้โดยสามารถเขา้ใชร้ะบบไดด้ว้ยวธีิการ Login : Username และ Password   . สถานทีทาํการทดลอง/เก็บขอ้มูล              ตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี  3. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั ใชแ้นวทางในการสร้างเครืองมือจากการศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ซึงเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ส่วน คือ ส่วนที  ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนที  ขอ้มูลปัจจยัเกียวกบังาน ส่วนที  การศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไปในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Method) เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไปในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี   ผลการวเิคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล เรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไป ในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี เพือมาทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติมาทาํการประมวลผล    ตารางท ี  ขอ้มูลเกียวกบัการประเมินความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ต ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลีย ร้อยละ ผลลพัธ์ ลกัษณะทางสงัคมและบรรทดัฐานของกลุ่มผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านติดต่อสือสารกบัสมาชิกอืนๆ ได ้ 4.10 82.00 ดี ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพราะตอ้งการติดต่อสือสารกบัเพือน/คนรู้จกัของท่าน 4.08 81.60 ดี ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพราะเพอืน/ คนรู้จกัของท่านใช ้ 4.02 80.40 ดี ท่านใชบ้ริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตร่วมกบัเพอืน/ คนรู้จกัได ้ 3.84 76.80 ดี ลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปลียนความรู้  ท่านมีความสะดวกในการแลกเปลียนความรู้กบัผูอื้น 3.95 79.00 ดี 
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ท่านสามารถเผยแพร่ข่าวสารของท่านใหผู้อื้นได ้ 3.58 71.60 ดี ท่านมีความรู้ในการใชบ้ริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 3.46 69.20 ดี ทศันคติเกียวกบัความไวใ้จ ความปลอดภยัของระบบและความเป็นส่วนตวั ท่านตงัใจทีจะใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อไป 4.31 86.20 ดีมาก ท่านจะแนะนาํเพอืน/คนรู้จกัใหใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 3.75 75.00 ดี ท่านมีความมนัใจในความปลอดภยัของการใชอิ้นเทอร์เน็ต 3.62 72.40 ดี ท่านมีความมนัใจขอ้มูลของท่านเป็นความลบั 3.43 68.60 ดี คุณค่าทางดา้นความบนัเทิง การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านรู้สึกเพลิดเพลินในการใชง้าน 4.52 90.40 ดีมาก การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านไดรั้บความบนัเทิงจากการใชง้าน 4.62 92.40 ดีมาก การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านสือสารไดอ้ยา่งสนุกสนาน 4.51 90.20 ดีมาก ท่านมีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการบนัเทิงต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 4.11 82.20 ดี การไดรั้บประโยชนจ์ากการใช ้การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านไดพ้ดูคุยหรือสือสารกบัผูอื้นมากขึน 4.08 81.60 ดี การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ท่านแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารและติดต่อกับผูอื้นไดม้ากขึน 4.12 82.40 ดี 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหก้ารทาํงานของท่านรวดเร็วขึน 4.02 80.40 ดี การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านทาํงานร่วมกบัผูอื้นสะดวกขึน  3.58 71.60 ดี  จากตารางที  จากการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทวัไปในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวนทงัหมด 20  คน ผลการวิจยัพบว่าขอ้มูลพืนฐานของประชาชนส่วนใหญ่ เมือจาํแนกตามเพศ พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  เมือจาํแนกตามอายุ พบวา่ส่วนใหญ่จะมีอายอุยูใ่นช่วงตาํกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ .  เมือจาํแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ส่วนใหญ่จะมีสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ .  เมือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่จะตาํกวา่ระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  เมือจาํแนกตามอาชีพ พบวา่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  และเมือจาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่ส่วนใหญ่จะมีรายไดต้าํกวา่ ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .   ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต เมือจาํแนกตามระยะเวลาทีคุณเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละครัง พบวา่กลุ่มชาวบา้นเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตประมาณ  -  ชวัโมง คิดเป็นร้อยละ .  เมือจาํแนกตามการเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาใดบ่อยทีสุด พบว่าส่วนใหญ่การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ .  เมือจําแนกตามการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตบ่อยเพียงใด พบวา่ส่วนใหญ่จะเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตทุกวนั คิดเป็นร้อยละ .  เมือจาํแนกตามสถานทีทีคุณเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นประจาํ พบวา่ส่วนใหญจ่ะใชส้ถานทีสถานศึกษาเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ .  เมือจาํแนกตามอุปกรณ์หรือเครืองมือทีคุณเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ต พบวา่ส่วนใหญ่จะใชโ้ทรศพัท์มือถือเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ .  เมือจําแนกตามกิจกรรมทีทําเป็นประจาํเมือคุณเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต พบว่าส่วนใหญ่จะสนทนากบัเพือน (Chat) คิดเป็นร้อยละ .  เมือจาํแนกตามการเป็นสมาชิกของสือสงัคมออนไลน์ใดบา้ง พบวา่ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกไลน์ (Line) และเฟสบุ๊ค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ .  และเมือจาํแนกตามการเป็นสมาชิกของ E-mail พบว่าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ Google คิดเป็นร้อยละ .  และผลการวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ต เมือจาํแนกตามปัจจัยทางด้านลกัษณะทางสังคมและบรรทดัฐานของกลุ่มผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการ
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แลกเปลียนความรู้ ปัจจยัทางดา้นทศันคติเกียวกบัความไวใ้จ ความปลอดภยัของระบบและความเป็นส่วนตวั และปัจจยัทางดา้นการไดรั้บประโยชน์จากการใช ้พบว่าความคิดเห็นทีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี และเมือจาํแนกตามปัจจยัทางดา้นคุณค่าทางดา้นความบนัเทิง พบวา่ความคิดเห็นทีมีตอ่ความพงึพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีสุด การออกแบบและตดิตงัระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตของชุมชน      

 ภาพท ี2 แสดงแผนผงัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของชุมชน       จากภาพที  เป็นการออกแบบแผนผงัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของชุมชน ตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรี ซึงมีสภาพพืนทีเป็นแนวระนาบขนานกับภูเขา บ้านของผูใ้ช้บริการมีระยะห่างกัน  มีผูข้อใช้บริการประมาณ  หลงัคาเรือน หรือมี User จํานวนประมาณ 150 User โดยมีการติดตงัเครือข่ายหลกั (Centre) ทีวดัผาสุกิจสุวรรณ ซึงจะติดตงัอุปกรณ์ Switch 24 Port และ Router MikroTik และส่งสัญญาณแบบ Wireless ไปที Site1 Site2 และ Site3 ซึงมีระยะทางแสดงดงัภาพ ระบบทีออกแบบไวส้ามารถทีจะทาํการขยายจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตเพิมเติมไดอี้กในอนาคต  ในส่วนของ Router MikroTik เป็น Router ทีใชง้านง่าย มีราคาถูก โดยจะทาํการ Config ใหมี้ความสามารถดงันี    - เพิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล User ได ้- จาํกดัเวลา และความเร็ว ในการใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้- กาํหนดจาํนวนผูใ้ชง้านต่ออุปกรณ์ได ้เช่น  ชือผูใ้ช/้  อุปกรณ์ - กาํหนดระยะเวลาการใชง้านคูปองได ้- กาํหนดราคาของแพค็เกจได ้- รองรับการเก็บขอ้มูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (พรบ.คอมพิวเตอร์) - สาํรองฐานขอ้มูลได ้- ตงั Landing Page หลงัจาก Login สาํเร็จได ้- Disconnect ผูใ้ชง้านทีไม่ตอ้งการ - Bypass เครืองคอมฯ โทรศพัทมื์อถือ หรือกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ทีตอ้งการใหใ้ชเ้น็ตแต่ไม่ตอ้ง Login - กาํหนดเวบ็ไซตที์สามารถเขา้ไดโ้ดยไม่ตอ้ง Login - กาํหนด Cookie และช่วงเวลาได ้สามารถใหล้อ็กอินครังเดียววนัละครัง ภายในหนึงวนัไม่ตอ้งลอ็กอินแม ้   จะถูกตดัออกจากระบบแลว้ได ้
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- มีระบบ Coupon/Login Feature - หนา้เวบ็ Login สามารถเปลียนได ้ - ออกแบบหนา้ตาและรูปแบบคูปองเองได ้         เมือทาํการติดตงัเสร็จแลว้ไดท้าํการอบรมวธีิการใชง้านใหก้บั ตวัแทนของชาวบา้นทีเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สรุปผลการวจิัย   การวิจยัครังนีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเป็นกลุ่มชาวบา้นภายในตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรี จาํนวนทังหมด  คน เมือจาํแนกตามปัจจัยทางด้านลกัษณะทางสังคมและบรรทัดฐานของกลุ่มผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ต ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปลียนความรู้ ปัจจยัทางดา้นทัศนคติเกียวกบัความไวใ้จ ความปลอดภยัของระบบและความเป็นส่วนตวั และปัจจยัทางดา้นการได้รับประโยชน์จากการใช ้พบว่าความคิดเห็นทีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี และเมือจาํแนกตามปัจจยัทางดา้นคุณค่าทางดา้นความบนัเทิง พบวา่ความคิดเห็นทีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีสุด  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนทุนวิจยัจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงในความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ทีนี และขอขอบพระคุณเทศบาลตาํบลลินถิน อาํเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี ทีดาํเนินการติดต่อประสานงานต่างๆ ทาํใหง้านวจิยันีประสบความสาํเร็จในการทาํวจิยั จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ทีนี     เอกสารอ้างองิ   จรวย สาวถีิ. . การสือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ. กาฬสินธ์ุ : โรงพิมพป์ระสานการพมิพ.์ จิติพงษ ์ศรีทองนาค. . ความรู้เบืองต้นเกยีวกับอนิเตอร์เน็ต. Available from: URL:    http://pongye. blogspot.com/  2012/01/blog-post.html/. สืบคน้เมือ  มีนาคม . ณฐัพร จนัทร์หอม. 2555. ปัจจยัทีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) กรณีศึกษา  วทิยาลยัอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  พิมพสุ์รีย ์พงษ์เสือ. 2555. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี. วิทยานิพนธ์ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.    พิสมัย ศุภพงษ์. 2556. Social Network. Available from: URL: https://phisamai03.wordpress.com สืบคน้เมือ 20 มีนาคม  2560   บุษรา ประกอบธรรม. 2556. การศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพ.  วารสารสุทธิปริทศัน์, 27 (81), หนา้ 93 – 108 รัตนา โอฬาฤกษ์. 2554. การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ของวยัรุ่นใน สถานศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี.  วิชิตพล. 2555. มาตรฐาน IEEE. Available from: URL: http://blogger-wichipon.blogspot.com/.  สืบค้นเมือ 10 มีนาคม  2560. 
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วนัวิสาข์ เจริญนาน. 2555. พฤติกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย (Social Media) ของคนกรุงเทพฯ. ศูนยว์ิจยัเอแบคนวตักรรม               ท า ง สั ง ค ม  ก า ร จั ด ก า ร  แ ล ะ ธุ ร กิ จ  ( Social Innovation Management and Business Analysis, SIMBA), มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั. Agarwal, P., & Prasad, J. 1 9 9 7 . The role of innovation characteristic and perceived voluntariness in the acceptance of  information technologies. Decision Sciences, 28. pp.557-582 Davis, F. D. 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS  Quarterly, 13(3). pp.319-339 Davis, F.D., Bagozzi, R., & Warshaw, P.  1 9 8 9 .  User acceptance of computer technology A comparision of two theoretical  models” Management Science, 35. pp.982-1003 Fishbein, M. & Ajzen, I. 1975. Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. MA:  Addison-Wesley, Reading. Venkatesh, V. 1999. Creation of favorable uses perceptions: Exploring the role of intrinsic motivation. MIS Quarterly, 23.  pp.239-260                          
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การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย วิทยาเขตตรัง Study on motivation of personnel performing of Natural Resources and Environment Institute  Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang Campus  กนัตก์นิษฐ ์แสนพานิช1* และ  สุภาวดี กลบัใหม่1 Kankanit Sanpanich1* and  Supawadee klubmai1  บทคัดย่อ   การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและศึกษาขอ้เสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจใชแ้บบสอบถามเพอืศึกษาจากประชากร คือ บุคลากร  คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ  และ  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ระดบัปริญญาตรี ประเภทจา้งเหมาบริการ อายงุาน -  ปี มีระดบัทศันคติต่อองคก์รมากกวา่ทศันคติต่องาน เฉลีย .  โดยทศันคติต่อองคก์รมากทีสุดทีจะไม่คิดเปลียนไปทาํงานทีองคก์รอืน เฉลีย .  และทศันคตินอ้ยทีสุดต่อนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง มีความเป็นธรรม และชดัเจนเหมาะสม เฉลีย .  ทงันีเมือวเิคราะห์ดา้นแรงจูงใจส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากทีสุดต่อการทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบติังานในหนา้ทีความรับผิดชอบอย่างเต็มกาํลงัความรู้ ความสามารถ เฉลีย .  และนอ้ยทีสุด คือ การไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชยหรือรับรางวลัอนัเนืองมาจากผลการปฏิบติังานทาํใหมี้กาํลงัใจทาํงานอยา่งเต็มที เฉลีย .  ทังนีเสนอแนะว่าควรปรับปรุงหรือเพิมสวสัดิการการรักษาพยาบาลเพือจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน   คาํสําคญั : แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ,บุคลากร ,การปฏิบติังาน              
 
  สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  หมู่  ตาํบลไมฝ้าด  อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง   1 Natural Resources and Environment Institute, 179 M.3 Mai Fad Sub-district, Sikao District, Trang 92150, Thailand. *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : koy252210@gmail.com
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ABSTRACT   Study on motivation of personal performing of Natural Resources and environment institute Rajamanglala University of Technology Srivijaya, Trang Campus.The objective of this research were to study motivation of personal performing and motivational suggestion of performing. The research was opinion survey by used questionnaire as the tool the sample of personal 37 samples. A data was statistic  analysis by using frequency, percentage, mean and standard deviation found that the most of gender was male, education was bachelor”s degree, service employee, working age were 6-10 years. The opinion level to institute more than working opinion 3.67 by the most opinion to institute no changed job to orther organization average were 4.00 and lowest opinion was policy and rule to promotion get fairness and suitable average was 3.38.When motivation analysis found that the most agree with attempt to working in the responsibilities duty average was 4.19 and lowest was receive admiration, praise and reward from hard working average was 3.43.The suggestion of this research should addition treat welfare for working motivation.                         Keywords : motivation of personal performing, personal, performing.  บทนํา  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ทีประกาศจดัตงัสถาบันฯ เมือวนัที  กันยายน พ.ศ.  มีหน้าทีให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน การจดัการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอืนๆ และสร้างงานวิจยัดา้นการอนุ รักษ์พัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีได้รับการยอมรับในระดับชาติ  ดังนันการทีสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ตอ้งสนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ แต่การทีบุคลากรจะปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพ ตอ้งให้บุคคลากรในหน่วยงานมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานเพือให้องค์กรสามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้แต่จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตงัแต่ระดบัผูบ้ริหารถึงระดบัพนกังานพบว่าบุคลากรแต่ละคนมีบทบาทในการปฏิบติัหนา้ทีความรับผิดชอบแตกต่างกนัตามตาํแหน่งงานทีรับผิดชอบทาํให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมในการปฏิบติังานทีแตกต่างกนั เช่น คนทีได้รับตาํแหน่งใหม่มกัมีความตงัใจจริงทีจะทาํงาน แต่หากมีสิงใดมากระทบจะทาํให้ความตงัใจลดตาํลง คุณภาพของงานจะตาํลง ดงันนัการจูงใจจึงเป็นกระบวนการกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดการพฒันาปรับปรุงผลงานให้ดีขึนซึงจะทาํให้ไดรั้บสิงตอบแทนทางใจ (Psychic income) เพือทาํให้เกิดความทุ่มเทความสามารถ ความอุตสาหะ พยายามในการทาํงานอยา่งเตม็ที หากการจูงใจลดลงความอุตสาหะในการทาํงานก็จะลดตาํลงดว้ย การส่งเสริมให้คนมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานจึงเป็นสิงสาํคญั แต่แรงจูงใจก็มิใช่สิงทีจะสร้างขึนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว และบงัคบัใหด้าํรงอยูไ่ดต้ลอดไป ดงันนัผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของคนเพือทีจะโน้มนา้วหรือเสริมสร้างให้คนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้แก่องคก์ารไดส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร    ดงันนัผูว้ิจยัจึงมีความสนใจอยา่งยงิทีจะทาํการศึกษาวา่มีองคป์ระกอบของแรงจูงใจใดบา้งทีมีผลตอ่การปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์รเพือจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการทีจะวางนโยบายและแผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    
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วธิีดําเนินการวิจัย 1 ประชากร   ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ บุคลากรทีปฏิบติังานของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จาํนวน 7 คน ทีบรรจุก่อนเดือน ต.ค.  เครืองมือทีใชคื้อ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  . กรอบแนวคดิในการวจิยั  ตวัแปรต้น                                                                    ตวัแปรอสิระ       3. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั   3.1 ลกัษณะเครืองมือ     เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย แบบสอบถามโดยเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผูว้จิยัสร้างขึนมาเพอืสอบถาม   กลุ่มตวัอยา่งโดยจดัทาํแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวจิยัแบ่งออกเป็น  ตอน        ตอนที  ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นแบบบนัทึกทีผูว้ิจยัสร้างขึนเพือบนัทึกขอ้มูลพืนฐานของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ   ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากรอายกุารทาํงาน                ตอนที 2 เ แบบสอบเกียวกบัความรู้สึกของท่านเกียวกบัทศันคติต่องานและทศันคติต่อองคก์ร  แต่ละขอ้มีระดบัความเห็นทีใหเ้ลือกตอบ  ระดบั คือ    ขอ้ทีเลือก   คะแนน   เห็นดว้ยอยา่งยงิ          5   เห็นดว้ย          4   ไม่แน่ใจ          3   ไม่เห็นดว้ย       2   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ         1     ตอนที  แบบสอบถามเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของท่านในปัจจุบนั แต่ละขอ้มีระดบัความเห็นทีใหเ้ลือกตอบ  ระดบั คือ    ขอ้ทีเลือก   คะแนน   เห็นดว้ยอยา่งยงิ        5   เห็นดว้ย           4   ไม่แน่ใจ           3   ไม่เห็นดว้ย         2 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 1. เพศ 2. ระดบัการศึกษา 3. ประเภทบุคลากร . อายกุารทาํงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานบุคลากรของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม - ทศันคติต่องานและทศันคติต่อองคก์ร - ความเห็นเกียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน  
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  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ        1               ตอนที 4 ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามทีใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น   3.2 วธีิสร้างเครืองมือ     การสร้างเครืองมือใชใ้นการเก็บรวบรวม ผูว้จิยัไดส้ร้างขึนเอง ตามขนัตอน ดงันี    1) ศึกษาหลกัการทฤษฎีจากตาํรา เอกสาร บทความทางวชิาการและงานวจิยั    2) นาํขอ้มูลทีไดม้ากาํหนดกรอบแนวความคิดในการวจิยั    3) สร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถามแลว้เสนอให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) แลว้นาํมาพิจารณาความเหมาะสมของสํานวนภาษา การใช้ถอ้ยคาํ และนาํแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไ้ข    4) นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชที้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง หลงัจากนันจึงนาํมาปรับปรุงแกไ้ขอีกครังก่อนนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   4.1 ผูว้ ิจยัขอความร่วมมือจากบุคลากรของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง   4.2 รวบรวมแบบสอบถามทงัหมดทีไดม้าดาํเนินการตามขนัตอนการวิจยัต่อไป  5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   5.1ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี และการหาค่าร้อยละ      5.2 คาํถามเกียวกบัทศันคติต่องานและทศันคติต่อองคก์รดา้นความรู้สึกของท่านเกียวกบัสถานภาพงานทีท่านกาํลงัทาํอยู ่ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี และการหาค่าร้อยละโดยกาํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉลีย โดยถือเกณฑด์งันี    ค่าเฉลีย  แปลความหมาย     4.50 – 5.00 เห็นดว้ยอยา่งยงิ   3.50 – 4.49 เห็นดว้ย   2.50 – 3.49 ไม่แน่ใจ   1.50 – 2.49 ไม่เห็นดว้ย   1.00 – 1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ    .  คาํถามเกียวกบัเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของท่านในปัจจุบนัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ และค่าเฉลีย (Mean) โดยกาํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉลีย โดยถือเกณฑด์งันี    ค่าเฉลีย  แปลความหมาย   4.50 – 5.00 เห็นดว้ยอยา่งยงิ   3.50 – 4.49 เห็นดว้ย   2.50 – 3.49 ไม่แน่ใจ   1.50 – 2.49 ไม่เห็นดว้ย   1.00 – 1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ   
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 6. สถิตทิใีช้ในการวิจยั     สถิติพนืฐาน (โดยใชเ้ครืองคอมพวิเตอร์โปรแกรม Ms.Excel และSPSS FOR WINDOW )    (1) ค่าร้อยละ (Percentage)    (2) ค่าเฉลีย (Mean : x ) 
                              xx N          เมือ x  แทน ค่าเฉลีย     x   แทน ผลรวมของขอ้มูลทงัหมด     N      แทน จาํนวนขอ้มูลทงัหมด    (3) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
     2

. . x xS D N
   

         เมือ   . .SD  แทน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน                  x  แทน คะแนนระดบัการประเมิน                   x   แทน ค่าเฉลีย                  N  แทน จาํนวนขอ้มูลทงัหมด ผลและวจิารณ์ผล  1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  1.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวเิคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดงันี ตารางท ี1 จาํนวนและค่าแสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามตวัแปรทีศึกษา ตวัแปรทีศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ .เพศ     ชาย 22 60.00 หญิง 15 40.00 รวม 37 100.00 .ระดบัการศึกษา     
ตาํกวา่ ม.6 3 08.11 
ปวช./ม.6  5 13.51 
ปวส. 6 16.22 
ปริญญาตรี 21 56.76 
สูงกวา่ปริญญาตรี 2 05.41 รวม 37 100.00 
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.ประเภทบุคลากร    ขา้ราชการ 0 00.00 พนกังานมหาวทิยาลยั 13 35.14 
พนกังานราชการ 1 02.70 
จา้งเหมาบริการ 16 43.24 ลูกจา้งชวัคราว 7 18.92 รวม 37 100.00%    .อายกุารทาํงาน    
ตาํกวา่  1 ปี 1 02.70 
1-5 ปี 11 29.73 6-10 ปี 15 40.54 10 ปีขึนไป 10 27.03 รวม 37 100.00     จากตารางที  พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าทีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง มีทงัสิน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  เพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองงมามีระดบัการศึกษา ปวส. จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยทีสุดสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ประเภทบุคลากรส่วนใหญ่ เป็นจ้างเหมาบริการ จ ํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาพนักงานมหาวทิยาลยั จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .  และไม่มีขา้ราชการ  อายุการทาํงานส่วนใหญ่มีอายงุาน -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาอายงุาน  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .    .  ความเห็นเกียวกับทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กรเป็นการสอบถามความรู้สึกของท่านเกียวกับสถานภาพงานทีท่านกาํลงัทาํอยู ่ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี 2 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงแบนมาตรฐานเกียวกบัทศันคติต่องานและทศันคติต่อ องคก์รโดยรวมในแต่ละดา้น ความเห็นเกียวกบัทศันคต ิ   ระดบัทศันคติ ทศันคติต่องาน 3.58 7.82 เห็นดว้ย ทศันคติต่อองคก์ร 3.67 8.96 เห็นดว้ย รวม 3.62 8.39 เห็นดว้ย   

ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้
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 จากตารางที  พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าทีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรัง มีระดบัทศันคติภาพรวมเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลีย .   และเมือมองรายดา้นพบวา่มีค่าเฉลียเห็นดว้ยต่อระดบัทศันคติองคก์รมากกวา่ทศันคติต่องาน  ตารางท ี3 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงแบนมาตรฐานเกียวกบัทศันคติต่องานแยกรายขอ้ ทศันคติต่องาน   ระดบัทศันคติ .สถานทีทาํงานมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเหมาะสม 3.92 7.02 เห็นดว้ย .อุปกรณ์และเครืองมือและสิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานมีเพียงพอ เหมาะสม 3.57 7.13 เห็นดว้ย 
.มีการสนบัสนุนความปลอดภยัในการทาํงานของบุคลากรอยา่งเหมาะสม 3.43 6.66 ไม่แน่ใจ 
.งานทีรับผิดชอบมีความทา้ทาย ปริมาณงานทีไดรั้บเหมาะสม 3.73 10.01 เห็นดว้ย 
.องคก์รมีการสนบัสนุนและใหโ้อกาสกา้วหนา้หรือเลือนตาํแหน่ง 3.32 8.65 ไม่แน่ใจ 
.ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้าํปรึกษาเมือประสบปัญหาทงัจากการทาํงานและปัญหาส่วนตวั 3.43 7.27 ไม่แน่ใจ 
.ท่านไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัทีดีจากเพอืนร่วมงาน 3.86 9.15 เห็นดว้ย .เงินเดือน ค่าจา้ง และสวสัดิการทีไดรั้บมีความเหมาะสม 3.35 6.66 ไม่แน่ใจ รวม 3.58 7.82 เห็นดว้ย    จากตารางที  พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าทีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง มีทศันคติต่องานภาพรวมเห็นดว้ย เฉลีย .   มีระดบัทศันคติต่องานเห็นดว้ยและไม่แน่ใจในจาํนวนเท่ากนั  โดยพบวา่มีค่าเฉลียเห็นดว้ยมากทีสุดต่อดา้นสถานทีทาํงานมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเหมาะสม เฉลีย .   และมีค่าเฉลียเห็นดว้ยน้อยทีสุดต่อไม่แน่ใจต่อการองคก์รมีการสนบัสนุนและใหโ้อกาสกา้วหนา้หรือเลือนตาํแหน่ง เฉลีย .   ตารางท ี4 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงแบนมาตรฐานเกียวกบัทศันคติต่อองคก์รแยกรายขอ้ ทศันคติต่อองคก์ร          ระดบัทศันคติ .ท่านเขา้ใจวสิยัทศัน์และเป้าหมายขององคก์รอยา่งชดัเจน 3.46 9.69 ไม่แน่ใจ .องคก์รมีโครงสร้างการบงัคบับญัชาและการกาํหนดหนา้ทีความรับผิดชอบทีชดัเจนเหมาะสมกบังาน 3.84 12.42 เห็นดว้ย 
.นโยบายและกฎระเบียบต่างๆในการปฏิบติังานชดัเจน เหมาะสมและสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติัใหเ้กิดผลสาํเร็จได ้

3.59 8.82 เห็นดว้ย 
.นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง มีความเป็นธรรม และชดัเจนเหมาะสม 3.38 8.08 ไม่แน่ใจ 

ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้

ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้
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.ท่านเชือมนัวา่องคก์รของท่านเป็นหน่วยงานทีดีมนัคงและสามารถเติบโตต่อไปในอนาคต 3.68 7.06 เห็นดว้ย 

.เมือมีผูอื้นกล่าวถึงองคก์รของท่านในทางทีไม่ดีท่าจะโตต้อบและชีแจง .ขอ้เท็จจริงในทนัที 3.73 9.34 เห็นดว้ย 

.ท่านไม่คิดทีจะเปลียนไปทาํงานทีองคก์รอืน 4.00 7.33 เห็นดว้ย รวม 3.67 8.96 เห็นดว้ย  จากตาราง พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าทีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรัง ส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติต่อองคก์รภาพรวมเห็นดว้ย เฉลีย .  ทงันีเมือมองรายขอ้พบว่า ไม่แน่ใจต่อความเขา้ใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรอย่างชดัเจน  เฉลีย .  และไม่แน่ใจนโยบาย และหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง มีความเป็นธรรม และชดัเจนเหมาะสม เฉลีย .  ตารางท ี5 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงแบนมาตรฐานเกียวกบัเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของท่านในปัจจุบนั 
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน   ระดบัการจูงใจ .ท่านมีความทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบตัิงานในหนา้ทีความรับผิดชอบของท่านอยา่งเตม็กาํลงัความรู้ ความสามารถของท่านเสมอ 4.19 11.99 เห็นดว้ย 

.ท่านมีการตงัเป้าหมายในการปฏิบตัิงาน 4.05 12.26 เห็นดว้ย .ท่านมีความสุขกบัการทาํงาน และมาทาํงานตรงเวลาเสมอ ไม่ขาดงานหากไม่มีความจาํเป็นหรือมีเหตผุลทีเหมาะสม 4.00 9.71 เห็นดว้ย 

.เมือพบกบัปัญหาหรืออุปสรรคในการทาํงานท่านไม่ทอ้ถอยแต่พยายามหาทางแกไ้ขปัญหาอปุสรรคต่างๆใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 4.05 10.31 เห็นดว้ย 

.เงินเดือน สวสัดิการและผลตอบแทนต่างๆทีท่านไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนัทาํใหท่้านมีกาํลงัใจทาํงานเตม็ที 3.51 5.41 เห็นดว้ย 

.การไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชยหรือรับรางวลัอนัเนืองมาจากผลการปฏิบตัิงานทาํใหท่้านมีกาํลงัใจทาํงานอยา่งเตม็ที  3.43 8.11 ไม่แน่ใจ 

.โดยรวมแลว้ในปัจจุบนัท่านมุ่งมนัและยนิดีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบตัิงานในหนา้ทีความรับผิดชอบอยา่งเตม็ที 3.97 11.15 เห็นดว้ย 
รวม 3.89 9.85 เห็นดว้ย  จากตารางที   พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าทีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในปัจจุบนั เฉลีย .               แต่เมือมองรายขอ้พบวา่เห็นดว้ยมากทีสุดต่อแรงจูงใจความพยายาม ในการปฏิบตัิงานในหน้าทีความรับผิดชอบของท่านอยา่งเตม็กาํลงัความรู้ ความสามารถของท่านเสมอ เฉลีย .  และไม่แน่ใจต่อแรงจูงใจการไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชยหรือรับรางวลัอนัเนืองมาจากผลการปฏิบติังานทาํใหท้่านมีกาํลงัใจทาํงานอยา่งเตม็ที เฉลีย .      

ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้
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 . วจิารณ์ผล   2.1 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม     จากการวิจัย พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าทีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง เห็นดว้ยตอ่ทศันคติต่องานและทศันคติต่อองคก์ร ทีเห็นดว้ยอาจเกิดจากสถาบันฯ เป็นองค์กรทีสังกัดภายใตม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเขา้ใจไดว้่าการจดัสิงอาํนวยความสะดวก สิงแวดลอ้ม สวสัดิการต่างๆ ตอ้งขึนอยู่กับมหาวิทยาลยัฯ ในการขบัเคลือน แต่ทงันียงัมีบุคลากรและเจ้าหน้าทีบางส่วนทีไม่แน่ใจต่อมีการสนับสนุนความปลอดภยัในการทาํงานของบุคลากรอยา่งเหมาะสม ไม่แน่ใจต่อองค์กรมีการสนับสนุนและให้โอกาสกา้วหนา้หรือเลือนตาํแหน่ง ไม่แน่ใจต่อผูบ้งัคบับญัชาให้ความช่วยเหลือ ให้คาํปรึกษาเมือประสบปัญหาทงัจากการทาํงานและปัญหาส่วนตวั ไม่แน่ใจต่อเงินเดือน ค่าจา้ง และสวสัดิการทีไดรั้บมีความเหมาะสม ซึงสาเหตุทีบุคลากรและเจา้หนา้ทีเกิดความแน่ใจอาจเพราะวา่ผูบ้ริหารขาดการชีแจงหรือจาดการเอาใจใส่ต่อพนกังานนอ้ยเกินไปทาํให้พนักงานขาดความไวว้างใจหรือความเชือมนัในตวัของผูบ้ริหารซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐวตัร สนหอม (  : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัปัจจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ . ด้านลกัษณะงาน . ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน . ด้านการไดรั้บการยอมรับจากผู ้บังคับบัญชา . ด้านความสําเร็จในการทํางาน . ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน . ด้านวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา . ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน . เงือนไขสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ . ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ปัจจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จากการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ อายงุาน ตาํแหน่ง ในขณะทีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัทีไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน      ส่วนดา้นแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานนนัพบวา่เห็นดว้ยกบัแรงจูงใจทีสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีให้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของกรองจิตต์ พรหมรักษ์ ( )                  ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการทาํงานของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาทีไดรั้บรางวลัและไม่ไดรั้บรางวลั ผลการวจิยัพบวา่ บรรณารักษที์ไดรั้บรางวลัมีแรงจูงใจในการ ทาํงานอยูใ่นระดบัมาก เมือมองรายขอ้ของแรงจูงใจยงัคงไม่แน่ใจต่อการไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชยหรือรับรางวลัอนัเนืองมาจากผลการปฏิบติังานทาํใหท้่านมีกาํลงัใจทาํงานอยา่งเตม็ที    2.2 เพื อ ศึ ก ษ าข้อ เส น อ แ น ะ ใน ก ารส ร้างแ รงจู งใจ ใน ก ารป ฏิ บั ติ งาน ข อ งบุ ค ล าก รส ถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม       จากการวิจัย พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าทีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรังมีขอ้เสนอแนะวา่องคก์รควรมีการปรับปรุงเรืองสวสัดิการการรักษาพยาบาลใหก้บับุคลากร   สรุปผลการวจิัย   ดา้นทศันคติต่องานและทศันคติต่อองคก์ร พบวา่ บุคลากรและเจา้หนา้ทีของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรัง มีระดบัทศันคติภาพรวมเห็นดว้ย โดยระดบัทศันคติต่อองค์กรมากกว่าทศันคติต่องาน เฉลีย .  มองรายขอ้พบว่าส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อองค์กรมากทีสุดทีจะไม่คิดเปลียนไปทาํงานทีองค์กรอืน เฉลีย .  และทศันคติน้อยทีสุดต่อนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง               มีความเป็นธรรม และชดัเจนเหมาะสม เฉลีย .   
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 ดา้นแรงจูงใจต่อการปฏิบติังาน พบวา่บุคลากรและเจา้หนา้ทีของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานในปัจจุบันมองรายขอ้พบวา่ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากทีสุดต่อการทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบติังานในหน้าทีความรับผิดชอบอยา่งเต็มกําลังความรู้ ความสามารถ เฉลีย .  และน้อยทีสุด คือ การได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยหรือรับรางวลัอันเนืองมาจากผลการปฏิบติังานทาํใหมี้กาํลงัใจทาํงานอยา่งเตม็ที เฉลีย .   กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทีค่อยให้คาํแนะนําและสนบัสนุนในการทาํวิจยัในครังนี ขอขอบคุณบุคลากรของสถาบนัฯทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนทาํใหง้านวจิยัครังนีสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ เอกสารอ้างองิ กรองจิตต ์พรหมรักษ.์ . แรงจูงใจในการทํางานของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาทไีด้รับรางวลั และไม่ได้ รับรางวลั. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิา. บรรณารักษศาสตร์,  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนคริ นทรวโิรฒ ประสานมิตร. ขวญัจิรา ทองนาํ. 2547. ปัจจัยทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู. วิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร.  ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต สาขาอุดมศึกษา,มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร. ณัฐวตัร สนหอม. 2550. ปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา.บริษัท สัมมากร จํากัด  (มหาชน). ภาคนิพนธ์ คณะพฒันาสงัคมและสิงแวดลอ้ม. สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์. สุนนัทา พงศ์ประเสริฐศรี. 2550. แรงจูงใจใน. การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.  จงัหวดัมหาสารคาม. วทิยานิพนธ์รัฐประศาสตร์.  สุพานี สฤษฎ์วานิช. 2552. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ :แนวคิดและทฤษฎี (พิมพ์ครังที  7). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. สุรศักดิ วณิชยวฒันากุล. 2553. [ออนไลน์]. แรงจูงใจและการจูงใจ. สืบคน้เมือวนัที 5 มกราคม. 2561. จาก http://www.  novabizz.com/NovaAce/Motives.htm.  สมเกียรติ ขวญัสุวรรณ. . ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเมืองพัทยา. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหา บณัฑิต สาขาพฒันาสงัคม, บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์.          
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การมีส่วนร่วมในการรณรงค์หยุดการเผาป่าของชาวบ้านในจังหวดัน่าน  The Par ticipation of Nan People in The Campaign to Stop Burning Forests  สวาท สายปาระ *  และ  เพลิฬ สายปาระ    Sawat Saipara1* and  Plern Saipara1  บทคัดย่อ   การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการมีส่วนร่วมในการรณรงค์หยดุการเผาป่าของชาวบา้นในจังหวดัน่าน                ทาํการสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามและทาํการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ดว้ยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก จากชาวบา้น บา้นม่วงเจริญราษฎร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน จาํนวน 27 ครัวเรือน ระหวา่งเดือนตุลาคม  ถึงเดือนมีนาคม  ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี ระดบัการมีส่วนร่วมในการรณรงค์หยดุการเผาป่าของชาวบา้นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาและปรับปรุงแกไ้ข และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบวา่ระดบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก  คาํสําคญั: การมีส่วนร่วม, การรณรงคห์ยดุการเผาป่า  ABSTRACT  The purpose of this research is to study the participation of Nan people in the campaign to stop burning forests. The tool used in this research is a questionnaire. This sample are 27 family with convernience sampling method. The survey conducted between October 2017 and March 2018. The results show that the level of participation of Nan people in the campaign to stop burning forests as the overview is standing in high level. When considering each aspect include participation in problem study, participation in practice, participation in maintenance and improvement and participation in monitoring and evaluation are standing in high level.  Keyword: participation, the campaign to stop burning forests   
  สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแก้ว อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน  1 Department of Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, University of Technology Lanna Nan, 59/13 Fai Kaeo, Phu Phiang, Nan 55000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : dp-ptt@hotmail.com 
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บทนํา การเกิดไฟป่าในประเทศไทยส่วนมากมีสาเหตุจากการกระทาํของมนุษย ์เนืองจากปัญหาเกียวกบัเศรษฐกิจ สังคม ทาํใหป้ระชาชนตอ้งเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพืนทีป่า ซึงมีกิจกรรมทีตอ้งจุดไฟในพนืทีป่าหลายรูปแบบ ทาํใหเ้ป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่า การเกิดไฟป่าโดยฝีมือของมนุษย์มีทังตงัใจหรือโดยประมาท ซึงแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมและวตัถุประสงค์ทีเกิดขึน ได้แก่ ล่าสัตว ์จุดไฟเพือให้สัตวห์นีออกจากทีซ่อน เพือสะดวกในการล่า เผาไร่ เผากาํจดัวชัพืช เตรียมพืนทีเพาะปลูกโดยปราศจากการควบคุมทาํใหไ้ฟลุกลามเขา้ไปในป่า หาของป่า ตีผงึ เก็บไข่มดแดง ผกัหวาน หน่อไม ้เห็ด ใบตองตึง เก็บฟืน เลียงสตัว ์เพือให้หญา้แตกใบอ่อนเป็นอาหารสัตวใ์นบริเวณใกลพื้นทีป่าแลว้เกิดลุกลามเขา้ไปในป่า นกัท่องเทียวหุงตม้อาหาร ใหแ้สงสวา่ง ใหค้วามอบอุ่น แลว้ดบัไม่สนิทเกิดเป็นไฟป่าในทีสุด (www.dnp.go.th/forestfire) จงัหวดัน่าน มกัจะมีปัญหาหมอกควนั จากการเผา รวมถึงไฟป่าทีเกิดขึน ไดส้ร้างความสูญเสียและเป็นอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนและทางราชการ ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ การท่องเทียว รวมถึงสภาพอากาศทีมีฝุ่ นละออง ขนาดเล็ก ทาํให้ช่วงทีมีไฟป่า ประชาชนจะป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ทงันีเพือรักษาไวซึ้งคุณภาพอากาศทีดีและเป็นทีชืนชมของนักท่องเทียว ซึงเป็นนโยบายทีทางจงัหวดัไดเ้ชิญชวนให้นักท่องเทียว เขา้มาเทียวจงัหวดัน่าน ตลอดทงัปี หน่วยงานทางราชการในจงัหวดัไดข้อความร่วมมือจากประชาชนให้งดการบุกรุกแผว้ถางป่า และการจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด เนืองจากเป็นการกระทาํทีผิดกฎหมาย ผูฝ่้าฝืนจะตอ้งไดรั้บโทษตามพ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พร บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หรือ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตวป่์าพ.ศ. 2535 แลว้แต่กรณี               มีอัตราโทษจําคุกตงัแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี หรือปรับตังแต่ 5,000 – 100,000 บาท หรือทังจาํทังปรับ หากจาํเป็นตอ้งจุดไฟเผาเศษวชัพชืทีเกษตรกรรม ซึงอยูใ่กลก้บัป่าธรรมชาติจะตอ้งทาํแนวกนัไฟลอ้มรอบพนืทีก่อนทาํการจุดไฟ และตอ้งควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพอืป้องกนัมิให้เกิดไฟลุกลามเขา้พืนทีป่า ธรรมชาติ บริเวณสองขา้งทางหลวงทุกสายในท้องทีจังหวดัน่าน ให้งดเวน้จุดไฟเผา (http://www.legendnews.net/) จากวิกฤติการณ์คนในท้องถินจึงมีบทบาทในการช่วยกนัแกปั้ญหา และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ เพือกาํหนดวิถีชีวิตของประชาชานดว้ยตวัของประชาชนเอง โดยรัฐเป็นฝ่ายสนบัสนุนตามความจาํเป็น ซึงอาจมีหน่วยงานทีจดัการแตกต่างกนัไป ตงัแต่ครัวเรือน กลุ่มสถาบนั และชุมชน โดยทุกองคก์รตอ้งกระทาํร่วมกนั และตอ้งมีการจกัองคก์รของชุมชนอย่างเป็นระบบแบบแผน จึงจะสามารถทาํให้การกระทาํร่วมกนัเกิดขึนได ้(ธีรศกัดิ คาํแสนพนัธ์. )  ดงันัน จึงมีการการรณรงค์เพือหยุดการเผาป่าขึน โดยการสร้างความรู้ ความเขา้ใจผลกระทบและตระหนักถึงอนัตรายควนัพิษทีเกิดจากไฟป่าให้แก่ชาวบา้น ไดห้ยดุการจุดไฟเผาป่าและจุดไฟเผาไร่นา เพือลดควนัไฟทีเกิดจากการเผาไหม ้เพอืป้องกนัและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใหส้ดใสสมบูรณ์สาํหรับทุกคนในชุมชน  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ชาวบา้น บา้นม่วงเจริญราษฎร์ หมู่ที 3 ตาํบลบ่อสวก อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน จาํนวน 27 ครัวเรือน ระหวา่งเดือนตุลาคม  ถึงเดือนมีนาคม  ทาํการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามและทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ดว้ยวธีิการสุ่มแบบตามสะดวก     
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2. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา  เครืองมือทีใช ้คือแบบสอบถาม เพือหาค่าร้อยละและขอ้มูลของขอ้มูลทัวไปของผูต้อบแบบสอบถามและหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นการเขา้ร่วมกิจกรรมของชาวบา้น  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  ตอนที   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนที   ขอ้มูลเกียวกบัความพึงพอใจของประชาชนบา้นม่วงเจริญราษฎร์  ตอนที   ขอ้เสนอแนะ 3. เกณฑ์การให้คะแนน  โดยมีการสุ่มตวัอยา่งประชากรบา้นม่วงเจริญราษฎร์ จาํนวน 27 ครัวเรือน และมีการกาํหนดขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ดงันี  ดีมาก  กาํหนดนาํหนกัคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน  ดี  กาํหนดนาํหนกัคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน  ปานกลาง   กาํหนดนาํหนกัคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน  พอใช ้  กาํหนดนาํหนกัคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน  ควรปรับปรุง  กาํหนดนาํหนกัคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
 เมือไดค้่าเฉลีย ( Mean ) แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจของประชาชนบา้นม่วงเจริญราษฎร์ต่อกิจกรรมโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่าทีกาํหนดไว ้ดงันี    ค่าเฉลีย   การแปลผล  4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินกิจกรรมในระดบัดีมาก  3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินกิจกรรมในระดบัดี  2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินกิจกรรมในระดบัปานกลาง  1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินกิจกรรมในระดบันอ้ย  1.00 – 1.49                             มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินกิจกรรมในระดบัควรปรับปรุง 4. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ตอนที 1  ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉลีย แลว้นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยาย ตอนที 2  ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉลีย  ค่าเบียงเบนมาตรฐานแลว้นาํเสนอในรูป ตารางประกอบคาํบรรยาย เกณฑก์ารแปลความหมาย  ค่าเฉลียระหวา่ง  4.50 – 5.00 หมายความวา่    มีความพงึพอใจในระดบั  มากทีสุด  ค่าเฉลียระหวา่ง  3.50 – 4.49 หมายความวา่    มีความพงึพอใจในระดบั  มาก  ค่าเฉลียระหวา่ง  2.50 – 3.49 หมายความวา่    มีความพงึพอใจในระดบั  ปานกลาง  ค่าเฉลียระหวา่ง  1.50 – 2.49 หมายความวา่    มีความพงึพอใจในระดบั  ควรปรับปรุง  ค่าเฉลียระหวา่ง  1.00 – 1.49 หมายความวา่    มีความพงึพอใจในระดบั  ควรปรับปรุงอยา่งยงิ   
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ผลการศึกษา จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการรณรงคห์ยดุการเผาป่า  ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือน  พฤษภาคม  2560 พบวา่  ส่วนท ี   ขอ้มูลทวัไป ตารางท ี1 แสดงขอ้มูลเพศของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า เพศ                                         จาํนวน                                              ร้อยละ ชาย                                              15                                                  55.56 หญิง                                             12                                                 44.44 รวม                                              100                                                100 จากตารางที  1  พบวา่เป็นเพศหญิง  จาํนวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ  55.55 และ เพศชาย  จาํนวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.44  ตามลาํดบั ตารางท ี2 แสดงขอ้มูล อายขุองผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า อาย ุ                                               จาํนวน                                        ร้อยละ                    20 – 30 ปี                                           3                                             11.11 31 – 40 ปี                                         14                                             51.85 41 – 50 ปี                                           4                                             14.81 50 ปีขึนไป                                         6                                             22.22 รวม                                                 27                                               100  จากตารางที  2  พบวา่ผูร้ณรงคส่์วนใหญ่จะมีอายตุงัแต่ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ  51.85 รองลงมาอาย ุ50 ปีขึนไป  คิดเป็นร้อยละ  22.22  รองลงมาอาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.81 รองลงมาอนัดบัสุดทา้ยคิดเป็นร้อยละ  11.11 ตามลาํดบั    ตารางท ี3 แสดงขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า ระดบัการศึกษา                                    จาํนวน                                                   ร้อยละ                   ไม่ไดเ้รียน                                                1                                                             3.70 ประถมศึกษา                                          20                                                            74.07 มธัยมศึกษา                                              2                                                             7.41 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า                         1                                                             3.70 ปริญญาตรี                                               2                                                             7.41 สูงกวา่ปริญญาตรี                                    1                                                             3.70 รวม                                                           27                                                           100                  จากตารางที  3  พบวา่ผูร้ณรงคส่์วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัชนัประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 74.07 อนัดบัที  2 ระดบัมธัยมศึกษา และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.4รองลงมาระดบัปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรีและไม่ไดเ้รียน  คิดเป็นร้อยละ  3.70  ตามลาํดบั ตารางท ี4 แสดงขอ้มูลตามภูมิลาํเนาของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า ภูมิลาํเนา                                                จาํนวน                                                     ร้อยละ                  เกิดในตาํบลนี                                         27                                                             100 ยา้ยมาจากตาํบลอนื                                 -                                                                  - รวม                                                        27                                                              100              
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จากตารางที  4  พบวา่ผูร้ณรงคส่์วนใหญ่จะเป็นคนในพนืทีคิดเป็นร้อยละ  100   ตารางท ี 5  แสดงขอ้มูลการมีตาํแหน่งทางสงัคมของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า ตาํแหน่งทางสงัคม                                       จาํนวน                                        ร้อยละ         มี                                                                     8                                                29.63 ไม่มี                                                               19                                               70.37 รวม                                                                 27                                               100 จากตารางที  5  พบวา่ผูที้มีตาํแหน่งทางสงัคมส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนร่วมในชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  70.37 รองลงมาจะมีส่วนร่วมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ  29.63  ตามลาํดบั ตารางท ี6 แสดงขอ้มูลการประกอบอาชีพของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า อาชีพ                                                            จาํนวน                                        ร้อยละ       รับราชการ หรือรัฐวสิากิจ                              -                                                      - คา้ขาย                                                             2                                                    7.14 รับจา้ง                                                            1                                                     3.70 เกษตรกร                                                       20                                                 74.07  อืน ๆ                                                              3                                                  11.11 รวม                                                              27                                                   100 จากตารางที 6 พบวา่ส่วนใหญจ่ะมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 74.07 อนัดบัทีสองอาชีพอืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 11.11  รองลงมาเป็นอาชีพค่าขาย  คิดเป็นร้อยละ  7.41  อนัดบัสุดทา้ยเป็นอาชีพรับจา้ง  คิดเป็นร้อยละ  3.70  ตามลาํดบั ตารางท ี 7  แสดงขอ้มูลในการประกอบอาชีพรองของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า อาชีพ                                                            จาํนวน                                        ร้อยละ       คา้ขาย                                                             3                                              11.11 รับจา้ง                                                           20                                             74.07 เกษตรกร                                                         3                                             11.11 อืน ๆ                                                               -                                                  - รวม                                                              27                                                   100 จากตารางที  พบว่าการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจา้ง  คิดเป็นร้อยละ  .  อนัดบัทีสองอาชีพเกษตรและอาชีพคา้ขาย  คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมาเป็นอาชีพรับจา้ง  ตามลาํดบั ตารางท ี 8  แสดงขอ้มูลรายไดข้องครัวเรือนต่อเดือนของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า รายไดต้่อเดือน                                            จาํนวน                                           ร้อยละ      ตาํกวา่  5,000 บาท                                          4                                                   14.81 5,000 – 10,000 บาท                                      18                                                   66.66 10,000 - 20,000 บาท                                       1                                                      3.71 มากกวา่  20,000 บาท                                      4                                                    14.81 รวม                                                                 27                                                   100 
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จากตารางที 8 พบวา่รายไดข้องครัวเรือนต่อเดือนส่วนใหญ่จะมีรายไดต้งัแต่ 5,000 – 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  66.66  รองลงมาอนัดบัทีสองมีรายไดต้าํกว่า  5,000 บาท และ มากกวา่ 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.81  อนัดบัสุดทา้ยมีรายไดต้งัแต่  10,000 – 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.71  ตามลาํดบั ส่วนท ี2 ขอ้มูลสถานการณ์เผาป่าในหมู่บา้น ตารางท ี 9 แสดงขอ้มูลสาเหตขุองการเกิดการเผาป่าในหมูบ่า้น  การเกิดการเผาป่าในหมู่บา้น                           จาํนวน                                            ร้อยละ     การเผานา / ไร่                                                     10                                                 37.04   ล่าสตัว ์                                                                 -                                                     - การเก็บหาของป่า                                                  4                                                 14.81 เผาขยะ                                                                  7                                                 25.93 การเผาหญา้เพอืเลียงสตัว ์                                    6                                                  22.22 อืน ๆ                                                                    -                                                     - รวม                                                              27                                                   100 จากตารางที  9  พบว่าสาเหตุของการเกิดการเผาป่าในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นการเผานา / ไร่  คิดเป็นร้อยละ  .   รองอนัดบัทีสองการเผาขยะ  คิดเป็นร้อยละ  .  รองลงมาเป็นการเผาหญา้เพือเลียงสัตว ์ คิดเป็นร้อยละ  .   รองลงมาเป็นการเก็บหาของป่า  คิดเป็นร้อยละ  .  อนัดบัสุดทา้ยอาชีพล่าสตัวแ์ละอืน ๆ   ตามลาํดบั ตารางท ี 10  แสดงขอ้มูลผูที้ทาํใหเ้กิดการเผาป่าในชุมชน การเกิดการเผาป่าในชุมชน                              จาํนวน                                            ร้อยละ     คนในชุมชน                                                        27                                                    100 คนนอกชุมชน                                                      -                                                       - ไม่ทราบ                                                              -                                                        - อืน ๆ                                                                   -                                                        - รวม                                                              27                                                   100 จากตารางที  พบวา่ผูที้ทาํใหเ้กิดการเผาป่าส่วนใหญจ่ะเป็นคนในชุมชน  คิดเป็นร้อยละ    รองลงมาจะเป็นคนนอกชุมชน  ไม่ทราบ และอืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ    ตามลาํดบั ตารางท ี 11  แสดงขอ้มูลผลกระทบจากการเผาป่า ผลกระทบจากการเผาป่า                              จาํนวน                                            ร้อยละ     ไดรั้บผลกระทบ                                              20                                                  74.07 ไม่ไดรั้บผลกระทบ                                                                                              .  รวม                                                              27                                                   100 จากตารางที  พบวา่ไดรั้บผลกระทบจากการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  .  รองลงมาจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั ตารางท ี 12  แสดงขอ้มูลกรณีทีไดรั้บผลกระทบจากการเผาป่า ผลกระทบจากการเผาป่า                          จาํนวน                                            ร้อยละ ไหมพื้ชผลทีทาํมาหากินของท่าน               13                                                  48.15 มีผลต่อสุขภาพของท่านหรือ                                                                        .  
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  สมาชิกในครัวเรือนของท่าน                       ไหมที้อยูอ่าศยั                                                                                                 .  อืน ๆ                                                            -                                                         - รวม                                                              27                                                   100 จากตารางที  พบวา่กรณีทีไดรั้บผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นการไหมพ้ืชผลทีทาํมาหากินของท่าน  คิดเป็นร้อยละ  .   อนัดบัทีสองมีผลต่อสุขภาพของท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่าน คิดเป็นร้อยละ  .  และรองลงมาไหม้ทีอยูอ่าศยั  คิดเป็นร้อยละ  .  และอืน ๆ  ตามลาํดบั ตารางท ี 13  แสดงขอ้มูลวิธีการป้องกนัการเกิดการเผาป่าในชุมชน วธีิการป้องกนัการเกิดการเผาป่าในชุมชน          จาํนวน                                            ร้อยละ มีการป้องกนัการเกิดการเผาป่า                            22                                                    81.48 ไม่มีวธีิการป้องกนัการเกิดการเผาป่า                                                                         .  รวม                                                                       27                                                     100  จากตารางที  พบวา่วิธีการป้องกนัการเกิดการเผาป่าในชุมชนส่วนจะมีแนวป้องกนัการเกิดไฟป่าในชุมชน  คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาจะไม่มีแนวป้องกนัการเกิดไฟป่าในชุมชน   คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั ตารางท ี 14  แสดงขอ้มูลกรณีทีมีการป้องกนัการเกิดการเผาป่า การป้องกนัการเผาป่า                                               จาํนวน                                            ร้อยละ ช่วยทาํแนวกนัไฟ                                                       10                                                    37.04 ช่วยรณรงคไ์ม่ให้มีการเผาป่า                                                                                           .  ช่วยแจง้ข่าวไฟป่า                                                                                                            .  ช่วยดบัไฟป่า                                                                                                                     .  ช่วยลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า                                                                                     .  ประชาสมัพนัธ์ผลกระทบของการเผาป่า                     2                                                        7.41 อืน ๆ                                                                            -                                                          - รวม                                                                              27                                                       100 จากตารางที  พบวา่กรณีทีมีการป้องกนัส่วนใหญ่จะช่วยกนัทาํแนวกนัไฟ  คิดเป็นร้อยละ  .   รองอนัดบัทีสองช่วยแจง้ข่าวไฟฟ้าและช่วยดบัไฟป่า  คิดเป็นร้อยละ  .  รองอนัดบัทีสามช่วยรณรงคไ์ม่ใหมี้การเผา  คิดเป็นร้อยละ  .  รองลงมาช่วยลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่าและประชาสมัพนัธ์ผลกระทบของการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  .   และอืน ๆ  ตามลาํดบั ส่วนท ี  ความคิดเห็นเกียวกบัโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่า ตารางท ี   แสดงขอ้มูลการทราบวา่หมู่บา้นมีโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่า หมู่บา้นของท่านเป็นหมูบ่า้นตามโครงการทราบหรือไม่               จาํนวน                          ร้อยละ ทราบ                                                                                                22                                  81.48      ไม่ทราบ                                                                                                                               .  รวม                                                                                                   27                                   100  จากตารางที  พบวา่คนในหมู่บา้นจะทราบโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  .   รองลงมาเป็นการไม่ทราบโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั 
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ตารางท ี   แสดงขอ้มูลการไดรั้บทราบขอ้มูล แหล่งขอ้มูล                                                         จาํนวน                                            ร้อยละ เสียงตามสายในหมู่บา้น                                          13                                               48.15 เจา้หนา้ทีโครงการ                                                                                                   .  ป้ายประชาสมัพนัธ์                                                   5                                               18.52 เจา้หนา้ทีของกรมป่าไม ้                                          -                                                    - วทิยกุระจายเสียง                                                                                                      .  อืน ๆ                                                                                                                          .  รวม                                                                          27                                                100 จากตารางที  16  พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะได้รับขอ้มูลจากเสียงตามสายในหมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ  .   อนัดบัทีสองป้ายประชาสมัพนัธ์  คิดเป็นร้อยละ  .   อนัดบัทีสามเจา้หนา้ทีโครงการและวิทยกุระจายเสียง  คิดเป็นร้อยละ  .   รองลงมาอืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ  .   และเจา้หนา้ทีกรมป่าไม ้ ตามลาํดบั ตารางท ี   แสดงขอ้มูลการมีส่วนสนบัสนุนโครงการของสมาชิกในครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนมีส่วนสนบัสนุนโครงการ                     จาํนวน                           ร้อยละ ไม่มีส่วนสนบัสนุนโครงการ                                                   12                                44.44 มีส่วนสนบัสนุนโครงการ                                                                                        .  รวม                                                                                           27                                 100  จากตารางที    พบวา่สมาชิกส่วนใหญจ่ะมีส่วนสนบัสนุนโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  .  รองลงมาจะไม่มีส่วนสนบัสนุนโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั ตารางท ี   แสดงขอ้มูลสมาชิกในครัวเรือนมีส่วนช่วยสนบัสนุนในการป้องกนัการเกิดการเผาป่า สนบัสนุนการป้องกนัการเกิดการเผาป่า          จาํนวน                                            ร้อยละ ทาํแนวกนัไฟ                                                       10                                                    37.04 แจง้ข่าวการเผาป่า                                                                                                      .  ปฏิบตัิงานดบัไฟป่า                                                                                                   .  ลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า                                                                                    .  ประชาสมัพนัธ์ในหมู่บา้น                                    2                                                      7.41 อืน ๆ                                                                     -                                                         -   รวม                                                                      27                                                      100 จากตารางที    พบวา่มีการทาํแนวกนัไฟ  คิดเป็นร้อยละ  .   รองอนัดบัทีสองปฏิบติังานดบัไฟป่า  คิดเป็นร้อยละ  .  รองอนัดับทีสามแจง้ข่าวการเผาป่า   คิดเป็นร้อยละ  .   รองลงมาลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่าและประชาสมัพนัธ์ในหมู่บา้น  คิดเป็นร้อยละ  .   และอืน ๆ  ตามลาํดบั      
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ตารางท ี   แสดงขอ้มูลการมีส่วนร่วมของชาวบา้นมีส่วนทาํใหไ้ฟป่าลดลง หมู่บา้นของท่านมีส่วนทาํให้ไฟป่าลดลง                       จาํนวน                           ร้อยละ ลดลง                                                                                                                  .  คงที                                                                                                                      .  เพิมขึน                                                                                                                 .  รวม                                                                                    27                                  100 ตารางที    พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่จะมีส่วนทาํใหไ้ฟป่าลดลง  คิดเป็นร้อยละ  .   อนัดบัทีสองคงที  คิดเป็นร้อยละ  .   รองลงมาเพิมขึน  คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั ตารางท ี   แสดงขอ้มูลกรณีทีทาํใหไ้ฟป่าลดลง กรณีทีทาํใหไ้ฟป่าลดลง                                               จาํนวน                                           ร้อยละ ชุมชนให้ความร่วมมือในการหยดุการเผาป่า                   11                                                  40.74 ชุมชนร่วมมือกนัป้องกนัการเผาป่า                                  9                                                    33.33 ชุมชนร่วมมือกนัลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า                                                                 .  อืน ๆ                                                                                                                                    .  รวม                                                                                  27                                                   100 จากตารางที    พบวา่กรณีทีทาํให้ไฟป่าลดลงส่วนใหญ่ชุมชนใหค้วามร่วมมือในการหยดุการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  .   อันดับทีสองชุมชนร่วมมือกันป้องกันการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  .   อันดับทีสามชุมชนร่วมมือกันลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  .  รองลงมาคืออืน ๆ        คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั                                                                ตารางท ี   แสดงขอ้มูลกรณีทีทาํใหไ้ฟป่าเพิมขึน กรณีทีทาํใหไ้ฟป่าเพมิขึน                                               จาํนวน                                           ร้อยละ ชุมชนยงัมีการเผาป่าโดยไม่มีการควบคุม                                                                           .  ชุมชนไม่ร่วมมือกนัป้องกนัการเผาป่า                                                                                  .  ชุมชนไม่ร่วมมือกนัลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า                                                              .  มีการแกลง้จุดไฟ                                                                                                                   .  อืน ๆ                                                                                     -                                                     - รวม                                                                                       27                                                 100 จากตารางที    พบวา่กรณีทีทาํใหไ้ฟป่าเพมิขึนเนืองจากชุมชนยงัมีการเผาป่าโดยไม่มีการควบคุม คิดเป็นร้อยละ  .   อนัดบัทีสองชุมชนไม่ร่วมมือกนัป้องกนัการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  .   อนัดบัทีสามมีการแกลง้จุดไฟ  คิดเป็นร้อยละ  .   รองลงมาชุมชนไม่ร่วมมือกนัลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  .   และอืน ๆ  ตามลาํดบั        ตารางท ี   แสดงขอ้มูลความตอ้งการใหมี้การรณรงคใ์นหมูบ่า้น ความตอ้งการใหมี้โครงการรณรงคใ์นหมู่บา้น             จาํนวน                               ร้อยละ ตอ้งการใหมี้                                                                      20                                       74.07     ไม่ตอ้งการใหมี้                                                                                                          .    รวม                                                                                 27                                        100 จากตารางที    พบวา่หมู่บา้นตอ้งการให้รณรงคแ์บบนีอีก  คิดเป็นร้อยละ  .   รองลงมาไม่ตอ้งการให้มี  คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั 
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ตารางท ี   แสดงขอ้มูลประชาชนในพนืทีมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการตามความเหมาะสม ประชาชนในพนืทีมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการตามความเหมาะสม           จาํนวน                     ร้อยละ เหมาะสม                                                                                                             18                         66.67 ไม่เหมาะสม                                                                                                                                    .  รวม                                                                                                                       27                           100 จากตารางที    พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการมีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  .   และไม่เหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั ตารางท ี   แสดงขอ้มูลขนัตอนการมีส่วนร่วมโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่า ขนัตอนการมีส่วนร่วม                                 จาํนวน                                           ร้อยละ เห็นดว้ย                                                            19                                                  70.37 ไม่เห็นดว้ย                                                                                                           .  รวม                                                                   27                                                   100  จากตารางที    พบวา่ขนัตอนการมีส่วนร่วมโครงการรณรงคห์ยหุดการเผาป่าจะเห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั ตารางท ี   แสดงขอ้มูลการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจาํเป็นอยา่งมากในการแกไ้ขปัญหาการเกิดไฟป่า ประชาชนมีความจาํเป็นอยา่งมากในการแกไ้ขปัญหา         จาํนวน                              ร้อยละ เห็นดว้ย                                                                                   17                                    62.93 ไม่เห็นดว้ย                                                                                                                  .  รวม                                                                                          27                                    100 จากตารางที    พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจาํเป็นอยา่งมากในการแกไ้ขปัญหาการเกิดการเผาป่าจะเห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  .   และไม่เห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั ตารางท ี   แสดงขอ้มูลภาพรวมการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการดาํเนินการโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่า  สรุปภาพรวมของโครงการ                                        จาํนวน                                           ร้อยละ มาก                                                                                                                               .  ปานกลาง                                                                                                                         .   นอ้ย                                                                                                                                  .  รวม                                                                                 27                                                 100 จากตารางที    พบวา่ภาพรวมของโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่าจะอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ  .   และอนัดบัทีสองระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ  .   รองลงมาระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ  .   ตามลาํดบั ตารางท ี 27  แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ค่าเฉลีย  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัความคิดเห็นทีมีต่อการจดัทาํ                     โครงการ ที          รายการประเมิน                                           ค่าเฉลีย            ส่วนเบียงเบน          ระดบัความ                                                                                                           มาตรฐาน                คิดเห็น 
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         ในการรณรงคค์รังนีคิดวา่สามารถ                4.07                         0.78                         ดี            ช่วยใหไ้ฟป่าลดลงหรือไม่ 2         ในการรณรงคแ์ต่ละครัง ท่านใหค้วาม          4.11                          0.64                        ดี            สาํคญัมาก นอ้ยเท่าไหน 3         ขอ้มูลทีนาํเสนอมีความเหมาะสม                 4.22                          0.58                        ดี             และมีเนือหามาก นอ้ย 4          ระยะเวลาในการทาํโครงการ                       4.44                          0.58                        ดี             รณรงคห์ยดุการเผาป่า 5          นกัศึกษาทีมาทาํกิจกรรมรณรงค ์                 4.11                          0.58                        ดี             การแต่งกายเรียบร้อย 6          การประชาสมัพนัธ์ไดรั้บรู้ข่าวสาร               4.59                          0.50                        ดีมาก             มากนอ้ยเพียงใด                                                                                                                   7          อยากใหจ้ดักิจกรรมรณรงคนี์ขึน                   4.30                          0.47                        ดี             อีกหรือไม่ รวม                                                                           4.26                          0.59                        ดี                             
จากตารางที  27  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูล  ค่าเฉลีย  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัความคิดเห็น ทีมีต่อการจัดทาํโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่าจากชาวบ้านในหมู่บ้านและบุคคลอืนทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินโครงการณรงคห์ยดุการเผาป่าพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากจะมีความคิดเห็นเกียวกบัโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่า  ค่าเฉลีย  อยูใ่นระดบั  4.26  และส่วนเบียงแบนมาตรฐาน  อยูใ่นระดบั  0.59  พบวา่อยูร่ะดบัความคิดเห็นระดบัดี  สรุปผลการวจิัย ชาวบา้นมีความคิดเห็นต่อการรณรงคห์ยดุการเผาป่า   อยูใ่นระดบัดีมาก แสดงให้เห็นวา่ชาวบา้นไดรั้บขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ไดรั้บรู้ข่าวสาร มีความเขา้ใจ ในการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม ส่วนการนาํไปพฒันา การฟืนฟูและตระหนกัรู้ในการอนุรักษน่์าจะคงอยูอ่ยา่งยงัยืน และชาวบา้นมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดที้แตกต่างกนัทาํใหมี้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมแตกต่างไปดว้ย ดา้นการมีส่วนร่วมในการรณรงคห์ยดุการเผาป่าของชาวบา้นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก แต่ชาวบา้นมีขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง มีการดาํเนินการรณรงคห์ยดุการเผาป่า โดยตอ้งดาํเนินการก่อนเขา้สู่ฤดูกาลเผาป่า ควรจดักิจกรรมเสริมความรู้ความเขา้ใจให้มากขึน ทางการควรวางมาตรการในการป้องกนัมากกวา่การแกไ้ขปัญหา และควรนาํกฎหมายมาใชค้วบคุมและจริงจงัซึงสอดคลอ้งกบัวสิาสินี กยัวกิยัโกศล ( ) เพราะบางครังหน่วยงานขาดการให้ความรู้แก่ชาวบา้น ขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจงั และอาจประชาสัมพนัธ์ หรือการได้รับข่าวสารไม่ทัวถึง เพราะการไดรั้บข่าวสารเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการเขา้มามีส่วนร่วม หากไดรั้บข่าวสารไม่ทวัถึงก็จะส่งผลให้ขาดการร่วมมือในการแกปั้ญหาได ้ซึงสอดคลอ้งกบัวยีธุท์ จาํรัสพนัธ์ และคณะ ( )  
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยัเรืองนีไดรั้บทุนสนบัสนุนการทาํวจิยัจากเงินงบประมาณการจดัการเรียนการสอนรายวิชาสิงแวดลอ้มกบัการพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน  ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณมา ณ ทีนี  เอกสารอ้างองิ กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2548. การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติ. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั.  ความรู้ทวัไปเกียวกบัไฟ.ส่วนควบคุมไฟป่า.แหล่งทีมา: http:// www.dnp.go.th/forestfire , 7 พฤษภาคม 2556 ธีรศักดิ คาํแสนพนัธ์. . การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าโสกรังของประชาชนกับองค์การบริหารตาํบลหนองบัว         อาํเภอพยคัฆพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม. วทิยานิพนธ์รัฐศาสตร มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วิลาสินี กัยวิกัยโกศล. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้กรณีศึกษามูลนิธิกระต่ายใน              ดวงจันทร์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการมนุษยก์ับสิงแวดลอ้ม) เชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วียุธท์ จาํรัสพนัธ์ และคณะ. . รายงานการวิจยัเรืองการจดัการป่าไมชุ้มชนโดยองค์ท้องถิน. โครงการวิจยัวนศาสตร์ ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น ศรีประไพ คุม้ศตัรา. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชุมชน : ศึกษากรณีตาํบลช่องสะเดา อาํเภอเมือง กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สื อ อ อ น ไ ล น์ . จัง ห ว ัด น่ าน  เต รี ย ม ป้ อ ง กัน แ ก้ไ ข ปั ญ ห าไ ฟ ป่ าห ม อ ก ค วัน ใน ช่ วง ฤ ดู แ ล้ง นี .  แ ห ล่ ง ที ม า :                             htpp://www.legendnews.net/ , 7 พฤษภาคม                    
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การรับรู้เรืองสิทธิแรงงานเพือเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร Labour  Right Awareness in Career  Preparation for  Liberal Ar ts Students,  Rajamangala  University of Technology Phra Nakhon  องัคณา    แวซอเหาะ1* Angkhana    Wesoho1*  บทคัดย่อ  การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการรับรู้เรืองสิทธิแรงงานเพือเตรียมตวัสู่โลกอาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีกําลังศึกษาในชันปีที  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จํานวน  คน เครืองทีใช้ในการวิจัย คือ                     แบบสัมภาษณ์  ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาทงัหมดมีการรับรู้  เรืองวนัเวลาในการทาํงานปกติ  และอตัราค่าจา้งทีมีสิทธิไดรั้บไม่นอ้ยกว่าอตัราค่าจา้งขนัตาํตามทีกฎหมายกาํหนด นอกจากนีพบวา่นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เรืองการกาํหนดวนัหยุด  สิทธิของการลาป่วย  และสวสัดิการตามทีกฎหมายกาํหนด เรืองทีนักศึกษาขาดการรับรู้ คือ สิทธิแรงงานด้านค่าชดเชย    คาํสําคญั : สิทธิแรงงาน, การรับรู้, คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ABSTRACT 
 This research aims to study and to promote labor right awareness in career preparation for Liberal Arts Students, University of  Technology Phra Nakhon. The sample was 12 of senior students from Faculty of Liberal Arts, University of Technology Phra Nakhon in second semester of academic year 2016.  The research instrument was a structured interview.  The results were as follows: All students were aware of labor right awareness in working time and the wages paid to employees were not less than the legal minimum wage.  Most students were aware of a weekly holiday, the right to sick leave and welfare benefits as required by law .   Most students lacked awareness of the right to compensation  Keyword: Labour Right, Awareness, Faculty of Liberal Arts Rajamangala University of Technology Phra Nakhon --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 สาขาศึกษาทวัไป  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  แขวงสวนจิตลดา  เขตดุสิต กรุงเทพฯ   
1 Department of General  Faculty of Liberal Arts Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Suan Chittralada, Dusit, Bangkok 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : angkhana.w@rmutp.ac.th 
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บทนํา ความสําคญัและทมีาของปัญหา ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงทําให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดแรงงานอย่างเข้มข้น                            โดยผูป้ระกอบการสามารถเลือกแรงงานจากประเทศเพอืนบา้นไดอ้ยา่งเสรี และสะดวกสบายมากขึน  เนืองจากผูใ้ชแ้รงงานจากประเทศเพือนบา้นทงั 10 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนสามารถเดินทางเขา้ออกไดส้ะดวกมากขึน  ประกอบกับอตัราค่าแรงขนัตาํต่อวนัในประเทศไทยมีอตัราสูงกว่าเมือเทียบกบัประเทศเวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กมัพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึงเป็นส่วนสาํคญัทีดึงดูดความสนใจจากผูใ้ชแ้รงงานในประเทศอืน ๆ เขา้มาทาํงานในประเทศไทย รวมทงัค่าครองชีพในประเทศไทยยงัไม่สูงมาก  เมือเทียบกบัประเทศสิงคโ์ปร์  ลาว บูรไนดารุสซาลาม กมัพูชา และเมียนมาร์ คิดเป็นร้อยละ 67.09, 27.25, 9.26, 5.76 และ4.61 ตามลาํดบั  (ณกฤช  เศวตนนัท.์ 2549 : ออนไลน์)  ดงันนัการเขา้ใจถึงสิทธิแรงงานขนัพืนฐานจึงเป็นเรืองสาํคญัสาํหรับนกัศึกษาทีตอ้งออกไปเป็นกาํลงัสาํคญัในตลาดแรงงานของประเทศ  เพอืใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการตดัสินใจต่อรองเกียวกบัสภาพการจา้งทีเหมาะสมในการเลือกประกอบอาชีพ  รวมทงัมีทศันคติทีดีต่อการแข่งขนัเพอืเขา้สู่ตลาดแรงงาน พระราชบัญญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  และพระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบบัแก้ไข พ.ศ. 2560 ทีไดก้าํหนดสิทธิขนัพนืฐานของลูกจา้งทีจะไดรั้บตามกฎหมาย  ประกอบดว้ยการใชแ้รงงงานซึงเกียวขอ้งกบัวนัและเวลาในการทาํงานปกติโดยกาํหนดอตัราจาํนวนชวัโมงในการทาํงานในแต่ละวนัหรือใน 1 สัปดาห์ จาํนวนวนัทีตอ้งทาํงานในแต่ละสัปดาห์ จาํนวนวนัหยุดทีตอ้งไดรั้บในแต่ละสัปดาห์  วนัหยดุตามประเพณี วนัหยดุพกัผ่อนประจาํปี และวนัลาประเภทต่าง ๆ   การทาํงานเกินเวลาการทาํงานปกติโดยกาํหนดจาํนวนชวัโมงทีสามารถทาํงานไดใ้น 1 สัปดาห์  การใช้แรงงานหญิงและเด็กโดยกาํหนดลกัษณะงาน  สถานทีทาํงาน  และช่วงเวลาทีหา้มมิใหใ้ชแ้รงงานหญิงและเดก็  ค่าจา้งในวนัทาํงาน  โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งขนัตาํ  และอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือทีตอ้งไดรั้บเมือลูกจา้งไดท้าํงานเกินเวลาทาํงานในส่วนของค่าล่วงเวลา  ค่าทาํงานในวนัหยดุ  และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ  ค่าชดเชยโดยกาํหนดอตัราค่าชดเชยและเงือนไขทีลูกตอ้งไดรั้บเมือถูกเลิกในกรณีปกติและกรณีพิเศษ  สวสัดิการ  โดยกาํหนดหนา้ทีของนายจา้งทีตอ้งเป็น   ผูจ้ดัหาสวสัดิการใหแ้ก่ลูกจา้งตามลกัษณะ  และประเภทของงาน  พร้อมทงัประกาศใหลู้กจา้งทราบ และเงือนไขของการจดัตงัคณะกรรมการสวสัดิการและบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการสวสัดิการ และเงินสะสม  โดยกาํหนดเงือนไขของการส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง เป็นตน้  สาํหรับนกัศึกษาทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นชนัปีที 4 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึงกําลงัจะออกไปเป็นผูใ้ช้แรงงานในตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพการท่องเทียว  การโรงแรม และภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล  รวมทงัสาขาวิชาชีพอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  อาจเป็นเรืองใหม่และเป็นเรืองทีท้าทายทีตอ้งเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการเริมตน้ประสบการณ์ในการทาํงานในสายวิชาชีพทีไดเ้ลือก  แต่สิงต่าง ๆ เหล่านีสามารถเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาไดก่้อน  โดยเฉพาะเรืองสิทธิแรงงาน  หากมีขอ้มูลทีครบถว้น และถูกตอ้งจะส่งผลทีดีต่อการประกอบอาชีพของนกัศึกษาในอนาคต การรับรู้เรืองสิทธิแรงงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ในการพฒันาคุณภาพและการถนอมการใชแ้รงงาน  รวมทงัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย  ทงันีเนืองจากการรับรู้เรืองสิทธิแรงงานเป็นส่วนหนึงทีช่วยให้ลดการเหลือมลาํทางสังคม  ไม่ก่อให้เกิดปัญหารุนแรงด้านแรงงาน  ซึงส่งผลต่อการชะงกัการเจริญเติบโตและการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนันผูวิ้จัยจึงสนใจทีจะศึกษาเรืองการรับรู้สิทธิแรงงานเพือเตรียมตัวสู่โลกอาชีพของนักศึกษา  เพือใชเ้ป็นแนวทางส่งเสริมการรับรู้เรืองสิทธิแรงงาน  และเพือประโยชน์ต่อการพฒันานักศึกษาให้พร้อมสู่ตลาดแรงงาน  อีกทงัสามารถนําความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นการเลือกอาชีพทีเหมาะสมกบัความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  และความตอ้งการของนกัศึกษา รวมทงัสามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 วตัถุประสงค์ของการวจิัย เพือศึกษาการรับรู้เรืองสิทธิแรงงาน  เพือเตรียมตวัสู่โลกอาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรอบแนวคิดการวจิยั       หัวขอ้ทีศึกษาครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ของสิทธิแรงงาน ทีเกียวขอ้งกบัวนั และเวลาในการทาํงาน  วนัหยุด  วนัลา  ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และสวสัดิการ ดงันี            วธิีดําเนินการวิจัย การกําหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ไดแ้ก่  นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลพระนคร ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นชนัปีที  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน  คน (สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  : ออนไลน์)  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี   ราชมงคลพระนคร  ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในชนัปีที  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โดยการสุ่มแบบโควตา   จาก  สาขาวิชา ดงันี สาขาวิชาการท่องเทียว  คน สาขาวชิาการโรงแรม  คน และสาขาวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล  คน   รวมทงัสิน  คน การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจยั  เครืองมือทีใชใ้นการวิจัยครังนี คือ แบบสัมภาษณ์การรับรู้เรืองสิทธิแรงงานเพือเตรียมตวัเขา้สู่โลกอาชีพของนกัศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยมีขนัตอนดงันี 1. ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัสิทธิแรงงาน  พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน  และสญัญาจา้งแรงงาน .   ศึกษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  และครอบคลุมประเด็นกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิแรงงาน หนา้ทีของนายจา้งและลูกจา้ง วนั เวลาในการทาํงาน ค่าตอบแทน รวมทงัสวสัดิการต่างๆ ทีลูกจา้งควรจะไดรั้บตามกฎหมาย .   นาํขอ้มูลทีไดม้าสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยกาํหนดขอบเขตของเนือหาให้ครอบคลุมถึงสิทธิแรงงาน ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน ในด้านต่าง ๆ ดงันี ดา้นวนั – เวลาในการทาํงาน  ดา้นวนัหยุด  ด้านวนัลา          ดา้นค่าตอบแทน  ดา้นสวสัดิการ  และดา้นค่าชดเชย .   นาํขอบเขตของเนือหาทีไดท้งัหมดมาสร้างขอ้คาํถาม  โดยแบ่งแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น  ตอน คือ  

ไม่รู้และไม่เขา้ใจ รู้และเขา้ใจ 
1)วนัและเวลาในการทาํงาน  2)วนัหยดุ   3)วนัลา              4)ค่าตอบแทน   5)ค่าชดเชย         6)สวสัดิการ 

การรับรู้เกียวกบั สิทธิแรงงานของนกัศึกษา 
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        ตอนที  ข้อมูลทัวไปของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ  สาขาวิชาทีศึกษา  ประสบการณ์การทํางาน  ประสบการณ์การเรียนในรายวิชาทีเกียวข้องกับสิทธิแรงงาน  อาทิกฎหมายแรงงาน  สวสัดิการแรงงาน กฎหมายประกนัสงัคม  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายและจริยธรรมในวชิาชีพ เป็นตน้  และช่องทางการรับรู้เรืองสิทธิแรงงาน  ซึงเป็นขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ และซักถามกลับในกรณีเกิดมีขอ้สงสัยเพิมเติมในขอ้คาํถามทีเกียวขอ้งกบัประสบการณ์ทาํงาน  ประสบการณ์การเรียนในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบัสิทธิแรงงาน  และช่องทางการรับรู้เรืองสิทธิแรงงาน  จาํนวน   ขอ้         ตอนที  การรับรู้เรืองสิทธิแรงงานตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานของนกัศึกษา  ครอบคลุมสิทธิแรงงานทงัหมด  ดา้น คือ ดา้นวนั – เวลาในการทาํงาน  ดา้นวนัหยดุ  ดา้นวนัลา  ดา้นค่าตอบแทน  ดา้นสวสัดิการ  ดา้นค่าชดเชย เป็นขอ้คาํถามปลายเปิด  เพือวดัความรู้ความเขา้ใจ  เรืองสิทธิแรงงาน จาํนวน   ขอ้    ตอนที  ขอ้เสนอแนะเพมิเติม เพอืส่งเสริมความรู้ดา้นสิทธิแรงงาน  เป็นขอ้คาํถามปลายเปิด  จาํนวน    ขอ้ .  นาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีสร้างเสร็จแลว้  นาํไปให้ผูเ้ชียวจาํนวน  คน ตรวจสอบและให้คาํแนะนาํ เพือนาํผลมาทีไดม้าวเิคราะห์หาความเทียงตรง (Validity) ซึงมีคาํแนะนาํใหม้ีการปรับแกเ้นือหาใหส้มบูรณ์และถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดในพระราชบัญญตัิคุม้ครองแรงงาน  และครอบคลุมวตัถุประสงค์การวิจยัมากขึนจาํนวน  ขอ้  โดยผูวิ้จยันําคาํแนะนาํดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ขใหม่อีกครังใหถู้กตอ้งและเหมาะสม  .  นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีได้รับการปรับปรุงแลว้ไปทดสอบหาค่าความน่าเชือถือ (Reliability Analysis) โดยทดสอบกบันักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน  ซึงไดค้่าความเชือถือที .   ซึงอยูใ่นระดบัทียอมรับได ้           .  นาํแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีเรียบร้อยแลว้ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขนัตอน ดงันี 1. ติดต่อและประสานงานกบัอาจารยป์ระจาํสาขา และนกัศึกษา  เพือนดัหมายวนัและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ทังในรูปแบบทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยกําหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาเดียวกันมาในวนัเดียวกัน                     เพือสะดวกต่อการสมัภาษณ์เป็นกลุ่มยอ่ย 2. ดาํเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูล ดา้นวนัและเวลายืนยนัการนัดหมายให้เป็นทีแน่นอน  ดา้นสถานเลือกใชห้้องทาํงานเป็นสถานทีในการสัมภาษณ์  เนืองจากปราศจากสิงรบกวนจากภายนอก ดา้นขอ้มูลในการวิจยัและแบบสัมภาษณ์จดัเตรียมเอกสารทงั  ชุดทีเป็นของผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้ขอ้มูล  เพอืเป็นขอ้มูลการสัมภาษณ์เบืองตน้ทงั  ฝ่าย  ดา้นอุปกรณ์บนัทึกเสียงเตรียมความพร้อมเรืองพนืทีในการจดัเก็บขอ้มูล  และแบตเตอรีใหเ้พียงพอในการสมัภาษณ์แต่ละครัง  3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจ ัยได้ดาํเนิน การสนทนากลุ่มกับกลุ่มตวัอย่างตามขอบเขตของเนือหาในแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างดว้ยตนเอง การจดักระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล  ผูว้จิยัไดจ้ดักระทาํขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขนัตอนดงันี  1. นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาแบ่งแยกประเภทของขอ้มูลโดยแยกขอ้มูลเป็น  ส่วน คือ ขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ 2. นาํขอ้มูลเชิงปริมาณ ซึงเป็นขอ้มูลทวัไปของนกัศึกษามาแจกแจงความถีและหาค่าร้อยละ 3. นาํขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซึงเป็นขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัสิทธิแรงงาน โดยเป็นแบบสัมภาษณ์มาทบทวนบนัทึกคาํสัมภาษณ์และการถอดคาํสมัภาษณ์จากการบนัทึกเสียงมาอ่านซาํ เพอืใหเ้กิดความเขา้ใจในการรวบรวมขอ้มูลทีได ้
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4. นาํขอ้มูลทงัหมดมาแยกประเด็นทีสาํคญัๆ ในแต่ละดา้นทีกาํหนดตามขอบเขตโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์โดยละเอียด พร้อมคดัเลือกคาํสมัภาษณ์ทีเกียวขอ้งกบัสิทธิแรงงานในแต่ละดา้นออกมาเรียบเรียงประโยคใหม ่5. นาํคาํสัมภาษณ์ทีมีประโยคหรือขอ้ความทีมีความหมายเหมือนกันหรือใกลเ้คียงกนัมาไวใ้นกลุ่มเดียวกัน           โดยกาํหนดรหสัขอ้มูลตามกลุ่มสนทนากาํกบัคาํสมัภาษณ์ดงักล่าว 6. นําคาํสัมภาษณ์ทีมีการจดักลุ่มและกาํหนดรหัสแลว้มาสรุปเรืองสิทธิแรงงาน ในแต่ละดา้นตามขอบเขต รวมทงัแนวทางการส่งเสริมการรับรู้เรืองสิทธิแรงงาน  สถิติทีใชค้ือ ค่าร้อยละ และการแจกแจงความถี  ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย จากการวจิยั ผูว้จิยัพบประเด็นทีน่าสนใจดงันี 1. ช่องทางการรับรู้เรืองสิทธิแรงงาน พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่รับรู้เรืองสิทธิแรงงานโดยผ่านสือออนไลน์จากเวบ็ไซต ์หรือ เฟชบุ๊ค  ทงันีเนืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลทีเกียวกบัสิทธิแรงงานทีมีเผยแพร่จาํนวนมากบนเวบ็ไซดส์ามารถทาํไดง่้ายและสะดวกสบาย  รวมทงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวทีไหนเวลาใดก็ไดแ้ละกีครังก็ได ้นอกจากนีรูปแบบขอ้มูลทีนกัศึกษาจะไดรั้บมีทงัประเภทเอกสารและสือทีอยูใ่นรูปแบบของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน บทความทางวิชาการ บทความสาระความรู้ ปัญหาคาํถามคาํตอบ สือมลัติมีเดียทีนกัศึกษาสามารถดูและฟังเนือหาไปพร้อม ๆ กนัผา่น YouTube  เป็นตน้ โดยเนือหามีการปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมตลอดเวลาให้มีความทันสมยัทงัจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ              เวบ็ไซดข์องกระทรวงแรงงาน เวบ็ไซด์ของสถาบนัอุดมศึกษา เวบ็ไซดจ์ดัหางาน เวบ็ไซดส์ารานุกรมเสรี เป็นตน้ รองลงมาพบวา่นกัศึกษารับรู้เรืองสิทธิแรงงานจากครูอาจารยแ์ละบุคคลในครอบครัว ทงันีเนืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นแหล่งขอ้มูลทีมีความใกลชิ้ดกบันกัศึกษามาก โดยนักศึกษาสามารถสอบถามขอ้มูลและไดค้าํตอบทนัทีทีสงสัยอยา่งไม่เขินอาย  หรือรู้สึกลาํบากใจในการเขา้ถึง  ซึงจะทาํให้สามารถเขา้ใจได้อยา่งชดัเจนและรวดเร็ว และหากยงัคงมีขอ้สงสัยนกัศึกษาก็สามารถซกัถามต่อใหห้มดขอ้สงสยัไดท้นัทีในการสนทนาเพียงครังเดียว นอกจากนีหากยงัคงมีเรืองทีสงสยัเกิดขึนภายหลงันกัศึกษาก็ยงัคงสามารถกลบัมาซกัถามไดใ้หม่ตลอดเวลา 2. การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนั เวลาในการทาํงาน  2.1   เวลาทาํงานปกติของลูกจา้งในแต่ละวนั  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เรือง เวลาทาํงานปกติ   และเวลาพักระหว่างวนัทํางานปกติของลูกจ้าง  ทังนีเนืองจากเป็นเรืองพืนฐานทัวไปทีนักศึกษาสามารถรับรู้จากประสบการณ์เกียวกบักฎระเบียบขอ้บังคบัในการจา้งงานจากประสบการณ์ในการทํางานพิเศษ  และทาํงานประจาํในระหว่างทีศึกษาอยู ่ แต่สิงทีนกัศึกษาขาดการรับรู้คือ  จาํนวนชวัโมงการทาํงานปกติทีสามารถคาํนวณชวัโมงการทาํงานเป็นสัปดาห์ได้  ทงันีอาจเป็นเพราะจากประสบการณ์การทาํงานของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นการทาํงานทีมีการกาํหนดชวัโมงการทาํงานเป็นรายวนัในแต่ละครังของการทาํงาน ในส่วนของเวลาพกัระหวา่งการทาํงานนกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงสิทธิเวลาพกัระหว่างวนัไม่น้อยกวา่  ชวัโมง หลกัจากการทาํงานมาแลว้ไม่เกิน  ชวัโมง  แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดของช่วงเวลาพกัทีสามารถแบ่งช่วงเวลาพกัไดค้ราวละไม่นอ้ยกวา่  นาที เนืองจากนักศึกษามีความเขา้ใจวา่การพกันันจะต้องได้รับการพักในคราวเดียวกัน ทังนีจากประสบการณ์ในการทํางานนายจ้างหรือหัวหน้างานมกัให้นกัศึกษาคราวเดียวและส่วนใหญ่จะไดพ้กัช่วงเวลา .  – 12.00 น. หรือ .  – 13.00 น.รวมทงัช่วงเวลาพกัก่อนเริมทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติ  หากตอ้งทาํงานมากกว่า  ชวัโมง จะตอ้งไดรั้บการพกัก่อน  นาที ก่อนเริมทาํงานล่วงเวลา  ซึงนกัศึกษาทงัหมดยงัไม่มีประสบการณ์ในการทาํงานในลกัษณะดงักล่าวโดยตรง  .    การทาํงานล่วงเวลา หรือการทาํงานในวนัหยดุ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรืองลกัษณะการทาํงานล่วงเวลาหรือการทาํงานในวนัหยดุทีจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากลูกจา้งก่อน  และการกาํหนดเวลาทาํงานตอ้งไม่
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เกินสัปดาห์ละ  ชัวโมง ทังนีเนืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเขา้ใจว่าการกําหนดช่วงเวลาในการทาํงานหรือการทาํงานในวนัหยดุเป็นสิทธิโดยพนืฐานของนายจา้งซึงสามารถกระทาํได ้หากเห็นวา่มีความจาํเป็นต่อหน่วยงานหรือองคก์รหรือสถานประกอบการ  เช่น หน่วยงานอยู่ในช่วงขาดกาํลงัคนในการให้บริการ  หน่วยงานอยูใ่นช่วงปิดงบประมาณ  การผลิตสินคา้ขององคก์รไม่สามารถผลิตทนัต่อกาํหนดการส่งสินคา้แก่ลูกคา้  เป็นตน้  จึงไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้งก่อน  นอกจากนียงัมีนกัศึกษาบางส่วนคิดว่าหากลูกจา้งปฏิเสธไม่ทาํงานล่วงเวลา  หรือทาํงานในวนัหยดุตามคาํสังของนายจา้งจะส่งผลต่อการจา้งงาน  สาํหรับจาํนวนชวัโมงทาํงานเกินเวลาทาํงานปกติในวนัทาํงานและในวนัหยดุ และการทาํงานในวนัหยดุตอ้งไม่เกินสัปดาห์ละ  ชวัโมง นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรืองนี เนืองจากนกัศึกษาเห็นวา่ไม่สาํคญัวา่กฎหมายกาํหนดจาํนวนชวัโมงไวอ้ยา่งไร  หากมีระยะเวลาในการทาํงานเพมิจะส่งผลใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนเพมิขึนตามไปดว้ยจึงไม่ให้ความสนใจในขอ้กาํหนดดงักล่าว อีกทงัเป็นรายละเอียดปลีกย่อยทีน้อยคนจะรับรู้ได้จากประสบการณ์การทาํงานพิเศษ    3.   การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัหยดุ  3.1 วนัหยดุประจาํสปัดาห์  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่รับรู้เรืองวนัหยุดประจาํสัปดาห์ ซึงนายจา้งและลูกจา้งสามารถตกลงกนัล่วงหนา้ได ้ โดยให้มีวนัหยดุประจาํสัปดาห์วนัใดก็ได ้ซึงตอ้งมีไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  วนั นอกจากนีนักศึกษายงัทราบและเขา้ใจเรืองของวนัหยุดประจาํสัปดาห์ว่าไม่จาํเป็นตอ้งตรงกบัวนัหยุดราชการ คือ วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์แต่สิงทีนกัศึกษาขาดการรับรู้เรืองวนัหยดุ คือวนัหยดุสาํหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในทีทุรกนัดาร งานประมง งานดบัเพลิง หรืองานอืน ๆ ตามทีกฎกระทรวงกาํหนด นายจา้งจะตกลงกนัล่วงหนา้ใหส้ะสมและเลือนวนัหยดุประจาํสัปดาห์ไปเมือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน  สัปดาห์ติดต่อกนั ทงันีเนืองจากลกัษณะงานดงักล่าวเป็นลกัษณะงานเฉพาะตวัทีมีคุณสมบตัิแตกต่างจากงานอืน ๆ ทีสามารถทาํให้สาํเร็จ  หรือสินสุดไดภ้ายในแต่ละวนั หรืองานทีสามารถรอให้ทาํต่อไดใ้นวนัรุ่งขึน  หรืองานทีตงัอยูใ่นสถานทีทีสามารถทาํให้สามารถเขา้-ออกไดโ้ดยสะดวก เป็นตน้ ซึงนักศึกษาไม่อาจสามารถรับรู้ไดจ้ากประสบการณ์ในการทาํงาน  หรือจากการซักถามจากบุคคลอืน ๆ ทีนักศึกษาใกล้ชิด  และคาดวา่จะสามารถใหค้าํตอบแก่นกัศึกษาไดท้นัที  อีกทงังานลกัษณะดงักล่าวอยูน่อกเหนือความสนใจทีจะก่อให้เกิดสิงเร้าทีดึงดูดความสนใจของนักศึกษาในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ประกอบกับนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์เรียนในรายวิชาทีเกียวขอ้งกบัวิชาสิทธิแรงงาน  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐยา  จนัทร์คง (  : - ) ศึกษาเรือง การรับรู้สิทธิแรงงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.  ของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐ พบวา่เรืองทีนกัศึกษารับรู้น้อยทีสุดด้านวนัหยุดคือ ลูกจ้างทีทํางานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานทีทุรกันดารหรืองานอืนตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงอาจตกลงกบันายจา้งเพือสะสมวนัหยดุประจาํสัปดาห์และเลือนไปหยดุเมือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งอยูใ่นระยะเวลา  สัปดาห์ติดต่อกนั  .  วนัหยดุประเพณี  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ เรืองวนัหยดุประเพณีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ปีละ  วนั โดยรวมวนัหยดุแรงงานแห่งชาติ ทงันีเนืองจากนกัศึกษามีความเขา้ใจวา่วนัหยดุประเพณี เป็นวนัหยดุตามปฏิทินราชการประจาํปี ซึงประกอบด้วยวนัหยุดทางศาสนา วนัหยุดตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวนัหยุดทีเกียวขอ้งกบัชาติและพระมหากษตัริย ์โดยไม่สนใจว่าจะมีจาํนวนทังหมดกีวนัต่อปี  และเป็นสิงทีนายจ้างตอ้งให้ลูกจา้งได้หยุดตามปฏิทินราชการ  .  วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ เรืองสิทธิการหยุดพกัผ่อนประจาํปี                มีเงือนไขตอ้งเป็นลูกจา้งทีทาํงานติดต่อกนัครบ  ปี จึงจะมีสิทธิใชสิ้ทธิวนัหยดุพกัผ่อนประจาํปีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ  วนั  โดยส่วนใหญ่มีความเขา้ใจว่าการหยุดพกัผ่อนประจาํปีขึนอยู่กับขอ้กาํหนดในการจ้างของนายจา้งแต่ละรายทีสามารถกาํหนดขึนเองตามลกัษณะของสถานประกอบการ  ทงันีเนืองจากเงือนไขต่างๆ ทีเกียวกบัวนัหยดุพกัผ่อนประจาํปีเป็นเรืองเฉพาะตวัและมีรายละเอียดปลีกยอ่ยทีตอ้งศึกษาเพมิเติม 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  659  
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 4.  การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัลา  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัลา  ทีลูกจา้งสามารถขอใชสิ้ทธิการลาไดต้ามความจาํเป็นในกรณีต่าง ๆ  ตามประเภทของการลา  และตามจาํนวนวนัลาของแต่ละประเภททงัหมด  ประเภทประกอบดว้ย  สิทธิการลาป่วย  ปีไดไ้ม่เกิน  วนัทาํงาน โดยการลาป่วยตงัแต่  วนัขึนไป นายจา้งสามารถกาํหนดใหลู้กจา้งตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชนั  ได ้ สิทธิการลาคลอดก่อนและหลงัคลอดครรภห์นึงไม่เกิน  วนัของลูกจา้งหญิง โดยให้นบัรวมวนัหยดุทีมีระหวา่งวนัลา  และนายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งตลอดระยะเวลาทีลา แต่ไม่เกิน  วนั  สิทธิการลากิจเพือกิจธุระอนัจาํเป็นไดต้ามระเบียบของบริษทั  สิทธิการลาเพือรับราชการทหารในการเรียกพลเพือตรวจสอบ เพือฝึกวิชาทหารหรือ  เพอืทดสอบความพร้อม โดยลาไดเ้ท่ากบัจาํนวนวนัทีทางการทหารเรียก และไดรั้บค่าจา้งตลอดเวลาทีลาแต่ไม่เกิน  วนัต่อปี จากประเภทการลาทงัหมด  ประเภท  โดย  ประเภทการลาทีนกัศึกษาขาดการรับรู้ คือ สิทธิการลาเพือทาํหมนัไดต้ามระยะเวลาทีแพทยก์าํหนด และสิทธิการลาเพือฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถไดไ้ม่เกิน  วนัต่อปี  ทงันีเนืองจากรายละเอียดทีเกียวขอ้งกบัการลาทงั  ประเภทเป็นเรืองเฉพาะตามทีกฎหมายกาํหนด โดยเฉพาะเรืองสิทธิการลาเพอืทาํหมนัซึงเป็นเรืองไกลตวันกัศึกษาเป็นอยา่งมาก  และหลายคนยงัมีขอ้คาํถามกลบัวา่ “การลาแบบนีสามารถลาไดจ้ริง ๆ เหรอไม่น่าจะลาได”้ หรือ “ถา้จะทาํหมนัควรใชล้าป่วยหรือไม่ก็ลากิจ” รวมทงัเรืองสิทธิการลาเพอืฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ ไดไ้ม่เกิน  วนัต่อปี นกัศึกษาส่วนใหญ่คิดวา่การฝึกอบรมเป็นหนา้ทีของหน่วยงาน  และหรือสถานประกอบการ  และหรือนายจา้งตอ้งเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมให้อยูแ่ลว้จึงไม่จาํเป็นตอ้งลา  จึงทาํให้ทราบวา่นกัศึกษาไม่เขา้ใจ  เรืองสิทธิการลาดงักล่าวทีลูกจา้งเด็กสามารถขอลาเพอืเขา้อบรมเพอืพฒันาความรู้ความสามารถ  ซึงทางหน่วยงานราชการจดัใหน้อกเหนือจากการจดัฝึกอบรมโดยนายจา้ง 5.  การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นค่าตอบแทน  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เรืองสิทธิแรงงานดา้นค่าตอบแทนในส่วนทีเกียวขอ้งกบัค่าจา้งทีลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บไม่น้อยกวา่อตัราค่าจา้งขนัตาํ  ซึงสามารถคาํนวณจ่ายตามระยะเวลาการทาํงานปกติเป็นรายชวัโมง รายวนั รายสัปดาห์ หรือระยะเวลาอืน  รวมทงัสิทธิทีจะได้ค่าจ้างกรณีมาทาํงานในวนัหยุดประจาํสัปดาห์และวนัหยดุตามประเพณี ทงันีเนืองจาก  เรืองค่าตอบแทนจากการทาํงานเป็นเรืองทีคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ  และมีความตอ้งการเป็นลาํดบัตน้ ๆ  ส่งผลต่อการตอบสนองการรับรู้ในภาพรวมของนกัศึกษาใหมี้ความตงัใจในการรับรู้ไดดี้ (กนัยา  สุวรรณแสง.   : 127)  โดยนายจา้งตอ้งจ่ายค่าตอบแทนอยา่งเท่าเทียมกนัสาํหรับลูกจา้งชายและลูกจา้งหญิงทีมีการทาํงานทีมีการทาํงานลกัษณะเดียวกนัและตอ้งจ่ายตามทีตกลงกนัไวน้อกจากนี พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรืองการคาํนวณค่าจ้างซึงสามารถคาํนวณตามลกัษณะผลงานทีลูกจ้างทาํในเวลาทาํงานได ้และอตัราค่าจา้งต่อชวัโมงทีลูกจา้งจะไดรั้บกรณีลูกจา้งมาทาํงานเกินเวลาในวนัทาํงานปกติตอ้งไดรั้บค่าล่วงเวลาไม่นอ้ยกวา่ .  เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง  ในกรณีทีลูกจา้งมาทาํงานในวนัหยดุสาํหรับลูกจา้งทีมีสิทธิไดรั้บค่าทาํงานในวนัหยดุจะไดรั้บค่าทาํงานในวนัหยุดไม่นอ้ยกวา่  เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง  สาํหรับลูกจา้งทีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุจะไดรั้บค่าทาํงานในวนัหยุดไม่น้อยกว่า  เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง  ในกรณีลูกจ้างทาํงานเกินเวลาทาํงานในวนัหยุดตอ้งได้รับค่าล่วงเวลาในวนัหยดุไม่นอ้ยกว่า  เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง  รวมทงัขาดการรับรู้เรืองวิธีการจ่าย สถานทีจ่าย  วนัและเวลาทีจ่ายตอ้งระบุอยา่งชดัเจน  ทงันีเนืองจาก  เรืองทีเกียวกบัอตัราค่าตอบแทนทีจะไดรั้บจากการทาํงานในแต่ละกรณีของการทาํงาน  นอกเหนือจากการทาํงานในเวลาปกติมีอตัราทีกาํหนดแตกต่างกันในแต่ละกรณีตามเงือนไขของเวลาและลกัษณะของลูกจา้ง  ซึงเป็นเรืองทียากเกินกวา่ทีจะรับรู้ไดโ้ดยตรงจากการประสบการณ์การทาํงานพเิศษของนกัศึกษา  ทงันีเนืองจากลกัษณะของการทาํงานพิเศษจะมีการกาํหนดอตัราค่าจา้งขนัตาํตามทีกฎหมายไดก้าํหนดไวเ้บืองตน้  โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่จะได้ค่าจา้งตามทีกฎหมายกาํหนด  ดังนนัจึงส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถทราบถึงลกัษณะและรายละเอียดทีเกียวขอ้งกบัอตัราค่าจา้งทีตอ้งไดรั้บในกรณีการทาํงานเกินเวลาในวนัทาํงานปกติ  การทาํงานในวนัหยดุ และการทาํงานเกินเวลาทาํงานในวนัหยดุ 
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 6.  การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นสวสัดิการ  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรืองสิทธิแรงงานดา้นสวสัดิการในส่วนทีเกียวขอ้งกบัประเภท และมาตรฐานของสวสัดิการตามทีกฎหมายกาํหนดให้นายจา้งเป็นผูจ้ดัหาตามลกัษณะของงานแต่ละประเภท  รวมทงัสิทธิในการจดัตงักรรมการสวสัดิการร่วมกบันายจา้ง  ซึงตอ้งมีลูกจา้งร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย  คน สําหรับสถานประกอบกิจการทีมีลูกจา้งตงัแต่  คนขึนไป  ทังนีเนืองจากประเภทและมาตรฐานตามลกัษณะงานดังกล่าวเป็นส่วนของรายละเอียดปลีกยอ่ยตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละงาน  ซึงประสบการณ์การทาํงานของนกัศึกษาส่วนใหญ่ทีเคยทาํงานเป็นงานบริการทวัไป  งานขาย  งานตอ้นรับ  ผูช่้วยหัวหนา้นาํเทียว เป็นตน้ ซึงนายจา้งไดจ้ดัสวสัดิการพนืฐานทวัไปเป็นอยา่งดี  จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาส่วนใหญ่ทราบดีวา่นายจา้งตอ้งเป็นผูจ้ดัการสวสัดิการใหแ้ก่ลูกจา้ง และตอ้งปิดประกาศให้ทราบทวักนั  ส่วนการจดัตงัคณะกรรมการสวสัดิการเป็นเรืองทีไกลตวัสาํหรับนกัศึกษาทีจะรับรู้ขอ้มูล  ข่าวสารผ่านสือต่าง ๆ รวมทงัความสนใจในการซกัถาม  หรือการคน้หาขอ้มูล  เนืองจากความสนใจในการใช้ขอ้มูลดงักล่าว  เพอืวตัถุประสงคใ์นการเปลียนแปลงแกไ้ขสภาพการจา้งงานของนกัศึกษษยงัไม่เกิดขึน  .  การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นค่าชดเชย  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรือง สิทธิแรงงานดา้นค่าชดเชยในส่วนทีเกียวขอ้งกบัอตัราค่าชดเชยทีลูกจา้งจะไดรั้บตามสิทธิของอายงุานทีไดท้าํงานร่วมกบันายจา้งตามทีกฎหมายกาํหนด  กรณีเลิกจา้งทีนายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจา้งตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานตามมาตรา   กรณีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษในกรณีทีนายจา้งเลิกจ้างเนืองจากยา้ยสถานประกอบการ  และกรณีปรับปรุงสถานประกอบการ  ทังนีเนืองจากเรืองทังหมดมีเนือหาทีซับซ้อน  และมีรายละเอียดในส่วนขอ้กาํหนดทางกฎหมายทียากต่อทาํความเขา้ใจดว้ยตนเองจากประสบการณ์การทาํงานพิเศษ  หรือการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ผ่านสือออนไลน์  สือโทรทศัน์ทีนักศึกษาจะตอ้งทําเขา้ใจในรายละเอียดปลีกย่อยของวิธีการนับอายุการทาํงาน  หรือลกัษณะของการกระทําความผิดทีนายจา้งสามารถบอกเลิกจา้งไดโ้ดยทีไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจา้ง  ซึงจากการสัมภาษณ์ในหลาย ๆ กรณีศึกษา อาทิ การทุจริตต่อหน้าที หรือการกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง นักศึกษามีความคิดเห็นวา่ตอ้งเป็นการกระทาํผิดในคราวเดียวกนัทัง  กรณี และตอ้งเป็นความผิดทีร้ายแรง  หรือลกัษณะการกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนา  นักศึกษาไม่เขา้ใจถึงรูปแบบและลกัษณะพฤติการณ์การกระทาํผิดวา่อยา่งไรถึงเรียกวา่เป็นความผิดอาญา  หรือการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจา้งไดรั้บความเสียหายอย่างร้ายแรง  นักศึกษาไม่เขา้ใจว่าพฤติการณ์ใดบา้งทีถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อ  พฤติการณ์ใดบา้งทีไม่ถือวา่เป็นการประมาทเลินเล่อ  อีกทงัสือต่าง ๆ ทีนาํเสนอขอ้มูล  ข่าวสารเรืองสิทธิแรงงานทีเกียวขอ้งกบัค่าชดเชยส่วนมากจะใหค้วามรู้เชิงวิชาการ  ภาษาทีใชส่้วนใหญ่เป็นภาษาทางการทีมีคาํศพัทเ์ฉพาะทางดา้นกฎหมาย  ซึงส่งผลต่อการรับรู้  และทาํความเขา้ใจในเนือหาขอ้มูล  ข่าวสารดงักล่าว ประกอบกบัสือต่าง ๆ มีลกัษณะการสือสารทางเดียวทีนักศึกษาไม่สามารถซักถามเมือมีขอ้สงสัยในเนือหา รวมทังการทําเขา้ใจในกรณีการเลิกจ้างกรณีนายจ้างยา้ยสถานประกอบการ  และกรณีนายจา้งปรับปรุงสถานประกอบการทีตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษ  ซึงมีขอ้กาํหนดทางกฎหมายทีละเอียดและซับซ้อนยากต่อทาํความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง  หรือซักถามบุคคลในครอบครัว  ครู  อาจารยที์นักศึกษาใกล้ชิดเช่นกนั  ทงันีเนืองจากรูปแบบ และลกัษณะพฤติการณ์ทีก่อให้เกิดการกระทาํความผิดมีความละเอียดอ่อนในการตีความ รูปแบบความผิดเดียวกนัอาจจะมีลกัษณะความร้ายแรงแตกต่างกนัขึนอยูก่บัพฤติการณ์  และบริบทของการกระทาํ ณ ขณะนนั  ซึงตอ้งตีความออกเป็นรายกรณี  ดงันนับุคคลทีสามารถใหค้วามกระจ่างในขอ้สงสยัต่าง ๆ ในกรณีการเลิกจา้งทีนายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจา้งตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงานตามมาตรา  ตอ้งเป็นผูที้ความรู้ดา้นกฎหมายแรงงาน  หรือสิทธิแรงานโดยตรงจึงจะช่วยคลายความสงสยัและใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี     
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สรุปผลการวจิัย 1. ขอ้มูลทวัไปของนกัศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ . ) กาํลังศึกษาใน  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเทียว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล (ร้อยละ .  ร้อยละ .  และร้อยละ .  ตามลาํดบั) และมีประสบการณ์ในการทาํงานพิเศษ (ร้อยละ . )   นอกจากนีนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนในรายวิชาทีเกียวขอ้งกบัวิชาสิทธิแรงงาน (ร้อยละ . )  และช่องทางทีทาํให้นักศึกษารับรู้เรืองสิทธิแรงงานมากทีสุด คือ การรับรู้ผ่านสือออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์หรือ เฟชบุ๊ค (ร้อยละ . ) รองลงมา คือ สือโทรทศัน์ (ร้อยละ . ) และครู อาจารย ์และบุคคลในครอบครัว (ร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั) 2. การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนั เวลาในการทาํงาน  พบว่านกัศึกษาทงัหมดมีการรับรู้  ดา้นวนัเวลาในการทาํงานปกติของลูกจา้งในแต่ละวนัตอ้งไม่เกินวนัละ  ชวัโมง และเวลาพกัระหว่างการทาํงานปกติ ตอ้งมีเวลาพกัไม่น้อยกวา่  ชวัโมง (ร้อยละ .  ร้อยละ .  ตามลาํดับ)  นอกจากนีพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรืองการทํางานล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุ ตอ้งไดรั้บยินยอมจากลูกจา้งก่อน (ร้อยละ . )  และมีการกาํหนดจาํนวนชวัโมงทาํงาน ตอ้งไม่เกินสปัดาห์ละ  ชวัโมง  (ร้อยละ . ) 3. การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัหยดุ  พบวา่นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัหยดุทีเกียวกบัการกาํหนดวนัหยุดประจาํสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ  วนั  ซึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์(ร้อยละ . ) นอกจากนี พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรืองวนัหยุดสําหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในทีทุรกนัดาร งานประมง งานดบัเพลิง หรืองานอืน ๆ ตามทีกฎกระทรวงกาํหนด  ซึงนายจา้งและลูกจา้งอาจตกลงกนัล่วงหนา้ใหส้ะสมและเลือนวนัหยดุประจาํสัปดาห์ไปเมือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งอยูใ่นระยะเวลา ไม่เกิน  สัปดาห์ติดต่อกนั  (ร้อยละ . )  วนัหยดุประเพณี ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ปีละ  วนั  โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ (ร้อยละ . )  และสิทธิหยดุพกัผ่อนประจาํปีไม่นอ้ยกวา่  หากทาํงานติดต่อครบ  ปี (ร้อยละ . )   4. การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัลา  พบวา่นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัลาทีเกียวกบัสิทธิของการลาป่วย  ซึงลูกจา้งสามารถใชสิ้ทธิในการลาไดเ้ท่าทีป่วยจริง  และหากลาตงัแต่  ขึนไปจาํเป็นตอ้งแสดงใบรับรองแพทย ์แผนปัจจุบนัชนั  (ร้อยละ . )   สิทธิการลาคลอดของลูกจา้งหญิง  ซึงมีสิทธิลาคลอดก่อนและหลงัคลอดครรภ์หนึงไม่เกิน  วนั โดยนบัรวมหยดุทีมีระหวา่งลา (ร้อยละ . )  และสิทธิการลากิจเพือประกอบกิจธุระส่วนตวัทีจาํเป็น (ร้อยละ . ) สําหรับสิทธิการลาเพือรับราชการทหารในการเรียกพลเพือตรวจสอบ เพือฝึกวิชาทหารหรือเพือทดสอบความพร้อมโดยลาไดเ้ท่ากบัจาํนวนทีทางการเรียกและยงัไดรั้บค่าจา้งตลอดเวลาทีลาแต่ไม่เกิน  วนัต่อปี  พบว่ามีเพียงนกัศึกษาบางส่วนเท่านนัทีรับรู้เรืองดงักล่าว (ร้อยละ . )  นอกจากนีพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรืองสิทธิการลาเพือทําหมันได้ตามระยะเวลาทีแพทย์กําหนด (ร้อยละ . ) และสิทธิการลาเพือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกาํหนดในกฎกระทรวง  ซึงจะไดไ้ม่เกิน  วนัต่อปี  (ร้อยละ . ) 5. การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นค่าตอบแทน  พบว่านักศึกษาทงัหมดมีการรับรู้สิทธิแรงงานด้านค่าตอบแทนทีเกียวกับค่าจา้งทีลูกจ้างมีสิทธิได้รับไม่น้อยกว่าอตัราค่าจา้งขนัตาํตามทีรัฐกาํหนด  (ร้อยละ . )  นอกจากนี  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้  เรืองการคาํนวณจ่ายค่าจ้างว่าสามารถคาํนวณตามระยะเวลาการทํางานได้ โดยนายจ้างสามารถจ่ายค่าจา้งตามระยะเวลาการทาํงานไดเ้ป็นรายชวัโมง รายวนั หรือรายสปัดาห์ (ร้อยละ . )  โดยนายจา้งตอ้งจ่ายค่าตอบแทนอยา่งเท่าเทียมกนัสาํหรับลูกจา้งชายและลูกจา้งหญิงทีมีการทาํงานลกัษณะเดียวกนั  และตอ้งจ่ายตามทีตกลงกนัไว ้(ร้อยละ . )  และรวมทงัสิทธิทีจะไดค้่าจา้งหากมาทาํงานในวนัหยดุประจาํสัปดาห์  และวนัหยดุตามประเพณี  (ร้อยละ . )  นอกจากนี พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรืองการคาํนวณค่าจา้งซึงสามารถคาํนวณตามลกัษณะผลงานที
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ลูกจา้งทาํในเวลาทาํงานได ้และอตัราค่าจา้งต่อชวัโมงทีลูกจา้งจะไดก้รณีลูกจา้งมาทาํงานเกินเวลาทาํงานปกติของวนัทาํงาน  ซึงตอ้งไดรั้บค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า .  เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง  (ร้อยละ . )  กรณีลูกจา้งมาทาํงานในวนัหยุดสาํหรับลูกจา้งทีมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ  ซึงตอ้งไดรั้บค่าทาํงานในวนัหยดุไม่นอ้ยกวา่  เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง  สาํหรับลูกจา้งทีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ ตอ้งไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุไม่น้อยกวา่  เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง (ร้อยละ . )  กรณีลูกจา้งมาทาํงานในวนัหยดุเกินเวลาทาํงานปกติของวนัทาํงานตอ้งไดรั้บค่าล่วงเวลาในวนัหยุดไม่นอ้ยกวา่  เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง (ร้อยละ . )  รวมทงัขาดการรับรู้เรืองวธีิการจ่าย สถานทีจ่ายวนัและเวลาทีตอ้งระบุอยา่งชดัเจน  (ร้อยละ . )  6.  การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นสวสัดิการพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานดา้นสวสัดิการทีเกียวขอ้งกบันายจา้งทีตอ้งจดัสวสัดิการตามทีกฎหมายกาํหนด  มิเช่นนนัถือวา่ผิดกฎหมายโดยตอ้งปิดประกาศ ณ สถานทีทาํงานของลูกจา้ง   (ร้อยละ . ) นอกจากนี พบวา่ นักศึกษาทงัหมดขาดการรับรู้เรืองรายละเอียดของสวสัดิการทีตอ้งได้รับตามประเภท  และมาตรฐานทีกฎหมายกาํหนดตามลกัษณะงานแต่ละประเภทวา่ประกอบดว้ยสวสัดิการใดบา้ง (ร้อยละ . )  และสิทธิการจดัตงัคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการทีมีลูกจา้งตงัแต่  คนขึนไป (ร้อยละ 100.00) 7.   การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นค่าชดเชย  พบวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่ ขาดการรับรู้สิทธิแรงงานดา้นค่าชดเชยในทุกกรณีตงัแต่ความหมายและเงือนไขของค่าชดเชยซึงหมายถึง ค่าตอบแทนทีนายจา้งจะตอ้งจ่ายให้แก่ลูกจา้งในกรณีทีถูกบอกเลิกจา้งโดยไม่มีความผิดตามมาตรา   นอกเหนือจากเงินประเภทอืนทีนายจา้งตกลงจา่ยใหแ้ก่ลูกจา้ง (ร้อยละ . ) ดงันี หากลูกจา้งทุจริตต่อหนา้ทีหรือกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง (ร้อยละ 83.33)  หากลูกจา้งจงใจทาํให้นายจา้งไดรั้บความเสียหาย (ร้อยละ 66.67)   หากลูกจา้งประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง (ร้อยละ 75.00)   หากลูกจา้งฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน หรือระเบียบ หรือคาํสงัของนายจา้งอนัชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม  และนายจา้งไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้  เวน้แต่ในกรณีทีร้ายแรงนายจา้งไม่จาํเป็นตอ้งตกัเตือน  ซึงหนงัสือเตือนนนัให้มีผลบงัคบัไดไ้ม่เกิน  ปี นับแต่วนัทีลูกจา้งไดก้ระทาํผิด (ร้อยละ 83.33)  และหากลูกจ้างละทิงหน้าทีเป็นเวลา  วนัทาํงานติดต่อกนั  ไม่วา่จะมีวนัหยุดคนัหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอนัสมควร (ร้อยละ 75.00)  อตัราค่าชดเชยทีลูกจา้งจะได้รับตามสิทธิของอายุงาน หากลูกจา้งซึงทาํงานครบ  วนั แต่ไม่ครบ  ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากับค่าจา้งอตัราสุดทา้ย  วนั  หากลูกจา้งซึงทาํงานครบ  ปี แต่ไม่ครบ  ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย  วนั  หากลูกจา้งซึงทาํงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 180 วนั  หากลูกจา้งซึงทาํงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 240 วนั และลูกจา้งซึงทาํงานครบ 0 ปีขึนไป มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30  วนั (ร้อยละ 83.33)  ในกรณีนายจา้งตอ้งยา้ยสถานประกอบการ นายจา้งตอ้งแจง้ล่วงหนา้ใหแ้ก่ลูกจา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  วนัก่อนยา้ยสถานประกอบการ  หากลูกจา้งไม่ประสงคจ์ะไปทาํงานดว้ย ลูกจา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งไดโ้ดยไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ของอตัราค่าชดเชยปกติ (ร้อยละ . )  ถา้นายจ้างไม่แจง้ให้ลูกจา้งทราบถึงการยา้ยสถานประกอบการล่วงหน้า นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย  วนั (ร้อยละ . )  รวมทังในกรณีนายจ้างต้องปรับปรุงสถานประกอบการ  นายจา้งตอ้งแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วนั  ถา้นายจา้งไม่แจ้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย  วนั ในกรณีลูกจา้งถูกเลิกจา้งกรณีปรับปรุงสถานประกอบการ  หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ  ปีขึนไป  นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิมขึนจากค่าชดเชยปกติ  ซึงลูกจา้งนนัมีสิทธิไดรั้บอยูแ่ลว้ไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดท้าย  วนัต่อการทาํงานครบ 1 ปี  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทาํงาน  วนัสุดท้ายต่อการทาํงาน ครบ  ปี  แต่ไม่เกิน  วนั (ร้อยละ 91.67)    
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กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีสนบัสนุนทุนในการวจิยัครังนี เอกสารอ้างองิ กระทรวงแรงงาน.  2552.  สิทธิตามกฎหมาย แรงงาน.  แหล่งทีมา: http://www.mol.go.th/employee/rihgt_labor         %20low, 29  มกราคม 2559. กนัยา  สุวรรณแสง.  .  จิตวทิยาทวัไป = General psychology. พิมพค์รังที , กรุงเทพฯ, รวมสาส์น. เกษมสนัต ์ วลิาวรรณ.  2545.  คาํอธิบายกฏหมายแรงงาน.  พิมพค์รังที 5. กรุงเทพฯ, วญิ ูชน.  ณกฤช  เศวตนนัท.์  .  รายได้ และ ค่าครองชีพ AEC.  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์.  แหล่งทีมา: https://www.    prachachat.net /news_detail php?newsid=1456978639,  กนัยายน . ณฐัยา  จนัทร์คง.  .  การรับรู้สิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  ของนักศึกษาใน     มหาวทิยาลัยของรัฐ. กรุงเทพฯ,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท ี ) พ.ศ.  . . แหล่งทีมา: http://www.parameelaw.com/images.        /column_1290753532/%28%202%  29%202551.pdf,  ตุลาคม   พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ) พ.ศ. . . แหล่งทีมา:  http://www. parameelaw.com/images        /column_1290755472/%283%29%20%202551%20.pdf,  12 ตุลาคม 2559. พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท ี ) พ.ศ. . .  แหล่งทีมา: http://www. parameelaw.com/images /column_1295322202/2553%20%281%29.pdf,  ตุลาคม  . พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. . . แหล่งทีมา: http://www.parameelaw.com /images/column_ 1290745609/2541.pdf, 12 ตุลาคม 2559. พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  ฉบับแก้ไข พ.ศ. .  . แหล่งทีมา: http:/www.labour.go.th/th /doc/law/labour_ protection_2541_new.pdf,  มิถุนายน   พระราชบัญญัตแิรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. . . แหล่งทีมา: http://www.parameelaw.com/ images/column_ 1291717480/2518.pdf,  ตุลาคม . สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน. .  สถิตนิักศึกษาปัจจุบัน- - .  แหล่งทีมา:  http://regis.rmutp.ac.th /wpcontent/uploads/ 2017/01/ %E0% 99-2559-2-%B8%9B.pdf,  กุมภาพนัธ์ . Crobach, Lee J. 1970.  Essentials of Psychological Testing.  3 rd ed.  New York ,Harper.         
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การวเิคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในวรรณกรรม เรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ์ The Analysis of Translation Strategies from English into Thai in  The Har ry Potter  and The Philosopher’s Stone Novel  กิจจาณฏัฐ ์ตงัจิตนุสรณ์ *  และ  นดัดา ณ วรรณดร  Kitjanat Tangjitnusorn1*   and  Nadda Na Wandon2  บทคัดย่อ   การวิจัยนีมีวตัถุประสงคเ์พือวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยทีใชใ้นวรรณกรรม เรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ประพนัธ์โดย J. K. Rowling แปลเป็นภาษาไทย             โดย สุมาลี บาํรุงสุข โดยยดึหลกัการแปลของ สุพรรณี ปินมณี กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยันี ประกอบดว้ยเนือเรืองจากนวนิยายตน้ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปลภาษาไทย ตอนที   และ  จาํนวนทงัสิน ,  ประโยค โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ ) แบบบนัทึกการถอดความ ประโยคภาษาองักฤษและประโยคแปลเป็นภาษาไทย และ ) ตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปล วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยทีพบมากทีสุด  อนัดับแรก คือ ) การใช้คาํยืม จาํนวน  ประโยค (44.38%) 2) การเทียบเคียงความหมายตอ่ความหมาย จาํนวน 437 ประโยค ( . %) และ 3) การใชค้าํทีสัมพนัธ์กนั จาํนวน 76 ประโยค (5.37%) ทงันียงัไดค้น้พบกลวธีิการแปลอืนๆ เพิมเติมนอกเหนือจากหลกัการแปลของ สุพรรณี ปินมณี จาํนวน 5 ชนิด คือ 1) การเพมิเติมขอ้ความ จาํนวน 106 ประโยค (7.50%) 2) การละไวไ้ม่แปล จาํนวน 44 ประโยค (3.11%) 3)  การใชค้าํแสดงอารมณ์ จาํนวน 42 ประโยค (2.97%) 4) การแปลสาํนวน จาํนวน 23 ประโยค (1.63%) และ 5) การใชค้าํแสลง จาํนวน 6 ประโยค (0.42%)  คาํสําคญั : กลวธีิการแปล, การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย, วรรณกรรม, แฮร์รีพอตเตอร์, ศิลาอาถรรพ ์            
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ABSTRACT   The research aimed to study the analysis of translation strategies from English into Thai used in the Harry Potter and the Philosopher’s Stone novel authored by J.K. Rowling and translated into Thai by Sumali Bamrungsuk. In addition, the analysis manipulated the principle of translation introduced by Supannee Pinmanee. The sample used in the research consisted of the story from chapters 7, 15 and 17 for a total of 1,415 sentences selected by using a purposive sampling method. The instruments employed in the research were 1) a record form of transcriptions of English sentences and translated sentences into Thai and 2) a table of an analysis of translation strategies. The collected data was analyzed by means of percentage. The results were that the most 3 translation strategies used in translating from English into Thai were 1) Use of a Loan Word 628 sentences (44.38%), 2) Use of Nonliteral Lexical Equivalents 437 sentences (30.88%) and 3) Use of Related Words 76 sentences (5.37%). Apart from the principle of translation introduced by Supannee Pinmanee, the research discovered 5 other translation strategies, which were 1) Use of Addition Translation 106 sentences (7.50%), 2) Use of Omission Translation 44 sentences (3.11%), 3) Use of Emotive Meaning Translation 42 sentences (2.97%), 4) Use of Idiomatic Translation 23 sentences (1.63%) and 5) Use of Slang Translation 6 sentences (0.42%).  Keywords : Translation Strategies, English to Thai Translation, Novel, Harry Potter, Philosopher’s Stone             สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 55000 1 Department of Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Faikaew Sub-district, Pupiang District, Nan Province 55000, Thailand  นกัศึกษา หลกัสูตรภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน  2 Student, English for International Communication Program, Department of Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Faikaew Sub-district, Pupiang District, Nan Province 55000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kitjanat.t@gmail.com 
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บทนํา มนุษยใ์ชภ้าษาเป็นเครืองมือสือสารเพอืถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจินตนาการและวฒันธรรม ทงันีมนุษย ์ทีอาศยัในสังคมเดียวกนัยอ่มสามารถสือสารกนัไดอ้ยา่งสะดวกเนืองดว้ยการใชภ้าษาเดียวกนั ทวา่การทีมนุษยจ์ะ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนไปยงับุคคลใดในสังคมอืนทีแตกต่างจากตนยอ่มตอ้งใชก้ระบวนการถ่ายทอดภาษา หรือการแปล เพือทาํให้คนต่างวฒันธรรมกนัไดเ้รียนรู้สิงทีต่างออกไปจากวฒันธรรมของตนเอง ทงันียงัไม่มีผูใ้ด ทราบแน่ชดัวา่การแปลเริมมีขึนครังแรกเมือใด ทวา่มีการคน้พบหลกัฐานการแปลทีเก่าแก่ทีสุดยอ้นหลงัไปราว 3000 ปีก่อนคริสตศ์กัราช และ วรรณกรรมแปลเก่าแก่ทีสุดทีพบในปัจจุบนัคือแผน่ดินเหนียวจารึกทีขุดพบในบริเวณ เมืองเอบลาซึงอยูท่างทิศเหนือของประเทศซีเรียในปัจจุบนั (Newmark, 1988) การแปลในยคุปัจจุบนันนั เริมมีความเป็นระบบมากขึนโดยการใชท้ฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาเป็นหลกัในการวเิคราะห์ โดยเริมปรากฏเด่นชดั ในช่วงคริสตทศวรรษที  และ  (รัชนีโรจน์ กุลธาํรง, 2552) สําหรับการแปลในประเทศไทยนันเริมมีมาตงัแต่สมยัสุโขทัยโดยมีจุดประสงค์หลักเพือเรืองศาสนา ได้แก่                การแปลคมัภีร์พระพุทธศาสนาจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย เช่น ศิลาจารึกวดัป่ามะม่วง ซึงเขียนเป็นภาษาขอม โบราณ ภาษาไทย และภาษาบาลี ในส่วนของการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยนนัเกิดขึนในรัชสมยัสมเด็จ- พระนารายณ์มหาราช โดยคณะบาทหลวงทีเขา้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยจึงไดมี้การแปลและตีพิมพค์าํสอนทางศาสนาแก่ประชาชน (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2556) นอกเหนือจากการแปลดว้ยเหตุผล ทางศาสนาแลว้นนัยงัพบวา่มีการแปลเพอืความบนัเทิงทีไดรั้บความนิยมอีกดว้ย โดยการแปลเพือความบนัเทิง มีความนิยมอย่างมากในสมยัรัชกาลที  ซึงมีการแปลนวนิยาย บทละคร สุภาษิต จากภาษาอืนๆ มาเป็น ภาษาไทย ในปัจจุบันการแปลเพือความบนัเทิงยงัคงไดรั้บความนิยมอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะอยา่งยงิการแปลวรรณกรรม ซึงพบวา่คนไทยนิยมอ่านหนงัสือประเภทวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศเป็นอนัดบั  จากประเภท หนงัสือทงัสิน  ชนิด (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558) ปัจจุบนัมีวรรณกรรมต่างประเทศทีแปลจากภาษาหลกัเป็นภาษาไทยมากมาย ซึงหนึงในวรรณกรรมทีไดรั้บ ความนิยมอยา่งยงิ คือ Harry Potter ซึงเป็นชุดนวนิยายแฟนตาซี จาํนวนรวมทงัสิน 7 เล่ม ประพนัธ์โดย J.K. Rowling ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษไดรั้บการตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1997 1998 1999 2000 2003 2005 และ 2008 ตามลาํดบั ทงันีวรรณกรรมดงักล่าวไดรั้บการแปลมากกวา่  ภาษาและไดรั้บความนิยมไปทวัโลก จากยอดขายรวมกวา่  ลา้นเล่ม โดยในประเทศไทยนนัการแปลตน้ฉบบั ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย ไดรั้บการแปลโดย คุณสุมาลี บาํรุงสุข (เล่มที     และ ) คุณวลีพร หวงัซือกุล (เล่มที ) และคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ (เล่มที ) (วกิิพีเดีย, )  ดว้ยเหตุดงักล่าวนีทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจะศึกษากลวธีิการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในวรรณกรรม เรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ ์ เพอืจะไดค้น้พบแนวทางการแปลวรรณกรรมจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใชเ้พอืการศึกษาและการวจิยัอนืๆ ต่อไป วตัถุประสงค์ของการวจิัย             การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยทีใชใ้นวรรณกรรม เรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) คาํถามของการวจิัย  กลวธีิการแปลใดทีถูกใชใ้นการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในวรรณกรรม เรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)    
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ขอบเขตของการวจิยั            .  เนือหาทีใชใ้นการวจิยันี คือ วรรณกรรมเรือง Harry Potter and the Philosopher’s Stone ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปลภาษาไทย ตอนที  The Sorting Hat (หมวกคดัสรร), ตอนที 15 The Forbidden Forest (ป่าตอ้งหา้ม) และ ตอนที 17 The Man with Two Faces (ชายผูมี้สองหนา้) ทงันีตอนทีเลือกนนัถือไดว้า่ เป็นตอนทีมีความสาํคญัอยา่งยงิ กล่าวคือ              ตอนที  เป็นการนาํพาเรืองเขา้สู่เนือหาทีเขม้ขน้ยงิขึน ตอนที  เป็นจดุพลิกผนั  และตอนที  เป็นบทสรุปของเรือง            .  การวจิยันีเลือกใชแ้นวทางการแปลของ สุพรรณี ปินมณี ( ) ซึงไดเ้ป็นแนวทางการแปล ทีไดร้วบรวมทฤษฎีการแปลของนกัวจิยัหลายท่านทีไดรั้บการยอมรับ นิยามศัพท์เฉพาะ  กลวธีิการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย หมายถึงประเภทของวธีิการแปลตามแนวทางที สุพรรณี ปินมณี ( ) ไดน้าํเสนอไว ้ คือ ( ) การแปลสิงทีเป็นทีรู้จกัหรือมีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล ซึงประกอบ ไปดว้ย 1.1)                      การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย (nonliteral lexical equivalents) 1.2) การใชค้าํอธิบาย (descriptive phrases) 1.3) การใชค้าํทีสัมพนัธ์กนั (related words) 1.4) การใชค้าํจาํแนกประเภทโดยกวา้ง และคาํเฉพาะเจาะจง (generic-specific words) และ 1.5) การใชค้วามหมายรองและ ความหมายเชิงเปรียบ (secondary and figurative senses) และ (2) การแปลสิงทีไม่รู้จกัหรือไม่มี คาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล ซึงประกอบไปดว้ย . ) การใชค้าํจาํแนกประเภทอยา่งกวา้งๆ แลว้ตามดว้ย คาํอธิบายประกอบ (generic words with descriptive phrases) 2.2) การใชค้าํยมื (loan words) และ 2.3) การแทนทีดว้ยสิงทีปรากฏ ในวฒันธรรมของภาษาแปล (cultural substitutes)  วรรณกรรมเรือง แฮร์รี พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ หมายถึงเนือเรืองในวรรณกรรม เรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ซึงเป็นเล่มที  ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เรือง แฮร์รี พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบบัภาษาองักฤษทีตีพิมพ ์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Edition) ประพนัธ์โดย Joanne Rowling (J. K. Rowling) และฉบบัแปล เป็นภาษาไทยโดย สุมาลี บาํรุงสุข ตอนที  The Sorting Hat (หมวกคดัสรร), ตอนที 15 The Forbidden Forest (ป่าตอ้งห้าม) และ ตอนที 17 The Man with Two Faces (ชายผูมี้สองหนา้) จาํนวนรวมทงัสิน  หนา้ ,  ประโยค  วธิีดําเนินการวิจัย . ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง            . ) ประชากรทีใชใ้นการศึกษาอิสระนี คือ วรรณกรรม เรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ซึงเป็นเล่มที  ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เรือง แฮร์รี พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบบัภาษาองักฤษทีตีพิมพใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Edition) ประพนัธ์โดย Joanne Rowling (J. K. Rowling) จาํนวน 17 ตอน รวม 309 หนา้ และฉบบัแปลเป็นภาษาไทยโดย สุมาลี บาํรุงสุข (2557) จาํนวน  ตอน รวม  หนา้            .  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ เนือเรืองในวรรณกรรม เรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ซึงเป็นเล่มที  ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เรือง แฮร์รี พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบบัภาษาองักฤษทีตีพิมพใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Edition) ประพนัธ์โดย Joanne Rowling (J. K. Rowling) และฉบบัแปลเป็นภาษาไทยโดย สุมาลี บาํรุงสุข ตอนที  The Sorting Hat (หมวกคดัสรร), ตอนที 15 The Forbidden Forest (ป่าตอ้งหา้ม) และ ตอนที 17 The Man with Two Faces (ชายผูมี้สองหนา้) จาํนวนรวมทงัสิน  หนา้ ,  ประโยค ซึงคดัเลือกโดยวธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
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. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั              ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดจ้ดัสร้างเครืองมือเพอืเก็บขอ้มูล จาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่  .  แบบบนัทึกการถอดความประโยคภาษาองักฤษและประโยคแปลเป็นภาษาไทย  แบบบนัทึกการถอดความประโยคภาษาองักฤษและประโยคแปลเป็นภาษาไทย เป็นตาราง  คอลมัน์ ไดแ้ก่ คอลมัน์ทางซา้ยคือประโยคถอดความภาษาองักฤษ และ คอลมัน์ทางขวาคือประโยคแปลเป็นภาษาไทย ทงันี แบบบนัทึกจะใชก้ารบนัทึกบนคอมพวิเตอร์ ดว้ยโปรแกรม Word Document เมือมีการบนัทึกขอ้มูลแลว้เสร็จ จึงจะทาํการพิมพอ์อกมาเป็นกระดาษ (Hard Copy) กระบวนการสร้างแบบบนัทึกการถอดความประโยค ภาษาองักฤษและประโยคแปลเป็นภาษาไทยมีขนัตอนดงัต่อไปนี   2.1.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง   2.1.2 ออกแบบและสร้างเครืองมือ   2.1.3 นาํเครืองมือไปใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเนือหา (Content Validity)   2.1.4 นาํผลจากการตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเนือหามาปรับปรุงเครืองมือใหเ้หมาะสมยงิขึน  .  ตารางวเิคราะห์กลวธีิการแปลชนิดป้อนค่าความถี  ตารางวเิคราะห์กลวธีิการแปลชนิดป้อนค่าความถี เป็นตาราง  คอลมัน์ ไดแ้ก่ คอลมัน์ทางซา้ยคือ กลวิธีการแปลตามแนวทางการแปล ของ สุพรรณี ปินมณี ( )  และ คอลมัน์ทางขวาคือจาํนวนความถี โดยอยูใ่นรูปแบบกระดาษ (Hard Copy) กระบวนการสร้างตารางวเิคราะห์กลวธีิการแปลมีขนัตอนดงัต่อไปนี   2.2.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง   2.2.2 ออกแบบและสร้างเครืองมือ   2.2.3 นาํเครืองมือไปใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเนือหา (Content Validity)   2.2.4 นาํผลจากการตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเนือหามาปรับปรุงเครืองมือใหเ้หมาะสมยงิขึน . การเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการดาํเนินการวจิยัครังนี ผูวิ้จยัไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขนัตอนต่างๆ ดงัต่อไปนี  .   ศึกษาเนือเรืองและถอดความวรรณกรรมเรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปลเป็นภาษาไทย ตอนที  The Sorting Hat (หมวกคดัสรร) ตอนที 15 The Forbidden Forest (ป่าตอ้งหา้ม) และ ตอนที 17 The Man with Two Faces (ชายผูมี้สองหนา้) ทีละประโยค โดยพิจารณาเทียบความหมายของประโยคภาษาองักฤษและภาษาแปลเป็นไทยใหต้รงกนั ซึงประโยค ทีถอดความออกมาแลว้จะนาํไปบนัทึกไวใ้นแบบบนัทึกการถอดความประโยคภาษาองักฤษ และ ประโยคแปลเป็น ภาษาไทยโดยประโยคถอดความภาษาองักฤษไดรั้บการบนัทึกไวท้างซา้ยและประโยคถอดความแปลเป็นภาษาไทย ไดรั้บการบนัทึกไวท้างขวา ทงันีเมือพบประโยคภาษาองักฤษทวา่ไม่พบประโยคแปลเป็นภาษาไทยผูว้จิยัจะบนัทึก ประโยคภาษาองักฤษและเวน้วา่งประโยคแปลเป็นภาษาไทยไวเ้สมอ ผูว้จิยัทาํการถอดความเช่นเดียวกนันีเรือยไป จนครบกลุ่มตวัอยา่ง  3.2 ผูว้จิยัวเิคราะห์ประโยคทีถอดความไวแ้ลว้นนั คราวละหนึงคู่ประโยค (ประโยคภาษาองักฤษ 1 ประโยค และ ประโยคแปลเป็นภาษาไทย 1 ประโยค) โดยพิจารณาความหมายจากประโยค จากนนัจึงได ้เปรียบเทียบความหมายกบักลวธีิการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยตามแนวทางของ สุพรรณี ปินมณี ทงันี เมือพิจารณาคู่ประโยคใดแลว้พบวา่ตรงตรงกบักลวธีิการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยใด ผูว้จิยัจะทาํการ ลงคะแนนดว้ยมือ (Tally) ในตารางวเิคราะห์กลวธีิการแปลคราวละ 1 คะแนน ผูว้จิยัทาํการลงคะแนน เช่นนีเรือยไปจนครบทุกคูป่ระโยคของกลุ่มตวัอยา่ง   
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. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้จิยันาํผลจากตารางวเิคราะห์กลวิธีการแปลมารวมคะแนนความถี และแสดงผลเป็นค่าคะแนนรวม แยกตามประเภทของแต่ละกลวธีิ โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ  ผลและวจิารณ์ผล  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลไดน้าํมาซึงขอ้คน้พบการใชก้ลวธีิการแปล จาํนวน  หวัขอ้ ซึงจะไดน้าํเสนอ ผลการวจิยัแยกเป็นรายหัวขอ้ ดงัรายละเอียดต่อไปนี  1. ผลการวจิยัดา้นการแปลสิงทีเป็นทีรู้จกัหรือมีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล  2. ผลการวจิยัดา้นการแปลสิงทีไม่รู้จกัหรือไม่มีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล  . ผลการวจิยัดา้นกลวธีิการแปลทีพบเพิมเติม   . การแปลสิงทเีป็นทรู้ีจกัหรือมคีาํทอ้ีางองิถึงได้ในภาษาฉบบัแปล  จากการวเิคราะห์กลวธีิการแปลดา้นการแปลสิงทีเป็นทีรู้จกัหรือมีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปลนนั ไดข้อ้คน้พบดงัตารางที  ตารางท ี  ผลการแปลดา้นการแปลสิงทีเป็นทีรู้จกัหรือมีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล การแปลสิงทีเป็นทีรู้จกัหรือมีคาํทีอา้งอิงถึงได ้ในภาษาฉบบัแปล จาํนวน (ประโยค) ร้อยละ บทที  บทที  บทที  รวม 1. การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย                                         132 145 160 437 30.88 . การใชค้าํอธิบาย                                                                               26 - 7 33 2.33 . การใชค้าํทีสัมพนัธ์กนั                                                                       18 43 15 76 5.37 . การใชค้าํจาํแนกประเภทโดยกวา้งและคาํเฉพาะ     เจาะจง                        2 - 1 3 0.21 

. การใชค้วามหมายรองและความหมายเชิงเปรียบ                                 3 4 - 7 0.50 รวม 181 192 183 556 39.29                จากตารางที  พบวา่มีการใชก้ลวธีิการแปลสิงทีเป็นทีรู้จกัหรือมีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล จาํนวน ทงัสิน  ประโยค โดยคิดเป็นร้อยละ .  ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด ทงันีเมือพจิารณา เป็นรายขอ้ พบวา่ มีการใชก้ารเทียบเคียงความหมายต่อความหมายมากทีสุด จาํนวน  ประโยค คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ การใชค้าํ ทีสัมพนัธ์กนั จาํนวน  ประโยค คิดเป็นร้อยละ .  และการใชค้าํอธิบาย จาํนวน  ประโยค คิดเป็นร้อยละ .  ในขณะเดียวกนัพบวา่มีการใชค้วามหมายรองและความหมายเชิงเปรียบ และการใชค้าํจาํแนก ประเภทโดยกวา้งและคาํเฉพาะเจาะจงเพียงเล็กนอ้ย โดยพบเป็นจาํนวน  และ  ประโยค ตามลาํดบั      
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 . การแปลสิงทไีม่รู้จกัหรือไม่มคีาํทอ้ีางองิถึงได้ในภาษาฉบบัแปล  จากการวเิคราะห์ดา้นการแปลสิงทีไม่รู้จกัหรือไม่มีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปลนนัไดข้อ้คน้พบ ดงัตารางที  ตารางท ี  ผลดา้นการแปลสิงทีไม่รู้จกัหรือไม่มีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล การแปลสิงทีไม่รู้จกัหรือไม่มีคาํทีอา้งอิงถึงได ้ในภาษาฉบบัแปล จาํนวน (ประโยค) ร้อยละ บทที  บทที  บทที  รวม 1. การใชค้าํจาํแนกประเภทอยา่งกวา้งๆ        แลว้ตามดว้ยคาํอธิบายประกอบ                                        4  - - 4 0.28 
. การใชค้าํยมื                                                                                144 233 251 628 44.38 . การแทนทีดว้ยสิงทีปรากฏในวฒันธรรมของ     ภาษาแปล                                                                        6 - - 6 0.42 

รวม 154 233 251 638 45.08    จากตารางที  พบวา่มีการใชก้ลวิธีการแปลสิงทีไม่รู้จกัหรือไม่มีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล จาํนวนทงัสิน  ประโยค คิดเป็นร้อยละ .  ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด ทงันีเมือพจิาณณาเป็นรายชอ้ พบวา่ มีการใชค้าํยมืและคาํทบัศพัทม์ากทีสุด จาํนวน  ประโยค คิดเป็นร้อยละ .  ถดัมาคือ การแทนทีดว้ยสิงทีปรากฏ ในวฒันธรรมของภาษาแปล จาํนวน  ประโยค คิดเป็นร้อยละ .  และ การใชค้าํ จาํแนกประเภทอยา่งกวา้ง ๆ แลว้ตามดว้ยคาํอธิบายประกอบ จาํนวน  ประโยค คิดเป็นร้อยละ .   . กลวธิีการแปลทพีบเพมิเตมิ  ในการวเิคราะห์กลวธีิการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยทีใชใ้นวรรณกรรม เรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) นอกเหนือจากการไดข้อ้คน้พบดา้นการใชก้ลวธีิ การแปลตามแนวทางของ สุพรรณณี ปินมณี ผูวิ้จยัยงัพบวา่มีการใชก้ลวธีิการแปลอืนๆ เพมิเติม จาํนวน  ชนิด ซึงกลวธีิการแปลทีพบเพมิเติมนนัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ หนึงฤทยั ลาที ( ) อนัไดแ้ก่ ) การละไวไ้ม่แปล ) การเพมิเติมขอ้ความ ) คาํแสดงอารมณ ์) การแปลสาํนวน และ ) แสลง ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี  กลวธีิการแปลทีพบเพมิเติม 
กลวธีิการแปลทีพบเพิมเติม จาํนวน (ประโยค) ร้อยละ บทที  บทที  บทที  รวม 1. ละไวไ้ม่แปล                                        12 13 19 44 3.11 . การเพมิเติมขอ้ความ                                                                               20 33 53 106 7.50 . คาํแสดงอารมณ์ 5 4 33 42 2.97 4. การแปลสาํนวน 6 6 11 23 1.63 5. แสลง 2 - 4 6 0.42 รวม 45 56 120 221 15.63   จากตารางที  พบวา่มีการใชก้ลวธีิการแปลเพิมเติม จาํนวน  ประโยค คิดเป็นร้อยละ .  ของกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด โดยกลวธีิการแปลทีพบมากทีสุดคือ การเพมิเติมขอ้ความ จาํนวน  ประโยค คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ 
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การละไวไ้ม่แปล จาํนวน  ประโยค คิดเป็นร้อยละ .  และ คาํแสดงอารมณ์ จาํนวน  ประโยคคิดเป็นร้อยละ .  นอกจากนียงัพบวา่มีการใชก้ารแปลสาํนวนและแสลงร่วมดว้ย จาํนวน  และ  ประโยค ตามลาํดบั  วจิารณ์ผล  การวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยทีใช้ในวรรณกรรมเรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กับศิลา อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) นี ได้นํามาซึงข้อค้นพบด้านการใช้กลวิธี การแปลต่างๆ ดังทีแสดงไวใ้นผลการวิจยัขา้งตน้ ทงันีผลการวจิยัดงักล่าวยงัไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาของนกัวจิยัและ นกัการศึกษาอืนๆ เช่นกนั ซึงจะได้นาํเสนอเป็นรายขอ้ดงัต่อไปนี  . การแปลสิงทีเป็นทีรู้จกัหรือมีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล              จากการวิจยัด้านการแปลสิงทีเป็นทีรู้จักหรือมีคาํทีอา้งอิงถึงได้ในภาษาฉบบัแปล ใน  กลวิธี ไดแ้ก่            การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย การใชค้าํอธิบาย การใชค้าํทีสัมพนัธ์กนั การใชค้าํจาํแนกประเภท โดยกวา้ง และคาํเฉพาะเจาะจง การใช้ความหมายรองและความหมายเชิงเปรียบ ผลการวิจัยพบว่ามีการใช ้การแปลแบบการเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย (คาํต่อคาํ) มากทีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ถึงแมจ้ะมี ความแตกต่างกนั ทางดา้นวฒันธรรมก็สามารถหาคาํมาเทียบเคียงเพอืให้ความหมายทีใกลเ้คียงมากทีสุดได ้และเพอืเป็นการรักษาสิงทีผูแ้ต่งตอ้งการสือออกมาให้ไดใ้จความมากทีสุด ซึงตรงกบังานวจิยัของ สตรีรัตน์ ไกรอ่อน ( ) ทีได ้ศึกษาเรืองกลวิธีการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษในนวนิยาย เรืองสีแผ่นดิน โดยพบว่ามีการแปลแบบคาํต่อคาํมากทีสุดเพราะตอ้งการรักษาโครงสร้างประโยค ความหมาย และอรรถรสไว ้รองลงมา คือการใชค้าํทีสัมพนัธ์กนัและการใชค้าํอธิบาย โดยอธิบายวา่แมว้า่จะมีคาํทีสามารถ เทียบเคียงไดใ้นภาษาแปล แต่คาํเพียงคาํเดียวในบางครังไม่สามารถใชอ้ธิบายความหมายให้ชดัเจนจึงจาํเป็น ตอ้งใชว้ลีเขา้มาขยายความให้ไดค้วามหมายทีชดัเจน อยา่งไรก็ตามคาํพอ้งความหมาย คาํตรงขา้ม หรือคาํปฏิเสธในบางกรณีก็ใหค้วามหมาย ไดดี้กวา่เช่นกนั นอกจากนียงัคลา้ยคลึงกบังานวจิยัของ สุลาวลัย ์วชิยัระหัด และอญัชนิดา จาดสนัทดั ( )            ทีได้ศึกษาเรือง กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน เรือง ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพือนรัก จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ผลการวิจยัพบว่ามีการใชก้ลวิธีทังแบบการแปลแบบตรงตวัและแบบเอาความซึงเป็นความตอ้งการของผูแ้ปลทีคงไวซึ้งความหมายและอรรถรสของ เนือเรือง  . การแปลสิงทีไม่รู้จกัหรือไม่มีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล              จากการวจิยัดา้นการแปลสิงทีไมรู้่จกัหรือไม่มีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปลใน  กลวธีิ ไดแ้ก่            การใชค้าํจาํแนกประเภทอยา่งกวา้งๆ แลว้ตามดว้ยคาํอธิบายประกอบ การใชค้าํยมืและคาํทบัศพัท ์ การแทนที ดว้ยสิงทีปรากฏในวฒันธรรมของภาษาแปล ผลการวจิยัพบวา่มีการใชค้าํยมืและคาํทบัศพัทม์ากทีสุด เนืองจากไม่มีคาํใดในภาษาแปลสามารถแสดงความหมายไดแ้ละเป็นคาํยมืชือเฉพาะเจาะจงและมีคาํอธิบาย ประกอบเพอือรรถรสและความเขา้ใจทีตรงกนัระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านและคาํทบัศพัท ์ เนืองจากวรรณกรรม เล่มนีดาํเนินเรืองดว้ยตวัละคร สถานที อาหาร และเครืองใชที้หลากหลายจึงจาํเป็นตอ้งใชค้าํทบัศพัท ์เพอืรักษาอรรถรส เช่นกนั               ในส่วนของการใชค้าํจาํแนกประเภทอยา่งกวา้งๆ แลว้ตามดว้ยคาํอธิบายประกอบและการแทนทีดว้ย           สิงทีปรากฏในวฒันธรรมของภาษาแปล ยงัไม่มีผูใ้ดทีใชก้ลวธีินีศึกษาอยา่งชดัเจนเพอืนาํมาเทียบเคียงผลได ้ แต่อยา่งไรก็ตามไดมี้ผูที้ใชก้ารแปลสิงทีไม่รู้จกัหรือไม่มีคาํทีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล ตามแนวทาง การแปล ของ Beekman และ Callow (อา้งใน สุพรรณี ปินมณี, 2552) เช่น งานวิจยัของ อจัฉรา เทพแปง ( ) ไดศึ้กษาเรืองกลวธีิการแปลคาํนามประสมจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรือง แฮร์รี พอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ ์โดยกลวธีิทีพบตรงกนัคือการแปลโดยการใชก้ารสร้างศพัทใ์หมด่ว้ยการแปลคาํยมื แบบตรงตวัและการใชค้าํอืนทีมีความหมายใกลเ้คียงกนั หรือ ใชก้ารสร้าง



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  672  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ศพัทใ์หม่ดว้ยการแปลคาํยืม แบบตรงตวัและการใชค้าํอืนทีมีความหมายใกลเ้คียงกนัแลว้เพมิคาํอธิบาย และ การแปลโดยการทบัศพัท ์หรือทบัศพัทแ์ลว้เพมิคาํอธิบาย ยงิไปกวา่นนั สารนิพนธ์ของ ธาวนีิ จรัสโชติกุล ( ) ทีไดศึ้กษาเรือง กลวธีิการแปลคาํและวลีทีเกียวกบัวฒันธรรม จากองักฤษเป็นไทย กรณีศึกษาเรือง Forrest Gump ของ Winston Groom ไดค้น้พบกลวธีิทีใชแ้ปล จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยทีสอดคลอ้งกนั คือ การใชค้าํจาํแนกประเภทอยา่งกวา้งๆ และการใชค้าํเฉพาะ เจาะจง การใชค้าํยมืหรือคาํทบัศพัท ์และการแทนที ดว้ยสิงทีปรากฏในวฒันธรรมภาษาแปล  . กลวธีิการแปลทีพบเพิมเติม    การวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยทีใชใ้นวรรณกรรมเรือง แฮร์รีพอตเตอร์ กับศิลา อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) นี ไดย้ดึหลกัการวเิคราะห์ตามแนวทางของ สุพรรณี ปินมณี ทวา่ไดข้อ้คน้พบเพิมเติมวา่มีการใชก้ลวธีิการแปลอืนเพิมเติมอีกดว้ย จาํนวน  กลวธีิ คือ ละไวไ้ม่แปล การเพิมเติมขอ้ความ คาํแสดงอารมณ์ การแปลสาํนวน และแสลง โดยพบวา่มีการเพมิเติม ขอ้ความมากทีสุด เนืองจากตอ้งการอธิบายความใหผู้อ้่านเขา้ใจมากขึนเพราะหากไม่อธิบายความหมายเพิม อาจทาํใหผู้อ่้าน ไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง รองลงมาคือการละไวไ้ม่แปล ซึงปรากฏเมือพบขอ้ความในประโยค อนัอาจทาํใหผู้อ่้าน เกิดความสบัสน ผูแ้ปลจึงเลือกใชก้ลวธีิการไม่แปลในบางคาํเพือทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจบริบทได ้นอกจากนีกลวิธี การใชค้าํแสดงอารมณ์ได้ถูกนาํมาใชเ้พือตอ้งการให้ผูอ่้านเขา้ถึงเนือหาให้มากทีสุด และช่วยเพิมอรรถรสใน การอ่านให้ดียิงขึน ดา้นการแปลสาํนวนนนัถูกนาํมาใช ้เมือผูแ้ปลพิจารณาแลว้วา่ตน้ฉบบัเป็นสาํนวน หากจะแปลเป็นคาํทวัไปอาจให้ความหมายไดไ้ม่ตรงเท่ากบัใชส้ํานวนในภาษาแปลในการแปลซึงจะตรงกว่า และสร้างความสุนทรีในการอ่านไดม้ากกว่า สุดทา้ยเป็นการแปลคาํแสลงเพือแสดงถึงความสนิท ในการใช ้ภาษาทีไม่เป็นทางการ เมืออ่านแลว้เกิดธรรมชาติในภาษามากกว่าใช้คาํทีเป็นทางการ  ซึงกลวิธีการแปล ตามแนวทางของบุคคลใดอาจทีไม่เพียงพอ ทงันีกลวิธีการแปลทีพบเพิมเติมนนั มีความเหมาะสมต่อการแปล วรรณกรรมดงัจะไดจ้ากผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั การวิจยัของ สุลาวลัย ์วิชยัระหัด และอญัชนิดา จาดสันทดั ( ) ทีไดศึ้กษาเรืองกลวิธีการแปล วรรณกรรมเยาวชน เรือง ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพือนรัก โดยผลการวิจยัพบวา่ มีการใชก้ลวิธีการเพิมเติมขอ้ความ การลดความ การใชค้าํทบัศพัท ์และการใชค้าํ แสดงอารมณ์ในการแปล เพือให้สือความหมายไดดี้ มีความเป็นธรรมชาติ และสะทอ้นดา้นต่างๆ ของ ตวัละครไดดี้ยงิขึน  สรุปผลการวจิัย  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในวรรณกรรม เรือง แฮร์รี พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)  เพือให้ทราบถึงกลวิธี ทีถูกใช้ในการแปลจากภาษาองักฤษป็นภาษาไทย ในการวิจัยครังนีพบว่า กลวิธีการใช้คาํยืมพบมากทีสุดถึง  ประโยค รองลงมาคือ การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย  ประโยค การเพิมเติมขอ้ความ  ประโยค  การใชค้าํทีสัมพนัธ์กนั   ประโยค ละไวไ้ม่แปล  ประโยค คาํแสดงอารมณ์  ประโยค การใชค้าํอธิบาย  ประโยค การแปลสํานวน  ประโยค การใช้ความหมายรองและความหมายเชิงเปรียบ  ประโยค การแทนทีดว้ยสิง ทีปรากฏในวฒันธรรมของภาษาแปล  ประโยค แสลง  ประโยค การใช้คําจาํแนกประเภทอย่างกวา้ง ๆ แลว้ตามด้วยคาํอธิบายประกอบ  ประโยค การใช้คาํจาํแนกประเภทโดยกวา้ง และคาํเฉพาะเจาะจง  ประโยค  กิตติกรรมประกาศ ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทา เติมสมบติัถาวร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สรศกัดิ เชียวชาญ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา แสงเดือน ผูเ้ชียวชาญผูใ้ห้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกตอ้งของเครืองมือ ทีใชใ้นการวิจยั
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ตลอดจนให้คาํปรึกษาด้านการทําวิจัยและให้กําลังใจจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี นอกจากนีผูว้ิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ทีไดใ้หค้วามกรุณาจดัสรรงบประมาณเพอืการนาํเสนองานวจิยัครังนี  เอกสารอ้างองิ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ ศูนยว์ิจัยเพือการพฒันาสังคมและธุรกิจ (SAB).  (2558). การศึกษา  พฤติกรรมการอ่านและซือหนังสือของคนไทย. (ออนไลน์). จาก http://thaipublica.org/wp-content/uploads  /2016/04/2558.pdf สืบคน้วนัที (  มิถุนายน ) ธาวินี จรัสโชติกุล ( ). กลวิธีการแปลคาํและวลีทีเกียวกับวฒันธรรมจากองักฤษเป็นไทย กรณีศึกษาเรือง Forrest Gump  ข อ ง  Winston Groom.  ( อ อ น ไ ล น์ ) .  จ า ก  http://doc.qa.tu.ac.th/documente/8 .soc_ant/soc_ant/ fullpaper/  Hum%20004.pdf. สืบคน้วนัที (  ตุลาคม ). มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. ( ). หลกัการแปล. (ออนไลน์). จากhttps://issuu.com/golfza555/docs/_1. สืบคน้วนัที  (  มิถุนายน ). รัชนีโรจน์ กุลธาํรง, 2552. ความรู้ความเขา้ใจเรืองภาษาเพือการแปล : จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั = Understanding language  to translate: From theor ies to practice. พิมพค์รังที 1. กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. วกิิพีเดีย. (2561). แฮร์รี พอตเตอร์. (ออนไลน์). จาก https://th.wikipedia.org/wiki/แฮร์รี_พอตเตอร์. สืบคน้วนัที (15 เมษายน  2561). สตรีรัตน์ ไกรอ่อน (2556). กลวิธีการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษในนวนิยายเรืองสีแผ่นดิน.  (อ อน ไล น์ ). จ าก  http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2 /4pandin/G_fulltext_P_66_83 .pdf. สื บ ค้น วัน ที                  (  กรกฎาคม ). สุพรรณี ปินมณี. (2552). การแปลขนัสูง. พิมพค์รังที 4. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. สุลาวลัย ์วิชยัระหัด และอญัชนิดา จาดสันทดั (2551). กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน เรือง ชาร์ล็อตต ์แมงมุมเพือนรัก.  ( อ อ น ไ ล น์ ) .  จ า กhttp://tdc.thailis.or.th/tdc/dccheck.php?Int_code=94&RecId=3357&obj_id=34675&showmenu=  no&userid= .  สื บ ค้ นวนัที (  ตุลาคม ). หนึงฤทัย  ลาที (2556). การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากหนังสือเรือง แอตแลนติกมหาสมุทรข้ามกาลเวลา.  (ออนไลน์). จาก http://library1.nida.ac.th/termpaper6/lang/2556/20075.pdf. สืบคน้วนัที (  กรกฎาคม ).  อจัฉรา เทพแปง ( ). กลวิธีการแปลคาํนามประสมจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยาย เรือง แฮร์รีพอตเตอร์     กบัศิลาอาถรรพ.์ (ออนไลน์). จาก https://www.tci- thaijo.org/index.php/jica/article/download/5763/5047. สืบคน้ วนัที (  พฤษภาคม ). Newmark, Peter. (1995). A textbook of translation. London: Phoenix ELT.       
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ปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาภาษาองักฤษ เพือการสือสารสากล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  Problems of Translation from English to Thai In English International Communication at Rajamangala University of Technology Lanna Nan    สุกญัญา แสงเดือน   และ  บุษกร เพชรอาวธุ  Sukanya Sangdean1  and   Bossakorn Petarwut1  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล ชนัปีที  จ ํานวน  คนซึงเป็นกลุ่มตวัอย่างทีได้มาแบบเจาะจง เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า  มีปัญหาในการแปลของนักศึกษาในด้านไวยากรณ์ ได้แก่ การใช้ตวัเชือมระหว่างคาํ ระหว่างประโยค และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ปัญหารองลงมา คือ ปัญหาการแปลในด้านบทสนทนา ได้แก่            การแปลภาษาพูดทีมีความแตกต่างหลายระดบั เช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท์และการแปลคาํสแลง คาํยอ่ คาํสบถและอืนๆ 
 คาํสําคญั :ปัญหาการแปลภาษาองักฤษ  การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย              มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน  1Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Faikaew Sub-district, Pupiang District, Nan Province 55000, Thailand 
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ABSTRACT   The purpose of this research was to study problems of translation from English to Thai in English International Communication at Rajamangala University of Technology Lanna Nan. The samples in this research were 15 students who were studying third-year majors in English for International Communication. The instruments used were questionnaire. The statistics used in data analysis were percentage, average, and standard deviation. The research findings were as follows: The problems in grammar: There are using of conjunctions which show relationship in terms of words or sentences and grammatical structure analysis. The problems in conversation: There are translation colloquialisms at varying levels such as polite and royal language, and use of slang, abbreviation, imprecation, and other.  Keyword: problems of translation from English to Thai, translation from English to Thai  บทนํา   การแปลเป็นการสือสารทีสาํคญัแบบหนึง ในสมยัโบราณทีมีการแปลคมัภีร์ศาสนา นกัแปลมกัจะตอ้งพยายามเก็บสาํนวนและโครงสร้างประโยคจากภาษาโบราณ เช่น ฮีบรู กรีก ลาติน มาไวใ้นภาษาองักฤษให้ไดม้ากทีสุด เพือรักษาความศกัดิสิทธิของตน้ฉบบัไวใ้นบทแปลดว้ย ซึงออกจะเป็นทรรศนะทีผิดพลาดอยา่งยงิสาํหรับสมยัปัจจุบนัทีบรรดาผูเ้ชียวชาญทงัหลายมีความเห็นสอดคลอ้งกนั กล่าวในความหมายทีตรงกนัทีเชือวา่ ภาษาตน้ฉบบัและภาษาแปล นนัคือความศกัดิสิทธิของงานแปล   สิทธา พินิจภูวดล (2550:12-13) จากการกล่าวอา้งถึงนิยามการแปลของบรรดานักปราชญ์ราชบณัฑิตตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทาํให้เห็นความเปลียนแปลงของทรรศนะวา่ดว้ยการแปลโดยลาํดบัตามกาลสมยั และไดก้ล่าวสรุปคาํนิยามของการแปลในยุคสมยัปัจจุบันไวอ้ย่างครอบคลุมว่า คือ “การถ่ายทอดขอ้ความจากภาษาหนึงไปยงัอีกภาษาหนึง             โดยรักษารูปแบบคุณค่า และความหมายในขอ้ความเดิมไวอ้ยา่งครบถว้น รวมทงัความหมายแฝงซึงไดแ้ก่ ความหมายทางวฒันธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู้สึก ฯลฯ   Nida Eugene 1964 ได้กล่ าวไว้ใน ห นังสือ Toward a Science of Translating (อ้างถึงใน  สิท ธา พิ นิ จภูวดล 2550:14) ครังหนึงเราเชือวา่การแปลเป็นเรืองของศิลปะมากกวา่ศาสตร์ เราเชือวา่คนทีจะเป็นนกัแปลทีดีซึงผลิตงานคุณภาพนนัตอ้งมี “หัว” ในการแปล “หัว” ทีวา่นี หมายถึงคาํวา่มีพรสวรรค ์ใครจะไปขอแบ่งปันจากใครมิได ้และพรสวรรคนี์ก็จะเจริญงอกงามขึนได้ตามปริมาณของประสบการณ์ของการแปลและการฝึกฝน ดงันันการแปลทีว่าเป็นเรืองของศิลปะจึงตอ้งการประสบการณ์ การลองแปลผิดบา้งถูกบา้ง และอาศยัประสบการณ์นีแกไ้ขดดัแปลงงานแปลให้ดีขึน อยา่งไรก็ตามมีคนอีกกลุ่มหนึงซึงมิเชือวา่งานแปลเป็นเรืองการลองและการฝึกแต่เพียงอยา่งเดียว แต่เห็นวา่กระบวนการแปลนนัเป็นเรืองทีศึกษาได ้วิเคราะห์ได ้และนาํมาประกอบกนัเขา้เป็นทฤษฎีทีจะบอกเล่าและสังสอนกนัได ้บุคคลเหล่านีเชือวา่สามารถนาํความรู้และทฤษฎีต่างๆจากศาสตร์อืนมาช่วยในการศึกษาและวางแนวทางทฤษฎีสําหรับการแปลเพอืเป็นประโยชน์สําหรับผูที้สนใจจะเป็นนกัแปลไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัได ้รัชนีโรจน์   กุลธาํรง (2552:32) กล่าวว่า ไม่วา่จะเป็นการแปลตน้ฉบบัประเภทใด ความรู้ความเขา้ใจเรืองภาษาเพือการแปลก็ยงัมีความจาํเป็นต่อผูแ้ปลเช่นเดิม ยงิถา้เราแบ่งกระบวนการแปลออกเป็นสองระยะคร่าวๆ ก็จะยงิเห็นไดช้ดัคือ ในระยะแรก ผูแ้ปลจะตอ้งวิเคราะห์ตน้ฉบบั หากไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเรืองภาษาแลว้ จะไม่สามารถวิเคราะห์และทาํความเขา้ใจ 
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ตน้ฉบับในทุกๆด้าน ครันมาถึงกระบวนการแปลในระยะทีสอง ผูแ้ปลจะต้องถ่ายทอดตน้ฉบับออกมาเป็นภาษาแปล              โดยผูแ้ปลก็ยงัตอ้งมีความรู้ความเขา้เรืองภาษาอยูเ่ช่นเดิม  โดยผูว้ิจยัเห็นวา่การแปลจะตอ้งใชท้งัความรู้ ศิลปะและความสามารถในการเลือกเฟ้นถอ้ยคาํนาํมาเรียบเรียงให้ถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัภาษา และให้ความรู้สึกใกลเ้คียงหรือเหมือนตน้ฉบบัเดิมทีสุด จึงสนใจในการศึกษาปัญหาการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล  ชนัปีที 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน 
วธิีดําเนินการวจิัย       วธีิการดาํเนินวจิยั นาํเสนอดงัต่อไปนี  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล  1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง      1.1 ประชากร            ประชากร คือนักศึกษาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่านจาํนวน 55 คน      1.2 กลุ่มตวัอย่าง            กลุ่มตวัอย่าง คือนักศึกษาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล นักศึกษาชนัปีที 3 จาํนวน 15 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ทงันีกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวคดัเลือกจากกลุ่มทีเพิงผ่านการเรียนด้านการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยซึงจะทาํให้เขา้ใจ เพราะเคยเผชิญกบัปัญหาการแปลและมีแนวคิดในการตอบปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน 2. เครืองมือวจิยั      2.1 เครืองมือทใีช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จะเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนเอง โดยมีเนือหาครอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละมาจากแนวคิดทีตอ้งการศึกษาพร้อมทงันาํไปหาคุณภาพของเครืองมือ โดยนาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชียวชาญประเมิน 3 ท่าน แลว้นาํแบบประเมินทีไดรั้บมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าทีไดมี้ดงันี      2.2 เกณฑ์คะแนน         2.2.1. ขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ตงัแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเทียงตรง ใชไ้ด ้        2.2.2. ขอ้คาํถามทีมีค่า IOC นอ้ยกวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้        2.2.3 ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.87 เป็นไปตามเกณฑคุ์ณภาพก่อนนาํไปใชจ้ริง  ขอ้คาํถาม  ค่า IOC                                       ความเทียงตรง 

 1. การวเิคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์  1  สามารถใชไ้ด ้ 2. การใชต้วัเชือมระหวา่งคาํ ระหวา่งประโยค  1  สามารถใชไ้ด ้ 3. การแปลกาล (Tense)  1  สามารถใชไ้ด ้ 4. ความรู้ในดา้นคาํศพัท ์ 1  สามารถใชไ้ด ้ 5. คาํศพัทที์มีความหมายใกลเ้คียง  1  สามารถใชไ้ด ้ 6. คาํทีมีความหมายแฝง  1  สามารถใชไ้ด ้ 7. การวเิคราะห์คาํหรือสาํนวนในการแปล  1  สามารถใชไ้ด ้ 8. การแปลภาษาพดูทีมีความแตกต่างหลายระดบั เช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท ์ 1  สามารถใชไ้ด ้ 
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9. การแปลคาํแสลง คาํยอ่ คาํสบถและอืนๆ  1  สามารถใชไ้ด ้ 10. การแปลภาษาพดูไดเ้ป็นธรรมชาติระดบัเดียวกบัภาษาตน้ฉบบั  1  สามารถใชไ้ด ้ 
11. มีความรู้หรือภูมิหลงัทีใชใ้นการแปล  1  สามารถใชไ้ด ้ 12. จุดมุ่งหมายของการเขียน  0.67  สามารถใชไ้ด ้ 13. การเลือกใชส้าํนวนโวหารในการแปลได้ถูกตอ้ง  1  สามารถใชไ้ด ้ 
14. การใชลี้ลาภาษา  1  สามารถใชไ้ด ้ 15. การแปลไดภ้าษาทีสละสลวยและเป็นธรรมชาติ 1  สามารถใชไ้ด ้ 

                  ค่าเฉลียรวม                                        0.87                                           สามารถใชไ้ด ้      2.3 แบบสอบถามประกอบด้วย ตอนที 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุตอนที 2 ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ เป็นคาํถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั และตอนที 3 ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย เป็นคาํถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น เกียวกับปัญหาและอุปสรรคทีนกัศึกษาพบในการแปล   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล                  3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน                         เดือนพฤษภาคม – เดือนกนัยายน 2560                  3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามนักศึกษาปีที 3 สาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน จาํนวนทงัหมด 15 คน โดยผูว้ิจยัเป็นผูน้าํแบบสอบถามไปสอบถามจาํนวน 15 ชุดและไดรั้บกลบัมาครบทงั 15 ชุด  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้รับแบบสอบถามกลบัมา นํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนันแจกแจงระดับคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอ โดยผู ้วิจ ัยนําข้อมูลทีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชโ้ปรแกรม Excel โดยใชส้ถิติดงันี       ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชค้วามถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)       ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นไทยของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน วเิคราะห์ขอ้มูลดงันี  วเิคราะห์  โดยการหาค่าเฉลีย (Mean)  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   ปัญหาในการแปล โดยนาํมาหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน มี 5 ระดบัดงันี  ระดบัของปัญหา คะแนน  มากทีสุด    5  มาก         4  ปานกลาง  3  
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นอ้ย         2  นอ้ยทีสุด  1  เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน  เพือให้การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ผูว้ิจยัจึงกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลียตามหลกัเกณฑข์องประคอง กรรณสูต (2528:70) ดงันี    4.50 – 5.00 หมายถึง อยูใ่นระดบัมากทีสุด  3.50 -4.49  หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก  2.50 – 3.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง  1.50– 2.49 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย  1.00 – 1.49 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด   การแปลความหมายของผลจากข้อมูลในตอนที1 มุ่งอธิบายภาพรวมในคุณลักษณะพืนฐานของผู ้ตอบแบบสอบถาม ไดว้ิเคราะห์ออกมาเป็นค่าร้อยละ และมิได้เปรียบเทียบเพศและอายุแต่อย่างใด เนืองมาจากขอ้จาํกดัของจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวนนอ้ย เพราะเลือกเจาะจงเฉพาะกลุ่มทีเรียนอยูใ่นชนัปีที3 และเพงิผา่นการเรียนการแปลเท่านนั  ผลและวจิารณ์ผล การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล ชนัปีที 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปนี ตอนท ี1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์เนือหา จากแบบสอบถามปลายเปิดเป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืนๆของผูต้อบปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล ชนัปีที3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ลาํดบัต่อไป ผูวิ้จยัจะไดน้าํเสนอผลของการวจิยั โดยเรียงลาํดบัทงั 3 หวัขอ้ดงันี 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกยีวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศและอาย ุลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แสดงผลดงัตารางที 1 ดงันี ตารางท ี1 จาํนวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สถานภาพส่วนบุคคล จาํนวน(ราย) ร้อยละ 1. เพศ    ชาย 2 13.33  หญิง 13 86.67  รวม 15 100 
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สถานภาพส่วนบุคคล จาํนวน(ราย) ร้อยละ 2.อาย ุ   18 – 20 ปี 1 6.67 21 – 22 ปี 13 86.67 23 – 24 ปี 0 0 มากกวา่ 25 ปี 1 6.67 รวม 15 100 จากตารางที 1 อธิบายรายละเอียดดงันี ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.67 เป็นเพศชายร้อยละ 13.33 ผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหว่าง 21-22 ปี มากทีสุด ร้อยละ 86.67 มีอายุระหวา่ง 18-20 ปี และ มากกว่า 25 ปี ร้อยละ 6.67 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกยีวกับปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล ชันปีท ี3 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล ชนัปีที 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน แบ่งเป็นปัญหา 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นไวยากรณ์ ดา้นคาํศพัท ์ดา้นแปลบทสนทนา และดา้นบทบรรยาย  แสดงผลดงัตารางที 2 ดงันี ตารางท ี2 ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิา   ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที3 โดยภาพรวมในดา้นไวยากรณ์ ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  S.D ระดบั ดา้นไวยากรณ์ 1. การวเิคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ 2. การใชต้วัเชือมระหวา่งคาํระหวา่งประโยค  3. การแปลกาล (Tense) 
 3.38 3.40 3.20 

 0.70 0.80 0.98 
 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวม 3.33 0.12 ปานกลาง จากตารางที 2 ปัญหาในดา้นไวยากรณ์ของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบปัญหาเรืองการใชต้วัเชือมระหวา่งคาํ ระหวา่งประโยคมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.40  ปัญหาทีพบรองลงมาคือ การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ และ การแปลกาล (Tense) โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.33 และ 3.20 ตามลาํดบั ตารางท ี3 ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิา    ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที3 โดยภาพรวมในดา้นคาํศพัท ์ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  S.D ระดบั ดา้นคาํศพัท ์1. ความรู้ในดา้นคาํศพัท ์2. คาํศพัทที์มีความหมายใกลเ้คียง 3. คาํทีมีความหมายแฝง 4.การวเิคราะห์คาํหรือสาํนวนในการแปล 

 3.40 3.13 3.00 3.20 

 0.88 0.72 0.97 1.17 

 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวม 3.31 0.16 ปานกลาง 
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จากตารางที 3 ปัญหาในด้านคําศัพท์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล ชันปีที 3                       โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบปัญหาเรืองความรู้ในดา้นคาํศพัท์เป็นมีปัญหามากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.40    ปัญหารองลงมาไดแ้ก่ การวเิคราะห์คาํหรือสาํนวนในการแปลและคาํศพัทที์มีความหมายใกลเ้คียง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.20 และ 3.13 ตามลาํดบั ส่วนปัญหาทีพบนอ้ยทีสุดคือ คาํทีมีความหมายแฝง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.00 ตารางท ี4 ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิา   ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที3 โดยภาพรวมในดา้นบทสนทนา ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  S.D ระดบั ดา้นบทสนทนา 1. การแปลภาษาพดูทีมีความแตกต่างหลายระดบั เช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท ์2การแปลคาํแสลง คาํยอ่ คาํสบถและอืนๆ 3. การแปลภาษาพดูไดเ้ป็นธรรมชาติระดบัเดียวกบั ภาษาตน้ฉบบั 

 3.47  3.27 3.07 

 0.91  0.77 0.83 

 ปานกลาง  ปานกลาง ปานกลาง 
รวม 3.27 0.08 ปานกลาง จากตารางที 4 โดยภาพรวมแลว้ปัญหาในดา้นบทสนทนาของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาทีพบมากทีสุดไดแ้ก่ การแปลภาษาพูดทีมีความแตกต่างหลายระดบั ยกตวัอยา่งเช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท์ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 และปัญหาทีพบรองลงมาคือ การแปลคาํแสลง คาํยอ่ คาํสบถและอืนๆ    และการแปลภาษาพดูไดเ้ป็นธรรมชาติระดบัเดียวกบัภาษาตน้ฉบบั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.27 และ 3.07ตามลาํดบั ตารางท ี5 ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิา ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที3 โดยภาพรวมในดา้นบทบรรยาย ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  S.D ระดบั ดา้นบทบรรยาย 1. มีความรู้หรือภูมิหลงัทีใชใ้นการแปล 2. จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน 3. การเลือกใชส้าํนวนโวหารในการแปลไดถู้กตอ้ง 4. การใชลี้ลาภาษา 5. การแปลไดภ้าษาทีสละสลวยและเป็นธรรมชาติ 

 3.20 3.47 3.00 3.20 3.07 

 0.83 0.88 0.97 0.98 0.68 

 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวม 3.19 0.11 ปานกลาง จากตารางที 5 ปัญหาโดยภาพรวมของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากลด้านบทบรรยายอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาทีพบมากทีสุดคือ จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ปัญหาทีพบมากเป็นอนัดบัทีสองไดแ้ก่ การมีความรู้หรือภูมิหลงัทีใชใ้นการแปล   และการใชลี้ลาภาษา โดยมีค่าเฉลียทีเท่ากนัคือเท่ากบั 3.20 ปัญหาทีพบลาํดบัต่อมาคือ การแปลไดภ้าษาทีสละสลวยและเป็นธรรมชาติ และการเลือกใชส้ํานวนโวหารไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.07และ 3.00 ตามลาํดบั   
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ตารางท ี6 ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิา ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที3 โดยภาพรวมในทุกดา้น ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  S.D ระดบั 1. ดา้นไวยากรณ์ 2. ดา้นคาํศพัท ์3. ดา้นบทสนทนา 4.ดา้นบทบรรยาย 
3.33 3.31 3.27 3.19 

0.12 0.16 0.08 0.11 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวม 3.27 0.12 ปานกลาง 

จากตารางที 6 พบวา่ปัญหาโดยภาพรวมของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.27  ปัญหาทีพบมากทีสุด คือ ดา้นคาํศพัท์ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นไวยากรณ์ ดา้นบทสนทนาและดา้นบทบรรยาย ตามลาํดบั กล่าวโดยสรุปจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางที 1-6 ปัญหาโดยภาพรวมของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัญหาทีพบมากทีสุดคือปัญหาในดา้นของไวยากรณ์ค่าเฉลียเท่ากบั 3.33 คือ การใชต้วัเชือมระหวา่งคาํ ระหวา่งประโยค และการวเิคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์    ส่วนปัญหาทีรองลงมาคือปัญหาในดา้นของบทสนทนา โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.27 คือ การแปลภาษาพดูทีมีความแตกต่างในหลายระดบัเช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท ์และการแปลคาํสแลง คาํยอ่ คาํสบถและอืนๆ ตอนท ี 3 ผลการวเิคราะห์เนือหา จากแบบสอบถามปลายเปิดเป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืนๆของผูต้อบปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  นนัพบวา่ มีลกัษณะปัญหาในทิศทางเดียวกนั ดา้นการใชห้ลกัไวยากรณ์ในสถานการณ์การแปลเรืองราวทีไม่มีความรู้พนืฐานในเรืองทีแปลมาก่อน นอกจากนีพบวา่ การเลือกใชค้าํศพัทใ์นการแปลใหใ้กลเ้คียงกบัความหมายของตน้ฉบบัเป็นสิงทีตอ้งใชเ้วลาในการฝีกทกัษะ  วจิารณ์ผล 1. นกัศึกษาชนัปีที3 สาขาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ทีผา่นการเรียนวิชาการแปลมาแลว้  มีปัญหาการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย เนืองจากนักศึกษามีปัญหาในด้านของไวยากรณ์มากทีสุดมีลกัษณะทีคลา้ยกัน แมว้่านกัศึกษาทุกคนไดรั้บความเท่าเทียมกนัในการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรชยั พรวริิยะกิจ  และวรินทร แดนดี (2558) ทีศึกษาเรือง ขอ้ผิดพลาดในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล พบว่า การแปลของนักศึกษามีขอ้ผิดพลาดดา้นไวยากรณ์และผิดพลาดดา้นความหมายระดับมาก เป็นไปในทางเดียวกบังานวจิยัของณัฐธยาน ์ทาดี (2558) ศึกษาเรืองปัญหาและวิธีแกไ้ขปัญหาทีใชใ้นการแปลเพลงฉ่อย: กรณีศึกษาเพลงฉ่อยจากรายการ “คุณพระช่วย” พบวา่มีปัญหาในการแปลเพลงฉ่อยออกเป็น 3 ประเด็นคือ ปัญหาทางดา้นไวยากรณ์ ปัญหาดา้นการเลือกใชค้าํศพัท ์และปัญหาในการแปลกวนิีพนธ์  2. นักศึกษาชนัปีที3 สาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล ทีผ่านการเรียนวิชาการแปลมาแลว้  มีปัญหาจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในลกัษณะเดียวกนั และปัญหาทีพบมากทีสุดคือปัญหาในดา้นของไวยากรณ์ ค่าเฉลียเท่ากบั 3.33 คือ การใชต้วัเชือมระหวา่งคาํ ระหวา่งประโยค และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ส่วนปัญหาทีรองลงมาคือปัญหาในดา้นของบทสนทนาคือ การแปลภาษาพูดทีมีความแตกต่างในหลายระดบัเช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท ์และการแปลคาํสแลง คาํยอ่ คาํสบถและอืนๆ เป็นไปตามหลกัการและทฤษฏีของ สัญฉวี สายบวั (2550:64–78) ในดา้นระดบัโครงสร้าง
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ของคาํ และในดา้นระดบัประโยค คือ ควรจะทาํต่อเมือโครงสร้างของประโยคตน้ฉบบัแปลไม่เป็นทีรู้จกัในหมู่ผูอ้่านงานแปล ซึงจะทาํใหเ้กิดปัญหาในดา้นไม่เขา้ใจความหมาย สรุปผลการวจิัย ผลการศึกษาการวจิยัเรือง ปัญหาการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล ชนัปีที 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน สามารถสรุปผลไดด้งันี  1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.67 เป็นเพศชายร้อยละ 13.33 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21-22 ปี  ร้อยละ 86.67 มีอายรุะหวา่ง 18-20 ปี และ มากกวา่ 25 ปี ร้อยละ 6.67  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัญหาในการแปลทัวไป     จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากลชนัปีที 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นไวยากรณ์ ดา้นคาํศพัท ์ดา้นบทสนทนา และดา้นบทบรรยาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.28 และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นปรากฏผลดงันี  2.1 ด้านไวยากรณ์ ปัญหาในด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล ชนัปีที 3 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   พบปัญหาเรืองการใชต้วัเชือมระหวา่งคาํระหวา่งประโยคพบมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.40 และปัญหาทีรองลงมาคือ การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ และ การแปลกาล (Tense) โดยทีค่าเฉลียเท่ากบั 3.33 และ 3.20 ตามลาํดบั 2.2 ด้านคําศัพท์ ปัญหาในด้านคําศัพท์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล ชันปีที 3              โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัญหาเรืองความรู้ในดา้นคาํศพัท์เป็นปัญหาทีพบมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.40 ปัญหารองลงมาไดแ้ก่ การวิเคราะห์คาํหรือสํานวนในการแปล และคาํศพัท์ทีมีความหมายใกลเ้คียง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.20 และ 3.13 ตามลาํดบั ส่วนปัญหาทีพบนอ้ยทีสุดคือ คาํทีมีความหมายแฝง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.00 2.3 ดา้นบทสนทนา โดยภาพรวมแลว้ปัญหาในดา้นบทสนทนาของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ชนัปีที 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาทีพบมากทีสุดไดแ้ก่ การแปลภาษาพดูทีมีความแตกต่างหลายระดบั ยกตวัอยา่งเช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท์ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 และปัญหาทีพบรองลงมาคือ การแปลคาํแสลง คาํย่อ คาํสบถและอืนๆ และการแปลภาษาพดูไดเ้ป็นธรรมชาติระดบัเดียวกบัภาษาตน้ฉบบั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.27 และ 3.07 ตามลาํดบั  2.4 ดา้นบทบรรยาย ปัญหาโดยภาพรวมของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากลดา้นบทบรรยายอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาทีพบมากทีสุดคือ จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ปัญหาทีพบมากเป็นอนัดบัทีสองไดแ้ก่ การมีความรู้หรือภูมิหลงัทีใชใ้นการแปล และการใชลี้ลาภาษา โดยมีค่าเฉลียทีเท่ากนัคือเท่ากับ 3.20 ปัญหาทีพบลาํดบัต่อมาคือ การแปลไดภ้าษาทีสละสลวยและเป็นธรรมชาติ และการเลือกใชส้ํานวนโวหารไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.07 และ 3.00 ตามลาํดบั   กิตติกรรมประกาศ  ขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน และนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากลทีให้การสนบัสนุนและร่วมมือในการเก็บรวบรวมงานวจิยัจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี    
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เอกสารอ้างองิ กระบวนการแปล. 2559. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : http://translationnutnari.blogspot.com (18 มิถุนายน 2560).  ความรู้เกียวกับการแปล. 2555. รูปแบบการแปล. [ออนไลน์ ]. แหล่งทีมา :  https://khumpech2501.wordpress.com.                      (15 มิถุนายน 2560). ณฐัธยาน ์ทาดี. 2558. ศึกษาเรืองปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาทใีช้ในการแปลเพลงฉ่อย: กรณีศึกษา เพลงฉ่อยจากรายการ “คุณ พระช่วย”. ทิพา เทพอคัรพงศ.์ 2542. การแปลเบืองต้น. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ปรียา อุนรัตน์. 2531. การแปลองักฤษเป็นไทย : แนวคดิและวิธีการ. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล.  พรชัย พรวิริยะกิจ และ วรินทร แดนดี. 2558. เรือง ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล. รัชนีโรจน์ กุลธาํรง. 2552. ความรู้ความเข้าใจเรืองภาษาเพือการแปลจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : บริษทัวี.พรินท์ (1991)จากดั. สัญฉว ีสายบวั. 2550. หลักการแปล. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพธ์รรมศาสตร์.  สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. นิยามการแปล. (มปป). [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : http://digi.library.tu.ac.th.                  (17 มิถุนายน 2560)  สิทธา พินิจภวูดล. 2550. หลักการแปล. กรุงเทพฯ : สาํนกัธรรมศาสตร์.  สุพรรณี ปินมณี. 2552. การแปลขนัสูง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  สุพรรณี ปินมณี. 2555. แปลผดิ  แปลถูก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  สุมน อริยปิติพนัธ์. 2548. หลักการแปลภาษาองักฤษ. กรุงเทพฯ : เอม็. ไพโอเนี                  
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ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจและแนวทางพัฒนาตนเองของนักศึกษา สาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน English Reading Comprehension Ability and Self-Development Guidelines of Students  Major ing in English for  International Communication at Rajamangala University  of Technology Lanna Nan  ขนิษฐา สุวรรณประชา *  และ  สิลิณมุกฎา  ศรีทอง   Kanittha  Suwannapracha1* and   Silinmukda  Srithong1  บทคัดย่อ  การศึกษาในครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจและแนวทางพฒันาตนเองของนักศึกษา สาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี คือ นักศึกษาชนัปีที  สาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ปีการศึกษา  จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัคือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ การบรรยายเชิงพรรณนา   ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่าง อยู่ในระดับน้อย             โดยมีคะแนนเฉลียด้านการบอกรายละเอียดจากเรืองทีอ่านสูงกว่าคะแนนเฉลียดา้นการจับใจความสําคัญ กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีแนวทางพฒันาตนเอง คือ ทาํแบบฝึกหดัดา้นการอ่านภาษาองักฤษ และพฒันาความรู้ดา้นคาํศพัทด์ว้ยการอ่านบทอ่านภาษาองักฤษหลายประเภท   คาํสําคญั : ความสามารถ,  การอา่นภาษาองักฤษเพอืความเขา้ใจ,  แนวทางพฒันาตนเอง        สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 59 หมู่  ตาํบลฝายแก้ว อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน  1 Department of Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Nan, 59 Moo 13,   Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ realtikytoky@hotmail.com  
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ABSTRACT  The purpose of this study was to investigate the English reading comprehension ability and self-development guidelines of students majoring in English for International Communication at Rajamangala University of Technology Lanna Nan. The subjects of this study were 15 second year students majoring in English for International Communication at Rajamangala University of Technology Lanna Nan in academic year 2016. The instrument used for collecting data was a reading comprehension test and a structured interview. The data collected was analyzed by percentage, mean, standard deviation and attribute data.  The results indicated that the English reading comprehension ability of the subjects was at low level and the average score of reading for details was higher than one of reading for main ideas. For self-development guidelines, most of the subjects planned to do English reading exercises and improve vocabulary knowledge by reading various types of English texts.  
 Keywords : Ability,  English Reading Comprehension, Self-Development Guidelines       
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บทนํา ในสงัคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยงิในชีวติประจาํวนั เนืองจากเป็นเครืองมือสาํคญัในการติดต่อสือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ รวมทงัช่วยให้เขา้ถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ไดง่้าย และกวา้งขวางขึน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน, 2551) ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านเป็นทักษะหลักทีสําคัญหนึงในสีของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาทีสอง เนืองจากการอ่านเป็นทกัษะพืนฐานทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั เช่น การอ่านขอ้มูล เครืองมือ เครืองใช ้สินคา้ต่าง ๆ และยงัเป็นทกัษะทีเป็นเครืองมือสาํคญัในการเรียนรู้ เป็นรากฐานของการศึกษาเพราะทาํให้นักเรียนนักศึกษาไดเ้รียนรู้สิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว กวา้งขวางยิงขึน การเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในห้องหรือนอกหอ้งเรียนลว้นแต่ใชก้ารอ่านเป็นสือในการเรียนรู้ทงัสิน ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถในการอ่านจึงจะสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํให้ผูเ้รียนมีความคิด กวา้งขวางขึน (ไพพรรณ อินทนิล, ) ความสามารถในการอ่านยงิทวคีวามสาํคญัและความจาํเป็นมากขึนสาํหรับผูเ้รียนในระดบัมหาวิทยาลยั ดงัจะเห็นไดจ้ากหลกัฐานทีชดัเจนคือ มีรายวชิาการอ่านเป็นจาํนวนมากทีเป็นรายวชิาบงัคบัในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัต่าง ๆในประเทศไทย  (ไกรคุง อนคัฆกุล, 2558)  การอ่านมีหลายประเภทแต่สิงสําคัญเบืองตน้ในการอ่านทุกประเภทคือ ผูอ้่านตอ้งเขา้ใจในสิงทีอ่าน สิงทีมีความสําคญัและช่วยให้การอ่านประสบความสําเร็จก็คือความสามารถในการอ่านและความเขา้ใจในการอ่าน โดยเฉพาะความเขา้ใจในการอ่านนันเป็นสิงสาํคญัมาก การอ่านจะไม่เกิดประโยชน์หากผูอ้่านไม่เขา้ใจเรืองทีตนอ่าน ความเขา้ใจในการอ่านถือเป็นองค์ประกอบทีสําคญัยิงอย่างหนึงทีตอ้งฝึกให้เกิดกบัผูเ้รียนมากทีสุดเนืองจากความเขา้ใจในการอ่านเป็นจุดหมายหลกัของการอ่านทงัปวง การอ่านโดยไม่เกิดความเขา้ใจ อ่านแลว้จบัใจความไม่ไดเ้ลย ก็อาจกล่าวไดว้า่ การอ่านทีแทจ้ริงยงัไม่เกิดขึน ไม่ควรนบัวา่เป็นการอ่านเพราะอ่านในลกัษณะดงักล่าว  ไม่เกิดประโยชน์อนัใดกบัผูอ้่าน การอ่านเพอืความเขา้ใจจึงเป็นการอา่นทีสาํคญัทีสุด (กรรณิกา คณานนัท,์ 2551 และ สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2549) โดยเฉพาะสําหรับนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจนนัจาํเป็นอยา่งยงิ เนืองจาก ตอ้งใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูล ความรู้ต่างๆ ใชเ้พอืการศึกษาวชิาต่างๆของหลกัสูตร และใชเ้พอืการศึกษาในระดบัสูงขึน รวมทงัเพมิโอกาสในการแข่งขนัในตลาดแรงงานเมือสาํเร็จการศึกษา  แมว้า่ทกัษะการอ่านจะมีความสาํคญั แตก่ลบัพบวา่ ผลสัมฤทธิทางภาษาองักฤษดา้นทกัษะการอา่นของนกัเรียนไม่อยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ นักเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจ และขาดความสามารถ ในดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ซึงส่งผลเสียแก่ตวันกัเรียนเอง ( ณภทัร ทิพธนามาศ, 2556)  จากประสบการณ์ในการสอนและการสอบถามจากผูส้อนทีจดัการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน พบวา่ การอ่านซึงเป็นทกัษะสาํคญัเบืองตน้ทีตอ้งใชเ้พอืการหาขอ้มูล ข่าวสารและการศึกษาหาความรู้ดา้นอืน ๆ เพมิเติมนนั นกัศึกษายงัทาํไดไ้ม่ดีนัก เช่น เมือให้เอกสารหรือบทอ่านทีมีเนือหาเป็นภาษาองักฤษ นักศึกษามกัให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัวา่อ่านไม่เขา้ใจ ไม่สามารถตอบคาํถามได ้หรือบางครังนักศึกษาคิดว่าอา่นเขา้ใจแต่กลบัเขา้ใจเนือหาผิดไปจากทีสือความในบทอ่าน ซึงมีผลกระทบอยา่งมากในการเรียนในหลกัสูตร จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาในเรือง ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพอืความเขา้ใจและแนวทางพฒันาตนเอง ของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน เพือให้นักศึกษาตระหนกัถึงระดบัความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ สาํรวจปัญหาในการอ่านเพือความเขา้ใจและหาแนวทางในการพฒันาตนเองของนกัศึกษาต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย เพือศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจและแนวทางพฒันาตนเองของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  วธิีดําเนินการวิจัย ประชากร  ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สาขาภาษาอังกฤษเพือ                การสือสารสากลปีการศึกษา                 กลุ่มตวัอย่าง   กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครังนี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน                   สาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล ชนัปีที  ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 15 คน ซึงไดม้าจากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  เนืองจากเป็นกลุ่มทีลงทะเบียนเรียนวชิาการอ่านเพอืความเขา้ใจ                เครืองมือทใีช้ในการวิจยั 
          เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพอืความเขา้ใจ เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้  แบ่งเป็น แบบทดสอบเพอืวดัความสามารถในการอ่านดา้นการบอกรายละเอียดจากเรืองทีอ่านและดา้นการจบัใจความสาํคญั อยา่งละ  ขอ้ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีใชเ้ก็บขอ้มูลเกียวกบัปัญหาและแนวทางการพฒันาตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง   การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจิัย    1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  2. สร้างแบบทดสอบโดยรวบรวม ดดัแปลงจากขอ้สอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบ ปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ โดยแบ่งเป็น แบบทดสอบเพือวดัดา้นการอ่านจบัใจความสาํคญั 15 ขอ้ และ ดา้นการบอกรายละเอียดจากเรืองทีอ่าน                 15 ขอ้  . ร่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพือใช้ในการสอบถามถึงปัญหาทีพบในการอ่านเพือความเขา้ใจและแนวทางในการพฒันาตนเอง  4. ให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมและสมบูรณ์ของแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  5. แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ แลว้นาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามลาํดบัขนัตอน ดงันี   1. นดัหมายเวลากบักลุ่มตวัอยา่งเพอืทาํแบบทดสอบและสมัภาษณ์  2. ชีแจงกฎเกณฑ ์การทาํแบบทดสอบใหก้ลุ่มตวัอยา่ง . กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพอืความเขา้ใจ  . สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 5. เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล   
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การวเิคราะห์ข้อมูล 1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชก้ารหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แลว้แปรผลค่าร้อยละตามเกณฑ ์ดงันี   80-100   หมายถึง มีความสามารถในระดบัดีมาก    70-79   หมายถึง มีความสามารถในระดบัดี    60-69   หมายถึง มีความสามารถในระดบัค่อนขา้งดี      50-59                                หมายถึง มีความสามารถในระดบัปานกลาง นอ้ยกวา่   หมายถึง มีความสามารถในระดบันอ้ย 2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ วเิคราะห์จากการสมัภาษณ์ดว้ยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างและนาํเสนอเชิงบรรยาย  ผลและวจิารณ์ผล การวิจัยครังนีมีจุดประสงคเ์พือศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจและแนวทางพฒันาตนเองของนักศึกษา สาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง คือ นกัศึกษาชนัปีที 2 สาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ปีการศึกษา  จาํนวน  คน ซึงผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการวดัความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบทดสอบ แลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าเฉลีย ค่าร้อยละ และส่วนเบียงเบน ดงันี ตารางท ี1 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพอืความเขา้ใจของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพอืการสือสาร สากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ความสามารถในการอ่าน คะแนนเฉลีย ร้อยละ        ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ดา้นการจบัใจความสาํคญั 5.9 39.3                                2.5 ดา้นการบอกรายละเอียด 8.0 53.3                                2.2    รวม 13.9 46.3                                 2.5 จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาภาษาองักฤษเพอืความเขา้ใจโดยรวมมีค่าเฉลีย 13.9 คิดเป็น ร้อยละ .  อยูใ่นระดบันอ้ย และมีคะแนนเฉลียดา้นการบอกรายละเอียดจากเรืองทีอ่าน .  คิดเป็นร้อยละ 53.5 สูงกวา่คะแนนดา้นการจบัใจความสาํคญั ทีมีค่าเฉลีย 5.9 คิดเป็นร้อยละ 39.3   ผลการสัมภาษณ์แนวทางพฒันาตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก คิดวา่ตนเองมีปัญหาทีสุดดา้นความรู้คาํศพัท์ มีแนวทางพฒันาตนเอง คือ ทาํแบบฝึกหัดดา้นการอ่านภาษาองักฤษ และพฒันาความรู้ดา้นคาํศพัท์ดว้ยการอ่านบทอ่านภาษาองักฤษหลายประเภท        



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  689  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

วจิารณ์ผล จากผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจของนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน มีประเด็นทีสามารถนาํมาอภิปรายได ้ดงันี กลุ่มตวัอยา่ง มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจเฉลียร้อยละ .  อยูใ่นระดบัน้อย  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษ วา่ ในการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศนนั นกัศึกษายงัมีปัญหาในการอ่าน สอดคลอ้งกบั Naidu (2013) ทีกล่าววา่ ผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศมกัพบความทา้ทายในการอ่านเพือความเขา้ใจสาระสาํคญัจากเรืองทีอ่าน สิงทีเกิดกบัผูเ้รียนคือ การพยายามอ่านขอ้ความในบทอ่านทงัหมดและพยายามเขา้ใจในเรืองทีอ่าน แต่เมืออ่านจบแลว้ผูเ้รียนบางคนกลบัพบวา่ยงัมีอุปสรรคและความยากในการทาํความเขา้ใจและตอบคาํถามเกียวกบัความเขา้ใจจากบทอา่น หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉลียในการอ่านจบัใจความสาํคญั คิดเป็นร้อยละ .  อยู่ในระดบันอ้ย และดา้นการหารายละเอียดจากเรืองทีอ่านมีคะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละ .  อยูใ่นระดบั   ปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความสามารถในการอ่านหารายละเอียดของเรืองทีอ่านสูงกวา่ความสามารถในการอ่านจบัใจความสาํคญั ทงันีเนืองจาก ขอ้สอบเพอืวดัความสามารถในการอ่านหารายละเอียดมกัมีคาํตอบทีเห็นไดช้ดัอยูใ่นบทอ่าน จึงทาํให้กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบขอ้คาํถามดา้นการอ่านบอกรายละเอียดไดม้ากกวา่ขอ้คาํถามดา้นการอ่านจบัใจความสาํคญัทีตอ้งอ่านแลว้ทาํความเขา้ใจเรืองราวทงัหมด ตอ้งสามารถจาํแนกส่วนสาํคญั ส่วนรายละเอียดและสามารถสรุปสาระสาํคญัได ้ซึงในบางครังส่วนใจความสาํคญัไม่ไดป้รากฏเด่นชดัอยู่ส่วนใดส่วนหนึงของบทอ่าน แต่ตอ้งสรุปประเด็นเองหลงัจากอ่านเรืองทงัหมด  เมือกลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจไดเ้พียงรายละเอียดบางส่วน ซึงเป็นเพียงส่วนนอ้ยของบทอ่านทงัหมดจึงไม่สามารถสรุปใจความสําคญัของเรืองทังหมดได้ สอดคลอ้งกับ Baxendell (2003) ทีระบุถึงปัญหาในการอ่านเพือความเขา้ใจว่า ผูเ้รียนมกัพบปัญหาการระบุใจความสาํคญัของเรืองทีอ่าน และมกัเพ่งความสนใจไปทีรายละเอียดปลีกยอ่ยมากกวา่    จากการสมัภาษณ์หลงัทาํแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพอืความเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่งพบปัญหาและตระหนกัถึงระดบัความสามารถในการอ่านของเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ ่บอกวา่อา่นไม่เขา้ใจเพราะมีปัญหาดา้นคาํศพัท ์และโครงสร้างทางภาษา โดยระบุวา่ ขณะอ่าน มีคาํศพัทที์ไม่รู้จกั ไม่รู้ความหมายหลายคาํ และมีปัญหาในการทาํความเขา้ใจความหมายจากโครงสร้างบางประโยคทีซบัซอ้น กลุ่มตวัอยา่งจึงรู้รายละเอียดปลีกยอ่ยเพยีงบางส่วนเท่านนัทาํให้อ่านเรืองทงัหมดไม่เขา้ใจ นาํไปสู่ปัญหาการไม่สามารถสรุปใจความสาํคญัจากเรืองทีอ่านได ้ซึงตรงกนักบัมนสัว ีดวงลอย ( ) ทีศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ พบวา่  ปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษ ในดา้นคาํศพัทเ์ป็นปัญหาทีพบมากทีสุด จากปัญหาดงักล่าวกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญมี่แนวทางพฒันาตนเองเพอืพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ คือ ฝึกฝนเพือเพมิพนูความรู้ดา้นคาํศพัท ์ฝึกการอ่านบทอ่านภาษาองักฤษหลายๆประเภท และทาํแบบฝึกหดัการอ่านภาษาองักฤษให้มากขึน        
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สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจและแนวทางพฒันาตนเองของนักศึกษา               สาขาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ในครังนี สรุปไดว้่านักศึกษามีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพอืความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย โดยนกัศึกษามีคะแนนดา้นการอา่นหารายละเอียดสูงกวา่ดา้นการอ่านจบัใจความสาํคญั และนกัศึกษามีแนวทางพฒันาตนเอง คือ ฝึกฝนเพือเพมิพูนความรู้ดา้นคาํศพัท์ อ่านบทอ่านภาษาองักฤษหลายๆประเภท และทาํแบบฝึกหัดการอ่านภาษาองักฤษให้มากขึน ซึงผลการวจิยัดงักล่าวมีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนให้กบันักศึกษา คือ ทาํให้ไดแ้นวทางในการออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะการอ่านจากบทอ่านทีหลากหลาย เรียนรู้และฝึกเดาความหมายคาํศพัท์จากโครงสร้างคาํศพัท์ และจากบริบททีอ่าน ฝึกการอ่านเพือหาใจความสําคัญและส่วนขยาย รวมทังให้นักศึกษาทํากิจกรรมเพือฝึกจับใจความสําคญัด้วยวิธีการทีหลากหลาย เช่น ตอบคาํถาม อภิปรายร่วมกนั ทาํแผนผงัความคิดและสรุปเรืองทีอ่าน   กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัครังนีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ทีสนบัสนุนงบประมาณการวจิยั ประจาํปี 2560 ทาํใหร้ายงานการวจิยัฉบบันีสาํเร็จเป็นฉบบัสมบูรณ์   เอกสารอ้างองิ กรรณิกา คณานันท์.  2551. การพัฒ นากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันเพือเสริมสร้าง ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจเมตาคอกนิชันและเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี3. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ไกรคุง อนคัฆกุล.  2558. การอา่นภาษาองักฤษ: การสอนทีเนน้กลวธีิการอ่าน. วารสารปัญญาภิวฒัน์,7(1),232.  คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน,สํานักงาน.  2551.  แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานสู่การปฏิบัติ.กรุงเทพฯ: โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. ณภทัร ทิพธนามาศ.  2556. การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ4R สาํา หรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1.  วารสารวจิัยและพฒันามหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( ): - . ไพพรรณ   อินทนิล.  . กิจ กรรม ส่งเสริม การอ่าน  (Better  Reading).  ชลบุ รี: ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์                    คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา. มนสัว ีดวงลอย.  . ปัจจยัทีมีผลต่อปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ. วารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สมุทร เซ็นเชาวนิช.  2549. เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. สิตา ทายะติ.  2551. การใช้กิจกรรมเวบ็เควส เพือส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ และความสามารถทางการพูด นําเสนอ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ Baxendell, B. W.  2003. Consistent, Coherent, Creative: The 3C’s of Graphic Organizers. Teaching Exceptional  Children, 35(3), 46-53.  Naidu, Bharathi.  2013. Reading Strategy: Tackling Reading through Topic and Main Ideas. English Language  Teaching, 11(6), 60-64   
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การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Needs to Assessment for  Development of Research on Academic Staffs of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon  เมทิกา   พว่งแสง1* Maythika   Puangsang1*  บทคัดย่อ   การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาพการคาดหวงัและสภาพความเป็นจริงในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองดา้นการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํนวน  ดา้น ประกอบด้วย ) ด้านการบริหารจัดการ ) ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ ) ด้านการพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรม/สมัมนา ) ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาดูงาน ) ดา้นสิงอาํนวยการความสะดวกในการสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาศักยภาพดา้นการทาํงานวิจยั ) ดา้นการให้ความช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาศกัยภาพด้านการวิจัย กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ จาก  คณะ จาํนวน  คน สถิติทีใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  (     ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (modified priority needs index : PNI Modified)  ผลกา รศึกษาสรุปไดด้งันี สภาพปัจจุบนัและสภาพทีคาดหวงัเกียวกบัการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของบุคลากรสายวชิาการ พบวา่ สภาพปัจจุบนัมีค่าเฉลียตาํกว่าสภาพทีคาดหวงัเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ โดยเมือพิจารณาการจัดเรียงสําคัญของความต้องการจาํเป็นในการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ภาพรวมมีค่า PNIModified อยูร่ะหวา่ง -0.22 - .  ดา้นทีพบวา่มีค่า  PNIModified สูงสุด คือ การพฒันาตนเองดว้ยการฝึกอบรม/สัมมนา ( . ) และลาํดบัสุดทา้ย คือ การพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ (-0.22)   คําสําคัญ : การประเมินความตอ้งการจาํเป็น , บุคลากรสายวิชาการ          
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ABSTRACT   The purposes of this research were to study of expectation and reality for Development of research on Academic Staffs of  RMUTP and study of Needs to Assessment for Development of Research on Academic Staffs  of  RMUTP 6 sides  include 1) Management; 2) Self-development by education; 3) Self-improvement by training / seminar 4) Self-development through study visits. 5) Facilitation facilities to support the development of research potential. 6) Support and information services for research potential development. The sample was Academic Staffs of RMUTP from 9 faculties and 343 Academic Staffs.  The data were analyzed through percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D), modified priority needs index: PNImodified and content analysis. The results demonstrated that:  Current conditions and expectations regarding the development and research of academic staff found current weather conditions  were on average lower than expected, nearly all sides  except for education. Considering the sort of requirements necessary for the development of research staff, academic overview. The PNImodified between of -0 . 22 to 0 . 2 2  and found to have the highest PNImodified was the development of self-improvement with training / seminars (0.22) and finally was the development of self-education (-0.22)  Keywords : Needs to Assessment, Academic Staff                 กลุ่มวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ   1 Department of research, Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Sub-district Vachira Phayaban, District Dusit, Bangkok 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ : maythika.p@rmutp.ac.th 
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บทนํา การวจิยัในสถาบนัอุดมศึกษากล่าวไดว้า่เป็นภารกิจสาํคญั เนืองดว้ยเป็นนโยบายของทุกสถาบนัการศึกษาทีทาํวิจยัเพือได้มาซึงองค์ความรู้ใหม่  ๆ นํามาใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอนเพือการพัฒ นาประเทศในด้านต่าง ๆ                                  โดยสถาบันอุดมศึกษาไดมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาตามภารกิจทงั  ด้าน คือ สอน วิจยั บริการวิชาการ และบาํรุงศิลปวฒันธรรม (สุวรรณ พรมเขต, 2558 : 68-80) สาํหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบนัอุดมศึกษาหนึงใน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มีการดาํเนินงานตามมาตรฐานภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย ) ด้านการผลิตบัณฑิต ) ด้านการวิจัย ) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมและสิงแวดลอ้ม สําหรับมาตรฐานด้านการวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดม้อบหมายสถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นหน่วยงานกลางในการดาํเนินงานและบริหารจดัการงานวจิยั  ทงันี ถึงแมม้หาวิทยาลยัจะมีการส่งเสริมและให้ความสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของบุคลากรสายวชิาการเพียงใด แต่การส่งเสริมและสนบัสนุนนนัไม่ไดม้าจากความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของบุคลากร จึงทาํให้ภารกิจดา้นการวจิยัหลายอยา่งไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดต้ามความตอ้งการ หรือการส่งเสริมในดา้นนนั ๆ ก็จะไม่เกิดผลสัมฤทธิตามความต้องการ ดังนัน การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการจึงเป็นสิงทีมีความสําคัญอย่างยิงต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพราะความสาํเร็จในการดาํเนินงานและการสร้างสรรคอ์งค์กรแห่งการเรียนรู้ดา้นการวิจยั ตอ้งอาศยัศกัยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ทีเพียบพร้อมไปดว้ยความรู้ ทกัษะ และเจตคติทีดีทีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในด้านนัน ผูว้ิจัยจึงสนใจเลือกศึกษาการประเมินความต้องการจาํเป็นเพือเป็นประโยชน์ในการจัดทําแผนพฒันาบุคลากรดา้นการวิจัย ดงัที สุวิมล ว่องวาณิช (  : 29-31) ไดก้ล่าวไวว้่า การประเมินความตอ้งการจาํเป็นมีความสาํคญัสาํหรับการวางแผนแบบครบวงจร เป็นกระบวนการทีสาํคญัและมีประโยชน์อยา่งมากในการทาํใหก้ารวางแผนมีทิศทาง เป็นไปได ้และมีโอกาสเกิดผลสัมฤทธิตามทีมุ่งหวงั นอกจากนี ยงัเป็นขอ้มูลทีใชเ้ป็นหลกัเทียบความสาํเร็จของการดาํเนินงาน ทาํให้นักประเมินสามารถวางแผนการปฏิบติัภายใตท้างเลือกทีเหมาะสม เป็นเทคนิคทีช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า และสามารถตรวจสอบได ้จากทีกล่าวมา ทาํใหผู้วิ้จยัเห็นความสาํคญัและสนใจศึกษาการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาศกัยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการเพือเพิมขีดความสามารถของบุคลากรในการแข่งขันและสามารถรองรับการเปลียนแปลงไดใ้นอนาคต และยงัเป็นประโยชน์ให้องค์กรสามารถกาํหนดแผนงานการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของบุคลากรสายวิชาการไดต้รงตามความตอ้งการอีกดว้ย ผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการศึกษา เรือง การประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวตัถุประสงค ์    การวจิยั ดงันี . เพือศึกษาสภาพการคาดหวงัและสภาพความเป็นจริงในการพฒันาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  . เพอืศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองดา้นการวจิยั ของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      
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วธิีดําเนินการวิจัย . ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํนวน  คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิของ Taro Yamane ทีระดบัความเชือมนั 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน  2. การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจยั 2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งจากเอกสารตา่ง ๆ  2.2 กาํหนดหวัขอ้ประเด็น และตวับ่งชีทีตอ้งการถามตามวตัถุประสงค ์2.3 สร้างขอ้คาํถามใหค้รอบคลุมสิงทีตอ้งการวดัแต่ละดา้น โดยขอ้มูลทงัหมดทีรวบรวมไดม้าทาํการวเิคราะห์  .  นาํขอ้คาํถามหาความเทียงตรงเชิงเนือหา โดยให้ผูเ้ชียวชาญในเรืองนนัตรวจสอบวขอ้คาํถามแต่ละขอ้ วดัได้ตรงกบัประเด็น/ตวับ่งชีทีเราตอ้งการศึกษา และขอ้คาํถามทงัหมดวดัไดค้รอบคลุมสิงทีตอ้งการศึกษาทงัหมดหรือไม่และปรับขอ้คาํถามตามทีผูเ้ชียวชาญแนะนาํ จากนนัจึงนาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เพือหาคุณภาพแบบสอบถามและวิเคราะห์ความเชือมนัดว้ยค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั .   2.5 ปรับปรุงข้อความ และเลือกเฉพาะขอ้ทีเหมาะสม จัดพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ และสรุปรายละเอียดรูปแบบการสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ดงันี   ตอนที  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) ตอนที  สภาพความเป็นจริงและความคาดหวงัของบุคลากรสายวชิาการในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั มีลกัษณะเป็นแบบมาตรฐานประมาณค่า  ระดบั (Rating Scale) ทงัสองส่วน แบ่งเป็น  ดา้น ประกอบดว้ย 1. ดา้นการบริหารจดัการ    จาํนวน  ขอ้ 2. ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ  จาํนวน  ขอ้ 3. ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการฝึกอบรม/สมัมนา จาํนวน  ขอ้ 4. ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาดูงาน  จาํนวน  ขอ้ 5. ดา้นสิงอาํนวยการความสะดวกในการสนบัสนุน จาํนวน  ขอ้     ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพดา้นการทาํงานวจิยั  6. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูล จาํนวน  ขอ้     ข่าวสารในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั  แต่ละขอ้คาํถามผูต้อบตอ้งตอบ 2 สภาพ คือ สภาพทีเป็นจริงและ สภาพทีคาดหวงัโดยมีค่า ดงันี   สภาพทีเป็นจริง     สภาพทีคาดหวงัของท่าน 1 = ตามสภาพจริงนอ้ยทีสุด    1 = คาดหวงันอ้ยทีสุด 2 = ตามสภาพจริงนอ้ย    2 = คาดหวงันอ้ย 3 = ตามสภาพจริงปานกลาง    3 = คาดหวงัปานกลาง 4 = ตามสภาพจริงมาก    4 = คาดหวงัมาก 5 = ตามสภาพจริงค่อนขา้งมาก   5 = คาดหวงัมากทีสุด ตอนที  เป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติมทีตอ้งการได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัเกียวกบัความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยั โดยเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก  คณะ ระหวา่งเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  และนาํแบบสอบถามทีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพือเตรียมวเิคราะห์ขอ้มูล . การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิใีช้ในการประเมนิ  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปหาค่าสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงันี  . ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ทาํการวเิคราะห์โดยหาค่าความถี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   . การประเมินความตอ้งการสภาพความเป็นจริงและสภาพทีคาดหวงัในการพฒันาศกัยภาพตนเองของบุคลากรสายวิชาการ วเิคราะห์หาค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) . การจัดเรียงลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นโดยใชก้ารวิเคราะห์เพือจัดลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น ดว้ยวธีิ Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNI) ดว้ยการหาค่าผลต่างของ I-D แลว้หารดว้ยค่า D (สุวมิล วอ่งวาณิช, 2558 : 279) แลว้จึงนํามาจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นตามค่า PNIModified โดยจดัเรียงลาํดบัความสําคญัจากมากไปหาน้อย โดยสามารถแทนค่า ดงันี  PNImodified =  (I-D)                                                            D ผลและวจิารณ์ผล . ผลการศึกษา .  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 138 คน (ร้อยละ . ) อายรุะหว่าง -  ปี (ร้อยละ . ) มีประสบการณ์การทาํงาน  – 10 ปี (ร้อยละ . ) สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (ร้อยละ . ) และสงักดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ มากทีสุด (ร้อยละ . )  .  การเปรียบเทียบค่าเฉลียของสภาพทีเป็นจริงกับสภาพทีคาดหวงัในการพฒันาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวชิาการของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํแนกรายดา้น พบวา่ ค่าเฉลียของสภาพทีเป็นจริงกบัสภาพทีคาดหวงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  โดยสภาพปัจจุบนัมีค่าเฉลียตาํกวา่สภาพทีคาดหวงัเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี  ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี           ราชมงคลพระนคร   
รายดา้น สภาพปัจจุบนั สภาพทีคาดหวงั t-test 

̅  S.D ̅  S.D. . ดา้นการบริหารจดัการ . ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ . ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการฝึกอบรม/สมัมนา . ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาดูงาน . ด้านสิงอาํนวยการความสะดวกในการสนับสนุนส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพดา้นการทาํงานวจิยั . ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั 

3.78 3.69 3.51 3.67 3.68  3.69 

.912 1.063 1.096 .985 .992  .963 

3.82 3.47 3.73 3.77 3.80  3.87 

.885 1.013 .908 .976 .937  .918 

.345 1.856 1.912 .879 1.020  1.587 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  
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.  การจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในแต่ละดา้น กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการจาํเป็น โดยมีค่า PNIModified ในภาพรวมอยูร่ะหวา่ง - .  - .  ดา้นทีพบวา่มีค่า  PNIModified สูงสุด มีความสาํคญัเป็นลาํดบัที  คือ การพฒันาตนเองดว้ยการฝึกอบรม/สมัมนา และรองลงมา คือ  การใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั สาํหรับลาํดบัสุดทา้ย คือ การพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ         ดงัตารางที  ตารางที  การจดัเรียงสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาศักยภาพด้านการวิจยัของบุคลากรสายวิชาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   รายดา้น I D PNI Modified ลาํดบั . ดา้นการบริหารจดัการ . ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ . การพฒันาตนเอง : การฝึกอบรม/สมัมนา . การพฒันาตนเอง : การศึกษาดูงาน . สิงอาํนวยการความสะดวกในการสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพดา้นการทาํงานวจิยั . การให้ความช่วยเหลือและการบริการข้อมูลข่าวสารในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั 

3.82 3.47 3.73 3.77 3.80  3.87  

3.78 3.69 3.51 3.67 3.68  3.69  

0.04 -0.22 0.22 0.09 0.12  0.18  

5 6 1 4 3  2 
 2. อภิปรายผล การวจิยัการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีความตอ้งการจาํเป็นเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการศึกษาต่อ สะท้อนให้เห็นว่าสภาพทีควรจะเป็นมีความมุ่งหวงัสูงแต่สภาพปัจจุบันนันยงัไม่เป็นไปตามทีตอ้งการ ซึงปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยต่างให้ความสําคญักบัการพฒันาบทบาททางดา้นการวิจยัของสถาบนัโดยไดก้าํหนดนโยบาย วางแผน และกาํหนดเป้าหมายทีจะขบัเคลือนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวจิยั หลายหน่วยงานต่างพฒันาศกัยภาพดา้นวจิยัโดยการจดัอบรมใหค้วามรู้เกียวกบัการทาํวจิยัในดา้นต่าง ๆ เพอืเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการวิจยัให้แก่บุคลากรสายวิชาการและนกัวจิยั มีการจดัระบบสร้างแรงจูงใจ จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อการศึกษาคน้ควา้วิจยั ตลอดจนให้การสนบัสนุนงบประมาณในการทาํวจิยัแก่อาจารยห์รือนกัวจิยัในสถาบนัของตนเอง ร่วมถึงการสนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน ตรงตามสาขา และ การแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์การทาํงานวิจยักบัผูมี้ประสบการณ์ หรือนักวิจัยอาวุโส ซึง วิจารณ์ พานิช (2540 : 7) ให้แนวคิดเกียวกับการวิจัยในมหาวิทยาลัยว่า การทีจะทําให้การวิจัยใน มหาวิทยาลยัมีคุณภาพและเจริญกา้วหน้านนั ตอ้งขึนอยูก่บัองคก์รในมหาวิทยาลยัทีทาํงานวิจยัสามารถสะสมองคค์วามรู้ความสามารถและทาํงานวิจัยได้อย่างจริงจัง โดยเชือมโยงกบัการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกได้ส่วนนักวิจัยใหม่ ๆ จะตอ้งสร้างทีมงานวจิยักบันกัวจิยัทีเก่ง นนัคือ เขา้ไปฝึกกบันกัวจิยัทีมีประสบการณ์และมีความสามารถ นอกจากนี สถาบนัอุดมศึกษาเองจะตอ้งมองภาพรวมการวจิยัในภาพทีสามารถผสมผสานไปกบัการเรียนการสอน การบริการวชิาการ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และภารกิจอืน ๆ ของสถาบนัอีกดว้ย และควรมีการมองการวจิยัในอนาคต เป็นการบริหารองคร์วมดา้นการวิจยัเพือใหค้รอบคลุมในประเด็น ดงัต่อไปนี ) การจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ทีเพียงพอ และ
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มีประสิทธิภาพ ) ความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษาและตวับุคลากร ) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ทอ้งถิน ชุมชน หรือ ภาคอุตสาหกรรม ) การเพิมพูนคุณภาพของบณัฑิตในระดับอุดมศึกษา และ ) การเพิมพูนพฒันาศกัยภาพของบุคลารกรในการทาํงานวจิยั ทงันี ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ แมผู้ต้อบแบบสอบถามจะมีความคาดหวงัตาํ อาจเนืองมาจากสถาบนัมีแผนการพฒันาบุคลากรทีชดัเจนอยูแ่ลว้ (แผนพฒันาบุคลากร มทร.พระนคร) แต่สถาบันก็ยงัไม่ควรมองขา้มประเด็นนี เพราะนอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะมองภาพรวมในการพฒันาแลว้ การมองภาพเพือการพฒันาในประเด็นเล็ก ๆ ก็มีความสําคญัเช่นเดียวกนั อยา่งเช่น การสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บการศึกษาต่อทีสูงขึน ตรงตามสาขาทีถนดั และการศึกษาต่อในต่างประเทศ ทงันี เนืองจากการศึกษาต่อมีความจาํเป็นต่อบุคลากรสายวิชาการเป็นอย่างยิงเพราะจะทาํให้บุคคลนนัมีความเชียวชาญในศาสตร์ของตนเอง และการศึกษาต่อต่างประเทศยงัเป็นการเรียนการเรียนการสอนทีแตกต่างจากในประเทศไทยอย่างสินเชิง การเรียนการสอนในต่างประเทศพยายามส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงความเห็น ส่งเสริมให้มีการพูดคุยกนัในห้องเรียนเพือแกไ้ขปัญหาร่วมกนัเป็นทีม ส่งเสริมให้มีการถกเถียงและเสนออะไรใหม่ ๆ ในหอ้งเรียน เพือให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดคิ้ดนอกกรอบ อีกทงั การเรียนต่อต่างประเทศยงัเปิดโอกาสให้ไดพ้บเจอผูเ้ชียวชาญในการทาํงานวิจยัจากหลากหลายสาขาวชิาอีกดว้ย (expedia.co.th,2561)  นอกจากนีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกับ รณิดา ถิรปาลวฒัน์ (2555) ไดศึ้กษา เรือง โมเดลเชิงสาเหตุของความตอ้งการจาํเป็นระดบับุคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตาํรวจ ในการนาํไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ : การวิจยัประเมินความตอ้งการแบบสมบูรณ์ พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งสร้างกลยทุธ์ในการพฒันาบุคลากรและกระตุน้ใหมี้ส่วนร่วมในการ สร้างวิสัยทัศน์องค์กร ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ องค์กรตอ้งมีการเน้นการวิจัยและพฒันา สนับสนุนการใชผ้ลการวิจยัในการปฏิบติังาน และกระตุน้ให้บุคลากรเพิมขีดสมรรถนะของตนเองโดยการวางแผนการพฒันาตนเองอย่างเหมาะสม และเป็นระบบ ในขณะที อุดมลกัษณ์ บาํรุงญาติ ( ) ไดท้าํการศึกษา เรือง  การพฒันาศกัยภาพการวิจยั ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดใ้ห้ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการพฒันาศกัยภาพการวิจยั สรุปไดด้งันี ) การวิจยัและพฒันาทีสร้างองคค์วามรู้ให้เพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั และ ) สร้างความร่วมมือทางวิชาการดา้นการวิจยักบัต่างประเทศโดยเนน้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีรายละเอียดของขอ้เสนอเชิงนโยบายในการพฒันาศกัยภาพการวิจยั  ดา้น ประกอบดว้ย ) การพฒันาศกัยภาพดา้นทิศทางการวิจยั ) การพฒันาศกัยภาพดา้นบุคลากรการวิจยั ) การพฒันาศกัยภาพดา้นระบบสนบัสนุนและระบบแรงจูงใจ 4) การพฒันาศกัยภาพดา้นการติดตามและประเมินผล   สรุปผลการวจิัย . สรุปผลการศึกษา .  สภาพปัจจุบันและสภาพทีคาดหวงัเกียวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วเิคราะห์จากความตอ้งการจาํเป็นซึงไดจ้ากค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียของสภาพปัจจุบนักบัสภาพทีคาดหวงัจาํเป็นในแต่ละดา้น โดยพบวา่สภาพปัจจุบนัมีค่าเฉลียตาํกว่าสภาพทีคาดหวงั จาํนวน  ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารจดัการ, ดา้นการพฒันาตนเอง : การฝึกอบรม/สัมมนาการพฒันาตนเอง : การศึกษาดูงาน, ดา้นสิงอาํนวยการความสะดวกในการสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพดา้นการทาํงานวิจยั, ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาศักยภาพด้านการวิจัย และ สภาพปัจจุบันมีค่าเฉลียสูงกว่าสภาพทีคาดหวงั จาํนวน  ดา้น คือ ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ 
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.  การจดัเรียงสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในภาพรวมและรายดา้น กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการจาํเป็น โดยมีค่า PNIModified ภาพรวมอยู่ระหว่าง - .  - .  ดา้นทีพบว่ามีค่า  PNIModified สูงสุด คือ ด้านการพฒันาตนเองดว้ยการฝึกอบรม/สัมมนา ( . ) สาํหรับลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ (- . )  . ข้อเสนอแนะ .  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ จากผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลียของสภาพปัจจุบนัและสภาพทีควรจะเป็น ทงั 6 ดา้น โดยส่วนใหญ่สภาพทีเป็นจริงมีค่าเฉลียตาํกว่าสภาพทีควรจะเป็น ดงันนัมหาวิทยาลยัควรนาํขอ้คน้พบจากการศึกษามากาํหนดเป็นนโยบายดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากรโดยควรมีการสาํรวจความตอ้ง (need assessment) ดา้นการพฒันาศกัยภาพและจดัทาํ Training Road Map for Research หรือเส้นทางการฝึกอบรมหรือพฒันาศักยภาพบุคลากรดา้นการวิจยัทีสามารถมีการกาํหนดการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีแบบแผนการดาํเนินงานทีชดัเจน โดยระบุวา่บุคลากรดา้นการวจิยั เช่น อาจารย ์นักวิจยั หรือ เจา้หนา้ทีทีปฏิบตัิงานดา้นการวจิยั จะตอ้งไดรั้บหรือมีความจาํเป็นจะตอ้งพฒันาและฝึกอบรมในหลกัสูตร หวัขอ้ หรือเรืองใดบา้ง และควรไดรั้บการพฒันาเมือไหร่ ซึง Training Road Map จะเป็นเหมือนแผนทีหรือทิศทางทีสามารถบอกไดว้า่ในแต่ละปีหรือช่วงเวลาจะตอ้งเดินทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการวจิยัไปทางไหน เป็นตน้ .  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป การวิจยันีเปรียบเสมือนเป็นการประเมินการบริหารจดัการในการดาํเนินการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสายวิชาการในด้านการวิจยัทีผ่านมา เพือให้การดาํเนินการในช่วงต่อ ๆ ไป ประสบความสําเร็จมากขึน ควรมีการศึกษาวิเคราะห์หรือวจิยัเพมิเติม เช่น . ศึกษาความพึงพอใจหรือประสิทธิภาพต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพทีเกียวขอ้งหรือมีความสมัพนัธ์กบัการวจิยัในแต่ละปี . ศึกษาแนวทางหรือการกาํหนดนโยบายในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร . ศึกษาแนวทางจดัทาํแผนการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการวจิยั ระบบการสร้างแรงจูง และ ระบบติดตามและประเมินผล  กิตติกรรมประกาศ การวิจัยครังนีผูว้ิจัยดําเนินการสําเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความร่วมมือในการตอบบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทุกท่าน ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี        
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เอกสารอ้างองิ กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร. . จํานวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดทํา SAR ประจําปีการศึกษา  2559.                มทร.พระนคร, กรุงเทพฯ. กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร. . แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - .  มทร.พระนคร, กรุงเทพฯ. วิจารณ์พานิช. 13 มิถุนายน . มหาวิทยาลัยการวิจัย:  การปรับเปลียนภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา. กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพฯ. รณิดา ถิรปาลวฒัน์. 2555. โมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจําเป็นระดับบุคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตํารวจ                     ในการนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการแบบสมบูรณ์  .วารสารเกือการุณย์,                      19(1), 5-20. สุวิมล ว่องวาณิช. (2558). การวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น พิมพ์ครังที  ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ, สํานักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  สุวรรณ พรมเขต. . แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านการทําวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี             ราชมงคลศรีวิชัย.วารสารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั, 7(2), 68-80. อุดมลกัษณ์ บาํรุงญาติ. . การพฒันาศักยภาพการวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น.  รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 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 กุมภาพนัธ์ .                   
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การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬ าวอลเลย์บอล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A Study of Physical Fitness of Volleyball Athletes inRajamangala  University of Technology Phra Nakhon  ฉตัรฤดี  สุบรรณ ณ อยธุยา1*  และ พรพิไล  เติมสินสวสัดิ 1  Chatreudee Suban Na Ayutthaya1*   and   Pornpilai Termsinsawadi1 
 บทคัดย่อ  การวิจัยครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาระดับสมรรถภาพทางกาย  ดัชนีมวลกาย และสร้างเกณฑ์ปกติระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปีการศึกษา  จาํนวน  คน        เป็นทีมชาย  คน และทีมหญิง  คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ประกอบดว้ย  นงังอตวัขา้งหนา้ ยนืกระโดดไกล  ลุก-นงั  วนิาที  วงิเก็บของ  วงิ  เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าร้อยละ คา่เฉลีย ( ×) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ คะแนนที (T-Score)  ผลการวจิยัพบวา่  . อาย ุ นาํหนัก  ส่วนสูง และดชันีมวลกาย (BMI) ของของนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิง โดยรวมมีอายุเฉลีย  ปี นาํหนกัเฉลีย .  กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลีย .  เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกายเฉลีย .  อยูใ่นระดบัพอเหมาะ   และระดบัสมรรถภาพทางกายเฉลียโดยรวมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทัง             6 รายการพบวา่ สมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัสูงมาก มี 1 รายการไดแ้ก่ วิงเก็บของ รองลงมาระดบัสูง มี 2 รายการไดแ้ก่ ยืนกระโดดไกล กับฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ และระดับตาํมี 3 รายการได้แก่       งอตวัขา้งหน้า ลุก-นัง 30 วินาที และวิง                50 เมตร . อายุ นําหนัก  ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย (BMI) ของของนักกีฬาวอลเลยบ์อลชายโดยรวมมีอายุเฉลีย  ปี นาํหนกัเฉลีย .  กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลีย .  เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกายเฉลีย .  อยูใ่นระดบัพอเหมาะ   และระดบัสมรรถภาพทางกายเฉลียโดยรวมของนักกีฬาวอลเลยบ์อลชายอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทัง             6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัสูง มี 1 รายการได้แก่ วิงเก็บของ รองลงมาระดบัปานกลาง มี 5 รายการไดแ้ก่ งอตวัขา้งหนา้  ยนืกระโดดไกล ลุก-นงั 30 วนิาที วงิ 50 เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ คาํสําคญั : สมรรถภาพทางกาย, วอลเลยบ์อล, นกักีฬา, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 
  สาขาวิชาศึกษาทวัไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 86 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10300 1 Department of General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Suan Chit Lada Sub-district, Dusit District, Bangkok 10300, Thailand. *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : chatreudee.s@rmutp.ac.th 
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ABSTRACT   This research was intended to study the physical fitness, body mass index and normal norms of the physical fitness of volleyball athletes in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, academic year 2016. The population was 15 male and 15 female RMUTP volleyball players. The instruments employed in the research were the Physical Fitness Test of the Department of Physical Education which included front bending, standing and jumping, sitting-up for 30 seconds, running and picking up objects, running for 50 meters, and Harvard Step Test. The Statistics used for analyzing the data were percentage, mean (×), standard deviation (SD), and t-score. The research findings were as follows: 1. Age, weight, height and body mass index (BMI) of female volleyball players: the average age is 20 years, the average weight is 56.87 kg, the average height is 165.60 centimeters, the average body mass index is 20.67, and the overall average physical fitness of female volleyball players was moderate. When considering each test type, the level of their physical fitness in terms of running and picking up objects was very high. For standing and jumping, and Harvard Step Test, the levels of the physical fitness were high. For front bending, sitting-up for 30 seconds and running for 50 meters, the levels of the physical fitness were low. 2. Age, weight, height and body mass index (BMI) of male volleyball players: the average age is 22 years, the average weight is 79.87 kg, the average height is 180.53 centimeters, the average BMI is 24.31, and the overall average physical fitness level of male volleyball players was moderate. When considering each test type, the level of their physical fitness in terms of running and picking up objects was high. For the rest of five test types including front bending, standing and jumping, sitting-up for 30 seconds, running for 50 meters, and Harvard Step Test, the levels of their physical fitness were average.   Keyword: physical fitness, volleyball, athletes, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon              
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บทนํา ความสาํคญั และทีมาของปัญหาทีทาํการวจิยั สมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาร่างกายของมนุษยใ์นปัจจุบนัความเจริญทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ถูกนํามาใช้ในการทํางานมาก เป็นเหตุให้มนุษยมี์การเคลือนไหวและการออกกําลังกายน้อยลง ทําให้กลา้มเนือของร่างกายไม่แข็งแรงและเจริญเติบโตเท่าทีควร การออกกาํลงักายอยา่งสมาํเสมอและถูกวธีิจะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดี คือการทีมีสมรรถภาพทางร่างกายทีดีมีรูปร่างสมส่วน คือนําหนัก และส่วนสูงอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (ไม่อว้น หรือไม่ผอมเกินไปเมือเทียบระหวา่งนาํหนักกับส่วนสูง) และเป็นเครืองมือทีจะพฒันาให้ทรัพยากรมนุษยมี์คุณภาพทังทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม และจริยธรรม เพือการมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศให้กา้วไปสู่ความเจริญในทุกๆ ดา้นอยา่งต่อเนืองและยงัยืน ในปัจจุบนัรัฐบาลไดเ้ห็นความสาํคญัของสมรรถภาพทางกายในการทีจะนาํมาพฒันาสุขภาพอนามยั โดยจดัการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนตงัแต่ระดบัอนุบาลถึงระดบัอุดมศึกษา สมรรถภาพทางกายเป็นปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีวิตและช่วยให้การเล่นกีฬาและการทาํงานประสบความสาํเร็จ และยงัช่วยไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคม การลกัขโมย การติดยาเสพติด และการก่ออาชญากรรม กีฬาเป็นเครืองมือสาํคญัในการสร้างมิตรภาพของประชาคมโลก มนุษยชาติทุกคนไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญันี จึงไดก่้อเกิดกีฬานานาชนิด ดงันนัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาเป็นสิงสาํคญั จึงทาํให้ผูว้ิจัยมีความสนใจทีจะศึกษาถึงสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครังที  ปีการศึกษา  ทงันีเพือเป็นแนวทางในการพฒันาการกีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหดี้ยงิขึนต่อไป  วตัถุประสงค์การวิจยั    ( ) เพอืศึกษาสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร    ( ) เพือสร้างเกณฑป์กติ (Norm) สมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วธิีดําเนินการวจิัย ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี  . การกาํหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  . เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  . การเก็บรวบรวมขอ้มูล  . การวเิคราะห์ขอ้มูล  . สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอความคิดเห็นทีไดจ้ากการศึกษาวจิยัครังนี .การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครังที  ปีการศึกษา  รวม  คน เป็นนกักีฬาวอลเลยบ์อลชายและหญิงทีมละ  คน รวมสองทีมเป็น  คน . เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล      เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ใชแ้บบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาซึงมีความเชือมนัของแบบทดสอบอยูที่ระดบั .  (กรมพลศึกษา. ) ซึงประกอบดว้ย แบบทดสอบ  รายการ ดงันี    
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. งอตวัขา้งหนา้  . ยนืกระโดดไกล  . ลุก-นงั  วนิาที    . วงิเก็บของ   . วงิ  เมตร  . ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ อุปกรณ์ทใีช้ในการทดสอบ   .  แผน่ยางสาํหรับยนืกระโดดไกลหรือพนืราบ  .  เทปวดัระยะ  .  นาฬิกาจบัเวลา  .  เครีองมือในการวดั ความอ่อนตวั (Flexibilimeter) และกล่องสีเหลียม  .  เบาะสาํหรับทาํการทดสอบลุกนงั  .  อุปกรณ์วงิเก็บของ  .  ทางวงิระยะ  เมตร  .  นกหวดีและธงใหส้ญัญาณ  .  เครืองชงันาํหนกั  .  เครืองวดัส่วนสูง  . การเก็บรวบรวมข้อมูล  . ติดต่อขอความร่วมมือไปยงัผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนของแต่ละทีม เพืออาํนวยความสะดวกเกียวกบักลุ่มตวัอยา่งทีจะทาํการศึกษา   . จดัเตรียมสถานทีอุปกรณ์และแบบบนัทึก เพอืใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  . เตรียมกลุ่มตวัอยา่งทาํการศึกษา โดยวธีิการดาํเนินการดงันี        .  ปฐมนิเทศใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบเกียวกบัจุดมุง่หมาย วธีิการทดสอบ และการ                 บนัทึกการทดสอบ        .  นดัหมาย วนั เวลา และสถานทีของการทดสอบ  การวิเคราะห์ข้อมูล  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการทดสอบตามแบบทดสอบระดบัสมรรถภาพทางกาย มาวเิคราะห์ขอ้มูล ทางสถิติดงัต่อไปนี  . หาค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  . เปลียนคะแนนดิบทีไดจ้ากการทดสอบระดบัสมรรถภาพทางกายใหเ้ป็นคะแนนที (T-Score)  3.  สร้างเกณฑป์กติ (Norm) ระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทงัทีมชายและทีมหญิง แบ่งเป็น  ระดบั คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ตาํ และตาํมาก 4.  หาดชันีมวลกายของนักกีฬากลุ่มตวัอยา่ง แลว้นํามาเปรียบเทียบกบัภาวะตามทีตารางกาํหนด (เกณฑค์่าดชันีมวลกายและการแปลผลของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. )      
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ผลและวจิารณ์ผล ตารางท ี   ร้อยละของค่าอาย ุนาํหนกั ส่วนสูง และดชันีมวลกาย ของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช มงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 

จากตาราง 1 แสดงว่า นักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559    ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20 – 21 ปีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.34 นาํหนกัตวัตาํกวา่ 52.25 กิโลกรัม, ระหวา่ง 52.25 – 56.85  กิโลกรัม และ 60.49-64.11 กิโลกรัมมากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ 26.67 เท่ากนั และมีส่วนสูงตาํกวา่ 163.07 เซนติเมตร มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีส่วนสูง 165.6-168.02 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามลาํดบั มีค่าดชันีมวลกาย (BMI) อยูใ่นระดบัพอเหมาะมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมาอยูใ่นระดบัผอมบางคิดเป็นร้อย ละ 13.33 ตามลาํดบั   ตารางที 2 ร้อยละของค่าอาย ุนาํหนกั ส่วนสูง และดชันีมวลกาย ของนกักีฬาวอลเลยบ์อลชายมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช มงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 

รายการ อาย ุ ร้อยละ นาํหนกั(ก.ก.) ร้อยละ ส่วนสูง (ซ.ม.) ร้อยละ ดั ช นี ม ว ลกาย(BMI) ร้อยละ แปลผล 
นั ก กี ฬ าวอลเลย ์บอลหญิง 22 13.33 สูงกวา่64.11 20.00 สูงกวา่170.45 13.33 นอ้ยกวา่ 18.0 13.33 ผอมบาง 

21 26.67 60.49-64.11 26.67 168.03-170.45 0.00 18.0-23.9 86.67 พอเหมาะ 
20 26.67 56.86-60.48 0.00 165.6-168.02 33.33 24.0-29.9 0 นํ า ห นั กตวัเกิน 
19 13.33 52.25-56.85 26.67 163.07-165.50 13.33 

ม า ก ก ว่ าหรือเท่ากับ 30 
0 โรคอว้น 

18 20.00 ตาํกวา่52.25 26.67 ตาํกวา่163.07 40.00    
× 20  56.87  165.60  20.74   S.D.  1.36  7.24  4.85  2.36   

รายการ อาย ุ ร้ อ ยละ นาํหนกั(ก.ก.) ร้อยละ ส่วนสูง (ซ.ม.) ร้อยละ ดั ช นี ม ว ลกาย(BMI) ร้อยละ แปลผล 
นั ก กี ฬ าวอลเลย ์บอลชาย 

24 13.33 สูงกวา่95.75 13.33 สูงกวา่187.93 20.00 นอ้ยกวา่19 13.33 ผอมบาง 23 20.00 87.81-95.75 20.00 184.23-187.93 13.33 19.0-24.9 53.33 พอเหมาะ 
22 20.00 79.86-87.80 0.00 180.52-184.22 33.33 25-29.9 20.00 นํ า ห นั กเกิน 
21 20.00 71.93-79.85 53.33 176.82-180.51 20.00 

ม า ก ก ว่ าหรือเท่ากับ 30 13.33 โรคอว้น 
20 26.67 ตาํกวา่71.93 13.33 ตาํกวา่ 176.82 13.33    
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จากตาราง 2 แสดงว่า นักกีฬาวอลเลยบ์อลชายมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559    ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20 ปีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.67 นาํหนกัตวัระหว่าง 71.93-79.85 กิโลกรัมมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 และมีส่วนสูงระหวา่ง 180.52-184.22 เซนติเมตร มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีค่าดชันีมวลกาย (BMI) อยูใ่นระดบัพอเหมาะมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาอยูใ่นระดบันาํหนกัเกินคิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลาํดบั    ตารางที 3   ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนดิบ คะแนนที (T-Score) และระดบัสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา วอลเลยบ์อลหญิงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 รายการทดสอบ × S.D.  Raw  T-Score ร ะ ดั บส ม รร ถ ภ าพทางกาย Max Min Max Min 1. งอตวัขา้งหนา้  10.87 5.89 4.98 16.76 60.01 40.01 ตาํ 2. ยนืกระโดดไกล  1.04 0.18 1.22 0.86 60.03 40.07 สูง 3. ลุก-นงั 30 วนิาที    19.60 0.95 22.55 16.65 60.01 39.99 ตาํ 4. วงิเก็บของ   11.96 0.69 11.27 12.65 59.96 39.95 สูงมาก 5. วงิ 50 เมตร  11.76 1.07 5.34 6.42 60.07 39.95 ตาํ 6. ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ 84.72 0.53 91.26 78.18 60.01 39.99 สูง สรุประดบัสมรรถภาพ ทางกายเฉลียของ นกัวอลเลยบ์อลหญิง 
      ปานกลาง 

จากตารางที 3  แสดงวา่ของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2559 มีค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนนงังอตวัขา้งหนา้ มีค่าเท่ากบั 10.87 เซนติเมตร และ5.89  ยนืกระโดดไกล มีค่าเท่ากบั 1.04 เซนติเมตร และ 0.18 ลุก – นงั  วนิาที มีค่าเท่ากบั 19.60 เซนติเมตร และ 0.95 วงิเก็บของ มีค่าเท่ากบั .96 วินาที และ .69 วงิ  เมตร มีค่าเท่ากบั .  วินาที และ .  ฮาร์วาร์ด สเตป เทสตมี์ค่าดชันีสมรรถภาพทางกายเท่ากบั 4.72 และ .53 และสรุประดบัสมรรถภาพทางกายเฉลียของนกัวอลเลยบ์อลหญิงอยูใ่นระดบัปานกลาง         

× 21.73  79.87  180.53  24.31   S.D.  1.44  15.88  7.40  3.85   
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ตารางที 4  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนดิบ คะแนนที (T-Score) และระดบัสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา  วอลเลยบ์อลชายมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 รายการทดสอบ × S.D.  Raw  T-Score ร ะ ดั บส ม รร ถ ภ าพทางกาย Max Min Max Min 1. งอตวัขา้งหนา้  8.93 3.43 14 4 60.01 40.00 ปานกลาง 2. ยนืกระโดดไกล  1.24 0.12 1.37 1.12 60.37 39.75 ปานกลาง 3. ลุก-นงั 30 วนิาที    24.93 1.91 26.84 23.02 60.00 39.97 ปานกลาง 4. วงิเก็บของ   10.58 0.27 10.31 10.85 60.05 39.74 สูง 5. วงิ 50 เมตร  8.89 0.47 4.18 4.79 60.03 39.69 ปานกลาง 6. ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ 101.21 15.32 135 89 60.00 40.00 ปานกลาง ระดบัสมรรถภาพ ทางกายเฉลีย       ปานกลาง 
จากตารางที 4  แสดงวา่ของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนนงังอตวัขา้งหนา้ มีค่าเท่ากบั 8.93 เซนติเมตร และ 3.43  ยืนกระโดดไกล มีค่าเท่ากบั 1.24 เซนติเมตร และ 0.12 ลุก – นัง  วินาที มีค่าเท่ากบั 24.93 เซนติเมตร และ 1.91 วิงเก็บของ มีค่าเท่ากับ 10.58 วินาที และ .27 วงิ  เมตร มีค่าเท่ากบั .89 วินาที และ .47 ฮาร์วาร์ด สเตป    เทสต์มีค่าดชันีสมรรถภาพทางกายเท่ากบั 101.21 และ 15.32 และสรุประดบัสมรรถภาพทางกายเฉลียของนกัวอลเลยบ์อลชายอยูใ่นระดบัปานกลาง  สรุปผลการวจิัย สรุปผลการศึกษาวจิยั  การวิจัยครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาระดับสมรรถภาพทางกาย  ดัชนีมวลกาย และสร้างเกณฑ์ปกติระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 30 คน เป็นทีมชาย 15 คน และทีมหญิง 15 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ประกอบดว้ย  นังงอตวัขา้งหนา้   ยืนกระโดดไกล  ลุก-นงั 30 วินาที  วงิเก็บของ  วิง 50 เมตร  และ ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (×) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ คะแนนที (T-Score)  ผลการวจิยัพบวา่  . อาย ุ นาํหนัก  ส่วนสูง และดชันีมวลกาย (BMI) ของของนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิง โดยรวมมีอายุเฉลีย  ปี นาํหนกัเฉลีย .  กิโลกรัมส่วนสูงเฉลีย .  เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกายเฉลีย .  อยูใ่นระดบัพอเหมาะ   และระดบัสมรรถภาพทางกายเฉลียโดยรวมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทัง                       6 รายการพบวา่ สมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัสูงมาก มี 1 รายการไดแ้ก่ วิงเก็บของ รองลงมาระดบัสูง มี 2 รายการไดแ้ก่ ยนืกระโดดไกล กบัฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์และระดบัตาํมี 3 รายการไดแ้ก่ งอตวัขา้งหนา้ ลุก-นงั 30 วนิาที และวงิ 50 เมตร . อายุ นําหนัก  ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย (BMI) ของของนักกีฬาวอลเลยบ์อลชายโดยรวมมีอายุเฉลีย  ปี นาํหนกัเฉลีย .  กิโลกรัมส่วนสูงเฉลีย .  เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกายเฉลีย .  อยูใ่นระดบัพอเหมาะ   และระดบัสมรรถภาพทางกายเฉลียโดยรวมของนักกีฬาวอลเลยบ์อลชายอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทัง                    
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6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัสูง มี 1 รายการได้แก่ วิงเก็บของ รองลงมาระดบัปานกลาง มี 5 รายการไดแ้ก่ งอตวัขา้งหนา้  ยนืกระโดดไกล ลุก-นงั 30 วนิาที วงิ 50 เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์3.. เกณฑป์กติ (Norm) ระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิง 3.1 นงังอตวัขา้งหนา้ สูงมากมีคะแนนทีที 61 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60 ปานกลางมีคะแนน ทีที 45 – 54 ตาํมีคะแนนทีที 40 – 44  และตาํมากมีคะแนนทีที 39 ลงมา  3.2 ยนืกระโดดไกล สูงมากมีคะแนนทีที 61 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60  ปานกลางมีคะแนน ทีที 50 – 54  ตาํมีคะแนนทีที 45 – 49  และตาํมากมีคะแนนทีที 44 ลงมา  3.3 ลุก – นงั 30 วนิาที สูงมากมีคะแนนทีที 60  ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 59  ปานกลางมี คะแนนทีที 45 – 54 ตาํมีคะแนนดิบระหวา่ง 16 – 17 ครัง หรือตรงกับคะแนนที ที 40 – 44  และตาํมากมีคะแนนดิบที 15 ครังลงมา หรือตรงกบัคะแนนทีที 39 ลงมา  3.4 วงิเก็บของ สูงมากมีคะแนนทีที 61 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60  ปานกลางมีคะแนนทีที   45 – 54  ตาํมีคะแนนที ที 40 – 44   และตาํมากมีคะแนนทีที 39 คะแนนลงมา  3.5 วงิ 50 เมตร  สูงมากมีคะแนนทีที 60 คะแนนขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 59  ปานกลางมี คะแนนทีที 45 – 54  ตาํมีคะแนนทีที 40 – 44  และตาํมากมีคะแนนทีที 39 คะแนนลงมา  3.6 ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ระดบัสมรรถภาพทางกายฮาร์วาร์ด สเตป เทสตข์องนกักีฬา วอลเลยบ์อลหญิงคือ อยูใ่นระดบัดี ดชันีสมรรถภาพทางกายสูงกว่า 80 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือระดบัปานกลาง ดชันีสมรรถภาพทางกายอยูร่ะหวา่ง 50 – 80 จาํนวน 3 คน คิดเป็น    ร้อยละ 20.00  ตามลาํดบั 4. เกณฑป์กติ (Norm) ระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลชาย 4.1 นงังอตวัขา้งหนา้ สูงมากมีคะแนนทีที 61 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60   ปานกลางมี คะแนนทีที 45 – 54  ตาํมีคะแนนทีที 40 – 44  และตาํมากมีคะแนนทีที 39 ลงมา  4.2 ยนืกระโดดไกล   สูงมากมีคะแนนทีที 61 ขึนไป   สูงมีคะแนนทีที 55 – 60     ปานกลางมี คะแนนทีที 50 – 54  ตาํมีคะแนนที ที 45 – 49 และตาํมากมีคะแนนทีที 44 ลงมา  4.3 ลุก – นงั 30 วนิาที สูงมากมีคะแนนทีที 60 ขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 59 ปานกลางมี คะแนนทีที  45 – 54  ตาํมีคะแนนที ที 40 – 44  และตาํมากมีคะแนนทีที 39  ลงมา  4.4 วงิเก็บของ สูงมากมีคะแนนทีที 61 คะแนนขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 60  ปานกลางมี คะแนนทีที 45 – 54  ตาํมีคะแนนทีที 40 – 44 และตาํมากมีคะแนนทีที 39 คะแนนลงมา  4.5 วงิ 50 เมตร  สูงมากมีคะแนนทีที 60 คะแนนขึนไป สูงมีคะแนนทีที 55 – 59  ปานกลางมี คะแนนทีที 45 – 54  ตาํมีคะแนนทีที 40 – 44 และตาํมากมีคะแนนทีที 39 คะแนนลงมา  4.6 ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ระดบัสมรรถภาพทางกายฮาร์วาร์ด สเตป เทสตข์องนกักีฬา วอลเลยบ์อลชายคือ อยูใ่นระดบัปานกลาง ดชันีสมรรถภาพทางกาย 50 - 80 จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือระดบัตาํมาก ดชันีสมรรถภาพทางกายตาํกวา่ 50 จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  ตามลาํดบั       
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อภิปรายผล   การหาคา่ดชันีมวลกาย (BMI) หรือดชันีความหนาแน่นของร่างกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิงของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559  พบว่าส่วนใหญ่มีภาวะพอเหมาะ จะมีเพียงส่วนน้อยทีมีภาวะผอมบาง ส่วนนกักีฬาวอลเลยบ์อลชายพบวา่ส่วนใหญ่มีภาวะพอเหมาะ จะมีเพียงส่วนนอ้ยทีมีภาวะนาํหนักเกิน ทงันีอาจเป็นเพราะนกักีฬาวอลเลยบ์อลทงัหญิงและชายไดรั้บการฝึกฝนทงัดา้นทกัษะกีฬาอยูเ่ป็นประจาํรวมทงัการควบคุมนาํหนักและการรับประทานอาหารทีเป็นประโยชนมี์ไขมนันอ้ย ดงันนัค่าดชันีมวลกายซึงเป็นค่าทีเป็นสัดส่วนกนัระหวา่งไขมนัในร่างกายกบันาํหนกัของส่วนตา่งๆ ทีเป็นองคป์ระกอบ เช่น กระดูกกลา้มเนือ และอวยัวะตา่งๆ (บุญยนุช  เกษมสัน ดุลยจินดา. 2543) จึงอยูใ่นภาวะพอเหมาะเป็นส่วนใหญ่ จะมีเพียงบางส่วนทีมีภาวะผอมบาง (นักวอลเลยบ์อลหญิง) และมีภาวะนาํหนกัเกิน(นกักีฬาวอลเลยช์าย)  ซึงถา้ไดรั้บการฝึกฝนและทดสอบสมรรถภาพทางกายอยา่งสมาํเสมอ เชือวา่จะสามารถพฒันาภาวะร่างกายใหอ้ยูใ่นระดบัพอเหมาะได ้  การสร้างเกณฑป์กติ (Norm) ของระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลทงัชายและหญิงโดยการเปลียนคะแนนดิบจากการทดสอบทุกรายการใหเ้ป็นคะแนนที (T-Score) แลว้รวมคะแนนที (T-Score) ของการทดสอบทุกรายการโดยการแบ่งระดบัความสามารถออกเป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ตาํ และตาํมาก ซึงแสดงถึงระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลทงัหญิงและชายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพือใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบและแปลผลต่อไป ซึงผลทีไดรั้บจากการศึกษาวิจยัแสดงวา่ระดบัสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อลทังหญิงและชายมีเกณฑ์การให้คะแนนทีเป็นมาตรฐาน เนืองจากได้มีกลุ่มตวัอย่างทีสามารถเป็นตวัแทนของประชากรทีตอ้งการศึกษาได ้และแบบทดสอบทีใชไ้ดแ้ก่  นงังอตวัขา้งหนา้  ยนืกระโดดไกล  ลุก– นงั 30 วนิาที วงิเก็บของ วงิ 50  เมตร โดยเพมิฮาร์วาร์ด สเตป็ เทสต ์เพือใหค้รอบคลุมการทดสอบเรืองระบบการหายใจโดยแบบทดสอบทุกรายการเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายทีมีคุณสมบัติในการวดัในสิงทีตอ้งการวดัไดแ้ก่ ความอ่อนตวั ความแข็งแรงของกลา้มเนือ ความอดทนของกลา้มเนือ และระบบไหลเวียนเลือด ความคล่องตวั ความเร็ว ระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต ซึงเป็นองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกายทวัไปทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544) รวมทังความเป็นอนัหนึงอันเดียวกันในการให้คะแนน สามารถนําคะแนนไปแปลผลให้สัมพนัธ์ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกับระดับสมรรถภาพของนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิงและชายทีได้  จากผลการทดสอบในครังนีพบว่า ดัชนีสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิงและชายส่วนใหญ่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงเป็นสิงบ่งบอกถึงระดบัความสามารถโดยรวมของสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลทงัหญิงและชายไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันนัผูที้มีส่วนเกียวขอ้งจึงควรให้ความสาํคญัต่อการปรับปรุงเพือยกระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาใหอ้ยูใ่นระดบัสูงหรือสูงมากต่อไป เพราะความสามารถโดยรวมของนกักีฬาตอ้งตงัอยูบ่นพืนฐานระดบัสมรรถภาพทางกายทีดี การแสดงศกัยภาพทางกีฬาออกมาจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด    ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยัไปใช้ . ควรมีการศึกษาวางแผนพฒันาระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลทงัทีมชายและทีมหญิงเป็นประจาํทุกปี  . มหาวิทยาลยัควรมีห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทุกศูนยแ์ละควรจดัให้มีอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายอยา่งเพียงพอและไดม้าตรฐานทุกศูนย ์เพือให้นกักีฬา นกัศึกษาและบุคลากรทราบวา่สมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัใด ตอ้งปรับปรุงดา้นใดบา้งเพอืเพมิประสิทธิภาพในการกีฬา การเรียนและการทาํงานใหดี้ยงิขึนไป    
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัในครังต่อไป  . ควรมีการวจิยัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาประเภทอืนๆ  โดยใชแ้บบทดสอบทีเหมาะสมใหค้รอบคลุมระดบัสมรรถภาพทางกายทุกดา้นและการสร้างเกณฑป์กติ (Norm) สาํหรับกีฬาชนิดนนัๆ . ควรทาํวจิยัรูปแบบการพฒันาสมรรถภาพทางกายทีเหมาะสมสาํหรับนกักีฬาวอลเลยบ์อล  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยัเรืองการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  พระนคร ไดรั้บเงินอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณเงินรายไดป้ระจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ขอขอบพระคุณท่านผูช่้วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ วงษ์สําราญ และท่านผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รภัทร ตนัติทวีกุล               ทีใหค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญในการตรวจแกเ้ครืองมือในการวจิยัครังนี  คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากงานวจิยันี ผูวิ้จยัขอมอบบูชาแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านดว้ยความรักและเทิดทูนเป็นอยา่งสูง  เอกสารอ้างองิ  การกีฬาแห่งประเทศไทย. 2544. เกณฑ์ค่าดชันีมวลกายและการแปลผลของการกีฬ าแห่งประเทศไทย.  กระทรวงศึกษาธิการ. 2547. หลักสูตการศึกษาขันพืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ รับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ.์ กรมพลศึกษา. 2543.   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย. นุชิต  วารี. 2551. ระดบัสมรรถภาพทางกายและดชันีมวลกายของนกักีฬารักบีฟตุบอลหญิงทีเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครังที 24. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา) กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสาํหรับเยาวชน. ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ปีที 14, ฉบบัที 2 (พ.ค.- ส.ค. 2543):31-38.  บุณยนุช  เกษมสนัต ์ดุลยจินดา. 2543. โรคอ้วนทรัีกษาและควบคุมได้.  กินรี.ฉบบัที 17: 9.  พิชิต  ภูติจนัทร์.2547. วทิยาศาสตร์การกีฬ า. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  พริมเพรา  ผลเจริญ. 2545.  สภาพส่วนบุคคล.  เอกสารประกอบการสอน วิชา สข 312. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสุขศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร.  ภักดี  ภกัดีผล. 2547. สมรรถภาพทางกายของนิสิตมหาวิทยาลยศัรีนครินทรวิโรฒ.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา)  กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ.   ไมตรี  กุลบตุร. 2543.  สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ปริญญานิพนธ์.  กศ.ม.(พลศึกษา).   กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.    วรศกัดิ  เพียรชอบ. 2534. ประมวลบทความ ศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ  เพียรชอบ. กรุงเทพฯ :  ทีระลึกในงานเกษียณอายุ ราชการ 21 กนัยายน 2534.  วิชัย  อินทรปนาม.2540. การพฒันาการเกียวกับความสามารถทางกลไกของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4, 5 และ 6 .  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพมหานคร : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  วินัย  พูลศรี. 2543.  สมรรถภาพทางกลไกของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  ปริญญานิพนธ์  กศ.ม.  (พลศึกษา).  กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.             
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ศิริรัตน ์ หิรัญรัตน์. (2533).  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทางกีฬา. ปริญญานิพนธ์ วท.ม.  (วทิยาศาสตร์การกีฬา).  กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล.  สมพิศ  ฮินเจริญ.2543. เกณฑป์กติสมรรถภาพทางกายทีเกียวขอ้งกบัสุขภาพของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายใน จงัหวดัราชบุรี  วทิยานิพนธ์ ศศ.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ :บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.   สวสัดิ  ชุมภา. 2545. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนขยายโอกาส  ทางการศึกษาในเขต ชายแดนจังหวดับุ รีรัมย์. ปริญญานิพนธ์.  กศ.ม.(พลศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี                  นครินทรวโิรฒ.  สุเนตุ  นวกิจกุล. 2530. การสร้างสมรรถภาพทางกาย. กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพไ์ทยวฒันาพานิช.  อัศวิน  มณีอินทร์.2543. สมรรถภาพทางกายของทหารเกณฑ์กองประจําการ สังกัดกรมทหารต่อสู้   อากาศยาน  กองทพัอากาศ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(พลศึกษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  Abdulnour. 1987. A Comparative Study of Physical Fitness of Secondary School Students in Kuwait and America.  Dissertation Abstracts International. 17 (5): 48. Benz, R.C. (1998, August).  Effects of  health – training  curriculum on work capacity Physical   slf – perception and congnition of training principles of high school  Student.    Dissertation Abstracts International. 59 (11) : 1962 - A. Corbin, C.B. Pangrazi. (1992) Are American Chilaean and Youth  Fit. Nation Library of  Medicine. Avalible:http://www.nebi.nit.qovientrez.query.fugi?  Emd=Retrieve &  dopt =   Abstract.October3. 2002.  Dixon,Lorraine Ellen. 2003. The Examination of the Relationship of body mass index  And body weight perception to  physical activity in national sample of female Adolescents University of Toronto (Canada).  Lee, Scong - No. 1995. Comparison by AGE, Gender and Body Size of Physical Fitness Test Scores of Korean Students  Ages 12 – 18. The University of Iowa (0096). Loony M.A. and S.A. Plowman. 1990. Passing rated of American  Children and Youth on  the FITNESSCRAM criterion-referenced physical Fitness standards. Research Quarterly  for Exercise and Sport. 61 : 215 – 223.  Su, Chun-Hsien. 1993. Development of Fitness Norms for School – Aged Children  In Hsinehu, Taiwan (china).  University of Northern Colorado.  Shekittka, Merin Eyer. 2002. Body Composition and fitness levels of Kinesiology Majors  and Non-Majors. (online)  Available Source : www lib.umi.com.  Shinichi Demura; et al. 2003. Physical-Fitness Declines in Oder Japanese  Adults. Retrievred 2006, August 14, from  www.humankinetics.com./CJAP/Viewarticle.cfm?=2210   Thuse, Meena. P. 2002. Physical Fitness of Indian School Boys and its Compresstion with  Asian Youth. Abstracts Book :  Te Fourth ICHPER.SD Asia Congress. Bangkok :  Addison Press Products.  Zuti, Willian B and Charles, B Corbin. 1977. Fitness Norms for College Freshmen. Research Quarterly.  48 (7) : 499 –  503.             
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ความพงึพอใจของผู้โดยสารทมีีต่อการให้บริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมัย)   ของบริษัท ขนส่งจํากัด Satisfaction Of  Passenger s On Bus ServiceOf The Eastern Bus Terminal (Ekamai) 
 จิตสุภา  สาคร * สุมิตตา  ทนงศกัดิวเิศษ  และ จีรศกัดิ  ดีสะเมาะ2  Jitsupa  Sakorn1*  Sumittra  Tanongsakwised 1  and   Jeerasak  Deesamoh2   บทคัดย่อ   งานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารทีมีต่อการให้บริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจาํกดั  โดยดาํเนินการตามระเบียบวิธีวิจยัซึงกลุ่มตวัอยา่งทีเก็บคือ  ผูโ้ดยสารทีมาใช้บริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  จาํนวน 400 คน  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีใชแ้บบสอบถามแลว้จึงนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ  ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจาํกดั   อยูใ่นระดบัความปานกลาง  และเมือพิจารณาเป็นรายหมวดพบวา่หมวดทีมีค่าเฉลีย สูงสุดคือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย  รองลงมาคือการให้บริการการส่งเสริมการตลาด และ ราคา  และหมวดทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดคือ ดา้นบุคลากร และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ คาํสําคญั : ความพงึพอใจ   ผูโ้ดยสาร  การใหบ้ริการ  ABSTRACT  
  This research was conducted to study on the satisfaction of passenger on bus service of the eastern bus terminal (Ekamai ). The questionnaires 400 passenger were sample group that answers the questionnaires and the obtained data were statistical  analyze. The results of the study showed that the overall satisfaction of the transportation service of the Eastern Bus Terminal (Ekkamai) of the Transport Company was at the moderate level. When considering the category, the highest mean is the Place. Second are  service promotion and price and the least average category are people  and product aspects.  Keywords :  Satisfaction, Passenger, Servic   สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตอุเทนถวาย  แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330   1  Department of Logistics and Transportation Management, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Uthenthawai Campus, Bangkok 10330, Thailand  2 สาขาวิชาศึกษาทวัไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย  แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330   

2 Department of General Education,Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Uthenthawai Campus, Bangkok 10330, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : jitsupa_sa@rmutto.ac.th 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  712  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา ก่อนปี พ.ศ. 2497 การขนส่งดว้ยรถโดยสารประจาํทางยงัไม่มีการควบคุมจดัระเบียบ เอกชนรายใดมีทุนทรัพย์เพียงพอทีจะซือรถมาวิงรับส่งผูโ้ดยสาร ก็จะดาํเนินการได้โดยอิสระไม่ตอ้งขออนุญาตจากทางราชการ ทําให้เกิดการแข่งขนัและแยง่กนัเดินรถโดยไร้ขอบเขต ไม่มีจุดตน้ทางปลายทางหรือเส้นทางเดินรถทีแน่นอน ไม่มีตารางการเดินรถหรือเทียววงิทีแน่ชดั อตัราค่าโดยสารก็ไม่แน่นอนเก็บค่าโดยสารตามความตอ้งการ เจา้ของรถพอใจจะเดินรถระยะทางแค่ไหนก็จะเดินรถเพียงแค่นัน ทังทีเก็บค่าโดยสารเกินกว่าระยะทางวิง ผูข้บัรถแย่งกันรับผูโ้ดยสาร ขบัรถเป็นทีน่าหวาดเสียวก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถชนหรือรถควาํบ่อยครัง ผูโ้ดยสารไดรั้บความเสียหายบางรายไดรั้บอนัตรายสาหัส บางรายถึงกับเสียชีวติ อีกทงัพนกังานประจาํรถ เช่น ผูเ้ก็บค่าโดยสารก็ไม่มีมารยาท ตะโกนเรียกผูโ้ดยสารขึนรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพเรียบร้อย ทาํร้ายร่างกายผูโ้ดยสารก็มีปรากฏอยู่เสมอ ๆ แต่ประการสําคญัก็คือไม่มีสถานีขนส่ง ผูโ้ดยสารสําหรับใช้เป็นสถานทีหยดุหรือจอดรถโดยสารประจาํทาง จะมีก็เพียงท่าจอดรถโดยสารแต่ละ เส้นทางอยูก่ระจดักระจายไม่เป็นระเบียบดว้ยสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี ทางราชการโดยกระทรวงคมนาคมจึงไดอ้อกกฎหมายเรียกวา่พระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. 2497 เพือควบคุมจัดระเบียบการขนส่งทางถนนโดยเฉพาะ และได้จัดตงักรมการขนส่งทางบทเป็นหน่วยงานรองรับการปฏิบตัิงานตามอาํนาจหนา้ทีของกฎหมายดงักล่าว ซึงในบทบญัญติัของกฎหมายฉบบันีไดใ้หอ้าํนาจกรมการขนส่งทางบก ทีจะดาํเนินการจดัให้มีสถานีขนส่ง ผูโ้ดยสารขึน และไดจ้ดัตงัสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานครขึน 3 แห่งแรกของประเทศไทยพร้อมกนั เมือวนัที 1 มกราคม 2503 ดงันี 1. สถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) 2. สถานีขนส่งสายตะวนัออกเลียบชายฝังทะเล (เอกมัย)  3. สถานีขนส่งสายใต้ (ขนส่งสายใต้) สถานีขนส่งสายตะวันออกเลียบชายฝังทะเล (เอกมัย)   เป็นสถานีทีให้บริการรถทีจะเดินทางไปจงัหวดัทางภาคตะวนัออก ซึงมีผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมากสถานีหนึง เนืองจากภาคตะวนัออกมีหลายจงัหวดัทีเป็นแหล่งท่องเทียวพกัผ่อนยอดนิยม ไม่วา่จะเป็น พทัยา ระยอง เกาะเสม็ด หรือ เกาะชา้ง  การให้บริการของสถานีรถโดยสารประจาํทางเป็นส่วนทีสาํคญัในการสร้างความประทบัใจในการเดินทาง การศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารทีมีต่อการบริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั) เป็นแนวทางหนึงในการสร้างความประทบัใจในการเดินทางสู่ดินแดนแหล่งท่องเทียวของภาคตะวนัออก   ทฤษฏีและงานวจิยัทเีกยีวข้อง ปรัชญา เวสารัชช์ (2546) กล่าวว่า การให้บริการจะตอ้งคาํนึงถึงสิงต่อไปนี 1. การให้บริการทีเป็นทีพึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความพงึพอใจเป็นสิงทีวดัไดย้าก หรือให้ จาํกดัความยาก แต่อาจกล่าไดอ้ยา่งกวา้งๆ คือ องคป์ระกอบทีทาํให้เกิดความพึงพอใจ คือ ให้บริการ ทีเท่าเทียมกนัแก่สมาชิกในสังคม ให้บริการในเวลาทีเหมาะสมให้บริการไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกบัความเปลียนแปลงอยู่เสมอ 2.การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ตอ้งสามารถให้บริการทีมีลกัษณะ สนองตอบต่อมติมหาชน ตอ้งมีความยืดหยุ่นทีจะปรับเปลียนลกัษณะงาน หรือการให้บริการที สามารถตอบสนองความตอ้งการทีเปลียนแปลงไดม้ากทีสุด การให้บริการสาธารณะทีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากทีสุด คือการ ให้บริการโดยไม่คาํนึงถึงตัวบุคคล กล่าวคือ เป็นการบริการทีไม่ใช้อารมณ์และไม่มีความชอบพอ ใครเป็นพิเศษ แต่ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑ์ทีมีอยูใ่นสภาพที เหมือนกนั จากการพิจารณาแนวคิดเกียวกบัหลกัการของการให้บริการสาธารณะสามารถสรุปไดว้า่ การให้บริการสาธารณะต่อประชาชนนัน จะตอ้งได้รับการบริการอย่างทัวถึง รวดเร็ว เสมอภาคเท่า เทียมกัน มีประสิทธิภาพ เพือตอบสนองต่อความต้องการและทําให้เกิดความพอใจ ซึงระบบการ ให้บริการประกอบไปด้วย 2 ฝ่าย คือผูใ้ห้บริการ (Providers) และผูรั้บบริการ (Recipients) โดยฝ่าย แรกมีหน้าทีตอ้งให้บริการเพือให้ฝ่ายหลงัเกิดความพึงพอใจ บริการจึงเป็นบริการทีมีประสิทธิภาพ สูงสุด 
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การบริการ หมายถึง  กิจกรรมหรือประโยชน์เชิงนามธรรมซึงฝ่ายหนึงได้เสนอขายให้กับอีกฝ่ายหนึง โดยผูรั้บบริการไม่ได้ครอบครองบริการนันๆ อย่างเป็นรูปธรรมกระบวนการให้บริการอาจจะให้ควบคู่ไปกับการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์หรือไม่ก็ได ้กระบวนการจึงเปรียบเสมือนผลิตภณัฑ์ทีมีความเป็นธรรม ซึงไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้หมือนสินคา้ทวัไป ดงันนัการบริการจะเกียวขอ้งกบัการเสนอขายการปฏิบติังาน หรือการกระทาํใดๆ ให้กบัอีกฝ่ายหนึงโดยทีผูบ้ริโภคจะมิไดค้รอบครองการบริการนนัๆ เหมือนการครอบครองสินคา้  ความพึงพอใจเป็นทศันคติอยา่งหนึงทีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การทีเราทราบวา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสงัเกตไดจ้ากการแสดงออกทีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น จึงเป็นการยากทีจะวดัความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวดัความพึงพอใจโดยออ้มโดยวดัความรู้สึกหรือความคิดเห็นของบุคคลเหล่านนัแทน และการแสดงความคิดเห็นนนัจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกทีแทจ้ริงจึงจะสามารถวดัความพึงพอใจนนัได ้ เดวิส (Davis, 1981,p.82)  ไดแ้สดงทรรศนะว่าการมีความพึงพอใจในงานสูง ไม่ไดน้ําไปสู่การทีพนักงานตงัใจปฏิบตัิงานอยา่งจริงจงัตามทีผูบ้ริหารตงัสมมติฐานไวเ้สมอไป ผูที้มีความพึงพอใจในงานอาจสามารถปฏิบตัิงานไดใ้นระดบัดี ปานกลาง หรือตาํก็เป็นได ้จึงยากทีจะกล่าวเพยีงง่าย ๆ วา่ ความถึงพอใจนาํไปสู่การปฏิบติังาน เดวิส และนิวสตรอน ได้วเิคราะห์ให้เห็นวา่ ยงัมีตวัแปรอืนทีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน ทงันีเพราะเมือบุคคลปฏิบตัิงานก็จะนาํเขาไปสู่การมีฐานะทางเศรษฐกิจ การดาํรงชีวิตในสังคม และการไดรั้บรางวลัทางดา้นจิตใจทีดีกวา่ ดงันนั เขาจึงเสนอ วฏัจกัรซึงแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานความพึงพอใจ และความพยายาม ดงัภาพที 1         ภาพท ี1  วงจรการปฏิบติังาน – ความพงึพอใจ – ความพยายาม  จากวงจรดงักล่าวขา้งตน้ จะพบวา่เมือมีการปฏิบติังานเกิดขึน จะนาํไปสู่การไดรั้บรางวลั ซึงรางวลัตอบแทนนีจะกระตุน้ให้บุคคลรับรู้ถึงรางวลัทีไดรั้บนนั มีความเหมาะสมกบังานทีปฏิบตัิเพียงใด ผลจากการรับรู้นีก่อใหเ้กิดความรูสึกในดา้นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซึงกลายมาเป็นความผูกพนัทางใจมากหรือนอ้ย ส่งผลใหบุ้คคลนนัมีความพยายามทีจะปฏิบตัิงานต่อไปอีก ดงันนัสามารถสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึกหรือทศันะคติทีบุคคลมีความพึงพอใจในงานทีปฏิบตัิ มีความพร้อม ความตงัใจ และความเตม็ใจ ปฏิบตัิงานทีไดรั้บมอบหมายจากองคก์าร โดยองคก์ารจะตอ้งจดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนแก่บุค คลผู ้นันทางด้านว ัตถุและจิตใจ  เพือสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบตัิงานอนันาํไปสู่ความรู้สึกพึงพอใจและกระตุน้ความผกูพนัทางใจ ก่อให้เกิดเป็นความพยายามพร้อมทีจะปฏิบติังานนนัไปไม่มีทีสินสุด  เกียรติศกัดิ ทองรอด (2544) ศึกษาวจิยัเรืองความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า “BTS” ต่อการใหบ้ริการรถไฟฟ้า “BTS” พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทีมีช่วงอายรุะหวา่ง 25-40 ปี มีความคิดเห็นวา่ พึงพอใจในการบริการของ
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รถไฟฟ้า BTS ดา้นระบบในเกือบ  ทุกประเด็น มีเพียงประเด็นอตัราค่าบริการ และเส้นทางการให้บริการทียงัไม่พึงพอใจ โดยกลุ่มตวัอยา่งระบุวา่ อตัราค่าบริการสูงเกินไป และเสน้ทางการให้บริการก็ยงัทาํไดไ้ม่ครอบคลุม ส่วนในดา้นบุคลากรทีใหบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่พนกังานทีใหบ้ริการในทุกจุดทีใหบ้ริการมีความสุภาพดี และพบวา่ความสุภาพของพนกังานเหล่านีมีผลต่อปริมาณของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS สาํหรับขอ้เสนอแนะทีรถไฟฟ้า BTS ควรปรับปรุง คือ ควรมีการขยายเพมิเติมเสน้ทางการเดินรถไฟฟ้า ไปยงัแหล่งทีพกัอาศยัของประชาชนให้ทวัถึงยงิขึน และการจดัเก็บค่าบริการควรจะมีการพิจารณาวางแผนโครงสร้างราคาใหม่ เพอืทีจะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนมาใชบ้ริการ  รถไฟฟ้าบีทีเอส เพมิมากขึน  ชนิดา วนัวงศ์ (2550) ทาํการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารการบินไทยต่อการ ให้บริการแผนกสอบถามและรับรองทีนนั:ศึกษาเฉพาะกรณีท่าอากาศยานกรุงเทพ อาคารผูโ้ดยสาร ภายในประเทศ มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัคือ เพือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร และ ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ความถีในการมาใชบ้ริการ และปัจจยัการเขา้ถึงการบริการ ทีมีผลต่อความ พึงพอใจของผูโ้ดยสาร กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูโ้ดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติทีมาใชบ้ริการทีแผนก 30 สอบถามและรับรองทีนัง จาํนวน 400คนผลการศึกษาพบว่า 1)ผูโ้ดยสารการบินไทยมีความพึง พอใจต่อการให้บริการโดยรวมในระดับสูง เช่นเดียวกบัการพึงพอใจการให้บริการต่อมนุษย-์ สัมพนัธ์ ดา้นความเสมอภาคและดา้นความเต็มใจและเต็มใจ ส่วนความพึงพอใจดา้นคุณภาพการ บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง2)ผูโ้ดยสารทีมีปัจจยัส่วนบุคคล ความถีในการมาใชบ้ริการ และ ปัจจยัในการขา้ถึงการบริการต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการทงัในดา้นรวมและราย ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 3)ความเขา้ใจในการติดต่อสือสาร ระยะเวลาในการรอคอย และอายขุองผูโ้ดยสาร สามารถอธิบายความพึงพอใจต่อการให้บริการได ้ร้อยละ26.60 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่วนความถีในการมาใชบ้ริการนนั ไม่สามารถ อธิบายการปรับตวัในการทาํงานได ้ ศรุดา ไพทูรยส์วสัดิ (2549) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการ ของรถไฟฟ้าบีทีเอส มีวตัถุประสงค์เพือ1)ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการ ให้บริการ2)ศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ดยสารในการใช้บริการ และ3)ศึกษาความคิดเห็นของ ผูโ้ดยสารต่อคุณภาพการใหบ้ริการ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จํานวน 400คน ตัวแปรอิสระของการศึกษาคือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้และระดับการศึกษา ตัวแปรตามตาม วตัถุประสงค1์)จาํนวน8ตวัแปรตามวตัถุประสงคข์อ้ 2)จาํนวน 3 ตวัแปร และตามวตัถุประสงค ์ขอ้3)จาํนวน 15 ตวัแปรผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ตามวตัถุประสงคข์อ้ 1) ตวัแปรอิสระทีมี ผลกระทบต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั0.05คือ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดต้าม วตัถุประสงคข์อ้ที 2) ตวัแปรอิสระทีมีผลกระทบต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั0.05คือ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา สาํหรับวตัถุประสงคข์อ้ที 3) ตวัแปรอิสระทุกตวัมี ผลกระทบต่อตวัแปรตามอยา่งมีนัยสําคญัทีระดบั 0.05 สําหรับขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการศึกษานี สรุปได้วา่ ควรมีการปรับปรุงราคาค่าโดยสาร ควรเพิมเส้นทางการให้บริการ ควรฝึกอบรม พนักงานก่อนการปฏิบัติหน้า และมีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ  ธนพล มณีรัตน์ (2550) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ ของรถโดยสารปรับอากาศไมโครบสั มีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความพึง พอใจในการใหบ้ริการของรถโดยสารไมโครบสัเพือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรถไมโครบัส รวมทงัรถโดยสารสาธารณะในแบบอืน ๆ ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มบุคคล เป้าหมายไดดี้ขึน โดยใชแ้บบสอบถามสัมภาษณ์ผูโ้ดยสารจาํนวน 200 คน จากผลการศึกษาปัจจยัที มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการให้บริการของรถไมโครบสั พบวา่ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่มีอาย ุระหวา่ง 21 –40 ปี และเกือบครึงมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท / เดือน มีพพีกัอาศยัอยูใ่นเขตชาน เมืองและเดินทางเขา้สู่ในกลางเมืองโดยมีวตัถุประสงค์เพือมาทาํงาน ร้อยละ 75 ของกลุ่มตวัอยา่งมี ยานพาหนะส่วนตวั และร้อยละ 56 มีรถยนตส่์วนตวัอยา่งนอ้ย 1 คนั ขนาดของครอบครัวของกลุ่ม ตวัอยา่งโดยเฉลียเท่ากบั 4 คน ในแต่ละวนัจะมีจาํนวน 2.44 คนตอ้งเดินทาง 1 ใน 3จะเดินทางโดย รถไมโครบสัเป็นประจาํ ขณะทีอีก 1 ใน 3 จะเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั แสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกใน ครอบครัวทีมีรถยนตบ์าง



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  715  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

คนใช้บริการรถไมโครบัส ซึงจะช่วยลดปัญหาการจราจรใน กรุงเทพมหานครลงได้ จากการศึกษาพบอีกว่า โดยเฉลียผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจการให้บริการ ของรถไมโครบสั แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการจะรวมถึงการให้บริการและมารยาทของ 28 พนกังานขบัรถ การเชือมต่อกบัระบบการเดินทางสาธารณะแบอืน ในการเดินทางนนัผูโ้ดยสาร 2 ใน 3 จาํเป็นตอ้งระบบขนส่งมวลชนแบบอืนและการโดยสารรถจกัรยานยนตร่์วมดว้ย ดงันนั การ ออกแบบการเชือมต่อระหวา่งระบบขนส่งมวลชนอยา่งระมดัระวงัจึงเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํใหก้าร บริการขนส่งมวลชนมีประสิทธิภาพทีดี  วธิีดําเนินการวิจัย 1.ประเภทของการวจิยั การวจิยัในครังนีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยใชก้ารเก็บแบบสอบถามผูโ้ดยสารทีใชบ้ริการรถโดยสาร ขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 2.1  ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่  ผูโ้ดยสารทีมาใชบ้ริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั) 2.2 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ ผูโ้ดยสารทีมาใช้บริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก      (เอกมยั)  จาํนวน 400 คน    3. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 3.1 ลกัษณะเครืองมือในการทาํวจิยั การทําวิจัยในครังนี ได้จัดทําเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนําไปวิเคราะห์ ซึงได้แก่แบบสอบถาม  โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งนําไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิจยัเพือให้บรรลุยงัวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้ โดยไดท้าํการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3  ส่วนดงันี  ส่วนที    ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที  2  ความพงึพอใจของผูโ้ดยสารทีมีต่อการบริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  6 ดา้น  คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการประเมินเป็น 5 ระดบั ไดด้งันี    5  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมากทีสุด   4  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมาก   3  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   2  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย   1  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยทีสุด  ส่วนที 3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืนๆของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารขนส่งตะวนัออก (เอกมยั) โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) 4. การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล  การวิจยัครังนีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยนาํขอ้มูลจากแบบสอบถามทีเก็บรวบรวมไดม้าเปลียนเป็นรหสัตวัเลข (code) แลว้บนัทึกลงในโปรแกรมเพอืดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามลาํดบั  ดงันี  4.  การวิเคราะห์สถิติแบบพรรณนา  (Descr iptive  Statistics) ได้แก่  ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลีย  (Mean)  เพือทราบลกัษณะพนืฐานทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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4.2  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารทีมีต่อการบริการรถโดยสารขนส่งสายตะว ันออก  ( เอกมัย)  ของบริษัท ขนส่งจาํกัด  ใน 6 ดา้น  คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ  โดยใช้ค่าคะแนนเฉลีย ( x )  และความเบียงเบนมาตรฐาน (SD)  โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณา  ดงันี  ค่าเฉลีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด ค่าเฉลีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย ค่าเฉลีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารทีมีต่อการให้บริการขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจาํกัด  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างจากการสํารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.7  มีอายุระหว่าง 31- 40  ปี                  คิดเป็นร้อยละ 59.8  จบการศึกษาระดับชนัปริญญาตรี ร้อยละ 51.2  และมีรายไดส่้วนใหญ่  10,000- 15,  บาทต่อเดือน ร้อยละ 61.4  ตารางท ี2  ความพงึพอใจของผูโ้ดยสารทีมีต่อการใหบ้ริการขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจาํกดัในแต่ละ   ดา้น ตวัแปรอิสระ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญั 1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  คุ ณ ภ า พ  ไ ด้มาตรฐานสากล 2.90 0.83 ปานกลาง 
มี ค วาม ร ว ด เร็ ว  ต ร ง ต าม เว ล าทีกาํหนด 2.65 0.74 ปานกลาง 
มีความปลอดภยัในการเดินทาง 1.52 .673 นอ้ย ความสะอาดของรถโดยสาร 2.47 .782 นอ้ย จาํนวนรถโดยสารมีความเพียงพอ 2.32 0.83 นอ้ย 2 ดา้นราคา  อตัราค่าบริการเหมาะสม 2.62 0.73 ปานกลาง อัตราค่าบริการคุ ้มค่ากับบริการทีไดรั้บ 2.69 0.70 ปานกลาง 
อัตราค่าบริการไม่สูงเมือเทียบกับการเดินทางประเภทอืนๆ 3.36 .848 ปานกลาง 
3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ระบบการจองตวัโดยสารมีความสะดวกในการใชบ้ริการ 3.76 .769 มาก 
ระบบการชาํระค่าตวัโดยสารมีความสะดวกในการใชบ้ริการ 3.91 .782 มาก 
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ช่องทางการจําหน่ ายตัวโดยสารเพียงพอต่อความตอ้งการ 4.11 .624 มาก 
ตารางท ี3 ความพงึพอใจของผูโ้ดยสารทีมีต่อการใหบ้ริการขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจาํกดัโดยรวม ในแต่ละดา้น ตวัแปรอิสระ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญั ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.37 0.63 นอ้ย ดา้นราคา 2.89 0.46 ปานกลาง ช่องทางการจดัจาํหน่าย  3.92 0.62 มาก ดา้นส่งเสริมการตลาด  3.27 0.57 ปานกลาง ดา้นบุคคล  2.34 0.72 นอ้ย ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  2.86 0.76 ปานกลาง จากตารางที 2 และ ตารางที 3  พบวา่ ผูโ้ดยสารใหค้วามพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระบบการจองตวัโดยสารมีความสะดวกในการใชบ้ริการ ระบบการชาํระค่าตวัโดยสารมีความสะดวกในการใชบ้ริการ และ ช่องทางการจาํหน่ายตวัโดยสารเพียงพอต่อความตอ้งการ พบวา่ทุกขอ้ ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูโ้ดยสารให้ความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง และ

    ตวัแปรอิสระ 

    ค่าเฉลีย 

    ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

    ระดบัความสาํคญั 4 ดา้นส่งเสริมการตลาด มีระบบสมาชิกสําหรับผูใ้ช้บริการอยา่งต่อเนือง 3.24 .768 ปานกลาง 
มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร โ ฆ ษ ณ าประชาสมัพนัธ์ทีหลากหลาย 3.31 .857 ปานกลาง 
5 ดา้นบุคคล  พนกังานบริการมีความรู้ความสามารถในหนา้ทีที รบัผดิชอบ 2.43 0.72         นอ้ย 
พนกังานมีกริยาท่าทาง การพดูจา ทีไพเราะ สุภาพ อ่อนนอ้ม และน่าเชือถือ 2.34 .854 นอ้ย 

พนกังานใหค้วามช่วยเหลือ แกปั้ญหาหรือใหค้าํแนะนาํไดอ้ยา่งเหมาะสม 2.38 .777 นอ้ย 
พนกังานมีความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน 2.21 0.75         นอ้ย 

6 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ขนัตอนในการซือตวัมีความสะดวก 2.79 0.700 ปานกลาง การใหบ้ริการมีความรวดเร็ว 2.90 0.573 ปานกลาง การแกไ้ขปัญหาทีถูกตอ้ง 2.90 0.436 ปานกลาง 
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เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีระบบสมาชิกสาํหรับผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเนืองและ มีช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทีหลากหลาย พบว่าทุกขอ้ ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนในดา้นดา้นผลิตภณัฑ์ และ ดา้นบุคคล ผูโ้ดยสารใหค้วามพึงพอใจในระดบันอ้ย    สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารทีมีต่อการให้บริการขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจาํกดั  พบวา่  ความพงึพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ปัจจยัดา้นบุคคล  และปัจจัยด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจในแต่ละด้านทีแตกต่างกัน ทาํให้ ขนส่งจาํกัด สามารถ นําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา กลยุทธ์การให้บริการของบริษทั ขนส่งจาํกดั หรือ บริษทัอืนๆ ทีอยู่ในอุตสาหกรรมรถโดยสารประจาํทาง เพอืตอบสนองความตอ้งการของ ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซึงจะส่งผลใหเ้กิดการใชบ้ริการเพมิขึนและทาํใหอ้ตุสาหกรรมรถโดยสาร เติบโตต่อไปไดใ้นอนาคต  สาํหรับขอ้เสนอแนะของงานวิจยันนั ควรมีการปรับปรุงดงันี สภาพของรถโดยสารควรมีการทาํความสะอาดลา้ง บริเวณภายนอกรถอยู่เสมอ สภาพภายในรถโดยสารตอ้งมีการทาํความสะอาด เก็บขยะ ทาํความสะอาด ห้องนาํให้น่าใช ้ความปลอดภยัในการขบัรถ พนกังานขบัรถ ควรไดรั้บการอบรมให้ขบัรถอยา่งมีมารยาท มีความระมดัระวงัและเคารพกฎจราจร บริษทัควรมีกระบวนการสรรหาพนกังานทีมีจิตใจรักการบริการและพนกังานขบัรถที มีประสบการณ์ในการทาํงานจดัใหมี้การอบรมพนกังานอยา่งสมาํเสมอ   กิตติกรรมประกาศ  ผูศึ้กษาวิจยัใคร่ขอขอบพระคุณส่วนงานต่อไปนีทีได้สนับสนุนให้งานวิจยัในครังนีดาํเนินการโดยแลว้เสร็จ ประกอบดว้ย สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  ทีสนบัสนุนงบประมาณ รวมทงัผูต้อบแบบสอบถาม และทีปรึกษาทุกท่านทีใหค้าํแนะนาํในการศึกษาวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ เกียรติศกัดิ ทองรอด. (2544). ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ต่อการใหบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส.   ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขานโยบายสาธารณะ, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา. ชนิดา วนัวงษ.์ (2550).ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารการบินไทยต่อการใหบ้ริการของแผนก สอบถามและรับรองทีนงั:ศึกษาเฉพาะกรณีท่าอากาศยานกรุงเทพ อาคารผู ้โดยสาร ภายในประเทศ.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวทิยา อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ธนพล มณีรัตน์. (2550). ปัจจยัทีมีอิทธิพลผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของรถโดยสาร ปรับอากาศไมโครบัส.วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ คุณทหารลาดกระบงั. ปรัชญา เวสารัชช์. (2546).องคก์ารกบัลูกจา้ง.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ศรุดาไพทูรยส์วสัดิ. (2549). การศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าบี ทีเอส.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเซีย. Davids, Keith. 1981. Human Behavior at Work : Organizational Behavior. New York : McGraw – Hill Book Company.  
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ระบบจัดการองค์ความรู้งานวจิัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีานโดยใช้ออนโทโลย  ีKnowledge Management System of Research  of Faculty of Business Administration of RMUTI use Ontology   ภาคภมิู หมีเงิน1*  และ รัตนาภรณ์ หมีเงิน2 Pharkpoom Meengoen1*  and  Rattanaporn Meengoen2  บทคัดย่อ  การวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาและประเมินระบบจัดการองค์ความรู้งานวิจัย                   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลย ีวิจยันีอาศยัแนวคิดการวิจยัและพฒันาตามหลกัการวงจรการพฒันาระบบ เครืองมือในการพฒันาคือ Hozo-ontology Editor และแอปเซิร์ฟ ภาษาโปรแกรมไดแ้ก่ พีเอชพีและเอชทีเอ็มแอล  การจดัการฐานขอ้มูลดว้ยมายดเ์อสคิวแอล ผลการวจิยัพบวา่ องคค์วามรู้งานวจิยัประกอบดว้ย 16 โดนเมน 46 โหนด ฐานความรู้พฒันาดว้ย Hozo-ontology Editor และประเมินโดยผูเ้ชียวชาญ พบวา่ ฐานความรู้มีครอบคลุมองค์ความรู้งานวิจัย ผูว้ิจัยพฒันาระบบในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันด้วยสถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิร์ฟเวอร์ การประเมินระบบดว้ยผูเ้ชียวชาญและผูใ้ช ้พบวา่ ความคิดเห็นต่อระบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมากและระดบัสูงตามลาํดบั และการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ พบว่า ระดบัความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง  ดังนันการพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ ศูนยก์ลางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลยีครังนีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละส่งผลใหอ้งคค์วามรู้งานวจิยัมีการขยายตวัอยา่งเป็นรูปธรรม  คาํสําคญั : ระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ ออนโทโลย ี          สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 1 Department of Information System, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan, Ni-Mueang,  Mueang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand  สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 2 Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Isan, Ni-Mueang, Mueang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ : mhee3@hotmail.com 
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ABSTRACT   The objective of the research was to analyze and design, develop, and evaluate Knowledge Management System (KMS) of Research of Faculty of Business Administration of RMUTI use Ontology. This research used Research and Development Methodology based on the principle of the System Development Life Cycle. The development tools were Hozo-ontology Editor and AppServ. The computer languages were PHP and HTML. MySQL was database management system. The result of research, the body of knowledge of research were 16 domains 46 nodes. The ontology-based KMS was evaluated by experts. The result, knowledge-based is covered knowledge of research. The KMS Web Application was developed base on Client-Server Architecture. The finding indicated that: On opinions of experts and user towards the KMS was on the very high level and the high level. And the evaluation of KMS, it was found that the scored was at high level. Knowledge Management System (KMS) of Research of Faculty of Business Administration of RMUTI use Ontology was met the needs of the users. And as a result, the knowledge of research has expanded.  Keywords : Knowledge Management System (KMS), Faculty of Business Administration, Ontology
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บทนํา ปัจจุบนัการวิจยัและพฒันามีความสาํคญัต่อการพฒันานวตักรรมและพฒันาการของศาสตร์ต่าง ๆ  และกรอปกบัการพฒันาองค์ความรู้มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนองค์กรสมยัใหม่กาํลงัประสบกับปัญหาความซับซอ้นและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัขององค์กร(Mostafa and et.al, 2010)  ดงันนั องค์ความรู้ทีไดจ้ากกระบวนการวิจยัจึงเสมือนเป็นเครืองมือทางยทุธศาสตร์ทีส่งผลให้องคก์รประสบความสําเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพยงิขึน  การจดัการความรู้เป็นสิงทีสาํคญัในการกาํหนดความสาํเร็จและความลม้เหลวขององค์กร (Broadbent and Weill, 1996) รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัระดบัโลกมีการแข่งขนัสูงทาํให้องคก์รตอ้งอาศยัองคค์วามรู้เป็นส่วนสาํคญัรวมถึงการจดัการความรู้ขององคก์รจึงมีความจาํเป็นทีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในกระบวนการจดัการ   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นองค์กรมีการสะสมความรู้ดา้นการบริหารธุรกิจ การบริหารจดัการ การเงิน  การตลาด การบญัชี และระบบสารสนเทศ ตลอดจนผลงานวิจยัทางดา้นบริหารธุรกิจและการจดัการ  และเป็นองคก์รทีมีบุคลากรทีมีความรู้  ความสามารถ และความเชียวชาญในดา้นการบริหารธุรกิจ รวมถึงผลงานการวิจยัตลอดจนการวิจยัและพฒันาซึงเป็นผลงานของคณาจารย ์และนกัศึกษาทงัระดบับณัฑิตศึกษาและระดบัปริญญาตรี ซึงถือว่าทุนทางปัญญาขององค์กร ทงันันการนําแนวคิดการจดัการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนหลกัการจัดการองค์ความรู้สมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกันเพือพฒันาระบบในการรวบรวม  จัดเก็บ  ประมวลผล เข้าถึงความรู้ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่องคค์วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจให้แพร่กระจายในวงกวา้งเพือการพฒันาองคก์รทางธุรกิจอยา่งยงัยนื ด้วยความสําคญัทีกล่าวมาจึงเป็นแรงจูงใจในการพฒันาระบบจัดการองค์ความรู้งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลยีเพอืเป็นช่องทางในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ดา้นบริหารธุรกิจทีไดมี้การจดัการอย่างเป็นระบบดว้ยการพฒันาระบบสารสนเทศโดยมีการบูรณาการหลกัการออนโทโลยีเพือทาํให้การจดัการความรู้มีความถูกตอ้งแม่นยาํมากขึน  วตัถุประสงค์การวจิยั  เพือวเิคราะห์และออกแบบ พฒันาและประเมินระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลย ีการทบทวนวรรณกรรม แนวคดิองค์การแห่งการเรียนรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดในการพฒันาองคก์รโดยเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของการเป็นผูน้าํองคก์ร  การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร เพือก่อให้เกิดการแลกเปลียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกนั โดยมุ่งการพฒันาอยา่งต่อเนืองทนัต่อสภาวะการเปลียนแปลงและการแข่งขนัระหวา่งองคก์ร  ซึงองคก์ารแห่งการเรียนรู้นันมุ่งทาํให้องคก์รและบุคลากรมีกระบวนการทาํงานทีมีประสิทธิภาพและผลการดาํเนินงานทีมีประสิทธิผล  โดยการเชือมโยงดว้ยการทาํงานประสานกนั และสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ตลอดจนสร้างความเขา้ใจเตรียมพร้อมต่อการแข่งขนัและการเปลียนแปลง โดยให้อํานาจในการตดัสินใจ  เพือส่งเสริมให้เกิดบรรยายกาศการคิดริเริมสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่  ส่งผลใหอ้งคก์รมีความเขม้แข็งพร้อมเผชิญกบัสภาวะการณ์ทีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง โดยองคก์ารแห่งการเรียนรู้มีองค์ประกอบดังนีเป็นองค์กรทีคิดอยา่งเป็นระบบ  การเรียนรู้ทุกระดบัขององค์กร  การคิดอย่างมีแบบแผน  เสริมสร้างการมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั และ การเรียนรู้แบบกล่ม (Senge, 1990)  
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การจดัการความรู้ การจดัการความรู้เป็นแนวคิด และหลกัการทีมีการพฒันาและพิสูจน์อยา่งต่อเนือง ตลอดจนมีการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ในองค์กรทุกประเภทไม่วา่จะเป็นองค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาครัฐ  เนืองดว้ยเป้าหมายของการจดัการความรู้คือ องคค์วามรู้ทีองคก์รสามารถนาํไปสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ทีส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัไดข้ององค์กรในอนาคต  การจดัการความรู้จึงเป็นการยกระดบัความรู้ขององค์กรเพือสร้างผลประโยชน์จากตน้ทุนทางปัญญา (Marquardt, 2002)  กระบวนการการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย การบ่งชีความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้  การจดัการความรู้  การประมวลผลและการกลนักรองความรู้  การเขา้ถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ และการเรียนรู้ แต่อยา่งไรก็ตาม ความรู้ตอ้งมีการรวบรวม และจดัระบบ การจดัเก็บ และการเขา้ถึงเพือสร้างองคค์วามรู้ทีองคก์รตอ้งการโดยมีเทคโนโลยีดา้นขอ้มูลหรือสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เป็นตวัเอือ กรอปกบัการจดัการความรู้ตอ้งอาศยัผูรู้้ในการตีความและประยกุต์ใชค้วามรู้ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการทีจดัการความรู้ทีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละความรู้ทีจบัตอ้งไดใ้ห้เกิดการไหลเวียนในองคก์รอยา่งเป็นระบบ  ระบบการจดัการความรู้  ระบบการจดัการความรู้เป็นกระบวนการทีใชเ้ป็นกระบวนทัศน์หลกัการองค์ความรู้ หรือการจดัการความรู้ทีเกิดขึนภายในองค์กร  ประกอบด้วย ขนัตอนดังนี  การบ่งชีความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้  การจัดการความรู้                 การประมวลผลและการกลนักรองความรู้  การเขา้ถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ และการเรียนรู้ โดยอาศัยแนวคิดพืนฐานในการพฒันาระบบดว้ยการวจิยัและพฒันา ใชก้รอบการวงจรการพฒันาระบสารสนเทศ เป็นกระบวนการทางความคิดเพือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือแก้ปัญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยกระบวนการ ดงัต่อไปนี  การวางแผน  การวเิคราะห์  การออกแบบ  การพฒันา และการนาํไปใช ้ การพฒันาระบบสารสนเทศเป็นระเบียบวิธีการศึกษาทีมุ่งเน้นการศึกษาดว้ยการวิจัย และพฒันาเพือได้ระบบสารสนเทศตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ผ่านการวางแผนการพฒันาอย่างเป็นระบบสามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม       การวิเคราะห์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์กระบวนการ  วิ เคราะห์การไห ลเวียนของความรู้  แบบจําลองความรู้                            และความสมัพนัธ์ระหวา่งองคค์วามรู้  การออกแบบมุ่งเนน้การออกแบบเชิงตรรกะและกายภาพของระบบบนพนืฐานของเทคโนโลยีทีเอือต่อการพฒันา  และรวมถึงแนวคิดอนัจําเป็นต่อการจัดการความรู้ คือ ออนโทโลยี การพฒันาเป็นการดาํเนินการเพือให้ไดร้ะบบสารสนเทศตามทีวิเคราะห์และออกแบบโดยมีกลยทุธ์การพฒันาตน้แบบเพือให้ไดร้ะบบทีตรงความตอ้งการของผูใ้ช ้ และสุดทา้ยการนาํไปใชก้ารนาํระบบสารสนเทศไปติดตงั และการใชง้านตามเป้าหมายของผูใ้ชโ้ดยในขณะเดียวกนัมีการศึกษาความพึงพอใจต่อการระบบจากผูใ้ชง้านทุกระดบัในองคก์รเพือนาํขอ้มูลมาประกอบการทบทวนระบบเพอืการพฒันาอยา่งต่อเนืองต่อไป แนวคดิออนโทโลย ีออนโทโลยี เป็นขอ้กาํหนดเกียวกบัแนวคิด โดยออนโทโลยี มุ่งเน้นบรรยายแนวคิดของความจริง หรือ โดเมน หรือ ขอบเขตความสนใจ การบรรยายถึงสิงทีซ้อนอยู่ภายในสิงทีสนใจ หรือ โดเมน และความสัมพนัธ์ระหว่างกันของโดเมน ในรูปสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ คลาส  อินสแตนซ์  ความสัมพนัธ์  คุณสมบติั  กฎ  โดยอธิบายดว้ยระบบสัญลกัษณ์ กรอปกบัปัจจุบนัมีซอฟตแ์วร์และเครืองมือช่วยให้ทาํความเขา้ใจกบัออนโทโลยี และการนาํไปใชป้ระโยชน์ในวงกวา้งมากขึน (Guarino, 1999) ออนโทโลยีเป็นศาสตร์การจดัหมวดหมู่ของสิงของต่างๆ  ในขอบเขตงานทีสนใจ โดยการจดัหมวดหมู่อย่างมีระบบ มีกฎเกณฑ ์เงือนไขแสดงความเป็นจริงเท็จไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ภายใตค้วามเห็นชอบยอมรับของบุคคลทีเกียวขอ้ง ทงันีรวมถึงหมวดหมู่ตอ้งสามารถตอบคาํถามไดอ้ยา่งครอบคลุม  นนัหมายความว่า ความรู้ หรือ ความหมายของสิงทีมีอยูไ่ดถู้ก
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กล่าวอา้งไวอ้ยา่งครบถว้น  ไม่วา่จะเป็นมนุษยห์รือเครืองจกัร  โดยกรอบของโครงสร้างของหมวดหมู่ คือ ออนโทโลยีทีมีการบรรจุรายละเอียดในกรอบโครงสร้าง ดงันนัการนาํออนโทโลยมีาใชเ้ป็นพนืฐานของการพฒันาระบบเพอืขยายขอบเขตความรู้ใหไ้ปสู่ฐานความรู้นนัเอง กรอบแนวคดิการวจิยั การพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลยนีีอาศยัแนวคิดการวจิยัและพฒันาตามหลกัการวงจรการพฒันาระบบ ดงักรอบแนวคิด          ภาพท ี1 กรอบแนวคิดการวจิยั  วธิีดําเนินการวิจัย การพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลยนีีอาศยัแนวคิดรูปแบบการวจิยัแบบการวจิยัและพฒันาตามหลกัการวงจรการพฒันาระบบ โดยมีรายละเอียดการวจิยัดงันี ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการ ผูใ้ชง้าน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการ ผูใ้ช้งาน  จาํนวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง                และกลุ่มผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการความรู้  ดา้นระบบสารสนเทศ  และดา้นการวจิยั เครืองมือการวิจยั เครืองมือในการวิจยันีไดแ้ก่ แบบวิเคราะห์และสงัเคราะห์เนือหา แบบสมัภาษณ์  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล การวจิยันีใชแ้บบวเิคราะห์และสงัเคราะห์เนือหา ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัจากเอกสาร ไดแ้ก่ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ การคน้ควา้อิสระ  และโครงการวิจยัระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทีเกียวขอ้งการพฒันาระบบ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวชิาการ ผูใ้ชง้าน  และกลุ่มผูเ้ชียวชาญซึงเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการความรู้  ดา้นระบบสารสนเทศ  และดา้นการวจิยั และใชแ้บบประเมินความพงึพอใจต่อระบบโดยผูใ้ช ้  

การพฒันาระบบ เพือการพัฒนาระบบจดัการองค์ความรู้งานวิจยั คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี  

ระบบจดัการองค์ความรู้งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลย ี 
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ผลและวจิารณ์ผล การวจิยัครังนี พบวา่  1. องคค์วามรู้ หรือ ฐานความรู้งานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน โดยพฒันาดว้ยแนวคิดออนโทโลย ี โดยออนโทโลยพีฒันาดว้ยซอฟตแ์วร์ Hozo-Ontology Editor ซึงโดยมหาวทิยาลยัโอซากา้ โดยออนโทยไีดผ้า่นการพิจารณาและประเมินโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ออนโทโลยแีสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งโดเมน จาํนวน 16 โดเมน  64 โหนด                            ภาพท ี2 ภาพออนโทโลยฐีานความรู้งานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ทีผา่นการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญ   2. การพฒันาฐานขอ้มูลเพือจดัเก็บความรู้เกียวกบัการวิจยัดว้ยโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลแบบเปิด MySQL ทีมีความสัมพนัธ์กบัฐานความรู้ทีไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์ และผ่านการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญ โดยแสดงดว้ยแผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลประกอบดว้ย 16 เอนติตี             
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              ภาพท ี3 ภาพความสมัพนัธ์ของขอ้มูลงานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบจดัการองค์ความรู้งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิร์ฟเวอร์ ดงัภาพที 4 เป็นการออกแบบทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเขา้ถึงองค์ความรู้งานวิจยัผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   การวิเคราะห์และออกแบบการจดัเก็บและเขา้ถึงองคค์วามรู้นนัผ่านออนโทโลยีซึงเป็นการจดัหมวดหมู่ความรู้อยา่งถูกตอ้ง เพือให้เกิดการผูส้ร้างความรู้สามารถจดัเก็บ และผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้การวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผา่นระบบ ดงัภาพที 5           ภาพท ี4 สถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิร์ฟแวร์     

Internet 
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                                                           ภาพท ี5 ยสูเคสไดอะแกรม   4. การพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลย ี พฒันาดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ PHP, HTML, CSS และ JavaScript  ภายใตโ้ดเมน โดยแบ่งการทาํงานเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั  กระบวนการจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั และการจดัการระบบโดยผูดู้แลระบบ  การพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยคีรังนีแบ่งมุมมองการทาํงานเป็น 2 มุมมอง  ไดแ้ก่ มุมมองผูใ้ช ้และ มุมมองผูส้ร้างความรู้ หรือ ผูดู้แลระบบ  โดยการพฒันาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการผูใ้ช ้ดงัภาพที 6-9   

  ภาพท ี6 หนา้จอการเพมิองคค์วามรู้งานวจิยัโดยผูส้ร้างขอ้มูลหรือผูดู้แลระบบ 
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  ภาพท ี7 หนา้จอการเพมินกัวจิยัโดยผูส้ร้างขอ้มูล หรือ ผูดู้แลระบบ  

 ภาพที 8 หนา้จอการเขา้ถึงองคค์วามรู้งานวจิยั 

  ภาพท ี9 หนา้จอการเขา้ความเชียวชาญงานวจิยัของนกัวจิยั   
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 5. การประเมินความพึงพอใจต่อระบบจดัการองคค์วามรู้งานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี โดยมีวตัถุประสงค์เพือประเมินความพึงพอใจใน  ด้าน ดังนี   ) ความคิดริเริม                    ) ความยืดหยุ่น และ ) การขยายตวั โดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักวิจยัและนักศึกษา (ผูใ้ช)้โดยกาํหนดให้เป็นแบบ Scale Rating Scale  อันดับ ดังนี ( ) เนือหามีวตัถุประสงค์เกียวข้องกับเนือหาสอดคล้องกับการทดสอบและประเมินผลอยา่งเป็นระบบ ( ) การออกแบบระบบ กราฟิกมีความน่าสนใจมากในภาพประกอบทีสวยงามและมีเครืองมือในการสือสารเพอืการแบ่งปันความรู้ ( ) กิจกรรมสนบัสนุนความรู้ของระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั ไดแ้ก่ การรู้ความรู้การไดม้าซึงความรู้การสร้างองค์ความรู้การจดัเก็บและการสืบคน้ความรู้การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นระบบ สนบัสนุนการวจิยัอยา่งเหมาะสม และ ( ) ความยดืหยุน่ในการใชง้าน ระบบใชง้านง่ายสะดวกรวดเร็วไม่ซบัซอ้น  แบบสอบถามเกียวกับความต้องการในการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี ทีมุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัย ประเด็นทีเป็นปัญหาคือ ( ) กระบวนการวิจยัเพือการเรียนรู้และแลกเปลียนความรู้ ( ) การวิจยัทีช่วยในการนาํเสนอวธีิการวิจยั ( ) ความรู้ทีเหมาะสมในการจดัการความรู้ ( ) เครืองมือสือสารทีเหมาะสม ( ) การนาํเสนอและประเมินผลและ ( ) บุคคลทีเกียวขอ้งช่วยสร้างกรอบแนวคิดและวธีิการวจิยัของนกัวจิยั   การประเมินการพฒันาระบบจดัการองค์ความรู้งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหาร  คณาจารย ์จาํนวน  คนโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงและนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน  คนและนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คนโดยใชแ้บบเจาะจงการสุ่มตวัอยา่งจากคณะบริหารธุรกิจ  ผลพบวา่ ( ) ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.58, S.D. = . ) ความคิดเห็นผูใ้ช ้อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.32, SD = .16), ( ) การประเมินระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลยี พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 3.58, S.D. = .50).  สรุปผลการวจิัย การวจิยัครังนีไดว้เิคราะห์แนวทางการพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลย ี ซึงมุ่งพฒันาออนโทโลยทีีเนน้การรองรับในการจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั  และการนาํแนวคิดออนโทโลยมีาบูรณาการในการพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั ระบบการจดัการองคค์วามรู้ทีใช้ออนโทโลยจีะใหฟั้งก์ชนัการจดัการความรู้ทีดีขึน โดยองคค์วามรู้จะตอ้งแสดงดว้ยแนวคิดออนโทโลย ี  สามารถสรุปไดว้า่การพฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั ตรงความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยการบูรณาการออนโทโลยี  รวมถึงผลวิจยันีไดน้าํเสนอการวเิคราะห์และออกแบบระบบ สถาปัตยกรรมระบบ และวิธีการในการพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลย ี ซึงเป็นอีกทางหนึงทีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกียวกบังานวจิยัสามารถขยายขอบเขตความรู้ไดใ้นวงกวา้งและส่งผลต่อการพฒันานวตักรรมต่อไป  กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ  สถาบนัวจิยัและพฒันา และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ตลอดจนผูที้เกียวขอ้งกบัความสาํเร็จของวิจยันี และการวิจยัครังนีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ปีงบประมาณ 2559   
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เอกสารอ้างองิ Drucker, P. F.(1993). Post-Capitalist Society. New York: Harper Business. Guarino, N. and Giaretta, P., (1999), Ontologies and knowledge bases: Towards a terminological clarification, In N.J.I.  Mars(Ed.), Towards Very Large Knowledge Based, IOS Press. Marquardt,M. (1996). Building the Learning Organization. New York :McGrawHill Mellander, K.  (2001).  Engaging the human spirit:  a knowledge evolution demands the right conditions for  learning. Journal of Intellectual Capital. 2(2).165-172.  Nonaka, I. and Takeuchi, H. 1995. The Knowledge Creating Company :How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation .New York :Oxford University Press. Pharkpoom, M. and Rattanaporn, M.(2016). A Framework for Ontology-Based Knowledge Management System Case  Study of Faculty of Business Administration of Rajamangala University of Technology ISAN.  Review of  Integrative Business and Economics Research. 5(2016). 233-238.  Senge, P. (1994) “The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization,” London:  Century Business. Svieby, K.  ( 2000) .  What is knowledge management? Retrieved Dec.  23, 2000 from http: / / www. sveiby. com. au/ Knowledge management.html.                     
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิงแวดล้อม :กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 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 หิรัญสาลี * และ ลกัขณา ดาํชู1   Patumporn Hiransalee1*  and  Lugkhana Dumchu1    บทคัดย่อ   การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปีและทดสอบความสัมพนัธ์ของผลการดาํเนินงานกบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค  ประชากร คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค จาํนวน  บริษทั โดยการศึกษาใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่าระดับการเปิดเผยขอ้มูลด้านสิงแวดลอ้มของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคในรายงานประจาํปีอยู่ในระดับสูง ผลการดาํเนินงานในดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีค่าเฉลียร้อยละ .   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) มีค่าเฉลียร้อยละ .   ทางดา้นผลการดาํเนินงานทีวดัผลจากอตัราผลตอบแทนสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มอยา่งมีนัยสําคญั แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม ซึงแสดงวา่ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของสินทรัพยโ์ดยรวมของกิจการ  คาํสําคัญ : ผลการดาํเนินงาน, สิงแวดลอ้ม, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย              
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ABSTRACT   This study investigates the level of environmental disclosures in annual reports, and tests for the relationship between the performance and the level of environmental disclosures of listed companies of energy and utilities industry in the Stock Exchange of Thailand (SET).  Population was 38 listed companies of energy and utilities industry in SET. Descriptive analysis and inferential analysis are analyzed the data. The study results showed that the level of environmental disclosures was high in annual reports of the listed companies of energy and utilities industry in SET. The return on assets (ROA) averaged 5.8955% and the return on equity (ROE) averaged 7.9937 %. Moreover,This research found the relationship between the performances measured from the return on assets (ROA) and the level of environmental disclosures, But not found the relationship between the performances measured from the return on equity (ROE) and the level of environmental disclosures.Which shows that the level of environmental disclosures impact on the profitability of the assets.  Keyword: Performance, Environment, the Stock Exchange of Thailand                        สาขา การบญัชี คณะ วิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยั ราชภฏัสงขลา ตาํบล เขารูปชา้ง  อาํเภอ เมือง  จงัหวดั สงขลา   1  Department of Accounting, Faculty of Management , Songkhla Rajaphat University, Khaorupchang, Muang, Songkhla 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : hiransalee_pa@hotmail.com 
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บทนํา ยคุอดีตความตอ้งการสูงสุดของธุรกิจคือการมุ่งเนน้ผลกาํไรสูงสุดแตกต่างจากยคุปัจจุบนัทีเปลียนแปลงไป โดยความตอ้งการสูงสุดของธุรกิจคือการสร้างความมงัคงัให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม เนืองจากการประสบความสําเร็จอย่างยงัยืนของธุรกิจ คือ ความยงัยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้ม  แนวคิดการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มเป็นเรืองทีทุกธุรกิจตอ้งให้ความสาํคญัเพราะผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ความสําคญัต่อสิงแวดลอ้มและผลกระทบจากการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจทีมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ทงัทางตรงและทางออ้มต่อหลายประเทศทวัโลกรวมทงัประเทศไทย เช่น อากาศเป็นพิษ ขยะมูลฝอย และการตดัไมท้าํลายป่า เป็นตน้ ทาํให้ธุรกิจไม่ควรเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะแค่ขอ้มูลทีเป็นตวัเงิน (Financial Information) ไดแ้ก่ ขอ้มูลตวัเงินทีเกียวขอ้งกบังบการเงินต่าง ๆ  เท่านัน แต่ธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นตวัเงิน (Financial Non-information) ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีเกียวขอ้งทางดา้นสังคมและสิงแวดลอ้มแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยซึงทาํให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบถึงการจดัการดา้นสิงแวดลอ้มของธุรกิจเพือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มของธุรกิจ การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของธุรกิจจะเปิดเผยผ่านสือต่าง ๆ เช่น รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี และรายงานการพฒันาอย่างยงัยืน เป็นตน้ โดยสือทีได้รับความนิยมสูงสุด คือ รายงานประจาํปี เนืองจากเป็นรายงานทีกฎหมายกาํหนดให้จดัทาํประจาํปี  (มทันชยั สุทธิพนัธ,์ ) อย่างไรก็ตามในปัจจุบนักลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคเติบโตอย่างต่อเนือง  กระบวนการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคมีผลกระทบต่อทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มโดยตรง ประกอบดว้ย กระบวนการผลิตนาํมนัปิโตรเลียม การผลิตก๊าซธรรมชาติ การนาํแร่ถ่านหินลิกไนต์มาใชแ้ละการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  (ขวญัทิพย ์ฉอุ่มประโคน, ) ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค  . วตัถุประสงค์ของการวจิยั   .  เพอืศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค   .  เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการดาํเนินงานกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค  . ทฤษฎีทเีกยีวข้องกับการวจิยั   ทฤษฎีทีนาํมาใชใ้นการอธิบายการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มของธุรกิจมีจาํนวนหลายทฤษฎีแต่สองทฤษฎีทีนิยมสูงสุด คือ ทฤษฎี Legitimacy Theory และ Stakeholder Theory  แต่การศึกษาครังนีใช้เพียงทฤษฎี Stakeholder Theory หรือทฤษฎีผูมี้ส่วนได้เสียในการศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มและการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิงแวดล้อมของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคในรายงานประจาํปี  เหตุผลทีไม่นาํทฤษฎี Legitimacy Theory มาใชเ้พราะประเทศไทยไม่มีกฎหมายกาํหนดให้ธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม (มทันชยั สุทธิพนัธ์, )   ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียใชอ้ธิบายถึงสาเหตุทีธุรกิจตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้มเพือเป็นการรายงานต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียซึงผูมี้ส่วนไดเ้สียไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ เจ้าหนี คู่แข่งขัน สือ องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐบาล ชุมชน และสังคม (Cormeier & Gordon, ) เพราะผู ้มีส่วนได้เสียเป็นผูส้นับสนุนให้ธุรกิจสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างประสบความสําเร็จอย่างยงัยืน  ดงันันการเปิดเผยขอ้มูลด้านสิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปีเป็นเครืองมือในการสือสารระหวา่งธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ปทุมพร หิรัญสาลี, 2557)    
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 . งานวจิัยทเีกยีวข้อง   งานวิจยัทีเกียวขอ้งกับความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการดาํเนินงานกับการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มของกิจการในประเทศไทยทีเกียวขอ้งดงันีภทัรภรณ์ เฟืองทอง  (2556)  ศึกษาผลกระทบของการเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้มต่อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัทกลุ่มทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ผลการศึกษาพบวา่บริษทักลุ่มทรัพยากรมีจาํนวนบริษทัเปิดเผยสูงทีสุดแต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้มต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มทรัพยากร กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ทางดา้นพไิลวรรณ พนัธุ์เพง็  (2558)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทีมีผลกระทบกบัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม ทางดา้นความสามารถในการทาํกาํไร สภาพคล่องของกิจการ และอายกุารดาํเนินงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม นอกจากนีพบว่าขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม สาํหรับคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม บริษทักลุ่มทรัพยากรเปิดเผยขอ้มูลดา้นกฎหมายและรายงานเกียวกบัความยงัยืนมากทีสุด บริษทักลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีคุณภาพการเปิดเผยรายการดา้นนโยบายของบริษทัมากทีสุด ส่วนกลุ่มบริการมีคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลด้านการบัญชีและการเงินทีเกียวกับสิงแวดลอ้มมากทีสุด ต่อมารองเอก วรรณพฤกษ ์( ) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการดาํเนินงานกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม มูลค่าเพิมทางการตลาด และขนาดของบริษทัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคม ทางด้านอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและขนาดของบริษัทมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลด้านสิงแวดลอ้ม แต่มูลค่าเพมิทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม อีกทงัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม แต่มูลค่าเพิมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสงัคมและสิงแวดลอ้ม ทางดา้นอลิษา สุกศรีและมทันชยั สุทธิพนัธ์ ( ) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปีกบัผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาพบวา่บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้มดา้นนโยบายสิงแวดลอ้มสูงทีสุดในรายงานประจาํปี โดยบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีการเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้มมากทีสุด และพบว่าความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้มกบัผลการดาํเนินงานทางการเงินไม่มีความสมัพนัธ์ จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัในอดีตทีเกียวขอ้งนาํมาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัสาํหรับการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ผลการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets หรือ ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) และตวัแปรตาม คือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปรดงัต่อไปนี 
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 ภาพท ี  กรอบแนวคิดในการวจิยั  วธิีดําเนินการวจิัย  1. ประชากรทใีช้ในการศึกษา  ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค(โดยไม่รวมกองทุนรวม บริษทัทีอยูใ่นแผนฟืนฟู และบริษทัทีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน)  จาํนวน  บริษทั ณ วนัที  ธนัวาคม  เนืองจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคมกัจะส่งผลกระทบทางตรงต่อสิงแวดลอ้ม (ปทุมพร หิรัญสาลี, 2557) อีกทงับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรทีมีการเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้มมากทีสุด (อลิษา สุกศรีและคณะ, )  2.เครืองมือในการวจิยั   เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ แบบเก็บขอ้มูลซึงดดัแปลงมาจากงานวิจยัของบุษบา นุชิตภาพ ( ) และ มัทนชัย สุทธิพนัธ์ ( ) ซึงหัวขอ้การเปิดเผยสิงแวดลอ้มของกิจการในรายงานประจาํปี ประกอบด้วย                  หวัขอ้ ดงันี   1. นโยบายดา้นสิงแวดลอ้ม      . ระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม รวมถึง ISO 14001   3. การรับรองมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวกบัสิงแวดลอ้ม    . การจดัการความเสียง รวมทงัการประเมินผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม   . การตรวจสอบสิงแวดลอ้ม   . เป้าหมายสิงแวดลอ้ม   . การจดัการทรัพยากร   . กระบวนการผลิตรวมถึงเทคโนโลยสีีเขียว   . การบาํบดันาํเสีย   . การกาํจดัขยะ 

ตวัปรอิสระ(Independent Variable)  ผลการดาํเนินงาน      - อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)       -อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable)      ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มของ    บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ประจาํปีพ.ศ.2558
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  . การลดมลภาวะทางอากาศ   . การจดัการทางดา้นเสียง   . รางวลัดา้นสิงแวดลอ้ม   . กิจกรรมทางดา้นสิงแวดลอ้ม   . การปรับปรุงเพอืความสวยงามดา้นทศันียภาพ   16. ตน้ทุนดา้นการฟืนฟสิูงแวดลอ้ม   17. ระบบบญัชีตน้ทุนสิงแวดลอ้ม   . การรายงานการพฒันาอยา่งยงัยนื   . การศึกษาทางดา้นสิงแวดลอ้ม   . การฟ้องร้องและการดาํเนินคดีเกียวกบัสิงแวดลอ้ม   โดยเกณฑ์การให้คะแนน คือ หากบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลในรายการใด รายการนนัจะไดรั้บคะแนน              คะแนน หากบริษทัไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลในรายการใด รายการนนัจะไดรั้บคะแนน  คะแนน   3. ตวัแปรในการศึกษา  .  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ อตัราส่วนทางการเงินสาํหรับการวดัความสามารถในการทาํกาํไร หากธุรกิจดาํเนินงานอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มและเผยแพร่ความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มต่อสาธารณะชน จะส่งผลดีต่อการดาํเนินธุรกิจและเป็นการเพมิผลกาํไรใหแ้ก่ธุรกิจ (บุษบา นุชิตภาพ, ) ดงันี  ) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets หรือ ROA) เป็นอัตราส่วนทีใช้ประเมินความสามารถในการบริหารสินทรัพยใ์ห้เกิดกาํไรโดยคาํนวณจาก กาํไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละดอกเบียจ่ายหารสินทรัพย์รวมเฉลีย   ) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) เป็นอตัราส่วนทีใช้ประเมินความสามารถในการบริหารผลตอบแทนแก่เงินลงทุนของผูถื้อหุ้น โดยคาํนวณจาก กาํไรสุทธิหารส่วนของเจา้ของเฉลีย  3.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม คาํนวณจากดชันีการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Index) งานวิจยัทีนาํดชันีการเปิดเผยขอ้มูลมาใชว้ดัระดบัการเปิดเผยขอ้มูล ไดแ้ก่ พิไลวรรณ พนัธุ์เพง็ ( ) และวภิา จงรักษส์ตัย ์( )  หลักเกณฑ์การให้คะแนนการเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้ม คือ หากบริษัทใดมีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปีตามรายการทีกาํหนดในแบบเก็บขอ้มูล บริษทัจะได้รับคะแนน  คะแนนต่อรายการ ในทางตรงขา้มหากไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปีตามรายการทีกาํหนดในแบบเก็บขอ้มูล บริษทัจะไดรั้บคะแนน  คะแนนต่อรายการ  หลกัเกณฑ์การให้คะแนนตามลกัษณะขา้งตน้ใชใ้นการศึกษาทีเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การให้คะแนนในลกัษณะนีเป็นการให้คะแนนทีมีความยุติธรรมและเป็นกลางต่อการตดัสินใจ เนืองจากไม่มีการใชค้วามรู้สึกตดัสินการเปิดเผยขอ้มูล (โชติญาณ์ หิตะพงศ ์และคณะ, )   ดชันีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นอตัราส่วนของคะแนนรวมทีแต่ละบริษทัไดรั้บกบัคะแนนรวมสูงสุดทีควรจะไดรั้บในการศึกษาครังนีคะแนนรวมสูงสุดเท่ากบั  คะแนน ตามจาํนวนรายการในแบบเก็บขอ้มูล  ดชันีการเปิดเผยขอ้มูลสามารถคาํนวณไดต้ามสมการต่อไปนี ดชันีการเปิดเผยขอ้มูล  = คะแนนจริงทีไดรั้บ/ คะแนนรวมสูงสุด  โดยที  ≤  ดชันีการเปิดเผยขอ้มูล  ≤ 1  
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 . การเกบ็รวบรวมข้อมูล   ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากขอ้มูลทุติยภมิู (Secondary Data) โดยศึกษาจากงบการเงินและรายงานประจาํปี (Annual report) ประจาํปี พ.ศ.  การเก็บขอ้มูลจากรายงานประจาํปีเนืองจากงานวิจัยของมทันชยั สุทธิพนัธ์ุ ( ) พบว่าบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวนร้อยละ  เปิดเผยข้อมูลด้านสิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปี  . การวเิคราะห์ข้อมูล   ผูว้ิจยันําข้อมูลทีได้รับจากแบบเก็บข้อมูลมาประมวลผลขอ้มูลโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพือคาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic)ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลีย ทางดา้นการใช้สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistic)ในการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร คือ การวเิคราะห์สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์   ผลการวจิัย  จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างผลการดาํเนินงานกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม :กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค แบ่งการนาํเสนอออกเป็น  . ขอ้มูลพนืฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการศึกษาขอ้มูลขอ้มูลพืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค ตารางที  พบวา่ อายขุองกิจการส่วนใหญ่จะอยูร่ะหวา่ง -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา อายขุองกิจการจะอยูร่ะหว่าง -   ปี คิดเป็นร้อยละ .  ถดัมาอายุของกิจการจะอยู่ระหว่าง -   ปี                  คิดเป็นร้อยละ .  และอายขุองกิจการส่วนนอ้ยจะอยูที่  ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ .  ลกัษณะของกิจการส่วนใหญ่จะเป็นกิจการภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ .  และกิจการภาครัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ .  อีกทงัทุกกิจการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคเป็นกิจการทีก่อตงัในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 100  ตารางที  จํานวนและค่าร้อยละของข้อมูลพืนฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค  ขอ้มูลพนืฐานของกิจการ จาํนวน ร้อยละ อายขุองกิจการ   1-15   ปี 8 21.05 16-30 ปี 15 39.47 
 31-45 ปี 11 28.95 
 46 ปี ขึนไป 4 10.53 ลกัษณะของกิจการ กิจการภาครัฐบาล / รัฐวสิาหกิจ 2 5.26 
 กิจการภาคเอกชน 36 94.74 ประเทศผูก่้อตงักิจการ   กิจการในประเทศไทย 38 100 
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 กิจการในต่างประเทศ 0 0 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลด้านสิงแวดลอ้มและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค การเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค  ตารางที  พบว่าบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคส่วนใหญ่มีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบั - % คิดเป็นร้อยละ .  มีเพียงร้อยละ .  ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคทีเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มอยู่ในระดบั - % อยา่งไรก็ตามร้อยละ .  มีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มอยูใ่นมากกวา่ % ตารางท ี  ค่าร้อยละของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและ          สาธารณูปโภค จาํแนกตามระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม บริษทัทีเปิดเผยขอ้มูล   ร้อยละ นอ้ยกวา่เท่ากบั 60  0 61 - 70 7.90 71 - 80 39.47 81 - 90 28.95 91 - 100 23.68 
 100.00 ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคในดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีค่าเฉลียร้อยละ .  ทางดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) มีค่าเฉลียร้อยละ 7.9937  ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค โดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พบว่าระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการดาํเนินงานทีวดัผลจากอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ส่วนทางดา้นระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มไม่พบความสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานทีวดัผลจากอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE)         
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ตารางท ี  ค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค ตวัแปร Disclosure Index ROA ROE Disclosure Index 1   ROA 0.347* 1  ROE 0.126 0.866** 1 * p < 0.05  อภิปรายผลการวจิัย  ผลการศึกษาพบว่าระดับการเปิดเผยขอ้มูลด้านสิงแวดลอ้มของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคในรายงานประจาํปีอยูใ่นระดบัสูง เนืองจากร้อยละ .  ของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มมากกวา่ %  ซึงมีงานวจิยัทีพบวา่บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มระดับสูงไดแ้ก่งานวิจยัของวิภา จงรักสัตย(์ ) ทีพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมทีมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (ประกอบดว้ยธุรกิจประเภทพลงังานและสาธารณูปโภค และเหมืองแร่) ซึงมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมเฉลียร้อยละ .          ทางดา้นผลการดาํเนินงานทีวดัผลจากอตัราผลตอบแทนสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลด้านสิงแวดล้อมอย่างมีนัยสําคญั ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของรองเอก วรรณพฤกษ์ ( )  พบว่าอัตราผลตอบแทนสินทรัพยร์วมมีความสมัพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัสาํคญั ส่วนทางดา้นผลการดาํเนินงานทีวดัผลจากอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอลิษา สุกศรีและคณะ ( )  พบวา่การเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นในเชิงลบ และงานวิจยัของพิไลพรรณ พนัธุ์เพง็ ( ) พบวา่ความสามารถในการทาํกาํไรทีวดัจากอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม การศึกษาครังนีไดส้นบัสนุนตามทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย เนืองจากการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มในประเทศไทยเป็นการรายงานตามความสมคัรใจ แต่พบว่าปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัร้อยละ .  มีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มอยูใ่นมากกวา่ % ในรายงานประจาํปี ทาํให้เห็นวา่อิทธิพลของผูมี้ส่วนไดเ้สียมีแรงผลกัดนัใหกิ้จการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามความสมคัรใจ อยา่งไรก็ตามการศึกษาครังนีมีขอ้จาํกดั เนืองจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนีมีเพียงกลุ่มของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคเท่านนั  ดงันันการศึกษาในอนาคต ผูศึ้กษาควรจะเพิมกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีกระบวนการดาํเนินงานส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม เพอืศึกษาแนวโนม้วา่บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีการดาํเนินงานส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกับระดับการเปิดเผยขอ้มูลด้านสิงแวดลอ้มเป็นอย่างไร  รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารในบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสิงแวดลอ้มของธุรกิจ   
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เอกสารอ้างองิ ขวญัทิพย ์ฉอุ่มประโคน. . การเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชีเกียวกบัสิงแวดลอ้มของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร.            2 (2): 107-119. โชติญาณ์ หิตะพงศ์และศรัณยา อิสรรักษ์. 2561. การเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัสิงแวดลอ้มของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, น. - . ใ น รายงานงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครังที. มหาวทิยาลยัทกัษิณ, สงขลา. บุษบา นุชิตภาพ. . ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบดา้นสงัคมกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในดชันี  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วทิยานิพนธ์บญัชีมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา. ปทุมพร หิรัญสาลี. . การรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการใน - : กรณีศึกษาบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วทิยานิพนธ์ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. ภทัรภรณ์ เฟืองทอง. . ผลกระทบของการเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้มต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษทักลุ่มทรัพยากรกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง. วทิยานิพนธ์ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. มทันชยั สุทธิพนัธุ์. . การเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปีของบริษทั: กรณีศึกษาบริษทัขนาดใหญ่  บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วารสารจุฬ าลงกรณ์ธุรกจิปริทัศน์ (132): 47-67. พิไลพรรณ พนัธุ์เพ็ง. . ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีมีผลกระทบกบัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชพฤกษ.์ ( ): 79-90. รองเอก วรรณพฤกษ.์ . ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการดาํเนินงานกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคมและสิงแวดลอ้มของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, น. - . ใน รายงานการประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลัยศรีปทุม ครังที . มหาวทิยาลยัศรีปทุม, , กรุงเทพฯ. วภิา จงรักษส์ัตย.์ . การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในประเทศไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวจิัยและพฒันา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ( ): 128-144. อลิษา สุกศรีและมทันชยั สุทธิพนัธ์ุ. . ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลสิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปีกบัผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ. น. - . ใน รายงานการประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลัยหาดใหญ่ ครังท ี . มหาวทิยาลยัหาดใหญ่, สงขลา. Cormier, D., & Gordon, I.M. (2001). An examination of social and environment reporting strategies. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 14(5), 587-616.        
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ความต้องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนบ้านวังไทร  ตําบลถําใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช Demand for  Community Development in Ban Wangsai  Tanbon Thamyai Amphoe Thungsong,Nakhon Si Thammarat   จารีพร เพชรชิต * สาธิต บวัขาว  ศศิธร บุญชูดาํ   โสภิต รอดสุข1 และ  นศพร ธรรมโชติ   Phetchit  Jareporn1* Buakhao  Sathit1 Boonsudom   Sasithorn1  Rodsuk   Sopit1 and  Thammachot  Nasaporn2   บทคัดย่อ  การวิจยัครังนี มีวตัุประสงค์เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐานดา้นเศรษฐกิจและสังคมบางประการรวมทงัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชน บ้านวงัไทร ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช รวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามประชากรในหมู่บา้นวงัไทร จาํนวน 33 ราย โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิต ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที และการทดสอบแบบเอฟ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ .  ส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม กลุ่ม ธกส. ร้อยละ .  และอาศยัอยูใ่นชุมชน เฉลีย .  ปี มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยความตอ้งการดา้นการเมืองการบริหาร มีค่าเฉลีย .  ดา้นสังคม มีค่าเฉลีย .  ดา้นสิงแวดลอ้ม มีค่าเฉลีย .  และดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉลีย .  การเปรียบเทียบค่าเฉลียมีความแตกต่างทางสถิติใน 3 ประเด็น คือ เพศต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหารและดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั (p ≤ 0.01) รายไดข้องครัวเรือนต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นสงัคมแตกต่างกนั (p ≤ 0.05) และการเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั (p ≤ 0.05) เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะ ต้องการให้มีการแปรรูปสินค้าเกษตรและอยากให้มีตาํรวจเขา้มาดูแลกลางคืน  มากทีสุด ร้อยละ .  รองลงมาต้องการให้ภาครัฐเขา้มาช่วยเหลือเรืองยาเสพติด ร้อยละ .  และตอ้งการให้หน่วยงานเขา้มาชีแจงเมือมีโครงการช่วยเหลือใหท้วัถึง ร้อยละ .   คาํสําคญั : ความตอ้งการ, การพฒันาศกัยภาพ, การพฒันาชุมชน    สาขาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  1 Department of Agricultural Development and Agribusiness, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Tham Yai Sub-district, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province 80110, Thailand 2 Agricultural Mechanization, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Tham Yai Sub-district, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province 80110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : aungsumailn.jp@gmail.com 
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ABSTRACT   Demand for community development in Ban Wangsai Tanbon Thamyai Amphoe Thungsong,Nakhon                      Si Thammarat. Data were collected by interviewing 33 farmers. Simple statistical methods used were mean, percentage, standard deviation, to test. t test, f test.  The mostly were male 51.50 Per cent and average age was 54 years old. The member group of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 77.78 Per cent and lived in the community for an average of 34 years. There is a demand to develop community potentials at the highest level. The average political demand 4.55, average social Demand 4.61, average environmental demand 4.73 and average economy demand 4.65.  The compare the average have the difference 3 item. Different ages have different needs in community development, politics, administration and economy (p ≤ 0.01). Different household incomes have different demand for social development (p ≤ 0.05). Different Member groups have different demand for community economic development. Farmers have suggestions, the demand for processed agricultural products and the need for police to take care of the night 21.20 Per cent. Second, wants government to solve the drug problem 18.20 Per cent. Helpful from government to concern the problems and solves that thoroughly 9.10 Per cent. 
Keywords: Demand, Potential Development, Development of communities          
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บทนํา ป ร ะ เท ศ ไ ท ย มี ก ารป ก ค ร อ ง ท้อ ง ถิ น ร ะ ดับ  จั ง ห วัด  ต ําบ ล  ห มู่ บ้ าน  แ ล ะ ชุ ม ช น  ค น ใน ชุ ม ช น จ ะ                                                                                                   มีการรวมกันเป็นกลุ่มชุมชนทาํให้เกิดการพฒันาเพราะชุมชนแต่ละพืนทีมีวิถีชีวิตทีแตกต่างกนัขึนอยู่กับลกัษณะพืนทีภูมิภาค แต่ละพืนทีลว้นมีปัญหาต่างกันไป เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชุมชนแต่ละชุมชนต้องการทีจะพฒันาอะไร การปกครองทวัทงัประเทศอาจไม่ทวัถึง จึงไดมี้การแบ่งเขตการปกครองออกเป็นภาคส่วนตงัแต่ ภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล จนกระทงัชุมชนเพือให้เกิดการพฒันาทีทวัถึง ไดรู้้ถึงปัญหาความตอ้งการของกลุ่มคนในชุมชนไดเ้พราะแต่ละคน แต่ละพนืทียอ่มมีความคิดความตอ้งการทีหลากหลายต่างกนัไป และบางชุมชนก็ยอมรับการเปลียนแปลง บางชุมชนก็ไม่ยอมรับการเปลียนแปลง ดงันนัตอ้งศึกษาความตอ้งการการพฒันาเพือทีจะนาํไปพฒันาให้ตรงตามความตอ้งการทีจะเปลียนแปลง เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและตรงตามความตอ้งการของชุมชน ก่อใหเ้กิดการพฒันาทีมีศกัยภาพทีดี   การทีจะพฒันาตอ้งเริมตน้จากการพฒันาตวับุคคลในชุมชนก่อน ถึงจะมาพฒันาชุมชนใหส้ามารถเขม้แขง็ได ้เช่น การสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชน ใชเ้วลาว่างจากการทาํอาชีพหลกัมาหารายไดเ้สริม เพือให้มีรายไดเ้พือขึนในครัวเรือนและชุมชน เป็นตน้ ชุมชนบา้นวงัไทร ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นชุมชนทีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมือเสร็จสินจากการทาํเกษตรแลว้ คนในชุมชนจะมีการว่างงานและไปตงักลุ่มเล่นการพนนักนัในชุมชน ซึงคนในชุมชนเหล่านีไม่ไดกิ้จกรรมหรืออาชีพเสริมใดๆ เพือสร้างรายไดเ้พิมเติม ทาํให้ชุมชนขาดศกัยภาพในการพฒันาอยา่งเตม็ตวั ดงันนัการทีจะพฒันาศกัยภาพผูค้นเหล่านีหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรจะพฒันาศกัยภาพตวับุคคลก่อน จากปัญหาดงักล่าว ชุมชนบา้นวงัไทร ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประสบปัญหาขาดศกัยภาพในการพฒันาจึงทาํใหเ้กิดแนวคิดทีจะทาํวจิยัเรือง ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนใน ชุมชน บา้นวงัไทร ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เพือไดท้ราบถึงระดบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของชุมชน บา้นวงัไทร ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และทาํให้รู้ถึงปัญหาในชุมชนทีส่งผลต่อคุณภาพชีวติของคนในชุมชนเพือจะไดรู้้ปรับปรุงและทาํใหชุ้มชนมีศกัยภาพทีดีขึน  วธิีดําเนินการวิจัย . ขอบเขตพืนทกีารวจิัย  การศึกษาครังนี ผู ้ศึกษาได้กําหนดพืนทีในการศึกษาคือ บ้านวงัไทร ต ําบลถาํใหญ่  อําเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช เป็นพนืทีศึกษาโดยพนืทีนีเป็นพนืทีตงัอยูไ่ม่ห่างไกลจากสถานศึกษาของผูศึ้กษามากนกั ประกอบดว้ยเป็นพนืที ทีผูศึ้กษามีโอกาสเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งไดม้าก ในการศึกษาครังนี ใชแ้นวคิดการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey research) . ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทศีึกษา ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี เป็นเกษตรกรทีอยู่ในพืนทีบ้านวงัไทร ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช โดยใชว้ธีิสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เฉพาะเกษตรทีอยูใ่นพนืทีเท่านนั มีประชากรทงัสิน 108 ราย กลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการศึกษาและคดัเลือก เพือให้ไดค้่าสถิติทีไดจ้ากการศึกษามีความน่าเชือถือมากยิงขึน จึงคดัเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง ทงัหมดจาํนวน 33 ราย เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  743  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

. เครืองมือและวธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล .  เครืองมือทใีช้ในการศึกษา  เครืองมือทีใชใ้นการการศึกษาครังนี ใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้างทีสร้างขึนจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ประกอบดว้ยคาํถามแบบปิด (closeended questionnaire) และคาํถามแบบเปิด (Open ended questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ   ส่วนที 1 คาํถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของเกษตรกร ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด และคาํถามปลายเปิด  ส่วนที 2 เป็นคาํถามเกียวกับปัจจยัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชน 4 ดา้น ได้แก่ ด้านการเมืองการบริหาร              ดา้นสงัคม ดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ ลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ  ระดบั ตามความคิดเห็น (Rating Scale) โดยใหผู้เ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นดงันี (บุญสม  ภู่เจริญ, 2555) เห็นดว้ยมากทีสุด  5 คะแนน เห็นดว้ยมาก  4 คะแนน    เห็นดว้ยปานกลาง  3 คะแนน    เห็นดว้ยนอ้ย  2 คะแนน    เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด  1 คะแนน เกณฑก์ารแปลผล ใชเ้กณฑก์ารแปลผลตามหลกัเกณฑก์ารแบ่งแบบใชอ้นัตรภาคชนัโดยใชค้ะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด ผลลพัธ์ทีได้หารด้วยจํานวนชันทีแบ่ง ซึงในการศึกษาครังนี คะแนนสูงสุด คือ 5 และคะแนนตาํสุด คือ 1 แบ่งเป็นชันออกเป็น 5 ระดับ ค่าอนัตรภาคชนัทีได ้คือ 0.8      [ (5 – 1) / 5 = 0.8 ] และนาํมากาํหนดขอบเขตมธัยฐานในการอ่านช่วงค่าเฉลียดงันี                          4.24 – 5.04  หมายถึง    ระดบัความตอ้งการมากทีสุด                                3.43 – 4.23  หมายถึง    ระดบัความตอ้งการมาก      2.62 – 3.42 หมายถึง    ระดบัความตอ้งการปานกลาง                                         1.81 – 2.61  หมายถึง    ระดบัความตอ้งการนอ้ย                                          1.00 – 1.80  หมายถึง    ระดบัความตอ้งการนอ้ยทีสุด    ส่วนที 3 ขอ้เสนอแนะเกียวกับความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนใน บ้านวงัไทร ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายเปิด ผูต้อบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบคาํถาม .  การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ  เพือให้เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล มีความถูกตอ้ง น่าเชือถือ ดาํเนินการโดยนําแบบสอบถามฉบบัร่างทีสร้างขึนนําเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content validity) และได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามทีอาจารยที์ปรึกษาแนะนาํ จากนนันาํไปทดสอบใชก่้อนนาํไปใชจ้ริง (Try out) ในกลุ่มประชากรในพนืที ๆ ไม่ได้รับการสุ่มคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาหาความเชือมันของตัวชีว ัด (Reliability) ในส่วนที 2 ของแบบสอบถามโดยวิธีการวิเคราะห์รายขอ้ (Item analysis) เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency) และคาํนวณค่าสัมประสิทธิอลัฟา ด้วยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) หากพบว่า แบบทดสอบมีความน่าเชือถือตาํเกินไป (โดยพจิารณาจากค่าสมัประสิทธิอลัฟา) ก็ปรับปรุงขอ้คาํถามบางขอ้ทีใชภ้าษาไม่ชดัเจนหรือเขา้ใจยาก ใหมี้ความชดัเจนและเขา้ใจง่ายขึน ตวัชีวดัทีนาํมาหาค่าความเชือมนั ไดแ้ก่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชน ประกอบดว้ย 1) ดา้นการเมืองการบริหาร 2) ด้านสังคม 3) ดา้นสิงแวดลอ้ม 4) ดา้นเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะห์รายขอ้ (Item analysis) เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency) และคาํนวณค่าสมัประสิทธิอลัฟาของตวัชีวดัในแต่ละดา้น หากพบวา่ตวัชีวดัความ
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เชือมนัตาํ จะพิจารณาตดับางขอ้คาํถามออกไป เพือทาํให้ค่าความเชือมนัในแต่ละดา้นสูงขึน ส่วนขอ้คาํถามอืน ๆ พยายามปรับปรุงแกไ้ขขอ้คาํถามบางขอ้ทีสังเกตวา่ผูต้อบเขา้ใจยากและอาจทาํให้เกิดความคลาดเคลือนในขอ้คาํถามได ้ให้มีความกระชบัและเป็นภาษาทีเขา้ใจง่ายขึน  ส่วนที 2 ของแบบสอบถามความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนทีจัดทาํขึนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือแลว้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงันี   1. ดา้นการเมืองการบริหาร มีค่าสัมประสิทธิอลัฟา เท่ากบั 0.849 หมายความวา่ ขอ้คาํถามความตอ้งการดา้นนี มีความน่าเชือถือ ร้อยละ 84.90   2. ดา้นสังคม มีค่าสมัประสิทธิอลัฟา เท่ากบั 0.692 หมายความวา่ ขอ้คาํถามความตอ้งการดา้นนี มีความน่าเชือถือ ร้อยละ 69.20   3. ด้านสิงแวดลอ้ม มีค่าสัมประสิทธิอลัฟา เท่ากับ 0.726 หมายความว่า ขอ้คาํถามความต้องการด้านนี มีความน่าเชือถือ ร้อยละ 72.60   4. ด้านเศรษฐกิจ มีค่าสัมประสิทธิอัลฟา เท่ากับ 0.775 หมายความว่า ข้อคาํถามความต้องการด้านนี มีความน่าเชือถือ ร้อยละ 77.50  .  การรวบรวมข้อมูล การนัดแบบสอบถามไปให้เกษตรกรกรอบแบบสอบถาม จากนนัศึกษาดาํเนินการเก็บขอ้มูล ณ ทีตงัครัวเรือนแต่ละราย โดยเริมจากผูศึ้กษาชีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการศึกษา และรายละเอียดเกียวกบัการตอบแบบสอบถาม  . การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลส่วนนีโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistics program in social science, SPSS) โดยใช้สถิติดังต่อไป คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลียเลขคณิต (Average mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบแบบที (T - test) การทดสอบแบบเอฟ (F-test) 5. ขอบเขตการศึกษา  การศึกษาครังนี ไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาดา้นต่าง ๆ ไวด้งันี 5.1 ขอบเขตด้านประชากร      ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ เกษตรกรทีอยู่ในพืนที บา้นวงัไทร ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เท่านนั 5.2 ขอบเขตด้านเนือหา      การศึกษาครังนี มุ่งศึกษาข้อมูลเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรนอกจากนีมุ่งศึกษาเกียวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ได้แก่ ดา้นการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านสิงแวดลอ้ม ด้านเศรษฐกิจ   และขอ้เสนอแนะเกียวกบัคุณภาพชีวติทีดีของเกษตรกรบา้นวงัไทร ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5.3 ขอบเขตด้านตวัแปร ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้การเป็นสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาทีอยู่อาศยั   ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชน 
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. นิยามศัพท์เฉพาะ  6.1 ความตอ้งการ หมายถึง สิงทีทุกคนในชุมชนอยากจะมีเพือนาํไปตอบสนองวตัถุประสงค์ความตอ้งการของชุมชน เนืองจากมีสิงเร้ามากระตุน้ มีแรงขบัภายในชุมชนเกิดขึน ทาํให้ชุมชนไม่สามารถอยู่นิงได ้จึงตอ้งพยายามดินรน และแสวงหาความตอ้งการนนั ๆ และชุมชนจะเกิดความตอ้งการใหม่ ๆ เกิดขึนมาไม่มีทีสินสุด 6.2 การพฒันาศกัยภาพ หมายถึง การนาํเอาสามารถของชุมชน นาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งมีกระบวนการเมือตอ้งการทาํงานบางอยา่ง จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในสิงนนั ๆ มีความพยายามและมุ่งมนัในการทาํงานกบับุคคลอืน มีการจดัการลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลอยา่งมีระบบ ผลสุดทา้ยงานทีทาํก็จะเกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 6.3 การพฒันาชุมชน หมายถึง การส่งเสริมความเป็นอยูข่องชุมชนให้ให้ดีขึน ดว้ยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการในการพฒันาร่วมคิดร่วมทาํปรึกษาหาลือกนักาํหนดความตอ้งการวางโครงการร่วมกนัปฏิบติัโครงการนนั ๆ จนเกิดผลสาํเร็จ 6.4 ศกัยภาพของชุมชน หมายถึง การทีชุมชนมีคน ความรู้ ทรัพยากร ไม่ไดโ้ง่ จน เจ็บ แต่ขาดโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของชุมชน ไม่มีความรู้ในการจดัการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชนอยา่งยงัยืน คน คือ การคน้พบความรู้ความสามารถของคน ของผูรู้้ คนทีสังสมความรู้และประสบการณ์จากการทาํงาน จากการสืบทอดภูมิปัญญาดงัเดิมในดา้นต่าง ๆ คนทีเป็นครู เป็นแรงงาน ความรู้ คือ องคค์วามรู้ และตวัความรู้ต่าง ๆ ทีมีอยูใ่นการดาํรงชีวติการทาํมาหากิน การอยูร่่วมกนั การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทรัพยากร คือ ดิน นาํ ป่า ไร่นา พืช สตัว ์ผลผลิต เป็นตน้  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล สรุปผลการศึกษา 1. ข้อมูลทวัไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ .  เป็นเพศชาย และร้อยละ .  เป็นเพศหญิง มีอายเุฉลีย .  ปี ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ . ) จบประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ .  จบมธัยมศึกษา และร้อยละ .  จบอนุปริญญา หรือสูงกว่า มีรายได้เฉลีย , .  บาท (ร้อยละ . ) ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร มีเพียงส่วนน้อยเท่านันทีเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบนัเกษตรกร (ร้อยละ . ) เป็นสมาชิกกลุ่ม ธกส. (ร้อยละ . ) และร้อยละ .  เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บา้นและกลุ่มออมทรัพยใ์นจาํนวนเท่ากนั ระยะเวลาทีอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่อาศยัอยู ่เฉลีย .  ปี 2. ความต้องการพฒันาศักยภาพชุมชน บ้านวงัไทร ตาํบลถําใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช การศึกษาความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นต่างๆ ของชาวบา้นในชุมชน ทีมีผลต่อชาวบา้นในชุมชนใน               ด้าน คือ ดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ด้านสิงแวดลอ้ม ด้านเศรษฐกิจ ตามความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชน             โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พอืชีระดบัความเหมาะสมและระดบัความตอ้งการ ดงันี 2.1 ด้านการเมืองการบริหาร ผลการศึกษาพบวา่ ชาวบา้นชุมชนบา้นวงัไทรทีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนทางดา้นการเมืองการบริหารอยูใ่นระดบัมากทีสุด ค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณาค่าเฉลียดา้นการเมืองการบริหารเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า ประชากรให้ความสําคญัในประเด็นตอ้งการให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งเขา้มาดูแลเรืองโครงสร้างพืนฐาน เช่น ปรับปรุงถนน ปรับปรุงท่อระบายนาํ ขุดลอกคลอง ฯลฯ ค่าเฉลียเท่ากบั .  รองลงมาตอ้งการใหมี้การส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหาร เช่น การร่วมจาํทาํแผนชุมชน ติดตามผลการดาํเนินงาน ฯลฯ ค่าเฉลียเท่ากบั .  ตอ้งการให้มีการส่งเสริมสนบัสนุนการขบัเคลือนขององค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทีดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดย
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ชุมชนและเพอืชุมชน ค่าเฉลียเท่ากบั .   ตอ้งการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและขอ้มูลและแก่หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ค่าเฉลียเท่ากบั .  และตอ้งการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมตาํบล ค่าเฉลียเท่ากบั .  2.2 ด้านสังคม ผลการศึกษาพบวา่ ชาวบา้นชุมชนบา้นวงัไทรทีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนทางดา้นสังคมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณาค่าเฉลียดา้นสังคมเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า ประชากรให้ความสาํคญัในประเด็นตอ้งการใหมี้การสร้างชุมชนบา้นวงัไทรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ค่าเฉลียเท่ากบั .  รองลงมาตอ้งการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกียวกับกิจกรรมของชุมชน ค่าเฉลียเท่ากับ .  ตอ้งการให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยสร้างคนให้เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ค่าเฉลียเท่ากบั .  ตอ้งการให้มีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจา้หน้าทีในการป้อนกนัอาชญากรรมในชุมชน ค่าเฉลียเท่ากบั .  และตอ้งการใหมี้การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เช่น การจดัเวรยามดูแลชุมชน ค่าเฉลียเท่ากบั .    .   ด้านสิงแวดล้อม ผลการศึกษาพบวา่ ชาวบา้นชุมชนบา้นวงัไทรทีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นสิงแวดลอ้มในระดับมากทีสุด ค่าเฉลียเท่ากบั 4.703 เมือพิจารณาค่าเฉลียดา้นสิงแวดลอ้มเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหานอ้ย พบวา่ ประชากรให้ความสําคญัในประเด็นตอ้งการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกียวกบัการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตอ้งการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานทีสาธารณะ ค่าเฉลียเท่ากบั .  ในจาํนวนเท่ากนั รองลงมาตอ้งการให้มีการสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเทียว ค่าเฉลียเท่ากบั .  ตอ้งการให้มีการส่งเสริม รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า เช่น การรีไซเคิลขยะมูลฝอย ค่าเฉลียเท่ากบั .  และตอ้งการให้มีการส่งเสริมให้ความรู้เกียวกบัเรืองมลภาวะและมลพิษต่าง ๆ ค่าเฉลียเท่ากบั .  .   ด้านเศรษฐกจิ ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านวงัไทรทีมีความตอ้งการพฒันาศักยภาพชุมชนทางดา้นเศรษฐกิจอยู่ในระดับมากทีสุด ค่าเฉลียเท่ากบั . ส เมือพิจารณาค่าเฉลียด้านเศรษฐกิจเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า ประชากรให้ความสําคญัในประเด็นตอ้งการให้มีเงินออมในครัวเรือน ค่าเฉลียเท่ากับ .  รองลงมาตอ้งการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน ค่าเฉลียเท่ากบั .  ตอ้งการให้มีอาชีพเสริมทีเหมาะสมกบัคนในชุมชน ค่าเฉลียเท่ากบั .  ตอ้งการให้มีการพฒันารายได้เพิมขึน ค่าเฉลียเท่ากับ 4.727 ตอ้งการให้มีอาชีพเสริมในครัวเรือน ค่าเฉลียเท่ากบั .  การร่วมกลุ่มเสริมสร้างทกัษะทางดา้นอาชีพ ค่าเฉลียเท่ากบั .  ตอ้งการให้มีการลงทุนสําหรับประกอบอาชีพเพิมขึน ตอ้งการให้มีการลงทุนสําหรับประกอบอาชีพเพิมขึน ค่าเฉลียเท่ากบั .  ในจาํนวนทีเท่ากนั ตอ้งการให้มีการว่างงานลดนอ้ยลด ค่าเฉลียเท่ากบั .  ตอ้งการให้มีการแลกเปลียนสินคา้ระหวา่งสมาชิกในชุมชนมากขึน ค่าเฉลียเท่ากบั .  และตลาดในชุมชนตอ้งการใหมี้การเปิด ค่าเฉลียเท่ากบั .  . เปรียบเทียบค่าเฉลีย ด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่มทีมีลักษณะทางเศรษฐกจิและสังคมบางประการแตกต่างกนั        การเปรียบเทียบค่าเฉลีย ดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสงัคม ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกิจ ระหวา่งกลุ่มทีมีลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมบางประการแตกต่างกนัในครังนีทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบแบบที (T-test) และการทดสอบแบบเอฟ (F-test) ผลการศึกษามีรายละเอียด ดงันี        3.1 เปรียบเทียบค่าเฉลียความต้องการพัฒ นาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างเกษตรกรทมีีเพศต่างกนั 
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         ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ดา้นสิงแวดลอ้ม แ ล ะ ด้ าน เศ ร ษ ฐ กิ จ  ร ะ ห ว่ าง ป ร ะ ช าก ร ที มี เพ ศ ต่ าง กั น  มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง มี นั ย สํ าคัญ ยิ ง ท า ง ง ส ถิ ติ  (P ≤ 0.01) ประชากรกรทีมีเพศต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนต่างกนั โดยประชากรเพศชาย มีความตอ้งการพฒันาศักยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหารมากกวา่ประชากรเพศหญิง และประชากรเพศชายยงัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นเศรษฐกิจมากกวา่ประชากรเพศหญิง       .  เปรียบเทียบค่าเฉลียความต้องการพัฒ นาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทมีีอายุต่างกัน         ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ดา้นสิงแวดลอ้ม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทีมีอายุต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p ≤0.05) ประชากรทีมีอายุต่างกันมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนไม่แตกต่างกนั       .  เปรียบเทียบค่าเฉลียความต้องการพัฒ นาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทมีีระดบัการศึกษาต่างกัน        ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกิจ ระหวา่งประชากรทีมีอายตุ่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั (p ≤0.05) ประชากรทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนไม่แตกต่างกนั       .  เปรียบเทียบค่าเฉลียความต้องการพัฒ นาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทมีีรายได้ของครัวเรือนต่างกัน        ผลการศึกษาพบวา่ ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสงัคม ดา้นสิงแวดลอ้ม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทีมีรายไดต้่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางงสถิติ (P ≤ . ) กล่าวได้ว่า ประชากรทีมีรายได้ต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนต่างกนั โดยประชากรเพศชาย มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นสงัคมมากกวา่ประชากรเพศหญิง       .  เปรียบเทียบค่าเฉลียความต้องการพัฒ นาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทเีป็นสมาชิกกลุ่มต่างกัน        ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกิจ ระหวา่งประชากรทีเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั (p < . ) ประชากรทีเป็นสมาชิกต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนไม่แตกต่างกนั       .  เปรียบเทียบค่าเฉลียความต้องการพัฒ นาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ทมีีระยะเวลาทอียู่อาศัยต่างกัน        ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ดา้นสิงแวดลอ้ม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรทีมีระยะเวลาทีอยู่อาศัยต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p < . ) ประชากรทีมีระยะเวลาทีอยูอ่าศยัต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนไม่แตกต่างกนั . ข้อเสนอแนะเกยีวกับความต้องการพฒันาศักยภาพชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้เสนอแนะเกียวกบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชน มากทีสุด ร้อยละ .  คือ ตอ้งการใหมี้การแปรรูป และ อยากให้มีตาํรวจเขา้มาดูแลกลางคืน รองลงมา ร้อยละ .  คือ อยากให้ภาครัฐเขา้มาช่วยเหลือเรืองยาเสพติด และรองลงมา .  คือ ตอ้งการใหห้น่วยงานเขา้มาชีแจงเวลามีโครงการช่วยเหลือใหท้วัถึง  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  748  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

อภิปรายผล ผลการศึกษาศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชน บ้านวงัไทร ต ําบลถําใหญ่  อ ําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถนาํมาอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงันี ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ด้าน สั งค ม  ด้ าน สิ งแ วด ล้อม  แ ล ะด้าน เศ รษ ฐ กิ จ อ ยู่ ใน ระ ดับ ม าก ที สุ ด  ซึ งได้ส อ ดค ล้อ งผ ล การศึ ก ษ าข อ ง  นิภาพร รัตนปริยานุช (2556) ไดท้าํการศึกษา เรือง ความตอ้งการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเสมด็ อาํเภอเมืองชลบุรีพบวา่ ความตอ้งการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเสมด็ อาํเภอเมืองชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัสูงสุด ได้แก่ ด้านการพฒันาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวติ รองลงมา คือ ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และดา้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ ตามลาํดบั และดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ดา้นการเมืองและการบริหารผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเสม็ด อาํเภอเมืองชลบุรี พบว่า ประชาชนทีมีการศึกษาต่างกนั มีความตอ้งการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเสม็ด อาํเภอเมืองชลบุรี ไม่แตกต่างกนั แต่ในขณะทีประชาชนทีมีเพศ รายได ้อาย ุและระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นพืนทีต่างกนั มีความตอ้งการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเสม็ด อาํเภอเมืองชลบุรี แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณัฏฐนนัธ์ สุวรรณวงก์ (2556) ไดท้าํการศึกษา เรือง กระบวนการพฒันาศกัยภาพชุมชนต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯบา้นนาดี-สร้างบง ตาํบลผาสุก อาํเภอกุมภวาปปี จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ 1. การศึกษาบริบทของชุมชนทีเอือใหชุ้มชนเขม้แขง็และมีศกัยภาพพบวา่ ชุมชนบา้นนาดี-สร้างบงมีความสมัพนัธ์ทีดีต่อกนัในลกัษณะเครือญาติ มีการช่วยเหลือเกือกูลกันตลอดเวลา มีวฒันธรรมประเพณีทีดีงาม มีภูมิปัญญาชาวบ้าน มีผูน้ ําทีมีความสามารถและมีกลไกทางสังคมทีดีในการช่วยแกไ้ขปัญหา มีทุนในชุมชนครบทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ เศรษฐกิจสังคม วฒันธรรม สิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการทีมีผลต่อการพฒันาศกัยภาพชุมชนและกลุ่มอาชีพนาํมาสู่การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและศึกษาแนวทางทีเหมาะสม นําสู่การสร้างแผนปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม 2. กระบวนการพฒันาศกัยภาพชุมชนต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่ม อาชีพบา้นนาดี-สร้างบง ผ่านการดาํเนินงาน 3 ขนัตอนคือ 1) การมองเป้าหมายร่วมกนัโดยการจดัประชุมชาวบา้นเพอืสร้างความเขา้ใจทีตรงกนั มีวสิยัทศัน์และเป้าหมายทีตรงกัน พบว่าปัญหาทีสําคญัทีสุดคือ รายไดน้้อย ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย รองลงมาคือตน้ทุนการเกษตรมีราคาแพงส่วนเป้าหมายของชุมชนคือตอ้งการกินดีอยู่ดี มีศีลมีธรรม 2) การสร้างโครงสร้าง/กลไกพืนฐานเพือการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้พบว่า จุดแข็งของชุมชนคือ การมีผูน้ ําทีดี มีความเสียสละ มีความเมตตามีคุณธรรม มีความสามคัคีในหมู่คณะ รองลงมาคือมีกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ทีรวมตวักนัทงัแบบเฉพาะกิจและแบบทีมีหน้าทีชดัเจนทีเขม้แข็ง จุดอ่อนของชุมชนคือผูใ้หญ่เป็นตัวอย่างทีไม่ดีต่อเด็กในการดืมสุรารองลงมาคือวยัรุ่นขับรถเสียงดัง 3) การทําโครงการร่วมกันโดยจัดทําแผนปฏิบติัการเพอืพฒันาศกัยภาพ  กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณสาขาวชิาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั (ไสใหญ)่ ทีใหค้วามอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการทาํวจิยัตลอดกระบวนการ และขอขอบคุณประชาชนในหมู่บา้นวงัไทร ต.ถาํใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ทีใหค้วามรู้มือในการใหข้อ้มูล นอกจากนียงัขอขอบคุณเทศบาลตาํบลถาํใหญ่ทีใหข้อ้มูลเป็นอยา่งดี   
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  749  
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เอกสารอ้างองิ ณัฏฐนนัธ์ สุวรรณวงก์. . กระบวนการพฒันาศกัยภาพชุมชนต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ: กรณีศึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ บา้นนาดี-สร้างบง ต าบลผาสุก อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตรเพือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร์เกษม. ปาริชาติ วลยัเสถียรและคณะ. . นวตักรรมการเรียนรู้: “คน” ชุมชน และการพฒันา.กรุงเทพฯ : นิสิทธิไทยออปเซต. ธนภพ อาสนทอง.  . การศึกษาความตองการพฒันาตนเองเพือเพิมคุณภาพในการบริการ กรณีศึกษา: พนกังานให้บริการบนเครืองบิน. การศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ. นงคราญ ไชยเมือง. . การพฒันาชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบา้นสันกลาง ตาํบลจาํป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวดัพะเยา. สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่. นิศรา จนัทร์เจริญสุขและคณะ. . การพฒันาแผนชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บา้นสนัลมลอย ตาํบล               สุเทพ อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล                        ลา้นนา. เชียงใหม่. พรพิมล คงฉิม. . การศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ทีไดรั้บรู้จากบริษทั เอม็.เอช. อี – ดีแมก (ที) จาํกดั. เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพือเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว. พีรพฒันา พันศิริ. . เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาองค์กรชุมชน. คณะมนุษยส์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎันคร. เพญ็ศรี ฉิรินงัและคณะ. . การพฒันาชุมชน : แนวคิด ขอบข่าย และหลกัในการปฏิบติัของพฒันา. วารสารวิจยัมหาวิทยาลยัเวรเทิร์น มนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์. ไพศาล สรรสรวิสุทธิ. . การพฒันาชุมชน.รัฐศาสตร์สาสัน. (ออนไลน)์. เขา้ถึงไดจ้าก: www.gotoknow.org.  มกราคม . วิษณุ หยกจินดา. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน หมู่บา้นทุ่งกร่าง ตาํบลทบัไทร อาํเภอโป่งนาํร้อน จงัหวดัจนัทบุรี. งานนิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน. วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา. สรัญญา สุขเพิม. . ความตอ้งการของนิสิตต่อการบริการดา้นหอพกันิสิต มหาวิทยาลยันเรศวร. สนบัสนุนโดยกองทุนวิจยัมหาวทิยาลยันเรศวร.     
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ผลการสือสารทางการตลาดเพือส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์มะไฟจีน Marketing Communication for  Marketing Promotion of Wampee Products.  จารุนนัท์  เมธะพนัธุ1์*  และ  วรรณิดา  ชินบุตร  Jarunan  Methaphan1* and  Wannida  Chinna2  บทคัดย่อ   การวิจัยเรือง การสือสารทางการตลาดเพือส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์มะไฟจีน มีวตัถุประสงค์ ดังนี                1) เพือศึกษารูปแบบการสือสารทางการตลาด ทีส่งเสริมตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน 2) เพือพัฒนาการสือสารทางการตลาดเพอืส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ นกัท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวและคนต่างถินทีพาํนกัอยูใ่นจงัหวดัน่านทีสนใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก จาํนวน 224 คน ซึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย เครืองมือทีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสํารวจความคิดเห็นเกียวกบั การพฒันารูปแบบการสือสารทางการตลาดเพือส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑม์ะไฟจีน  ผลการวจิยัพบวา่  1. รูปแบบการสือสารทางการตลาด ทีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน พบวา่ สือประชาสมัพนัธ์ทีทาํให้ผูใ้หข้อ้มูลรู้จกัผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ส่วนใหญ่เป็น ขอ้มูลประชาสมัพนัธ์ในงานแสดงสินคา้ OTOP คิดเป็นร้อยละ 58.93  2. การสือสารทางการตลาดเพอืส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน พบวา่ ขอ้ความทีสือวา่ เป็น สินคา้ประจาํถิน ทาํใหต้ดัสินใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน คือ “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” คิดเป็นร้อยละ 39.73 ขอ้ความทีสือวา่ เป็นสินคา้แปลกใหม่ น่าสนใจ ทาํใหต้ดัสินใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน คือ “มาน่านทงัทีตอ้งไดล้องชิมมะไฟจีน” คิดเป็นร้อยละ 33.93 และขอ้ความทีสือวา่ เป็นสินคา้เพอืสุขภาพ ทาํใหต้ดัสินใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน คือ “มะไฟจีน สมุนไพรตาํรับยาจีนโบราณ” คิดเป็นร้อยละ 41.52    คาํสําคญั :  การสือสารทางการตลาด, การส่งเสริมการตลาด, ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน   
 
 อาจารย ์สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน 59 หมู่  ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน  1 Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Nan, 59 Moo 13,           Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand.  อาจารย ์สาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 59 หมู่  ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน  2 Marketing, Faculty of Business Administration and liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Nan  59 Moo 13,   Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand. * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ :  hs5gtn@hotmail.com 
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ABSTRACT   The study of Marketing Communication for Marketing Promotion of Wampee Products aimed at                              1 )  studying the marketing communication model promoting Wampee products and 2 )  developing marketing communications to promote the marketing of Wampee products. The samples used in the study consisted of 224 tourists and non-resident of Nan people residing in Nan province, who were interested in purchasing Wampee products. The samples were selected by using simple sampling method. The instruments used in the study was the Development of Marketing Communication Model to Promote Marketing of Wampee products questionnaire. The results of the study were as follows: 1. In the marketing communication model promoting the marketing of Wampee products, it was found that the public relations media containing the information of Wampee products that were comprehensible to the samples was the public information announced at the OTOP shops (58.93%). 2 .  In the marketing communication to promote the market of Wampee products, it was found that the message most conveying the information of a local product in order to make a decision to buy Wampee products of the samples is "Good Wampee products of Nan City" (39.73 %). In terms of the message most conveying the information of an interesting new product to make a decision to buy Wampee products is “(When) Visit Nan, (you) must try Wampee”. (33 .9 3  % ). 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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บทนํา วกิฤติเศรษฐกิจในอดีตทีผ่านมาไดส้ร้างความเสียหายใหก้บัภาคธุรกิจมากมายทงัรายใหญ่ รายเล็กซึงก็มีหลายหน่วยงานทีระดมความคิดเห็นและแนวทางแก้ไข เช่นส่งเสริมการส่งออก เพิมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมธุรกิจท่องเทียวต่าง ๆ มาตรการอีกประการหนึง คือ การสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึงมีมากกวา่ 85% ของจาํนวนธุรกิจในประเทศ ซึงประกอบดว้ย กิจการการผลิต การคา้และธุรกิจบริการ การสือสารการตลาด (marketing communication) เป็นรูปแบบของการสือสารประเภทหนึงทีมีผูส่้งสาร คือ ผูผ้ลิตสินคา้หรือการบริการผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ ฝ่ายโฆษณาของบริษทั บริษทัตวัแทนโฆษณา พนกังานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสญัลกัษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลือนไหว ตวัอกัษร คาํพูดเสียงเพลง ฯลฯ ผา่นช่องทางการสือสารประเภทต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยงัผูรั้บข่าวสาร ซึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูส่้งข่าวสาร แต่เมือโลกกา้วเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ และสังคมเครือข่ายทีมีการสือสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นตวัเชือมโยงสังคมโลกให้ใกลก้นั การปรากฏของธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ ไดเ้ปิดโอกาสอยา่งทดัเทียมให้แก่หน่วยงานธุรกิจน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของโลก ให้สามารถติดต่อกับลูกค้าได้อย่างกวา้งขวาง นันหมายความว่า แม้ธุรกิจระดับชุมชน ก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ หากผูป้ระกอบการมีขีดความสามารถและความรู้เท่าทนั โดยเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยี และการสือสาร การสือสารการตลาด เป็นกิจกรรมทีมีความสาํคญั ซึงทาํให้มนุษยมี์ความเจริญทางดา้นความคิดอาจทาํให้สิงต่าง ๆ รอบตวัเปลียนไป และนําเอาไปปฏิบัติได้ โดยอาศัยกระบวนการของการสือสารความรู้ของมนุษย ์ทังทางด้านวทิยาศาสตร์ ดา้นศิลปะ ดา้นสงัคมศาสตร์ หรือพฤติกรรมศาสตร์ สามารถถ่ายทอดเก็บรักษาไว ้หรือพฒันาขึนโดยอาศยัการสือสารทงัสิน ความกา้วหนา้ของสงัคมมนุษยเ์ป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ ทีจะถ่ายทอดความนึกคิดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ กนั โดยอาศยัศิลปะการสือสาร และการพฒันารูปแบบของการสือสาร ซึงไม่เพียงแต่จะทาํใหม้นุษยไ์ดป้ระโยชน์จากความรู้ทีสังสมมาตงัแต่บรรพบุรุษ ยงัช่วยใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเนืองแก่สังคมมนุษยใ์นอนาคต ในสภาพสงัคมทีมนุษยจ์ะตอ้งเกียวพนักนัมากขึน ทาํให้การสือสารยงิทวีความสาํคญัต่อสงัคมมนุษยม์ากขึน หากผูค้นในสังคมขาดความรู้ความเขา้ใจในการสือสาร ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด หรือทาํใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่งกนัได ้ยอ่มจะทาํใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ซึงอาจจะกล่าวไดว้า่ ปัญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความลม้เหลวของการสือสาร การสือสารการตลาดประกอบไปดว้ยการโฆษณา (Advertising) การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่ (Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อโดยตรงไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ในลกัษณะทีเป็นการติดต่อส่วนบุคคลโดยผ่านสือต่าง ๆ เพือเป็นการสร้างใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้ ดงันัน การสือสารการตลาดจึงมีคุณลกัษณะทีสําคญั คือ ตอ้งเป็นการสือสารทีไปในทิศทางเดียวกนั ต้องสือสารไปในมุมมองทีลูกคา้ตอ้งการ กลยุทธ์การสือสารการตลาดนัน ตอ้งเป็นการผสมผสานทุกสิงในองค์กรให้เป็นเอกภาพ สารทีใชต้อ้งมีความชดัเจนและสมาํเสมอ เพอืประสิทธิผลเหนือคู่แข่ง ตอ้งใชข้อ้ความสือสารทีสามารถครอบคลุมธุรกิจการคา้ทีรวมตวัอยูไ่ด ้ตอ้งเป็นการสือสารแบบสองทางระหวา่งลูกคา้กบัผูค้า้  จงัหวดัน่าน เป็นจงัหวดัทีมีการรวมตวัของกลุ่มองคก์รอยา่งเหนียวแน่น ทงัเป็นการรวมตวักนัตามธรรมชาติ และไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมตวัเป็นกลุ่ม มีการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีประสานกนั ทงัภายในชุมชน และระหวา่งชุมชน เพือพฒันาในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยงิดา้นการพฒันาอาชีพ และส่งเสริมอาชีพสินคา้ทีถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัน่าน และช่วยสร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชน คือ “มะไฟจีน” มะไฟจีนเป็นผลไมที้ไม่มีถินกาํเนิดในประเทศไทย แต่ยอมรับกนัวา่ชาวจีนเป็นชาติแรกไดเ้ป็นผูน้าํเขา้มาปลูกในประเทศไทย ทีจงัหวดัน่านเกือบ 100 ปีทีผา่นมา จงัหวดัน่านจึงเป็นแหล่งปลูกมะไฟจีนแหล่งใหญ่แห่งเดียวของประเทศ 
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มะไฟจีนมีพืนทีเพาะปลูกบริเวณติดกบัริมแม่นาํน่าน ทงันี เนืองจากมะไฟจีนชอบดินร่วนปนทราย จึงมีการปลูกตงัแต่อาํเภอปัว เรือยมาจนถึงอาํเภอเวยีงสา มะไฟจีนไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดัน่าน แต่เป็นผลไมที้ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ เนืองจากมะไฟจีนปรับตวัเขา้กบัภูมิอากาศจงัหวดัน่านไดดี้ ใหผ้ลผลิตสูง โดยมะไฟจีนหนึงตน้สามารถใหผ้ลผลิตไดถึ้ง 150 กิโลกรัม ซึงถา้นําไปปลูกทีจังหวดัอืน โดยเฉพาะภาคกลางจะให้ผลผลิตทีตาํ (องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าน้าว, 2554: ระบบออนไลน)์  มะไฟจีนมีชือเรียกว่า“ฮวงพี” ในภาษาจีนมีชือสามัญว่า“แวมปี” (Wampee) และมี ชือวิทยาศาสตร์ว่า “Clausena lansium” เป็นพืชทีอยูใ่นตระกูลเดียวกบัส้ม มะไฟจีนเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ผลติดเป็นพวงคลา้ยกบัมะไฟ มีทงัชนิดกลมและรี เส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 1.5 - 2 เซนติเมตร ผลเมือสุกมีสีเหลืองอมนาํตาล เนือค่อนขา้งใสคลา้ยลางสาด เปลือกบางติดเนือผล และมีกลินฉุนของนํามนัหอมระเหยเหมือนเปลือกส้ม มีรสขมซ่าบ้าง ขณะรับประทานจึงต้องรับประทานทงัเปลือก รสชาติหวานอมเปรียว มะไฟจีนจึงจดัเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึง ทีมีคุณสมบัติในการรักษา โรคกระเพาะอาหาร แกท้อ้งอืดท้องเฟ้อ แกห้ลอดลมอกัเสบ ช่วยเจริญอาหาร ใบสามารถนาํมาใชก้าํจัดรังแคได ้ผลนอกจากรับประทานสดแลว้ ยงัสามารถนาํมาแปรรูปไดอ้ยา่งนอ้ย 3 อยา่ง แต่ทีนิยมนาํมาแปรรูปเป็นเวลาชา้นาน ก็คือ การทาํมะไฟจีนเชือมแหง้ (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านา้ว, 2554: ระบบออนไลน)์  มะไฟจีนเชือมแห้ง เป็นการถนอมอาหารทีมีมาตงัแต่โบราณ ซึงไดค้วามคิดมาจากประเทศจีน นิยมบริโภค โดยใชม้ะไฟจีนเชือมแหง้ตม้ หรือแช่ในนาํทีร้อนจดั เพอืใชบ้ริโภคแทนนาํอุ่นธรรมดา มะไฟจีนเมือนาํมาแปรรูปเป็นมะไฟจีนเชือมแห้ง สามารถเก็บไวไ้ดน้านถึง 2 ปี มะไฟจีนสดมีราคาขายกิโลกรัมละ 10 - 25 บาท ทงันีขึนอยูก่บัขนาดของมะไฟจีน แต่เมือนาํมาแปรรูปเป็นมะไฟจีนเชือมแห้ง จะขายไดร้าคากิโลกรัมละ 180 - 250 บาท มะไฟจีนเชือมแห้งของจงัหวดัน่านไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเทียว และผูที้มีโอกาสมาจงัหวดัน่าน ซือกลบัไปเป็นของฝาก นอกจากนียงัมีพอ่คา้มารับไปข ายส่ งย ังป ระ เท ศ จีน แล ะป ระเท ศ สิ งค โป ร์  (ศู น ย์วิจัย เพื อ เพิ ม ผ ล ผ ลิ ตท าง เก ษ ตรแ ละ ค ณ ะเศ รษ ฐ ศาส ต ร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548)  ดงันนั มะไฟจีนจึงกลายเป็นสินคา้ทีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัน่าน เนืองจากมีการผลิตเพียงแห่งเดียว จนถึงกบัมีคาํกล่าวว่า "มะไฟจีน" อีกหนึงของดีคู่เมืองน่าน (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551: ระบบออนไลน์) ในปัจจุบนัมีการแปรรูปมะไฟจีนเป็นสินคา้หลากหลายยงิขึน เช่น มะไฟจีนกวน นาํมะไฟจีน แยมมะไฟจีน เป็นตน้ จากนโยบายเร่งด่วน ทีจะเริมดาํเนินการในปีแรกของรัฐบาล ตามคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยงิลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ทีแถลงต่อรัฐสภา เมือวนัองัคารที 23 สิงหาคม 2554 เกียวกบัการสนบัสนุนการพฒันางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภณัฑชุ์มชน เพือการสร้างเอกลกัษณ์และการผลิตสินคา้ในทอ้งถิน โดยให้บริหารจดัการโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ให้มีศกัยภาพด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิน ผนวกกบัองคค์วามรู้สมยัใหม่ เพือยกระดบัมาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ สามารถการเขา้ถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุก ทงัในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนยก์ระจายและแสดงสินคา้ถาวรในภูมิภาค และเมืองท่องเทียวหลกัทีเชือมโยงกบัการท่องเทียวและการส่งออก การดาํเนินงานเพือส่งเสริมการตลาดนนั การสือสารการตลาดและการเรียนรู้เทคนิคการสือสารการตลาดจึงเป็นสิงจาํเป็น เป็นเครืองมือหนึงของการนาํเสนอสินคา้และบริการ ตามความตอ้งการของลูกคา้ คู่แข่งขนัผูข้าย ตลอดจนผูที้มีบทบาทอืนทางการตลาดดว้ย ดงันนัผูว้จิยัจึงสนใจทีจะศึกษารูปแบบการสือสารทางการตลาด และพฒันาการสือสารทางการตลาดเพอืส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑ ์และเป็นขอ้มูลในการส่งเสริมและพฒันา สาํหรับหน่วยงานทีเกียวขอ้งต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย  วตัถุประสงค์หลกั เพือพฒันารูปแบบการสือสารทางการตลาด ช่วยส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน  วตัถุประสงค์รอง 1. เพือศึกษารูปแบบการสือสารทางการตลาด ทีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 2. เพือพฒันาการสือสารทางการตลาดเพอืส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน  วธิีดําเนินการวิจัย ประชากรในการวิจยั  ในการคดัเลือกประชากรทีใช้ในการดาํเนินงานวิจยัครัง ไดป้ระมาณการจาํนวนประชากรทีสนใจเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน จากการสมัภาษณ์ผูจ้าํหน่ายสินคา้ เฉพาะในช่วงเวลาทีมีผลิตภณัฑม์ะไฟจีนจดัจาํหน่าย ทงันีประชากรดงักล่าว สามารถจาํแนกเป็น - นกัท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทีซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก - คนต่างถินทีพาํนกัอยูใ่นจงัหวดัน่าน ทีนิยมซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก กลุ่มตวัอย่าง  ได้โดยวิธี สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  ห รือการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling)  เครืองมือทใีช้ในการวิจยั แบบสาํรวจความคิดเห็นเกียวกบั การพฒันารูปแบบการสือสารทางการตลาดเพอืส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั . วางแผนการวิจยั โดยศึกษาปัญหาการสือสารการตลาด ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เพือหาแนวทางในการศึกษารูปแบบการสือสารทางการตลาด  . สาํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลเบืองตน้จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารอา้งอิง ขอ้มูลเผยแพร่ โดยบูรณาการกบัการเรียนการสอน ในการสาํรวจเก็บรวบรวมขอ้มูลพนืฐาน เกียวกบั มะไฟจีน ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน แหล่งจดัจาํหน่าย ความตอ้งการของชุมชน 3. จดัทาํแผนเพอืหารูปแบบการสือสารการตลาดส่งเสริมการตลาด ของผลิตภณัฑม์ะไฟจีนโดย 3.1 บูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้นักศึกษาได้วิเคราะห์รูปแบบการสือสารทางการตลาด พบวา่ การสือสารทางการตลาดทีสามารถเขา้ถึงชุมชน และผูบ้ริโภคไดง่้าย และมีประสิทธิภาพมากทีสุด ไดแ้ก่ สือสิงพมิพป์ระเภทใบปลิว แผน่พบั และสือเทคโนโลยีสารสนเทศ (เวบ็ไซต)์ 3.2 จัดทําสือการสือสารการตลาด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาเรียนรู้เกียวกับรูปแบบการสือสารทางการตลาดให้นักศึกษาศึกษาเรียนรู้เกียวกบัรูปแบบการสือสารทางการตลาด ทดลองทาํสือการสือสารการตลาดตน้แบบ 3.3 ระดมสมองร่วมกบัผูน้าํชุมชน นกัศึกษา และเยาวชนในพืนที เพือพฒันารูปแบบการสือสารทางการตลาด และผลิตสือตน้แบบ  
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. พฒันารูปแบบการสือสารทางการตลาด และผลิตสือ ให้เป็นไปตามอตัลกัษณ์ของชุมชน โดยพฒันารูปแบบแผ่นพบั และเวบ็ไซต ์ตามลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และอตัลกัษณ์น่าน . ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน โดยจดัทาํแบบสอบถาม สอบถามเกียวกบัความน่าสนใจของสือทางการตลาดทีพฒันาขึน จากผูที้มีความสนใจในผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรในการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 1.  นกัท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว ทีซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก จาํนวน 174 ตวัอยา่ง โดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือการเลือกตวัอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) โดยเก็บขอ้มูลดา้นพฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเทียว และผูซื้อผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 2.  คนต่างถินทีพาํนักอยู่ในจงัหวดัน่าน ทีนิยมซือผลิตภณัฑ์มะไฟจีนเป็นของฝาก จาํนวน 50 ตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือการเลือกตวัอยา่งตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling)โดยเก็บขอ้มูลดา้นพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภณัฑม์ะไฟจีน . เครืองมือทใีช้ในการวิจยั เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนีคือ แบบสํารวจความคิดเห็นเกียวกับ การพฒันารูปแบบการสือสารทางการตลาดเพอืส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ทีผูว้จิยัสร้างขึน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน ดงันี ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล ตอนที 2 พฤติกรรมในการเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ตอนที 3 การตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ตอนที 4 ความพงึพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ตอนที 5 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น 5.1 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เกียวกบัแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 5.2 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เกียวกบัเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 5.3 ขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน . การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัดาํเนินการแจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ นกัท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว ทีสนใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก จาํนวน 174 ตวัอยา่ง คนต่างถินทีพาํนกัอยูใ่นจงัหวดัน่าน ทีนิยมซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก จาํนวน 50 ตวัอยา่ง รวมทงัสิน  คน เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามทีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ แลว้นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป . การวิเคราะห์ข้อมูล เมือผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามไดเ้รียบร้อยแลว้ ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี . ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล . หา ค่าร้อยละ จากขอ้มูลในแบบสอบถามตอนที 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล เพอืเก็บขอ้มูลพนืฐานของผูต้อบแบบสอบถาม . หา ค่าร้อยละ จากการถูกเลือก จากขอ้มูลในแบบสอบถามตอนที 1 ขอ้ที  สือประชาสัมพนัธ์ทีทาํให้ท่านรู้จักผลิตภณัฑ์มะไฟจีน และแบบสอบถามตอนที 2 พฤติกรรมในการเลือกซือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เพือเรียงลาํดบัความน่าสนใจ โดยเฉลียของผูต้อบแบบสอบถาม 
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3. หา ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน จากขอ้มูลในแบบสอบถามตอนที 3 การตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน และตอนที  ความพงึพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน เพือให้ทราบถึงการตดัสินใจในการเลือกซือผลิตภณัฑ ์และความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ โดยเฉลียของผูต้อบแบบสอบถาม 4. หาความถี จากขอ้มูลในแบบสอบถามตอนที  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เกียวกบัแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน เกียวกบัเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน และขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน เพอืทราบขอ้เสนอแนะเพมิเติมของผูต้อบแบบสอบถาม . นาํผลการวเิคราะห์ มาแปลความหมาย ตามเกณฑก์ารแปรความหมายค่าเฉลียทีตงัไว ้6. เสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรูปแบบบรรยาย . สถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  . สถิติพืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) และค่าความถี (Frequency)      . เกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลีย เทียบกับเกณฑ์ทีใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลีย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 100-103) ดงันี ค่าเฉลีย .2 - .  หมายถึง ระดบัมากทีสุด   ค่าเฉลีย .41-4.2  หมายถึง ระดบัมาก   ค่าเฉลีย .61-3.4  หมายถึง ระดบัปานกลาง   ค่าเฉลีย .81-2.6  หมายถึง ระดบันอ้ย   ค่าเฉลีย . - .8  หมายถึง ระดบันอ้ยทีสุด  ผลการศึกษาและวจิารณ์ผล จากผลการวจิยั ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวจิยั ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มูล เป็นจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูล ทงันี การนําเสนอข้อมูลส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล เป็นเพียงการนําเสนอขอ้มูลพืนฐานทีเกียวขอ้งกับกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย มิได้มุ่งเน้นเปรียบเทียบขอ้มูลดังกล่าว กับการเลือกซือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ดังผลการศึกษาทีนาํเสนอต่อไปนี ผลการศึกษา ตอนท ี1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้ขอ้มูล เพศ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.50 อาย ุผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง  – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.23 รองลงมา มีอายุระหวา่ง  – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.43 มีอายรุะหวา่ง  – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.75 มีอายุระหวา่ง  – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.73 มีอายุระหว่าง  ปี ขึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.50 และมีอายุระหว่าง ตาํกว่า  ปี คิดเป็นร้อยละ 5.36 ตามลาํดบั วฒิุทางการศึกษา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนมากมีวฒิุทางการศึกษา ปริญญาตรีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 62.95 รองลงมามีวฒิุทางการศึกษา ตาํกวา่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.36 และมีวฒิุทางการศึกษา ตาํกวา่ระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามลาํดบั 
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อาชีพ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูล มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 25.89 รองลงมา มีอาชีพ ขา้ราชการ / ขา้ราชการบาํนาญ คิดเป็นร้อยละ 21.88 มีอาชีพ พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 21.43 มีอาชีพ พนกังานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 10.71 มีอาชีพ แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 10.27 และมีอาชีพ อืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 9.82 ตามลาํดบั รายไดต้่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนมากมีรายไดต้่อเดือน ,  – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.88 รองลงมา มีรายไดต้่อเดือน ,  บาทขึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.98 มีรายไดต้่อเดือน ,  – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.20 มีรายไดต้่อเดือน ,  – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.52 มีรายไดต้่อเดือน ,  – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.39 และมีรายไดต้่อเดือน นอ้ยกวา่ ,  บาท คิดเป็นร้อยละ 8.04 ตอนท ี2 พฤติกรรมในการเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ผลการวิจยั สรุปไดว้า่ ขอ้ความ “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” เป็น ขอ้ความทีสะกิดใจผูซื้อ วา่เป็นสินคา้ประจาํถิน ทีช่วยใหต้ดัสินใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนไดดี้ทีสุด  ขอ้ความ “มาน่านทงัทีตอ้งไดล้องชิมมะไฟจีน” เป็น ขอ้ความทีสะกิดใจผูซื้อ วา่เป็นสินคา้แปลกใหม่ น่าสนใจ ทีช่วยใหต้ดัสินใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนไดดี้ทีสุด  และขอ้ความ “มะไฟจีน สมุนไพรตาํรับยาจีนโบราณ” เป็น ขอ้ความทีสะกิดใจผูซื้อ วา่ เป็นสินคา้เพือสุขภาพ ทีช่วยใหต้ดัสินใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนไดดี้ทีสุด  ผลการวิจยั สรุปไดว้า่ การไดรั้บรู้ขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ส่งผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนแน่นอน  ผลการวิจัย สรุปไดว้่า วตัถุประสงค์ในการเลือกซือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ส่วนใหญ่จะซือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เพือเป็นของฝาก/ของทีระลึก สาํหรับญาติมิตรทีอยูต่่างจงัหวดั และมีบางส่วนนิยมซือเพอืรับประทานเองเป็นประจาํ  และพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนใหญ่ เคยซือผลิตภณัฑ์มะไฟจีนมาแลว้ 1 – 5 ครัง ใกลเ้คียงกบั ผูที้ยงัไม่เคยซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเลย ตอนท ี3 การตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ผลการวิจยั สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นสินคา้ พบวา่ สินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะถินน่าน และเป็นของฝาก/ของทีระลึก มีผลในการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ตามลาํดบั ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก มีผล ในการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ตามลาํดบั ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย พบว่า การมีจําหน่ายทัวไปในแหล่งท่องเทียว มีผลในการตัดสินใจเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน มากทีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ มีผลิตภณัฑต์วัอยา่งให้ทดลองชิม และมีการจดัวางสินคา้น่าสนใจ พบเห็นไดง่้าย มีผล ในการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ตามลาํดบั ดงันนัการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ผลการวิจยั สรุปไดว้า่ สินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะถินน่าน และเป็นของฝาก/ของทีระลึก เป็นปัจจยัดา้นสินคา้ทีดี ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก เป็นปัจจยัดา้นราคาทีเหมาะสม การมีผลิตภณัฑม์ะไฟจีนจาํหน่ายทวัไปในแหล่งท่องเทียว เป็นปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายทีดี การมีผลิตภณัฑ์ตวัอย่างให้ทดลองชิม และมีการจดัวางสินคา้น่าสนใจ พบเห็นไดง่้าย เป็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดทีน่าสนใจ    
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ตอนท ี4 ความพงึพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ผลการวิจัย สรุปได้ว่า รูปแบบแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ควรเป็น ขอ้มูลทีนาํเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ เท่ากนักบัการจดัลาํดบัเนือหาเป็นขนัตอน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  รูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน (http://www.nan-wampee.com/) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ควรเป็น การจัดรูปแบบในเวบ็ไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเขา้ถึงข้อมูล และขอ้มูลทีนาํเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ ตามลาํดบั ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นว่า ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ เห็นว่าขอ้มูลทีนาํเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ  และการจดัลาํดบัเนือหาเป็นขนัตอน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย เป็นรูปแบบแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีนทีดี ทงัการจดัรูปแบบในเวบ็ไซตง่์ายต่อการอ่าน และเขา้ถึงขอ้มูล และข้อมูลทีนําเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน (http://www.nan-wampee.com/) ทีเหมาะสม ตอนท ี5 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เกียวกบัแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เกียวกบัรูปแบบแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน วา่แผน่พบัควรมีสีสันสวยงาม น่าสนใจ มีรูปภาพจาํนวนมาก และเป็นภาพขนาดใหญ่ บรรจุเนือหารายละเอียดให้กระชับ ควรมีขอ้มูลอย่างครบถว้น และเป็นเรืองราวอนัมีประโยชน์ของมะไฟจีน  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เกียวกบัแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เพือดึงดูดให้นักท่องเทียวเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน วา่ แผ่นพบัทีใชมี้รูปแบบเหมาะสมดีแลว้ แต่ก็มีขอ้เสนอแนะรองลงมา วา่ แผ่นพบัก็ไม่ควรมีเนือหารายละเอียดมากเกินไป ซึงทาํให้นักท่องเทียวไม่ค่อยสนใจ ควรเพิมสีสันให้สวยงาม เพิมรูปผลิตภณัฑม์ะไฟจีนให้มาก และปรับขนาดรูปภาพใหใ้หญ่ขึน และเพมิขอ้มูลใหค้รบถว้น  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เกียวกบัรูปแบบเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์มะไฟวา่มีความน่าสนใจอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งปรับปรุง แต่ก็มีขอ้เสนอแนะรองลงมา วา่รูปแบบเวบ็ไซตย์งัไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าทีควร ควรปรับปรุงสีสัน และขอ้มูลใหค้รบถว้น รูปภาพผลิตภณัฑไ์ม่ค่อยชดัเจน มีนอ้ย ไม่ค่อยสวย และ เนือหานอ้ย ควรเพมิขอ้มูลใหม่ ๆ ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เกียวกบัรูปแบบเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์มะไฟ เพอืดึงดูดใหน้กัท่องเทียวเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน วา่ รูปแบบดีอยูแ่ลว้ไม่มีปรับปรุง สวยงาม น่าสนใจ แต่ก็มีขอ้เสนอแนะรองลงมา วา่ ควรเพมิรูปภาพให้มากหน่อย ควรมีการปรับปรุงสีสนัในเวบ็ไซตใ์หส้วยขึน และควรเพมิเติมเนือหา ขอ้มูลใหม้ากขึน ขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน วา่ เพิมป้ายโฆษณา นิทรรศการ หรือทาํสือประชาสัมพนัธ์ตามสถานทีท่องเทียวในจงัหวดัน่าน และ+มีขอ้เสนอแนะรองลงมา วา่ ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีนทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ ทางยูทูบ ประชาสัมพนัธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนผ่านสือทางสิงพิมพ,์หนังสือพิมพ์,นิตยสาร แผ่นพบั ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีนทางรายการโทรทัศน์ การให้สัมภาษณ์ผูผ้ลิตมะไฟจีน โฆษณา และประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีนทางวทิยกุระจายเสียง วทิยทุอ้งถิน  วจิารณ์ผลการวจิัย  จากการศึกษา การสือสารทางการตลาดเพือส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์มะไฟจีน มีประเด็นสําคญัทีนํามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพือพฒันารูปแบบการสือสารทางการตลาด ช่วยส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ไดด้งันี 
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วตัถุประสงค์การวจิยัข้อท ี1 เพือศึกษารูปแบบการสือสารทางการตลาด ทส่ีงเสริมตลาดของผลิตภณัฑ์มะไฟจนี ผลการวจิยั แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปแบบการสือสารทางการตลาด ทีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีนนนั ไม่วา่จะเป็นรูปแบบแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน หรือรูปแบบเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน จะเห็นไดว้า่ ขอ้มูลทีนาํเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ  และการจัดลําดับเนือหาเป็นขันตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย เป็นรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนทีดี ทังการจดัรูปแบบในเวบ็ไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเขา้ถึงขอ้มูล และขอ้มูลทีนาํเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ เป็นรูปแบบเวบ็ไซต์ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีนเหมาะสม ซึงในการประชาสัมพนัธ์ในเขา้ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จาํเป็นตอ้งใช้ภาษาทีจูงใจ สะกิดใจ การสือสารการตลาด มองเห็นถึง ว่า ขอ้ความทีจูงใจผูบ้ริโภค ว่าผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เป็นสินคา้ประจาํถิน “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” หรือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน เป็นสินคา้แปลกใหม่ น่าสนใจ “มาน่านทงัทีตอ้งไดล้องชิมมะไฟจีน” และผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นสินคา้เพอืสุขภาพ “มะไฟจีน สมุนไพรตาํรับยาจีนโบราณ” เป็น ขอ้ความทีกระตุน้ความสนใจ ส่งผลใหต้ดัสินใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนมากขึน  การไดรั้บรู้ขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนแน่นอน  โดยเฉพาะอยา่งยิง ผูซื้อส่วนใหญ่ประสงคจ์ะเลือกซือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เพือเป็นของฝาก/ของทีระลึก สําหรับญาติมิตรทีอยูต่่างจงัหวดั และซือเพือรับประทานเอง ดงันนัการพฒันารูปแบบการสือสารทางการตลาด จาํเป็นตอ้งให้รายละเอียดขอ้มูลทีน่าสนใจและชดัเจน เชือถือได ้ทงันี การตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน มีปัจจยัดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปัจจยัดา้นสินคา้ วา่เป็นสินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะถินน่าน และเป็นของฝาก/ของทีระลึก ปัจจยัดา้นราคา สินคา้มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย หากมีจาํหน่ายทวัไปในแหล่งท่องเทียว หาซือไดง่้าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลิตภัณฑ์ตวัอย่างให้ทดลองชิม และมีการจัดวางสินคา้น่าสนใจ พบเห็นได้ง่าย ลว้นแล้วแต่มีผล ในการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ทงัสิน วตัถุประสงค์การวจิยัข้อท ี2  เพือพฒันาการสือสารทางการตลาดเพือส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑ์มะไฟจนี ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ทงัการพฒันา รูปแบบแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ให้มีขอ้มูลทีนาํเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ เท่ากนักบัการจดัลาํดบัเนือหาเป็นขนัตอน อา่นแลว้เขา้ใจง่าย และ รูปแบบเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ควรจดัรูปแบบในเวบ็ไซตง่์ายตอ่การอา่น และเขา้ถึงขอ้มูล และขอ้มูลทีนาํเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ  รูปแบบแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน วา่แผน่พบัควรมีสีสันสวยงาม น่าสนใจ เพิมรูปผลิตภณัฑ์มะไฟจีนใหม้าก และเป็นภาพขนาดใหญ่ บรรจุเนือหารายละเอียดให้กระชบั ไม่ควรมีเนือหารายละเอียดมากเกินไป ซึงทาํใหน้กัท่องเทียวไม่ค่อยสนใจ ควรมีขอ้มูลอยา่งครบถว้น และเป็นเรืองราวอนัมีประโยชน์ของมะไฟจีน  รูปแบบเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์มะไฟจีนวา่ ควรปรับปรุงสีสัน และขอ้มูลให้ครบถว้น เพิมรูปภาพผลิตภณัฑ์ใหส้วยงาม ชดัเจน และควรเพมิเติมเนือหาใหม่ ๆ ทีน่าสนใจ  ข้อเสนอแนะเกยีวกับการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ผลการวิจยั พบวา่ ขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เช่น เพิมป้ายโฆษณา นิทรรศการ หรือทําสือประชาสัมพันธ์ตามสถานทีท่องเทียวในจังหวดัน่าน ให้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน                    ทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ ทางยูทูบ ประชาสัมพนัธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนผ่านสือทางสิงพิมพ,์หนังสือพิมพ์,นิตยสาร แผ่นพบั ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีนทางรายการโทรทัศน์ การให้สัมภาษณ์ผูผ้ลิตมะไฟจีน โฆษณา และประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีนทางวทิยกุระจายเสียง วทิยทุอ้งถิน 
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ข้อเสนอแนะ 1. ขอ้เสนอแนะ ผลการวิจัยครังนี ทําให้ทราบถึง รูปแบบพืนฐานในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน จึงมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 1.  ชุมชนผูผ้ลิตผลิตภณัฑม์ะไฟจีน พึงตระหนกัวา่ สือประชาสมัพนัธ ์และการสือสารทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน อนัมีผลต่อรายไดร้ะยะยาวของชุมชนเอง 2. ชุมชนผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์มะไฟจีน พึงหาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีนให้มากขึน 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครังต่อไป . การศึกษาวิจยัครังนี เป็นการศึกษารูปแบบการสือสารทางการตลาด ทีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑ์มะไฟจีนเท่านนั ในการวจิยัครังต่อไปอาจมีการศึกษารูปแบบการสือสารทางการตลาด ทีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑชุ์มชนอืน ๆ เพอืเพมิรายไดแ้ก่ชุมชน 2. การศึกษาวจิยัครังนี เป็นการพฒันาการสือสารทางการตลาดเพือส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑ์มะไฟจีนเท่านนั ในการวจิยัครังต่อไปอาจมีการพฒันารูปแบบการสือสารทางการตลาด ทีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑชุ์มชนอืน ๆ  กิตติกรรมประกาศ คณะผู ้วิจ ัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยทีได้กรุณาสนับสนุนให้โครงการวิจยันีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านทีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะตรวจทาน แกไ้ข ปรับปรุง เพือให้รายงานวิจยัมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิงขึนและขอขอบคุณ สมาชิกกลุ่มมะไฟจีนท่าน้าว กลุ่มมะไฟจีนบา้นกอก และร้านคา้ผูจ้าํหน่ายมะไฟจีน ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั ไดช่้วยประสานงาน อาํนวยความสะดวกให้แก่คณะผูว้ิจยั ตลอดจนผูที้มีส่วนช่วยในการใหข้อ้มูลและตอบแบบสอบถาม  เอกสารอ้างองิ กรมการปกครอง. . เศรษฐกิจชุมชนพงึตนเอง : แนวคดิและยุทธศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส่์วนทอ้งถิน. กาญจนา แก้วเทพ. . การพัฒ นาแนวนวัตกรรมชุมชนโดยถือมนุษย์ เป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร : สภา คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพอืการพฒันา.            . 2540. ในองค์การชุมชน กลไกเพือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม. สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัขอนแก่น : แปลนพรินท์ติง. แกว้สรร อติโพธิ. . การมส่ีวนร่วมของประชาชนกญุแจดอกสําคญัในการพฒันาระบบประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. โกวทิย ์พวงงาม. . การจดัการตนเองของชุมชนท้องถิน. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ.์ ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา. . วฒันธรรมไทยกับขบวนการเปลียนแปลงทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ทวีศกัดิ  นพเกสร. . วิกฤตสังคมไทย  กับบทบาทวิทยากรกระบวนการ เล่มที . กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนเพอืสังคมธนาคารออมสิน. 
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ธีระพงษ์  แกว้หาวงษ.์ . กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง : ประชาคม ประชาสังคม. ขอนแก่น : ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. นิรันดร์ จงวฒิุเวศย.์ . แนวคดิแนวทางการพัฒนาชุมชน.กรุงเทพมหานคร : รําไทยเพรส. บุญชม ศรีสะอาด. . การวิจยัเบืองต้น, พิมพค์รังที . กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น. ประดิษฐ์พงศ์ อภิรัชติกุล. . กระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังอํานาจของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. ประภาพร ศรีตระกูล. . กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พฒันาวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา. ประเวศ วะสี. . ประชาคมตาํบล ยุทธศาสตร์เพือเศรษฐกจิพอเพยีง ศีลธรรมและสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : พิมพค์รังที .เอดิสันเพรสโปรดกัส์.          . . ยุทธศาสตร์ชาติเพือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพม์ูลนิธิโกมลคีมทอง. ปาริชาติ วลัยเสถียร. . กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒ นา.กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. พรพนิดา มุจลินทโมลี. . กระบวนการจัดการปัญหากับความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ บ้านดง ตําบลนายาง อาํเภอสบปราบ จงัหวดัลําปาง. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. เพิมวิทยา กนัทะทรง. . ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กรณีศึกษาอาํเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม. . ประชาคมตําบล : หมายเหตุจากนักคิด สถาบันชุมชนท้องถินพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. ไพรชล ตนัอุด. . การมส่ีวนร่วมของผู้นําและประชาชนในการพฒันาชุมชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่.วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. ไพรัตน์ เตชะรินทร์. . การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันา. กรุงเทพมหานคร : ศกัดิโสภาการพิมพ.์ ภณัฑิกา สหายมิตร. . ทุนทางสังคมทเีสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านกวิลม ตาํบลบ่อหลวง อาํเภอฮอด จงัหวัดเชียงใหม่. การคน้ควา้อิสระศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ มิงขวญั แดงสุวรรณ. . กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโปง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. ยกุติ มุกดาวิจิตร. . การก่อตัวกระแส “วัฒนธรรมชุมชน” ในสังคมไทย พ.ศ.  – 2537. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. วารุณี บัวแกว้. . การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบมาตรฐานงานชุมชน กรณีศึกษาบ้านสวนกล้วย ตาํบลบ้านส้อง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ศิริขวัญ อุทา. . กระบวนการจัดทําแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดลําพูน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. สัญญา สญัญาววิฒัน์. . การพฒันาชุมชนแบบจดัการ.กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. มปป. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  (พ.ศ.  – 2559). [ออนไลน]์แหล่งทีมา http://www.nesdb.go.th (  ตุลาคม ). 
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           . . รายงานการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมทีสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง.กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ(กปร.). มปป. เกษตรทฤษฎีใหม่.[ออนไลน]์แหล่งทีมา http://rdpb.go.th (  ตุลาคม ). สุมาลี สันติพลวุฒิและคณะ. . ตัวชีวัดความเข้มแข็งของชุมชนและปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. สุเมธ ตนัติเวชกุล. . เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํริ. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพม์ติชน. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาปัง. มปป. ข้อมูลทวัไป.[ออนไลน]์แหล่งทีมา http://www.thaitambon.com ( ตุลาคม ). อภิชัย พันธเสน. . พุทธเศ รษฐศ าสตร์ : วิวัฒ นาการทฤษฎีและการประยุกต์ กับเศ รษฐศ าสตร์สาข าต่าง .ๆกรุงเทพมหานคร : อมัรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง. อานนัท ์กาญจนพนัธุ์. . การระดมทุนเพือสังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัชุมชนทอ้งถินพฒันา. อาภาพร ปานนุ่น. . การดําเนินชีวิตในระดบัชุมชนตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงทมีีผลต่อคุณภาพด้านปัจจยักายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. อ ําภ า จัน ท ราก าศ . . ทุ น ท างสัง ค ม ที ส่ง ผ ลต่ อ ค วาม เข้ ม แข็ ง ข อง ชุ ม ช น . วิท ยานิ พ น ธ์ม ห าบัณ ฑิ ต  : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. อุทัย ดุลยเกษมและเอนก นาคะบุตร. . เสริมสร้างความเข้มแข็งในตําบลจากวิถีคิดสู่วิถีปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัชุมชนทอ้งถินพฒันา. Life,J.W. 1999. Community Development, Creating Community Alternative – Vision, Analysis and Practice. Australia : Longman Publishers. Robert,L. 1986. Amer ican Public Policy : What Government Does and What Difference it Makes. New York : Harper & Ron Publishers.                  
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โครงการวจิัยเพือการพฒันานักวจิัย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Reseach Project for  The Development of RMUTR Researchers  สาํเนียง องสุพนัธ์กุล1 วรารัตน์ วฒันชโนบล1  และ สมกมล ภทัรกิจโสภณ1*  Sumnieng Ongsupankul  1 Wararat Wattanachanobon1  and  Somkamon Pattarakitsophon1*  บทคัดย่อ  การวิจยั เรือง โครงการวิจยัเพือพฒันานักวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐานของนกัวิจยั สังเคราะห์ผลการพฒันานกัวจิยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ การศึกษาครังนี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ อาจารยแ์ละนักวิจัยทีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2559 ภายใต้โครงการวิจัยเพือการพัฒนานักวิจัย (จาํนวน  โครงการ) ในประเภททุนนกัวจิยัเพอืชุมชน ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนกัวจิยัสหกิจศึกษา   ตามกรอบแนวความคิดในการพฒันานกัวิจยั โดยแบ่งออกเป็น  ระยะ คือ ) ระยะตน้นาํ เป็นการพฒันานกัวจิยัใหส้ามารถคน้หาปัญหาการวจิยัแลว้พฒันาไปสู่การสร้างโจทยว์ิจยั พร้อมทงัสามารถพฒันาโจทยว์จิยัสู่การพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ) ระยะกลางนาํ เป็นการดูแลติดตามนกัวจิยัระหวา่งดาํเนินการวิจยัเพอืทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการวจิยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ) ระยะปลายนาํ คือ เป็นระยะทีสนับสนุนให้นักวิจัยทาํการเผยแพร่ผลการวิจัยของตนเอง จากการจดัอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พบวา่ . โครงการวิจยัภายใตโ้ครงการวิจยัเพือการพฒันานกัวิจยั (  โครงการ) มีโครงการวิจยัทีไดด้าํเนินการแลว้เสร็จและส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  ในประเภททุน ดงันี ประเภททุนนกัวจิยัเพอืสังคม จาํนวน  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  ประเภททุนนักวิจัย จาํนวน  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  และประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา จาํนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ .   ทงันีนกัวจิยัไดด้าํเนินการเผยแพร่ผลงานวิจยัไปแลว้ จาํนวน  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  และอยูร่ะหวา่งการเผยแพร่ผลงานวิจยั จาํนวน  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .   ซึงสถาบนัวิจยัและพฒันา ในฐานะหน่วยงานทีรับผิดชอบ ไดด้าํเนินการเร่งรัดติดตามเพอืใหน้กัวจิยัสามารถดาํเนินการวิจยัไดแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลา . นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการวิจัยในแต่ละกระบวนการ ได้ฝึกฝนการพัฒนาโจทย์วิจัย วตัถุประสงคก์ารวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั การปรับปรุงขอ้เสนอโครงการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล การรายงานสรุปผลการวจิยั และไดฝึ้กฝนการนาํเสนอผลงานวจิยั การตอบขอ้ซกัถาม และการแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งนกัวจิยั วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ในแต่ละกระบวนการ   . ปัญหาและอุปสรรค ไดแ้ก่ ดา้นปัญหาระยะ กิจกรรม และภาระงานประจาํ เนืองจากอาจารยแ์ละนักวิจยัมีภาระงานประจาํมาก และมหาวิทยาลยัมีการจดักิจกรรมและโครงการในช่วงระยะเดียวกนั ซึงอาจารยแ์ละนักวิจัยของมหาวิทยาลยัจะตอ้งร่วมกิจกรรมดงักล่าว นักวิจยัจึงไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการไดค้รบทุกครัง ทาํให้การดาํเนินงานตามแผนงานวิจยัเกิดความล่าชา้จากแผนงานทีไดก้าํหนดไว ้  คาํสําคญั : นกัวจิยั, การพฒันานกัวจิยั    
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ABSTRACT   This research titled “Research Project for the Development of RMUTR Researchers” has an objective to study researcher’s basic information and synthesize the outcomes of researcher’s development. This study. This research is qualitative with the main information contributors being lecturers and researchers  who received reseacrh grant for the the fiscal year B.E. 2559 under the research project for the development of researchers (a total of 76 projects) within the section of researchers for community, new generation’s researchers, interdisciplinary researchers.  This research uses purposive sampling as a mode of selection. Moreover, it adopts a framework for developing researchers which canbe categorized into the three phrases as follows; 1) mainstream phrase equips researchers to be able to identify the research problems and develop them to research questions and, later, to research proposals, 2) midstream phrase aims at following up researchers during their process of conducting a research so as to be aware of the problems and obtacles and seek common solutions, 3) downstream phrase encourage researchers to publish their research outcomes by organising three separate workshops. The outcomes of the research are as follows;  1 .  research projects under “Research Project for the Development of RMUTR Researchers” which were completed  and in which final reports were submitted account for 90.67% in researchers for community section, 52.94% in new generation’s researchers section, 14.71% in interdisciplinary researchers section. In addition, three projects have already been published which account for 4.41% of the overall research projects, while 95.59% are in the process of being published. In this regards, the research institute as an organisation in charge, has supervised researchers’ progress so that they can publish the research outcomes within the guven timeframe.  2 .  Researchers gained knowledge and understanding as to the how the research is conducted in each stage. Moreover, they have been trained to develop reseatch questions, research objectives, research frameworks, revision of research proposals. Moreover, they have practiced presenting their reseach outcomes and answering questions, exchanging ideas with fellow researchers, and experts at each stage.   3. Problems and obstacles arising from the research project include limited time. Since lecturers and researchers have  considerable workload and the university, at the same period the research projects were conducted, organised many activities in which participation of students and staffs is required, they were not able to attend all the sessions of the project delaying this reseach project of what has been planned.  Keywords : researcher, researcher’s development     1 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 1 Institute  Of  Research  and  Development,  Rajamangala  University  of  Technology  Rattanakosin,  Salaya,  Phutthamonthon,  Nakhon Pathom 73170, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : somkamon.pat@rmutr.ac.th โทรศพัท ์0 2411 6060 ต่อ 2425 
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บทนํา  การวิจัยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึงของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการวิจัย เพราะการวิจยัจะนําไปสู่การพฒันาความกา้วหนา้ทางวิชาการ ปรับปรุงและเปลียนแปลงให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาดา้นวิชาการ การเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม สอดคล้องตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานทีมีภารกิจหลักในการพฒันามหาวิทยาลยัให้มีการสร้างงานวิจัย สิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ และพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถ     ในดา้นการทาํวจิยัทีมีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของชุมชน และสังคมให้การสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลยั ในการพฒันาศกัยภาพและเสรอมสร้างความรู้เกียวกบัการวิจัยชุมชน กระบวนการวิจยั และการเขา้ถึงขอ้มูลในชุมชน เพือให้ความช่วยเหลือและแกปั้ญหาของชุมชนและการสนับสนุนให้มีการนําองค์ความรู้จากมหาวิทยาลยัมาร่วมวิจัยและพฒันากับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม เพือให้ผูป้ระกอบการ พฒันาความสามารถในการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือกระบวนการแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้มทีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศยัการสร้างความรู้และนวตักรรมใหม่ จากกระบวนการวจิยัเป็นสาํคญั มหาวิทยาลยัได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยแ์ละนักวิจยั ทาํการวิจัย โดยมีการจดัสรรทุนอุดหนุนงานวิจยัของมหาวิทยาลัยทุกปี และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยเสนอขอทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น                           ทุนสาํนกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ  ทุนสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) โดยในแต่ละปีจะมีอาจารยแ์ละนกัวจิยั ส่งขอ้เสนอโครงการวิจยัเพือรับการพิจารณาสนบัสนุนวจิยั เป็นจาํนนมาก แต่จากการติดตามและประเมินผล พบว่า มีข้อเสนอโครงการวิจัยทีไม่ผ่านการพิจารณาเป็นจาํนวนหนึง อาจด้วยข้อจาํกัดหลายประการ เช่น ความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการวิจัย ระยะเวลาทีจํากัดของอาจารย์และนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั เป็นตน้ การไดม้าซึงโจทยว์ิจยั การกาํหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยัไม่ชดัเจน วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลยงัไม่ถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวจิยั ดงันนั เพือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเริมตน้การทาํวิจยั ใหก้บันกัวจิยัของมหาวทิยาลยัในทุกๆ ดา้นจึงไดจ้ดัให้มีโครงการวิจัยเพือการพัฒนานักวิจัย เพือสร้างและพัฒนานักวิจัย ซึงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้มีความรู้ ความเชียวชาญ ประสบการณ์ในหัวขอ้ของการวิจัย จากเหตุผลดงักล่าว จึงเห็นควรให้มีการบริหารจดัการและสนบัสนุนการดาํเนินงานวิจยัและการพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยัให้มีความรู้และทกัษะทางดา้นการวิจยั นบัตงัแต่การพฒันาโจทยว์ิจยัการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยัเพือให้ไดผ้ลงานวจิยัทีมีคุณภาพ และสามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อทอ้งถินและประเทศชาติต่อไป 1. วตัถุประสงค์ 1.1 เพอืศึกษาขอ้มูลพนืฐานของนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   1.2 เพอืสงัเคราะห์ผลการพฒันานกัวิจยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์        



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  766  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

วธิีดําเนินการวิจัย โครงการวิจยัเพือการพฒันานักวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาขอ้มูลพนืฐานของนกัวจิยั และสงัเคราะห์ผลการพฒันานกัวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยั ดงันี 1. เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานของนักวจิยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   1.1 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ อาจารยแ์ละนักวิจยัทีไดร้ับการสนับสนุนทุนวิจยังบประมาณเงินรายได ้2559 จาํนวน  คน ในประเภททุนนักวิจยัเพือชุมชน ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา เป็นวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  1.2 ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั    - การรวบรวมขอ้มูลเอกสาร (documentary search) จากขอ้เสนอโครงการวิจยัของนกัวิจยั ประเภททุนนักวิจยัเพือชุมชน ประเภททุนนักวิจยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา งบประมาณเงินรายได ้2559   - นาํขอ้มูลทีเกียวขอ้งมาแบ่งหมวดหมู่ และแยกประเภทของขอ้มูล  1.3 เครืองมือในการวจิยั แบบบนัทึกขอ้มูลพนืฐานของนกัวจิยั  1.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลทีไดบ้นัทึกไว ้เพือสะดวกในการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นต่างๆ และทาํการวเิคราะห์ตามประเด็นทีตงัไว ้โดยใชวิ้ธีการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis)  2. เพือสังเคราะห์ผลการพฒันานักวจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 2.1 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ อาจารยแ์ละนกัวิจยัทีไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยังบประมาณเงินรายได ้2559 จาํนวน  คน ในประเภททุนนักวิจยัเพือชุมชน ประเภททุนนักวิจยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษาเป็นวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง   2.2 ทําการสังเคราะห์ผลจากการจดัโครงการวิจัยเพือพฒันานักวิจัย ประจาํปีงบประมาณ   ซึงมีขนัตอนการดาํเนินการวจิยัแบ่งเป็น  ระยะ คือ ) ระยะตน้นาํ เป็นการพฒันานกัวิจยัใหส้ามารถคน้หาปัญหาการวิจยัแลว้พฒันาไปสู่การสร้างโจทยว์ิจยั พร้อมทงัสามารถพฒันาโจทยว์ิจยัสู่การพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยั ใชว้ิธีการอบรมเชิงปฏิบติัการ (Work Shop)  ) ระยะที  ระยะกลางนาํ เป็นการดูแลติดตามนักวิจยัระหวา่งดาํเนินการวิจยัเพือทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการวิจยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยให้นกัวิจยัรายงานความกา้วหน้าการดาํเนินงานวิจยั พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนระหวา่งการดาํเนินงานวิจยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั พร้อมทงัฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ขอ้มูล  ) ระยะที  ระยะปลายนาํ เป็นระยะทีสนบัสนุนให้นักวิจยัทาํการเผยแพร่ผลการวิจยัของตนเอง โดยให้นักวิจยัฝึกปฏิบติัการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานสรุปผล  พร้อมทงัการรายงานความกา้วหนา้และนาํเสนอผลการดาํเนินงานวจิยั และส่งเสริมสนบัสนุนให้นักวิจยัทีดาํเนินการวิจยัเสร็จสินทาํการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการต่างๆ  ผลจากการศึกษานักวิจยัสามารถพฒันาโจทย์วิจัย เทคนิคการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั การพฒันาวตัถุประสงค์การวิจยั การพฒันากรอบแนวคิดการวิจัย วิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานสรุปผลการวจิยั พร้อมนาํเสนอความกา้วหนา้การดาํเนินงานวจิยั    2.3 เครืองมือในการวิจัย โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร (documentary search) ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า                      รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation)  
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 2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลทีไดบ้นัทึกไว ้เพือสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลดา้นต่างๆ และทาํการวิเคราะห์ตามประเด็นทีตงัไว ้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)   ผลและวจิารณ์ผล  การศึกษาวิจัย เรือง “โครงการวิจัยเพือการพฒันานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผูว้ิจัยทําการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) ควบคู่กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั สามารถสรุปและเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี  1. เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานของนกัวจิยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   1.1 ข้อมูลทวัไปของนักวิจัย ผลจากการศึกษาขอ้มูลพืนฐานของนักวิจัย ได้แก่ ข้อมูลโครงการวิจัย และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พบว่า หน่วยงานตน้สังกัดของนักวิจัยผูรั้บทุน ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวทิยาลยัเพาะช่าง  ประเภททุนวิจัย ทีดาํเนินการเปิดรับขอ้เสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาํปีงบประมาณ  ภายใตโ้ครงการวิจยัเพือการพฒันานักวิจยั (จาํนวน  โครงการ) มีขอ้เสนอโครงการในประเภททุนต่างๆ ประกอบดว้ย ประเภททุนนกัวจิยัเพือชุมชน ประเภททุนนกัวจิยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนกัวจิยัสหกิจศึกษา  .  ข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจยั  - รายชือโครงการวิจยั  ในแต่ละประเภททุนวิจยัสามารถแสดงรายชือโครงการวิจยั จาํแนกตามหน่วยงานตน้สังกดัของนกัวจิยัผูไ้ดรั้บทุนอุดหนุน ดงันี   ประเภททุนนกัวจิยัเพอืชุมชน ประกอบดว้ยโครงการวจิยั จาํนวน  โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่างๆ ดงันี หน่วยงาน จาํนวนโครงการ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 - คณะบริหารธุรกิจ 9 - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4 - คณะศิลปศาสตร์ 6 - คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว 4 - คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 6 - วทิยาลยัเพาะช่าง 5 
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ประเภททุนนกัวจิยัรุ่นใหม่ ประกอบดว้ยโครงการวจิยั จาํนวน  โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่าง  ๆดงันี หน่วยงาน จาํนวนโครงการ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 - คณะบริหารธุรกิจ 2 - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1 - คณะศิลปศาสตร์ 1 - คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว 2 - คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 1 - วทิยาลยัเพาะช่าง 3 
ประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา ประกอบดว้ยโครงการวิจยั จาํนวน  โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่างๆ ดงันี หน่วยงาน จาํนวนโครงการ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 - คณะบริหารธุรกิจ 5 - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 8 - คณะศิลปศาสตร์ 3 - คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว 2 - คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 4   2. การจาํแนกกลุ่มเรืองของโครงการวิจยัตามความสอดสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เป็นการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวจิยังบประมาณเงินรายได ้ซึงมีการแบ่งกลุ่มเรืองการวจิยัออกเป็น  กลุ่มเรือง ไดแ้ก่ ) กลุ่มเรืองเทคโนโลยี สิงประดิษฐ ์และนวตักรรม  ) กลุ่มเรืองการสร้างองค์ความรู้ ) กลุ่มเรืองการพฒันาชุมชนทอ้งถิน และ ) กลุ่มเรืองงานสร้างสรรค์ สามารถนาํมาจาํแนกโครงการภายใตโ้ครงการวจิยัเพือการพฒันานกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  3. ดา้นงบประมาณ มีการจดัสรรทุนอุดหนุนงานวจิยั จากงบประมาณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ  ภายใต้โครงการวิจยัเพือการพฒันานกัวิจยั จาํนวน  โครงการ ให้กบัคณะและหน่วยงานต่างๆ เพือการบริหารจดัการการพฒันานักวิจัย ในประเภททุนนักวิจยัเพือชุมชน ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และประเภททุนนักวิจัยสหกิจศึกษา และให้การสนบัสนุนโครงกาวจิยัละ ,  บาท เป็นเงินงบประมาณทงัสิน 1,900,  บาท    ผลจากการศึกษาขอ้มูลพืนฐานของนักวิจยั สรุปไดว้่า นักวิจยัทีไดรั้บการสนับสนุนทุนวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากงบประมาณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ  ภายใตโ้ครงการวิจยัเพือการพฒันานกัวิจยั (จาํนวน  โครงการ) มีกระบวนการในการจดัสรรทุนอุดหนุนวิจยั ผ่านคณะอนุกรรมกรรมการวิจยัเป็นผูพิ้จารณาขอ้เสนอโครงการ ซึงมีหน่วยงานตน้สังกดั  ของนักวิจยัผูรั้บทุน ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวทิยาลยัเพาะช่าง ในประเภททุนนักวิจยัเพือชุมชน จาํนวน  โครงการ ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ จาํนวน 12 โครงการ ประเภททุนนักวิจัยสหกิจศึกษา จาํนวน 24 โครงการ ทงันีให้การสนับสนุนโครงการวิจัยละ ,  บาท เป็นเงินงบประมาณทังสิน 1,900,  บาท 
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2. เพือสังเคราะห์ผลการพฒันานักวจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 2.1 กระบวนการในการพฒันานักวจิัย กระบวนการในการพฒันานกัวิจยั เพือให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั และสามารถดาํเนินการวิจยัได้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไดด้าํเนินการโดยจดัการอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั จาํนวน  ครัง และมีเงือนไขให้หัวหน้าโครงการวจิยัหรือผูร่้วมโครงการวจิยัตอ้งเขา้ร่วมการอบรมทุกครัง บนพืนฐานของกรอบแนวคิดการวจิยั ใน  ระยะ ดงันี   2.1.1 ระยะตน้นาํ เป็นการพฒันานกัวิจยัให้สามารถคน้หาปัญหาการวจิยัแลว้พฒันาไปสู่การสร้างโจทย์วิจัย พร้อมทังสามารถพัฒนาโจทยว์ิจัยสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพือให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยทีสมบูรณ์ ดาํเนินการดงันี   การอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ครังที  ดาํเนินการอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั ประเภททุนนกัวิจัยเพือชุมชน ประเภททุนนักวิจยัรุ่นใหม่  และประเภททุนนักวิจยัสหกิจ โดยมีวตัถุประสงค์  เพือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการเลือกหัวขอ้วิจยั โจทยว์ิจยั และเทคนิคการพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจัย และพฒันาขอ้เสนอเชิงหลกัการ (Concept Paper)    ผลจากการเขา้ร่วมโครงการอบรมเพือพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั นกัวิจยัไดป้รับแกไ้ขชือเรืองโครงการวจิยัตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ      2.1.2 ระยะกลางนาํ เป็นการดูแลติดตามนักวิจยัระหวา่งดาํเนินการวิจยัเพือทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการวิจยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยให้นกัวิจยัรายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงานวจิยั พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนระหวา่งการดาํเนินงานวจิยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั   การอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ครังที  ดาํเนินการอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั ประเภททุนนกัวิจัยเพือชุมชน ประเภททุนนกัวิจยัเพือสังคม ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนกัวิจยัสหกิจศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์เพอื ติดตามความกา้วหนา้ระหวา่งดาํเนินการวจิยั เพือทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการวจิยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั     ผลจากการเข้าร่วมการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครัง  พบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่ทีเข้าร่วมโครงการอบรมเพือนาํเสนอความกา้วหน้าการดาํเนินการวิจยันนั อยูใ่นขนัตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล และส่วนนักวิจยัทีไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้เนืองจากติดภาระงานสอนและอยู่ระหวา่งการจดัทาํเครืองมือในการเก็บขอ้มูลเพอืการวจิยั    2.1.3 ระยะปลายนํา คือ เป็นระยะทีสนับสนุนให้นักวิจัยทําการเผยแพร่ผลการวิจัยของตนเอง โดยให้นกัวิจยัฝึกปฏิบติัการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานสรุปผล พร้อมทงัการรายงานความกา้วหนา้และนาํเสนอผลการดาํเนินงานวจิยั และส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัวจิยัทีดาํเนินการวจิยัเสร็จสินทาํการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการต่าง  ๆ    การอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั ครังที 3 ดาํเนินการอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ประเภททุนนักวิจัยเพอืสังคม ประเภททุนนักวิจยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนกัวจิยัสหกิจศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์เพือติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานวิจยัและรายงานสรุปผลการวจิยั รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานวจิยั เพือใหน้กัวจิยัมีโอกาสไดรั้บฟังขอ้เสนอแนะจากท่านวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ และมีเวทีในการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน และเพือพฒันาศกัยภาพนักวิจยั ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุน้ให้เกิดงานวิจยัทีดีสู่การการตีพิมพ ์เผยแพร่ระดบัชาติและนานาชาติมากยงิขึน    ผลจากเขา้ร่วมโครงการอบรมเพอืพฒันาศกัยภาพนักวิจยั พบวา่ นกัวิจยัทีเขา้ร่วมโครงการครังที  เพือนาํเสนอความกา้วหน้า นักวิจยัดาํเนินโครงการวิจยัแลว้เสร็จและปิดโครงการ จาํนวน  โครงการ ซึงคิดเป็นร้อยละ .  จากจาํนวนโครงการวจิยัทงัหมดภายใตโ้ครงการวจิยัเพอืการพฒันานกัวจิยั (  โครงการ) ในแต่ละประเภททุนวจิยัดงันี ประเภททุนนกัวจิยั
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เพือสังคม จาํนวน  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  จากโครงการวิจยัจาํนวน  โครงการ ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ จาํนวน  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  จากโครงการวิจยัจาํนวน  โครงการ ประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา จาํนวน  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  จากโครงการวจิยัจาํนวน  โครงการ  2.2 ผลทเีกดิจากกระบวนการพฒันานักวจิยั  จากการดําเนินการตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการพฒันานักวิจยั ใน  ระยะ ได้แก่ ระยะตน้นาํ ระยะกลางนํา ระยะปลายนาํ ดงักล่าว สามารถสงัเคราะห์ผลทีเกิดขึนจากกระบวนการไดด้งันี   2.2.1 นกัวิจยัดาํเนินการวิจยัแลว้เสร็จและส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  จากจาํนวนโครงการวิจัยทังหมดภายใตโ้ครงการวิจยัเพือการพฒันานักวิจยั  (  โครงการ) จาํแนกเป็นแต่ละประเภททุนดังนี ประเภททุนนักวิจัยเพือสังคม จาํนวน  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ .  จากโครงการวิจัย จาํนวน  โครงการ ประเภททุนนักวิจัย จาํนวน  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  จากโครงการวิจยั จาํนวน  โครงการ และประเภททุนนักวิจัยสหกิจศึกษา จาํนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 จากโครงการวจิยั จาํนวน 2  โครงการ 2.2.2 มีนักวิจัยทีดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย จ ํานวน  โครงการ ซึงคิดเป็นร้อย .  จากจํานวนโครงการวิจยัทงัหมดภายใตโ้ครงการวิจยัเพือการพฒันานักวิจยั (  โครงการ) ซึงสถาบนัวิจยัและพฒันา ในฐานะหน่วยงานทีรับผิดชอบ ไดด้าํเนินการเร่งรัดติดตามเพอืใหน้กัวจิยัสามารถดาํเนินการวจิยัไดแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลา 2.2.3 มีโครงการวจิยัทีไดด้าํเนินการเผยแพร่แลว้ จาํนวน  โครงการ ซึงไดรั้บการอนุมติัปิดโครงการวิจยัสมบูรณ์ ทงันี ยงัมีโครงการวจิยัทีอยูร่ะหวา่งการเผยแพร่ผลงานวจิยั จาํนวน  โครงการ  2.2.4 นักวิจัยได้ฝึกฝนการนําเสนอผลงานวิจยั การตอบขอ้ซักถาม และการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ในแต่ละกระบวนการ  2.2.5 มีการบูรณาการงานวจิยัร่วมกนัระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา   2.2.6 นักวิจัยรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการวิจัย และมีศักยภาพในการเสนอของบประมาณแผน่ดิน หรืองบประมาณภายนอกอืน  ๆได ้ 2.2.7 นักวิจยัเขา้ใจและทราบเทคนิคในการเรียนรู้ชุมชน เขา้ใจพืนฐานและความเป็นมาตลอดจนวิธีการขนัตอนในการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งลึกซึงมากยงิขึน 2.3 ปัญหาและอุปสรรค การจดัโครงการวิจยัเพือการพฒันานักวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจาํปีงบประมาณ 2559 มีปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการวจิยัดงันี 2.3.1 ระยะเวลา เนืองจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีเป็นผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยั มาจากหลากหลายหน่วยงานและต่างพนืทีทาํใหน้กัวจิยัไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการไดค้รบทุกครัง  2.3.2 ดา้นกิจกรรม ดว้ยมหาวทิยาลยัมีหน่วยงานหลายภาคส่วนทีอาจารยแ์ละนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัจะตอ้งร่วมกิจกรรมดงักล่าว และมีการจดักิจกรรมและโครงการในช่วงระยะเดียวกนั ทาํใหน้กัวจิยัไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการไดค้รบทุกครัง  2.3.3 ดา้นภาระงานประจาํ ดว้ยอาจารยน์กัวิจยัมีภาระงานประจาํมาก จึงทาํให้การดาํเนินงานตามแผนงานวิจยัเกิดความล่าชา้จากแผนงานทีไดก้าํหนดไว ้จึงทาํให้การรายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงานวิจยัมายงัผูรั้บผิดชอบแผนงานเกิดความล่าชา้ตามไปดว้ย  2.3.4 ดา้นการนาํผลงานวิจยัไปเผยแพร่และการใชป้ระโยชน์ ดว้ยสถาบนัวิจยัและพฒันามีการกาํหนดระยะเวลาของการนาํผลงานวิจยัไปตีพิมพเ์ผยแพร่ ภายในระยะเวลา  ปี และใชก้ารนาํไปประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัทีระบุในสัญญา ซึงเมือใกลค้รบกาํหนด นกัวิจยัมกัจะละเลยการนาํผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ การนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ให้ทนัต่อระยะเวลาทีกาํหนด 
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สรุปผลการวจิัย  การศึกษาวิจัย เรือง “โครงการวิจัยเพือการพฒันานักวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”  โดยนําขอ้มูลจากการศึกษาวจิยัครังนี มาประมวลความรู้ผ่านการนาํเสนอในบทนี โดยมีวตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดไวด้งันี 1. เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานของนักวจิยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    1.1 ข้อมูลทวัไปของนักวจิยั ผลจากการศึกษาขอ้มูลพืนฐานของนักวิจัย ได้แก่ ข้อมูลโครงการวิจัย และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยผู ้รับทุน ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะบริหารธุรกิจ                        คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวทิยาลยัเพาะช่าง  1.2 ข้อมูลข้อเสนอโครงการวจิยั  ผลจากการศึกษาประเภททุนวิจยั ทีไดด้าํเนินการเปิดรับขอ้เสนอโครงการวิจยัจากงบประมาณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ  ภายใตโ้ครงการวิจยัเพือการพฒันานักวิจยั (จาํนวน  โครงการ) มีขอ้เสนอโครงการในประเภททุนต่างๆ ดงันี ประเภททุนนกัวจิยัเพือชุมชน มีจาํนวนขอ้เสนอโครงการวิจยัทีไดรั้บทุนอุดหนุน จาํนวน  โครงการ ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ มีจาํนวนขอ้เสนอโครงการวิจยัทีได้รับทุนอุดหนุน จาํนวน 12 โครงการ และประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา             มีจาํนวนขอ้เสนอโครงการวิจยัทีไดรั้บทุนอุดหนุน จาํนวน 24 โครงการ ทงันีมีการจาํแนกกลุ่มเรืองของโครงการวิจยัตามความสอดสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั   และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ในการประกาศเปิดรับขอ้เสนอโครงการวจิยังบประมาณเงินรายได ้ซึงมีการแบ่งกลุ่มเรืองการวจิยัออกเป็น  กลุ่มเรือง ไดแ้ก่ ) กลุ่มเรืองเทคโนโลยี สิงประดิษฐ ์และนวตักรรม  ) กลุ่มเรืองการสร้างองคค์วามรู้  ) กลุ่มเรืองการพฒันาชุมชนทอ้งถิน และ ) กลุ่มเรืองงานสร้างสรรค ์ 1.3 ด้านงบประมาณ ผลจากการศึกษาการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ  ภายใต้โครงการวิจยัเพือการพฒันานกัวิจยั (จาํนวน  โครงการ) พบวา่มีการจดัสรรทุนอุดหนุนให้กบัคณะและหน่วยงานต่างๆ   เพือการบริหารจดัการการพฒันานักวิจยัในประเภททุนนักวิจยัเพือชุมชน ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ ประเภททุนนกัวิจยั สหกิจศึกษา และใหก้ารสนบัสนุนโครงกาวจิยัละ ,  บาท เป็นเงินงบประมาณทงัสิน 1,900,000  2. เพือสังเคราะห์ผลการพฒันานักวจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  2.1 กระบวนการในการพฒันานักวจิัย กระบวนการในการพฒันานกัวิจยั เพือให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั และสามารถดาํเนินการวิจยัได้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไดด้าํเนินการโดยจดัการอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั จาํนวน  ครัง และมีเงือนไขให้หัวหน้าโครงการวจิยัหรือผูร่้วมโครงการวจิยัตอ้งเขา้ร่วมการอบรมทุกครัง บนพืนฐานของกรอบแนวคิดการวจิยั ใน  ระยะ ดงันี   2.1.1 ระยะตน้นาํ เป็นการพฒันานกัวิจยัให้สามารถคน้หาปัญหาการวจิยัแลว้พฒันาไปสู่การสร้างโจทยว์ิจยั พร้อมทงัสามารถพฒันาโจทยว์ิจยัสู่การพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยั เพือให้ไดข้อ้เสนอโครงการวิจยั ทีสมบูรณ์ ดาํเนินการดงันี การอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั ครังที  แบ่งการดาํเนินการเป็น  ช่วง ดงันี   ช่วงที  มีวตัถุประสงคเ์พือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการเลือกหัวขอ้วิจยั โจทยวิ์จยั เทคนิคการพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยั และพฒันาขอ้เสนอเชิงหลกัการ (Concept Paper)  โดยมีนกัวิจยัเขา้ร่วมการอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ในประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ จาํนวน  คน และประเภททุนนกัวิจยัสหกิจศึกษา จาํนวน  คน และมีการจดักิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วยการชีแจงวตัถุประสงค์ของการจัดการอบรมพฒันาศักยภาพนักวิจัย เพือให้นักวิจัยได้รับทราบถึงเป้าหมายและ
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ขนัตอนการพิจารณาและการจดัสรรทุนอุดหนุนวจิยัของทุนวิจยัประเภทต่างๆ ภายใตโ้ครงการวจิยัเพือการพฒันานกัวิจยั (จาํนวน โครงการ) การบรรยายการอภิปราย เพือให้นักวจิยัเกิดแนวความคิดของการพฒันางานวิจยัทีสามารถนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพือให้นกัวิจยัเขา้ใจหลกัการของการพฒันาโจทยว์ิจยั การกาํหนดวตัถุประสงค์ทีสามารถวดัได ้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพือฝึกปฏิบัติการพัฒนาวตัถุประสงค์การวิจัย โดยให้นักวิจัยทบทวนวตัถุประสงคโ์ครงการวิจยัของตนเอง และนาํเสนอเพือให้ผูท้รงคุณวฒิุเสนอแนะและแลกเปลียนกบันกัวิจยัท่านอืน ทงันีผลจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขชือเรืองโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ ในประเภททุนนกัวจิยัรุ่นใหม ่จาํนวน  โครงการ และประเภททุนนกัวจิยัสหกิจศึกษา จาํนวน   โครงการ   ช่วงที  มีวตัถุประสงค ์เพอืเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการเลือกหัวขอ้วิจยั โจทยว์ิจยั และเทคนิคการพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจัย และพฒันาขอ้เสนอเชิงหลกัการ (Concept Paper) โดยมีนักวิจัยเขา้ร่วมการอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ประเภททุนนกัวิจยัเพือสังคม จาํนวน  คน และมีการจดักิจกรรมในการอบรม ประกอบดว้ยการบรรยาย เพือให้นักวิจยัเขา้ใจและทราบเทคนิคในการเรียนรู้ชุมชน เขา้ใจพืนฐานและความเป็นมาตลอดจนวิธีการขนัตอนในการพฒันาชุมชน และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติั เพือให้นักวิจยัฝึกการพฒันาโจทยว์ิจยั ปรับปรุงขอ้เสนอโครงการวิจยั วตัถุประสงค์การวิจยัและกรอบแนวคิดการวจิยั ทบทวนวตัถุประสงคโ์ครงการวิจยัของตนเอง และนาํเสนอเพือใหผู้ท้รงคุณวฒิุเสนอแนะและแลกเปลียนกบันกัวิจยัท่านอืน ทงันีผลจากการเขา้ร่วมโครงการอบรมเพือพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั นกัวิจยัไดป้รับแกไ้ขชือเรืองโครงการวจิยัตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 โครงการ      2.1.2 ระยะกลางนาํ เป็นการดูแลติดตามนกัวจิยัระหวา่งดาํเนินการวจิยัเพอืทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการวิจยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยให้นกัวิจยัรายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงานวิจยั พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนระหวา่งการดาํเนินงานวจิยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั   การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครังที  มีวตัถุประสงค์เพือติดตามความก้าวหน้าระหว่างดําเนินการวิจัย                   เพือทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการวิจยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  โดยมีนักวิจยัเขา้ร่วมการอบรมพฒันาศักยภาพนักวิจัย ในประเภททุนนักวิจัยเพือสังคม จาํนวน  คน ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จาํนวน  คน และประเภททุนนกัวิจยัสหกิจศึกษา จาํนวน   คน และมีการจดักิจกรรมในการอบรมโดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติั เพือใหน้กัวจิยัเขา้ใจในหลกัการและกะบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูล ทงันีผลจากการเขา้ร่วมการอบรมเพือพฒันาศักยภาพนักวิจยั ครัง  พบว่า นักวิจยัส่วนใหญ่ทีเขา้ร่วมโครงการอบรมเพือนําเสนอความก้าวหน้าการดาํเนินการวิจยันันอยู่ในขนัตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ขอ้มูล และส่วนนกัวจิยัทีไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้เนืองจากติดภาระงานสอนและอยูร่ะหวา่งการจดัทาํเครืองมือในการเก็บขอ้มูลเพอืการวจิยั    2.1.3 ระยะปลายนาํ คือ เป็นระยะทีสนบัสนุนให้นกัวิจยัทาํการเผยแพร่ผลการวจิยัของตนเอง โดยให้นกัวจิยัฝึกปฏิบตัิการสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานสรุปผล พร้อมทงัการรายงานความกา้วหนา้และนาํเสนอผลการดาํเนินงานวจิยั และส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัวจิยัทีดาํเนินการวจิยัเสร็จสินทาํการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการต่าง  ๆ    การอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั ครังที 3 มีวตัถุประสงค์เพือติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานวิจยัและรายงานสรุปผลการวิจยั รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานวิจยั เพือให้นกัวจิยัมีโอกาสไดรั้บฟังขอ้เสนอแนะจากท่านวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิ และมีเวทีในการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน และเพือพฒันาศักยภาพนักวิจัย ส่งเสริม สนบัสนุนและกระตุน้ใหเ้กิดงานวจิยัทีดีสู่การการตีพิมพ ์เผยแพร่ระดบัชาติและนานาชาติมากยงิขึน โดยมีนกัวิจยัเขา้ร่วมการอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั ในประเภททุนนกัวจิยัเพอืสงัคม จาํนวน  คน ประเภททุนนกัวจิยัรุ่นใหม่ จาํนวน  คน และประเภททุนนักวิจัยสหกิจศึกษา จาํนวน  คน และมีการจดักิจกรรมในการอบรมโดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพือนาํเสนอผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูท้รงวฒิุ และนาํปรับปรุงแกไ้ขรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ สามารถนาํไปเขียนบทความวจิยัเพอืการเผยแพร่  
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  โดยก่อนการอบรมเพือพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ครังที  พบวา่ นกัวจิยัดาํเนินการวจิยัแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีระบุในสัญญา จาํนวน  โครงการ และอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการดาํเนินการวิจยั จาํนวน  โครงการ และโครงการวิจยัทีนาํไปเผยแพร่ จาํนวน  โครงการ ภายใตโ้ครงการวิจยัเพือการพฒันานกัวจิยั (จาํนวน  โครงการ) และนกัวิจยัยกเลิกโครงการวจิยั เนืองจากลาออกจากราชการ จาํนวน  โครงการ    ทงันีผลจากเขา้ร่วมโครงการอบรมเพือพฒันาศกัยภาพ พบวา่ นกัวจิยัทีเขา้ร่วมโครงการครังที  เพือนาํเสนอความกา้วหนา้ นกัวจิยัดาํเนินโครงการวิจยัแลว้เสร็จและปิดโครงการ จาํนวน  โครงการ ภายใตโ้ครงการวิจยัเพือการพฒันานกัวิจยั (จาํนวน  โครงการ)  และเมือจาํแนกในแต่ละประเภททุนวิจยั สามรถอธิบายไดด้งันี ประเภททุนนักวิจยัเพือสังคม จํานวน  โครงการจากโครงการวิจัยจํานวน  โครงการ ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จํานวน  โครงการจากโครงการวิจัยจาํนวน  โครงการ ประเภททุนนักวิจัยสหกิจศึกษา จ ํานวน  โครงการจากโครงการวิจัยจาํนวน  โครงการ  2.2 ผลทเีกดิจากกระบวนการพฒันานักวจิยั จากการดาํเนินการตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการพฒันานักวจิยั ใน  ระยะ ไดแ้ก่ ระยะตน้นาํ  ระยะกลางนาํ ระยะปลายนาํ ดงักล่าว สามารถสงัเคราะห์ผลทีเกิดขึนจากกระบวนการไดด้งันี  2.2.1 นักวิจัยดําเนินการวิจัยแลว้เสร็จและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จาํนวน  โครงการจากจาํนวนโครงการวิจยัทงัหมดภายใตโ้ครงการวิจยัเพือการพฒันานกัวิจยั  (  โครงการ) จาํแนกเป็นแต่ละประเภททุนดงันี ประเภททุนนกัวิจยัเพือสังคม จาํนวน  โครงการจากโครงการวิจยั จาํนวน  โครงการ ประเภททุนนกัวิจยั จาํนวน  โครงการจากโครงการวิจยั จาํนวน  โครงการ และประเภททุนนกัวจิยัสหกิจศึกษา จาํนวน 22 โครงการจากโครงการวิจยั จาํนวน 2  โครงการ 2.2.2 มีนกัวจิยัทีดาํเนินการขออนุมตัิขยายเวลาการวิจยั จาํนวน  โครงการจากจาํนวนโครงการวจิยัทงัหมดภายใต้โครงการวิจัยเพือการพฒันานักวิจัย (  โครงการ) ซึงสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานทีรับผิดชอบ                     ไดด้าํเนินการเร่งรัดติดตามเพอืใหน้กัวจิยัสามารถดาํเนินการวจิยัไดแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลา 2.2.3 มีโครงการวิจยัทีไดด้าํเนินการเผยแพร่แลว้ จาํนวน  โครงการ ซึงไดรั้บการอนุมตัิปิดโครงการวิจยัสมบูรณ์ ทงันี ยงัมีโครงการวจิยัทีอยูร่ะหวา่งการเผยแพร่ผลงานวจิยั จาํนวน  โครงการ  2.2.4 นกัวจิยัไดฝึ้กฝนการนาํเสนอผลงานวิจยั การตอบขอ้ซกัถาม และการแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งนกัวิจยั วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ในแต่ละกระบวนการ  2.2.5 มีการบูรณาการงานวิจยัร่วมกนัระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา   2.2.6 นกัวิจยัรุ่นใหม่ มีความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินการวิจยั และมีศกัยภาพในการเสนอของบประมาณแผน่ดิน หรืองบประมาณภายนอกอืนๆ ได ้ 2.2.7 นักวิจัยเขา้ใจและทราบเทคนิคในการเรียนรู้ชุมชน เขา้ใจพืนฐานและความเป็นมาตลอดจนวิธีการขนัตอนในการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งลึกซึงมากยงิขึน ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันานกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นการดาํเนินการเกียวกบัการส่งเสริมใหอ้าจารยแ์ละนกัวจิยั มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการดาํเนินการวิจยั เป็นไปตามนโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - ) ในยทุธศาสตร์การวจิยัที 4  การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพอืการพฒันานวตักรรมและบุคลากรทางการวิจยั ไดก้าํหนดกลยทุธ์การวิจยัทีให้ความสาํคญัในเรืองต่างๆ รวม 2 กลยทุธ์ ดงันี กลยทุธ์การวจิยัที 1 พฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรมสู่เชิงพาณิชย ์รวมทงั องคค์วามรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ในวทิยาการต่าง  ๆกลยทุธ์การวจิยัที 2 สร้างศกัยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวจิยัใน วิทยาการต่าง ๆ  การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพือการพฒันานวตักรรมและบุคลากรทางการวิจยั ผูว้ิจยัมีกระบวนการในการพฒันานกัวิจยั เพือให้มี
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ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั และสามารถดาํเนินการวิจยัไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ ไดด้าํเนินการโดยจดัการอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั จาํนวน  ครัง บนพืนฐานของกรอบแนวคิดการวิจยั ใน  ระยะ คือ ระยะตน้นาํ ระยะกลางนาํ และระยะปลายนาํ ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปรารถนา เอนกปัญญากุล (2558)  การพฒันาประเทศใหพึ้งพาตนเองและสารมารถแข็งขนัได้ในระดบันานาชาติ เพือสร้างความยงัยนืให้กบัประเทศมีองคป์ระกอบในการพฒันาหลายอยา่ง องคป์ระกอบทีเป็นหัวใจหลกัอยา่งหนึง คือ “การวิจัย” เพราะ “การวิจยั” เป็นการสร้างและพฒันาความรู้ทีทาํให้มีแนวทางและวิธีการพฒันาประเทศได้เร็ว อีกทงัประหยดังบประมาณ เวลาและทรัพยากร ซึงองคป์ระกอบหลกัทีสําคญัของการวิจยั คือ “นักวิจยั” ทีตอ้งพฒันานกัวิจยัมืออาชีพ (Professional Researcher) ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ และไดเ้สนอแนวทางในการพฒันานกัวจิยัใหเ้ห็นเป็นทีประจกัษ์อยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีประเด็นเกียวกบัแนวทางการพฒันาการวิจยัและนกัวจิยัไทย  ตลอดจนวธีิการพฒันานกัวจิยั เพือเป็นแนวทางการพฒันานกัวจิยัทีเป็นไปได ้4 แนวทาง คือ แนวทางแรก ควรมีการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัอยา่งเป็นระบบชดัเจนในทุกภาคส่วนของสงัคม แนวทางทีสอง ควรมีระบบการสนบัสนุนทุนการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเนือง เพียงพอและเหมาะสม แนวทางทีสาม ควรมีการกาํหนดภาระงานดา้นการวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม  เพอืกระตุน้ใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรสายปฏิบติัการทาํงานวจิยัมากขึน แนวทางสุดทา้ย ควรมีการสร้างบรรยากาศความตืนตวัดา้นการวิจัยขึนภายในองคก์ร ร่วมทงัการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัวจิยัในรูปแบบต่าง  ๆตลอดจนสร้างวฒันธรรมการชืนชมผลงานนกัวจิยัใหเ้กิดขึนในองคก์ร และจดัทาํฐานขอ้มูลผลงานวจิยัทีมีคุณภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ธนาวรรณ สุขเกษม และคณะ ( ) ดาํเนินการวิจยัการบริหารจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  มีจุดประสงคเ์พือพฒันาระบบการบริหารจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และ            เพือหาแนวทางการพฒันาคุณภาพของงานวิจยัของมหาวิทยาลยัให้สูงขึน วิธีการศึกษาวิจยัใช้วิธีการจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ                เพือระดมความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิและคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ แลว้สังเคราะห์รูปแบบของระบบการบริหารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ ระบบการบริหารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ประกอบไปด้วยระบบงานย่อย  ระบบ คือ ระบบการพฒันาโจทยว์ิจัย ระบบการพฒันาขอ้เสนองานวิจัย ระบบการประเมินและติดตามผลงานวจิยั และระบบการเผยแพร่งานวจิยั ซึงรูปแบบของระบบบริหารการจดัการงานวจิยัจะเป็นแนวทางหนึงในการพฒันาคุณภาพดา้นงานวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์   2.3 ข้อเสนอแนะทไีด้จากการวจิยั 2.3.1 ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่และการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยั และติดตามการนาํผลงานวิจยัไปตีพิมพ์เผยแพร่และใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเนือง เป็นสิงสําคญัทีจะช่วยให้ระบบการบริหารงานวิจยัเสร็จสิน ครบถว้นและสมบูรณ์ 2.3.2 ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันานกัวจิยั ทงัสายวชิาการและสายสนบัสนุนอยา่งต่อเนือง  2.3.3 ควรส่งเสริมระบบพีเลียงนักวิจยั โดยผูท้รงคุณวุฒิซึงเป็นวิทยากรประจาํกลุ่ม เพือให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอ และแนวทางการดาํเนินการวจิยัเพอืทาํให้งานวจิยัสมบูรณ์  2.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 2.4.1ควรมีการศึกษา การพฒันานักวิจยัทีเน้นความเชียวชาญเฉพาะ เพือให้สามารถผลิตผลลพัธ์งานวิจยัทีสามารถนาํไปประโยชน์ทางวชิาการ เชิงพาณิชย ์และแนวปฏิบติัทีดีดา้นการพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่จากหน่วยงานต่างๆ      
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กิตติกรรมประกาศ โครงการวิจยัเพือการพฒันานักวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สําเร็จลงได้ดว้ย ความเสียสละ ความอนุเคราะห์และนาํใจจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย คณะผูว้จิยัขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี ขอขอบคุณ คณะผูว้จิยัทุกท่านภายใตแ้ผนงานโครงการวจิยั ทีดาํเนินการวจิยัจนสาํเร็จลุล่วงลงดว้ยดี ขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทีให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัย เพือการพฒันานกัวจิยัของมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นนกัวจิยัมืออาชีพในโอกาสต่อๆไป  เอกสารอ้างองิ กรเอก กาญจนาโภคิน. 2559. การพฒันาโจทยปั์ญหาวิจยัแบบบูรณาการตามอริยสัจ 4 วารสารรัชต์ภาคย ์ปีที 10 ฉบบัที 19มกราคม – มิถุนายน 2559 ดวงเดือน ภูตยานันท์.  2553. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. 2543. การบริหารทรัพยากรมนุษย.์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น), กรุงเทพฯ. ปรารถนา อเนกปัญญากุล. 2553. การพฒันานกัวจิยั: แนวทางทีเป็นไปได ้(Research Development: A Possible  Approach) วารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา (Journal of Yala Rajabhat University) ปีที 5 ฉบบัที 1  พนสั หนันาคินทร์. 2542. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน. โรงพิมพพิ์ฆเนศวร, กรุงเทพฯ. ศิโรจน์ ผลพนัธิน. 2547. รูปแบบการบริหารงานวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษา. รายงานวิจยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต. ศุภชัย ยาวะประภาษ.  2548. การบริหารงานบุคลากรภาครัฐไทย: กระแสใหม่และสิงท้าทาย. บริษัท จุดทอง จํากัด, กรุงเทพฯ. สมาน รังสิโยกฤษฎ์. 2541. ความรู้ทวัไปเกียวกบัการบริหารบุคคล.  บริษทั ประชาชน, กรุงเทพฯ.  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2554. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554).  สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2554. คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐทีเสนอของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ สมคิด พรมจุย้. 2558. โครงการวิจยั: เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ. วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปีที 8  ฉบบัที 1 (ม.ค. – มิ.ย.)  อรุณ รักธรรม.  2540.  การพฒันาและการฝึกอบรมบุคคล ศึกษาเชิงพฤติกรรม.   เอส แอนด ์จี กราฟฟิค,  กรุงเทพฯ.          
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วจิัยและพฒันาศูนย์คลังสมองผู้สูงอายุจังหวดัตรังด้วยระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม Research and Development The Trang Elder ly’s Knowledge Network Center   by Par ticipatory of Knowledge Management and Information Systems  ศุภวฒัน์ อินทร์เกิด1*  ปภศัร์ชกรณ์  อารียก์ลุ1  อรพรรณ  จนัทร์อินทร์2 และ  ภูมินทร์  อินทร์แป้น1 Suppawat Inkerd1* Phatchakorn Areekul1  Orapan Janin2 and    Phumin Inpan1  บทคัดย่อ            การศึกษาครังนี มีวตัถุประสงค์เพือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกบัการจดัการความรู้ของกลุ่มผูสู้งอายใุนจังหวดัตรัง ซึงได้ร่วมมือและประสานงานข้อมูลกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวดัตรัง ทาํการศึกษาและลงพืนทีชมรมผูสู้งอาย ุโดยรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการวจิยัเชิงคุณภาพ ใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการจดัประชุมกลุ่ม (Meeting) รวมถึงพฒันาฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ต่างๆ และศูนยเ์รียนรู้ผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง  ผลจากการศึกษา พบวา่การดาํเนินการจดัการความรู้ โดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของผูสู้งอาย ุมีรูปแบบกิจกรรมและองคค์วามรู้ทีหลากหลาย  และสามารถดาํเนินการจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศและศูนยเ์รียนรู้เพือการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์สู่การนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณชน และไดสื้บทอดไปอยา่งกวา้งขวางและยงัยนืต่อไป  คาํสําคญั : ระบบฐานขอ้มูล, ผูสู้งอาย,ุ การจดัการความรู้, การมีส่วนร่วม           สาขาเทคโนโลย ีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 1 Department of Technology, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Srivichaya, Tambol Sikao, Trang, 92150, Thailand 2 สาขาการจดัการทวัไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 2 Department of General Management, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivichaya, Tambol Boyang, Songkhla 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : mawat35@hotmail.com 
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ABSTRACT   This study has purpose to apply information technology and knowledge management for the Trang elderly’s knowledge. For cooperation and data coordination from trang provincial social development and human security office. This qualitative study was carried out to collect data with in-depth interviews, focus groups and meetings. Including the development database of knowledge management and trang’s elderly learning center. Findings indicated that the implementation of knowledge management through the participation process of the elderly. A variety of activities and knowledge and can be stored as a database in the information system and learning center for public relation so it has been widely and sustainably passed on.  Keywords :  Database, Elderly,  knowledge management, participation  บทนํา        ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีประชากรรวมประมาณ 65 ลา้นคน โดยมีกลุ่มประชากรผูสู้งอายอุยูที่ 9.9 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ15.23 ของประชากรทงัประเทศ และในปี พ.ศ. 2568 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ เพราะมีผูสู้งอายมุากกวา่ร้อยละ 20 (ดวงฤดี ลาศุขะ, 2539) หรือคิดเป็นจาํนวนผูสู้งอายปุระมาณ 14 ลา้นคน ดงันนั  “สงัคมผูสู้งอาย”ุ จึงเป็นอีกหนึงประเด็นทีทา้ทายทีทุกภาคส่วนควรเขา้มามีบทบาทเพือให้ความสาํคญั อีกทงัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยงัยืน รวมถึง การพฒันาผูสู้งอายุให้มีความมนัคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตวัเท่าทันการเปลียนแปลง และเป็นพลงัในการพฒันาสังคม สนับสนุนให้มีการนําความรู้และประสบการณ์ของผูสู้งอายทีุเป็นคลงัสมอง ผูมี้ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน มาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาทอ้งถิน พร้อมทงัส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถพงึตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม และความจาํเป็นทางกายภาพใหเ้หมาะกบัวยัในรูปแบบทีหลากหลาย  โดยทีผ่านมาผูสู้งอายุในชุมชนจะใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู ่ขาดการรวมกลุ่มและขาดการดูแลคุณภาพชีวิตให้เหมาะสม บา้งขาดการเหลียวแลจากสงัคม ผูสู้งอายุยงัเขา้ร่วมกิจกรรมไม่มากนกั ส่วนใหญ่จะจดักิจกรรมกบักลุ่มผูสู้งอายทีุอยูชุ่มชนเมืองหรือชานเมืองเป็นหลกั ซึงยอ่มมีความแตกต่างกนัในแง่บริบททางชุมชน สภาพความเป็นอยู ่และพืนฐานของความรู้และโอกาสทางการศึกษา ประกอบกบัจาํนวนผูสู้งอายมีุจาํนวนเพิมขึนเรือยๆ ซึงอาจนาํไปสู่การเป็นภาระของสังคมในระยะยาว โดยแทจ้ริงแลว้ผูสู้งอายเุป็นผูที้ไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์สังสมจนมีความรอบรู้ มีทกัษะ ความเชียวชาญในดา้นต่าง ๆ ทีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติของตนเองและสงัคม จนเป็นทียอมรับของสงัคมวา่เป็นภมิูปัญญาหรือปราชญ์ชาวบา้น ภูมิปัญญาทีผูสู้งอายไุด้เรียนรู้สังสมและสืบทอดต่อกนัมาจากอดีตถึงปัจจุบนัมีอยู่หลากหลายทงัในดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นแพทยแ์ผนไทย ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน ดา้นศิลปกรรม ดา้นภาษาและวรรณกรรม ดา้นปรัชญา ศาสนา ประเพณี และดา้นโภชนาการ ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ (นิรมล อินทฤทธิ , 2547) ทีกล่าวข้างต้นเกิดจากการสะสมความรู้ และประสบการณ์อันยาวนานโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ลกัษณะต่าง ๆ แลว้เลือกสรรนาํมาประพฤติปฏิบติั ปรับปรุง พฒันาให้เหมาะสมกบัวถีิชีวิตของตนเองและคนในสงัคม แลว้ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั (สุมาลี สงัขศ์รี และคณะ, 2550)  
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ดงันนัคณะนกัผูว้จิยัเล็งเห็นความสาํคญัของผูสู้งอายใุนจงัหวดัตรัง (จากขอ้มูลทาํเนียบองคก์รชมรมผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2555 จังหวดัตรัง มีชมรมผูสู้งอายุ จาํนวน  ชมรม) ชมรมผูสู้งอายจุะเป็นกลไกสําคญัในการประสาน ดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งมีส่วนร่วม และเป็นผูท้รงวยัวฒิุทีมีภมิูปัญญา มีความสามารถ มีศกัยภาพในดา้นต่างๆ ซึงมีบริบททีแตกต่างกนัในแต่ละพนืที ประกอบกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัไดรั้บใชส้ังคมดา้นการใหก้ารศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคมทีดาํเนินการอยา่งต่อเนือง รวมถึงภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่างๆ ทีดาํเนินกิจกรรมการร่วมกนั คณะผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ร่วมกบั สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัตรัง ชมรมคลงัปัญญาผูสู้งอายุจงัหวดัตรัง ซึงจะไม่กาํหนดกรอบหรือรูปแบบการทาํกิจกรรมทีเป็นลกัษณะสาํเร็จรูป แต่จะผอ่นสนัผ่อนยาว เพอืใหเ้กิดผลทีตอบโจทยต์ามความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง และเพอืใหเ้ขา้กบับริบทหรือขอ้จาํกดัทีชุมชนมีใหไ้ดม้ากทีสุด จากกระบวนทศัน์ของคนในชุมชนทีเขา้มามีส่วนร่วมกบัคณะผูว้จิยั โดยจะดาํเนินการจดัการความรู้ (Knowledge Management; KM) อยา่งมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายไุดแ้สดงศกัยภาพดา้นการส่งเสริมสุขภาพ อาชีพ และวฒันธรรมพืนบา้น โดยรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดงัเดิมจากทีผูสู้งอายไุดเ้รียนรู้สังสมและสืบทอดต่อกนัมาจากอดีตถึงปัจจุบนัทีมีอยูห่ลากหลาย แลว้ดาํเนินการพฒันาศูนยค์ลงัสมองและเครือข่ายการเรียนรู้จากผูสู้งอายใุนแต่ละท้องถิน เพือให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งกนัอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทงัพฒันาฐานขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการเก็บรวบรวมองคค์วามรู้ให้เป็นระบบแบบแผน สามารถสืบคน้องคค์วามรู้ภูมิปัญญาจากผูสู้งอายใุนรูปแบบต่างๆ  ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพือการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายุจงัหวดัตรังสู่การนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณชน และไดสื้บทอดไปอยา่งกวา้งขวาง และยงัยนืต่อไป ทฤษฎแีละงานวจิยัทเีกยีวข้อง ในการวิจัยครังนีได้ใช้แนวคิดทีเกียวขอ้งหลายแนวคิด ดังนี ได้แก่ ) กระบวนการเรียนรู้ ) การมีส่วนร่วม          ) บทบาทของผูสู้งอาย ุ ) ระบบฐานขอ้มูล ดงันี  แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ หมายถึง การปรับเปลียนทศันคติ แนวคิด และพฤติกรรมอนัเนืองมาจากการไดรั้บประสบการณ์ และเป็นการปรับเปลียนไปในทางทีดีขึน ซึงการเรียนรู้นันมีขนัตอนตงัแต่การรับรู้ การคิด การประเมิน การเรียนรู้ และมีองค์ประกอบทีสําคัญ คือ การสังเกต การสงสัย การอยากรู้คาํตอบ การแสวงหา การคาดคะเน การหาข้อมูล และการตรวจสอบหาคาํตอบ  นิยามศัพท์ ภูมิปัญญาท้องถิน หรือ ภูมิปัญญาชาวบา้น (Popular Wisdom) หมายถึง ความรู้ของชาวบา้นในทอ้งถินซึงไดม้าจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบา้น รวมทงัความรู้ทีสังสมมาตงัแต่บรรพบุรุษ  สืบทอดจากคนรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึง ระหวา่งการถ่ายทอดมีการปรับประยกุตแ์ละเปลียนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวฒันธรรมและสิงแวดลอ้ม   องค์ความรู้ (นฤมล พฤกษศิลป์ และ พชัรา หาญเจริญกิจ, 2543) คือ ความรู้ในการทาํบางสิงบางอยา่งให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลซึงกิจกรรมอืนๆ ไม่สามารถกระทาํได ้ การจัดการองค์ความรู้ ( วจิารณ์ พานิช, 2548)  คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ทีมีอยูใ่นองคก์ร ซึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบเพือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทงัปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนั  การเรียนรู้ (สมชาย นาํประเสริฐชยั.,2546) หมายถึง กระบวนการเปลียนถ่ายประสบการณ์ไปเป็นความรู้ ทกัษะและเจตคติโดยอาศยักระบวนการทีหลากหลาย 
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แนวคิดการมีส่วนร่วม   1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา และร่วมตดัสินใจ (Participation in decision making) ถือไดว้่าเป็นขันตอนทีสําคญั โดยตอ้งทาํให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในปัญหาและผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ  2) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบตัิ (Participation in implementation) ชุมชนอาจให้การสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมตามระดบัความสามารถ   3) การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ (Participation in benefits) ซึงถือได้ว่าเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยผลประโยชน์อาจเกิดขึนใน 3 รูปแบบ คือ ผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ (Material benefits) สังคม (Social benefits) และผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal benefits)  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) เป็นการร่วมควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการนนัๆ   บทบาทของผู้สูงอายุ  องค์การอนามยัโลกไดใ้ห้ ความหมายของผูสู้งอายุไวก้วา้งๆ สรุปไดว้่า หมายถึง ผูที้มีอายุ  หรือมากกว่าเมือนับตามวยั หรือหมายถึงผูที้เกษียณอายุจากการทาํงานเมือนับตามสภาพเศรษฐกิจ หรือหมายถึงผูที้สังคมยอบรับว่าสูงอายุจากการกาํหนดของสังคมวฒันธรรม ก. ความหมายของการพงึตนเอง  การพึงตนเองเป็นแนวคิดทีไดรั้บการกล่าวถึงกนัมาก โดยเฉพาะในภาวะทีชุมชนและคนส่วนใหญ่มีความยากจน อนัเป็นผลมาจากการตามกระแสการพฒันาเศรษฐกิจทีเนน้การผลิตทีใชเ้ทคโนโลยี กล่าวโดยสรุป การพึงตนเอง คือ การทีบุคคลอมรับและเชือมนัในความสามารถของตนเองในการกระทาํใดๆ และได้แสดงออกตามสามารถของตนเอง สามารถริเริมและตดัสินใจตลอดจนการกาํหนดความตอ้งการทีจะเป็นประโยชน์กบัชีวติไดด้ว้ยตนเอง โดยใชค้วามรู้ ความสามารถของตนเองทีมีอยูแ่กไ้ขปัญหา แกไ้ขอุปสรรคหรือการกระทาํใดๆ ใหส้าํเร็จดว้ยตนเองอยา่งมนัใจ ทงัในร่างกาย จิตใจ สงัคม และการเงิน เพอืการมีชีวติอยูอ่ยา่งมีคุณภาพ  ข. แนวคดิเกียวกับการพงึตนเองของผู้สูงอายุ วงจรชีวติเริมตงัแต่เกิดไปจนตาย มนุษยย์อ่มหลีกหนีความตายไปไม่พน้ เมือความตายยนืยาวออกไป เพราะมนุษย์อายยุาวขึน ดงันนั จึงทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทางโครงสร้างสงัคม นนัคือ การกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ ระบบฐานข้อมูล  ความหมายของระบบฐานขอ้มูล (กิตติ ภคัดีวฒันะกุล และจาํลอง ครูอาหะ, 2547) ฐานขอ้มูล หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลเขา้ไวด้้วยกนัอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ณ ทีใดทีหนึงในองค์กร เพือให้ผูใ้ชส้ามารถนาํขอ้มูลมาประมวลผลและประยุกต์ใชง้านตามทีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ฐานขอ้มูลโดยทวัไป เกียวขอ้งกบั  ส่วนหลกัๆ ดงันี 1.) ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้มูลทีจัดเก็บในระบบฐานขอ้มูล ส่วนมากหมายถึงขอ้มูลดิบซึงเป็นขอ้เท็จจริงทีได้จากแหล่งปฐมภูมิ หรือทีไดจ้ากการรวบรวมจากแหล่งอืนๆ ก็ตาม จากนันจะมีการนาํขอ้มูลไปเปลียนแปลงสภาพของขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศ คือ การประมวลผลให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ ง่ายต่อการเขา้ใจและสะดวกต่อผูใ้ช ้รูปแบบของขอ้มูล มีหลายลกัษณะ  2.) ฮาร์ดแวร์  (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีนาํมาใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล ซึงประกอบดว้ยส่วนต่างๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองมือสําหรับเก็บรักษาขอ้มูล เครืองมือสําหรับป้อนขอ้มูล เครืองมือแสดงผลลพัธ์ เป็นตน้ 
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3.) ซอฟแวร์ (Software) ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูลของผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํการผ่านโปรแกรมทีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล หน้าทีของซอฟแวร์เหล่านีจะเรียกใชข้อ้มูล จดัการขอ้มูล  ควบคุม การทาํงาน ความถูกตอ้ง  ความซับซ้อน และความสัมพนัธ์กนัระหว่างขอ้มูลต่างๆ ภายในฐานขอ้มูล 4.) ผูใ้ชฐ้านขอ้มูล (User) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  กลุ่ม ดงันี  -  ผูท้าํหน้าทีในการพฒันาโปรแกรม จะเรียกใชข้อ้มูลเพือทาํการประมวลผล -  ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูที้ทาํหน้าทีในการควบคุม ตดัสินใจ กาํหนดโครงสร้างของฐานขอ้มูล    -  กลุ่มผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองค์กร  พนักงาน เจา้หน้าทีและผูที้เกียวขอ้งกบัขอ้มูล ประโยชน์ของการประมวลผลแบบฐานขอ้มูล การจดัทาํฐานขอ้มูลทีดีและมีประสิทธิภาพช่วยให้ผูที้จดัทาํฐานขอ้มูลและผูใ้ชฐ้านขอ้มูลสามารถคน้หาขอ้มูลทีตอ้งการได ้ ดงันี -  ช่วยลดความซาํซ้อนของขอ้มูล ในกรณีทีการประมวลผลขอ้มูลบางครังขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนถูกเก็บไวห้ลายแห่ง  -  ทาํให้สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้การจดัเก็บฐานขอ้มูลดว้ยระบบดิจิทลั สามารถทีจะใชข้อ้มูลร่วมกนัไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งคน้หาขอ้มูลใหม่ -  สามารถควบคุมมาตรฐานได้ ในการจดัทาํฐานขอ้มูล ผูที้มีหน้าทีในการจดัทาํและบริหารขอ้มูล สามารถกาํหนดมาตรฐานขอ้มูลให้เหมือนกนัได ้เช่น หน่วยวดั  รูปแบบการเขียน 2.4.3 การพฒันาระบบฐานขอ้มูล (database life cycle) การพฒันาระบบฐานขอ้มูล เป็นขนัตอนทีกาํหนดขึนเพือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพือนาํมาใชง้าน ซึงประกอบดว้ย  ขนัตอนด้วยกนั ดงันี .  การกําหนดความตอ้งการของระบบ (database initial study) เป็นขันตอนทีผูพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลจะตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการต่างๆ ของผูใ้ชง้าน เพือกาํหนดจุดมุ่งหมาย ปัญหาขอบเขต และกฎระเบียบต่างๆ ของระบบฐานขอ้มูลทีจะพฒันาขึน เพือใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบฐานขอ้มูลในขนัตอนต่อไป . การพฒันาและการติดตงัระบบ(implementation and loading) เป็นขนัตอนในการนาํเอาโครงร่างต่างๆ ของระบบฐานขอ้มูลทีไดจ้ากการออกแบบในขนัตอน database design มาสร้างเป็นฐานขอ้มูลทีใชเ้ก็บขอ้มูลจริง  .  การทดสอบความถูกตอ้งและประเมินระบบ (testing and evaluation)  เป็นขนัตอนการทดสอบระบบฐานขอ้มูลทีพฒันาขึน เพือหาขอ้ผิดพลาดต่างๆ พร้อมทงัประเมินความสามารถของระบบฐานขอ้มูลนนั  .  การนาํไปใชง้าน (operation) เป็นขนัตอนทีนาํเอาระบบฐานขอ้มูลทีพฒันาขึนเสร็จเรียบร้อยไปใชง้านจริง .  การซ่อมบาํรุงและปรับปรุงระบบ (maintenance and evolution)  เป็นขนัตอนทีเกิดขึน ระหว่างการใชง้านระบบฐานขอ้มูลจริง เพือบาํรุงรักษาให้ระบบฐานขอ้มูลทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมทงัแกไ้ขและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล    
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย                                 ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจัย     

 ศึ กษ าข้ อมู ล ท บท วน  บทบ าทช ม ร มผู้ สูงอายุ สํานักงานพัฒ นาสังคมฯ  ผู้นําท้องถิน เครือข่ายประชาคมท้องถินตรัง ในประเด็น ถอดองค์ความรู้ ภูมิปัญ ญ าท้องถิน ของผู้สูงอายุจงัหวดัตรัง   -  บริบทของชมรมผูสู้งอาย ุณ ปัจจุบนั   -  SWOT/ ยทุธศาสตร์/แผนงาน   - ปั ญ ห า ปั จจัย  ข้อ เส น อแ น ะที มีผ ล ต่ อกิจกรรม โครงการต่างๆ ของผูสู้งอาย ุ 

- แบ่งปันความรู้ (Knowledge Shar ing) และ การมส่ีวนร่วมในชุมชน PAR โดยชมรมผู้สูงอายุ และหน่วยงานทเีกยีวข้อง ประชุมกลุ่มยอ่ย; focus group  -         

Explicit 
Knowledge  + 

การให้ความรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน ในตวัผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานศูนย์ฯ ทปีระสบความสําเร็จ (Success Case) 
 ถ อด บทเรีย น  (จัด กลุ่ม ศู น ย์ ค ลังสม องผู้สูงอายุ ตามพืนท/ีตามกลุ่มองค์ความรู้ฯ)/ 
 ออกแบบและสร้างเนือหา โดยศู นย์คลังสมองฯ  
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานทเีกยีวข้อง   
        

สํานักงานพฒันาสังคมฯ จังหวดัตรัง ใหก้ารสนบัสนุน และ มีส่วนร่วม เป็นทีปรึกษาในการพฒันากิจกรรมร่วมกนั 

 นําไปสู่การปฏิบัติ /การนําไปใช้จริง / พัฒนาวทิยากรผูสู้งอาย ุ(องคค์วามรู้ในแต่ละดา้น)  
 พฒันาระบบสารสนเทศ- ฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ในลกัษณะสือ ภาพ วดีีโอ เป็นตน้ 
 สร้างศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอายุ อย่างน้อย ครอบคุลมทังจังห วัด  ใน ก ารถ่ ายท อดอ งค์ค วาม รู้ แลกเปลียนเรียนรู้ สาธิต โดยมีส่วนร่วมเครือข่ายประชาคมท้องถิน  ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จงัหวดัตรัง 
 นาํเสนอ/รายงาน เสนอแนวความคิด ร่วมกนัทุกภาคส่วน ในรูปแบบเวทีประชาชน 
 ประชาสัมพนัธ์ กระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ของศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอาย ุจงัหวดัตรัง โดยการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับ สาํนกังานพฒันาสังคมฯ จงัหวดัตรัง 
 ในช่องทางรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัทุกภาคส่วน 

Tacit 
Knowledge  
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ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั การดาํเนินงานเพอืพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลจากองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถินในแต่ละผูสู้งอายขุองในชมรมผูสู้งอายุจงัหวดัตรัง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทีเน้นรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR) ประกอบดว้ย 4 ระยะ ดงันี ระยะท ี1 การค้นหา ทบทวนองค์ความรู้ ภูมปัิญญา ทฝีังลกึในตัวผู้สูงอายุ ของกระบวนการสร้างองค์ความรู้ต่าง  ๆของผู้สูงอายุอย่างมส่ีวนร่วม  1).  สร้างคณะทาํงานเพือร่วมกนัพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถินในผูสู้งอายใุนแต่ละชมรมในจงัหวดัตรังและเตรียมปัจจยันาํเขา้  2).  การคน้หา ทบทวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ในแต่ละบุคคลตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูสู้งอาย ุปราชญช์าวบา้น หรือ ผูน้าํชุมชน ตวัแทนชมรมผูสู้งอาย ุโดยเนน้ขอ้มูลทีมีความรู้ ความเชียวชาญ ประสบการณ์ต่างๆ เพอืนาํขอ้มูลทีไดส้าํหรับการวิเคราะห์เพือประกอบการจดัทาํฐานขอ้มูล โดยใหต้วัแทนผูสู้งอายใุนพืนที มีส่วนร่วมในการดาํเนินการขอ้มูลและรูปแบบดว้ยชุมชนของตนเอง ขนัตอนนีจะไดอ้งคค์วามรู้ทีฝังลึกในตวัคน 3).  จัดเวทีร่วมสรุปองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ซึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการระหวา่งผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานทงัภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึงนกัวชิาการ เพือหาแนวทางการพฒันาระบบการจัดการขอ้มูลฯ พร้อมทังรองรับในการจัดอบรมให้ความรู้และพฒันาศกัยภาพของผูสู้งอายุทีสามารถถ่ายทอดใหค้วามรู้ในสิงทีมีความเชียวชาญ หรือมีประสบการณ์ ระยะท ี   การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Shar ing) และ การมส่ีวนร่วมในชุมชน PAR ในเวทปีระชาชน )  จดัเวทีวิเคราะห์ จะเป็นการจดัเวทีประชาคม สร้างความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ผลทีชุมชนผูสู้งอายจุะไดรั้บ เพือกาํหนดแนวทางการจดัการวจิยั/พฒันา /ปรับปรุง องคค์วามรู้ ภูมิปัญญา ของผูสู้งอายใุนแต่ละชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2)   จดัอบรมใหค้วามรู้และทาํความเขา้ใจ เผยแพร่ต่อภาคประชาคม โดยผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการความรู้             3)  ศึกษาดูงาน / แลกเปลียนเรียนรู้ กบัหน่วยงานทีประสบความสําเร็จดา้นการจดัการองคค์วามรู้ในหน่วยงานหรือชุมชนผูสู้งอาย ุ (Success Case) 4) ร่วมส รุป องค์ค วาม รู้  แน วคิด  และกระบ วน ก ารวิ ธีก ารพัฒ น าฐาน ข้อ มูล องค์ค วาม รู้ด้วยเท ค โน โลยสีารสนเทศโดยการจดัการอยา่งมีส่วนร่วม ระยะที  ถอดบทเรียน / (จัดกลุ่มศูนย์คลังสมองผู้ สูงอายุ ตามพืนที/ตามกลุ่มองค์ความรู้ฯ)/ ออกแบบและ                สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานทเีกยีวข้อง  1). สร้างเนือหา หรือบทเรียน เสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถินโดยเครือข่ายฯ และ ออกแบบกิจกรรมฯ    ในบริบทของเครือขา่ยประชาคมผูสู้งอาย ุโดยสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัตรัง เป็นผูส้นบัสนุนโดยตรงและภายใตค้ณะกรรมการผูสู้งอาย ุสนบัสนุนและผูป้ฏิบติังาน ,ประชาสังคมเป็นผูมี้ส่วนร่วมเป็นผูป้ฏิบตัิงาน และนกัวิชาการ ดว้ยกรอบเวลาแน่นอนและมอบหมายผูรั้บผิดชอบดาํเนินการต่อไป 2). นําบทเรียนเสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน โดยเครือข่ายฯ ไปใช ้ซึงเป็นการนาํรูปแบบบทเรียนทีพฒันาแลว้ในขนัที 1 มาทดลองใช ้เพอืหาประสิทธิผลขององคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถินในกิจกรรมต่างๆ    
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ระยะท ี4  นําไปสู่การปฏิบัต/ิการนําไปใช้จริง/ในการพฒันาฐานข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถินโดยเครือข่ายผู้สูงอาย ุ 1)  จัดประชุมร่วมกบัผูที้เกียวขอ้งเพือร่วมกนัทาํความเขา้ใจและทาํแผนปฏิบัติการในกระบวนการเสริมสร้างเสริมสร้างองคค์วามรู้ ภมิูปัญญาทอ้งถินโดยเครือข่ายผูสู้งอายอุยา่งมีส่วนร่วมในและความตอ้งการของชุมชนในการร่วมกนัถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่เยาวชนและประชาชนทีสนใจ  2)  พฒันาระบบฐานขอ้มูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถินในผูสู้งอายุ เป็นการพฒันาให้มีฐานขอ้มูลในระดับปฏิบตัิการ  ซึงระดบัปฏิบตัิการมีลกัษณะเป็นฐานขอ้มูลรายองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลดา้นเกษตรกรรม ดา้นอตุสาหกรรม ดา้นแพทยแ์ผนไทย ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาดา้นต่างๆ ซึงฐานขอ้มูลดงักล่าว ไดรั้บการออกแบบใหมี้โครงสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกนั           3)  สรุปรูปแบบการจดัการ และเชือมโยงขอ้มูลทีไดจ้ากการระดมสมองทงัสองครัง วิเคราะห์ความพร้อมดา้นต่างๆ ในการปฏิบติัตามรูปแบบทีได ้เช่น ทกัษะทีจาํเป็นตอ้งใช ้แต่ผูป้ฏิบติังานในระบบยงัไม่มีช่องทางการเชือมโยง และใชข้อ้มูลร่วมกนั เป็นตน้                   4)  จัดทาํขอ้เสนอแผนการจดัตงัศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอายุ/ศูนยป์ระสานงานข้อมูล ซึงประกอบด้วยสํานักงาน พฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัตรัง เป็นผูส้นับสนุนโดยตรงและภายใตค้ณะกรรมการผูสู้งอาย ุสนบัสนุนและผูป้ฏิบติังาน ,ประชาสังคมเป็นผูมี้ส่วนร่วมเป็นผูป้ฏิบติังาน และนักวิชาการ ดว้ยกรอบเวลาแน่นอนและไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารทีมีอาํนาจในการตดัสินใจแลว้ ใหก้บัผูรั้บผิดชอบดาํเนินการต่อไป 5) จดัทาํการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอาย ุและ เวบฐานขอ้มูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และในช่องทางรูปแบบ KM Blog. ในการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วน ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้                  ภูมิปัญญาทอ้งถินในจงัหวดัตรัง   ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย ข้อมูลพืนฐานของสถานการณ์ผูสู้งอายุ  จากสํานักงานพฒันาสังคมและความมันคงของมนุษยจ์ังหวดัตรัง            ซึงโครงสร้างประชากรผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง  มีประชากรทงัหมด  641,684  คน แยกเป็นเพศชาย จาํนวน 314,211  คน  และ เพศหญิง   จาํนวน 327,473 คน       ประชากรผูสู้งอาย ุ60 ปี   ขึนไป  มีจาํนวน  89,890  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.99  ของประชากรทงัหมด (641,684)  แยกเป็น  เพศชาย  จาํนวน  38,973  คน เพศหญิง   จาํนวน  50,950  คน  โดยแยกเป็น 2 ช่วงอาย ุ คือ         -  อาย ุ60-100  ปี   มีจาํนวน  89,785  คน  แยกเป็นเพศชาย  จาํนวน  38,902  คน เพศหญิง  จาํนวน  50,883  คน         -  อาย ุ100 ปี  ขึนไป  มีจาํนวน 105 คน แยกเป็นเพศชาย จาํนวน 35  คน  เพศหญิง จาํนวน 70  คน            ทงันีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุจาํนวน ,  คน คิดเป็นร้อยละ  .   มีชมรมผูสู้งอายุทังจงัหวดัตรัง ทงัหมด  แห่ง  ครอบคลุมทุกอาํเภอ  ชมผูสู้งอาย ุจดทะเบียนเป็นสมาชิกสาขาสภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย จาํนวน 28 ชมรม  ( ทีมา : สาํนกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ขอ้มูล  ณ  31 ธนัวาคม 2559) จากการสํารวจขอ้มูลความจาํเป็นพืนฐาน (จปฐ.) ของสํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัตรัง ปี  2559 ซึงเก็บขอ้มูลจากผูสู้งอาย ุ จาํนวน  59,959  คน  มีอาชีพและรายได ้ จาํนวน 55,057 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.28 ส่วนอีก ,902 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.72  เป็นคนทีไม่มีอาชีพและรายได ้   
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             ภาพท ี2   แสดงอาชีพและรายไดข้องผูสู้งอาย ุ/ สถานการณ์จาํนวนผูสู้งอายใุนแต่ละอาํเภอในจงัหวดัตรัง ทีมา : ขอ้มูลความจาํเป็นพนืฐาน (จปฐ.) สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัตรัง  ขอ้มูล ณ   เดือนมิถุนายน  เขา้สู่กระบวนการแบ่งปันความรู้ และการมีส่วนร่วมในชุมชนผูสู้งอายุ โดยการประชุมคณะกรรมการผูสู้งอาย ุหน่วยงานทีเกียวขอ้ง อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารชมรมคลงัปัญญาผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง นาํโดย  นายจรัส ชูเมือง ประธานกรรมการ (คณะกรรมการชมรมจาํนวน 22 ท่าน)  , สํานกังานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัตรัง สมชัชาสุขภาพประชาคมตรัง เป็นตน้ โดยท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัตรัง ใหเ้กียรติเป็นประธานในกิจกรรมฯ ดงักล่าว โดยวางแผนไว้อยา่งเป็นระบบเพอืการสร้างความร่วมมืออยา่งเตม็ที และขอ้มูลมีความถูกตอ้ง  มีขนัตอนทีเกียวกบัชุมชนผูสู้งอาย ุ คือ -  สาํรวจทศันคติชุมชนผูสู้งอาย ุในแต่ละพืนที ดา้นองคค์วามรู้ หรือ ปราชญ์ชาวบา้นต่างๆ ในการไดม้าซึงการถ่ายทอดความรู้ทีไดอ้อกมาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด -   จบักลุ่มผูน้าํความคิด เช่น ปราชญชุ์มชน ประสบการณ์ทางอาชีพตา่งๆ ในวยัทาํงานของกลุ่มผูสู้งอายทีุผา่นมา  -   ใหชุ้มชน/ ชมรม ผูสู้งอายมีุส่วนร่วม ในการดาํเนินโครงการ จะตอ้งในการวางแผน วเิคราะห์ วจิารณ์ เพอืทาํให้เกิดความเป็นเจา้ขององคค์วามรู้ในมิติ/ดา้นต่างๆ และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดของการดาํเนินโครงการ            
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         ภาพท ี3   ระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการผูสู้งอาย ุร่วมกบัภาคส่วนราชการทีเกียวขอ้ง  4.3.  นําไปสู่การปฏิบัติ/การนาํไปใช้จริง / พฒันาวิทยากรผูสู้งอายุ โดยดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล/องค์ความรู้ของชมรมผูสู้งอายใุนแต่ละพืนที และพฒันาระบบฐานขอ้มูลในการถ่ายทอด ประชาสัมพนัธ์ ซึงไดศู้นยค์ลงัสมองผูสู้งอาย ุ 3 พืนทีดว้ยกนั ไดแ้ก่ ชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มหมู่บา้นตะเสะ อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง (ปราชญ์ชาวบา้น-เครืองมือการทาํประมง),  ชมรมผูสู้งอายุ กลุ่มหมู่บา้นนาํผุด อ.เมือง จ.ตรัง (เตาประหยดัพลงังาน-เครืองจกัรสาน), ชมรมผูสู้งอายุ กลุ่มหมู่บา้นควนธานี               อ.เมือง จ.ตรัง (เสริมสร้างสุขภาพ-ผลิตภณัฑด์อกไมจ้นัทร์)                              ภาพท ี4   รวบรวมขอ้มูล/องคค์วามรู้ของชมรมผูสู้งอายใุนแต่ละพนืที และสร้างความเขา้ใจในกิจกรรมต่างๆ            
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        ภาพท ี5  ลงพนืทีชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มหมู่บา้นตะเสะ อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง (ปราชญช์าวบา้น-เครืองมือการทาํประมง)                       ภาพท ี6  ลงพนืทีชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มหมู่บา้นนาํผดุ อ.เมือง จ.ตรัง (เตาประหยดัพลงังาน-เครืองจกัรสาน)            
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          ภาพท ี7  ลงพนืทีชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มหมู่บา้นควนธานี อ.เมือง จ.ตรัง (เสริมสร้างสุขภาพ-ผลิตภณัฑด์อกไมจ้นัทร์)             ภาพท ี8  ระบบฐานขอ้มูลคลงัสมองผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง              
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      ภาพท ี9  แสดงพิกดัตาํแหน่งของศูนยค์ลงัสมอง กิจกรรมและองคค์วามรู้ต่างๆ ของผูสู้งอายแุต่ละพนืทีจงัหวดัตรัง  เป้าหมายโครงการ - ไดอ้งคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถินในแตล่ะพนืทีแตล่ะชุมชนทีผสานความรู้ทีฝังลึกในตวัคนและความรู้ชดัแจง้ของภมิูปัญญาทอ้งถิน - เกิดศูนยก์ารเรียนรู้จากองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถินผูสู้งอายุจงัหวดัตรัง (ศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอาย)ุ อย่างน้อย               1 ศูนย ์เพอืเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ จนใหเ้ป็นจงัหวดัตน้แบบ TRANG MODEL   -  เวบ็ไซต์และรูปแบบการจดัการระบบฐานขอ้มูลด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถินจากผูสู้งอายุจงัหวดัตรัง                             ทีมีบทบาทในการรวบรวมขอ้มูล การเชือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง   -   เกิดระบบและกลไกทีจะทาํงานอยา่งต่อเนือง ในการจดัการจดัการระบบฐานขอ้มูลดา้นองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถินจากผูสู้งอายใุนระดบัจงัหวดั                   สรุปผลการวจิัย โครงการวิจยันีเป็นโครงการทีมีความสาํคญัต่อการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายไุทย ซึงตรงกบันโยบายของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์ทีจะเล็งเห็นความสําคญัและคุณค่าของทรัพยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะผูสู้งอายุ ซึงเป็นส่วนหนึงทีสําคัญในสังคม และเพือเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุได้แสดงศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ              อาชีพ และวฒันธรรมพนืบา้น ซึงเป็นองค์ความรู้ทีผา่นประสบการณ์ต่างๆ ในวยัทาํงานหรือในอดีตทีผา่นมา จึงไดร้วบรวมองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาผูสู้งอายใุนจงัหวดัตรัง และประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศมาจดัเก็บและเผยแพร่ระบบฐานขอ้มูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาจากผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง เป็นการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเองเพอืเพมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศต่อไป   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ทีสนบัสนุนงบประมาณโครงการวิจยัประจาํปีงบประมาณ 2560  นางทิวาพร  ทวทีรัพย ์    นกัพฒันาสังคมชาํนาญการพิเศษ   สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัตรัง และ นายจรัส ชูเมือง ประธานชมรมคลงัปัญญาผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง คอยให้คาํปรึกษา สนับสนุน ขอ้มูลต่างๆ ในการดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการวจิยัจนประสบความสาํเร็จ.      
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เอกสารอ้างองิ กิตติ ภคัดีวฒันะกุล และจาํลอง ครูอาหะ. 2547. คมัภีร์ ระบบฐานขอ้มูล. พิมพ์ครังที 8. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด ์ คอนชลัท ์ดวงฤดี ลาศุขะ. 2539. รูปแบบการบริการผูสู้งอายใุนประเทศไทย. การประชุม  Help  Age International ณ  คณะพยาบาล ศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 16 – 21  กนัยายน (เอกสารอดัสาํเนา) ทรงธรรม สวนยะ. .  สวสัดิการผู ้สูงอายุ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในสังคมไทยภายใต้ภายใต้ภาวะวิกฤติ.  กรุงเทพมหานคร :  สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม. นฤมล พฤกษศิลป์ และ พัชรา หาญเจริญกิจ. 2543.   การจัดการความรู้ = Knowledge management.  ปทุมธานี :  รังสิต สารสนเทศ  นิรมล อินทฤทธิ . 2547. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเองของผูสู้งอาย ุในชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร์  จังหวดัปราจีนบุ รี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาววิชาสุขภาพจิตภาค วิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั วจิารณ์ พานิช. 2548. การจดัการความรู้. มิถุนายน. สมชาย นาํประเสริฐชยั. 2546.  เทคโนโลยีกบัการจดัการความรู้ . กรุงเทพฯ : ไมโครคอมพิวเตอร์. สุมาลี สังข์ศรี และคณะ. 2550. โครงการวิจยัเพือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุด้านการนําความรู้และ ประสบการณ์ของ ผูสู้งอายมุาทาํประโยชน์ต่อสังคม                     
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คณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี  และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก ําหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ระหว่างวนัที -  สิงหาคม  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงค์เพือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย ์นักวิจยั นักศึกษา และผูส้นใจทวัไป อีกทงัเพือเป็นการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจยัในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจยัของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงาน จึงแต่งตงัคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  และการประชุมวชิาการระดบันานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  ดงัต่อไปนี . คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการ ประกอบดว้ย 1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ประธานกรรมการ 2. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธานกรรมการ 3. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 8. รองอธิการบดีประจาํวิทยาเขตตรัง กรรมการ 9. รองอธิการบดีประจาํวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 10. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยส์าํราญ  ขวญัยนื) กรรมการ 11. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สนอ  สะอาด) กรรมการ 12. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) กรรมการ 13. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข)์ กรรมการ 14. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี) กรรมการ 15. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยชู์เกียรติ  อกัษรศรี) กรรมการ 16. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 18. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 20. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี กรรมการ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  791  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

21. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 22. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 23. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 24. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 25. คณบดีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ กรรมการ 26. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง กรรมการ 27. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 28. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ กรรมการ 29. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัรัตภูมิ กรรมการ 30. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว กรรมการ 31. ผูอ้าํนวยการสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน กรรมการ 32. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 33. ผูอ้าํนวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กรรมการ 34. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนิติการ กรรมการ 35. ผูอ้าํนวยการกองกลาง กรรมการ 36. ผูอ้าํนวยการกองคลงั กรรมการ 37. ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 38. ผูอ้าํนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 39. ผูอ้าํนวยการกองประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 40. ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา กรรมการ 41. ผูอ้าํนวยการกองวเิทศสัมพนัธ์และการประกนัคุณภาพ กรรมการ 42. ผูอ้าํนวยการกองออกแบบและพฒันาอาคารสถานที กรรมการ 43. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 44. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานทวัไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 45. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 47. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ กกกก . คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน  ประกอบดว้ย 1. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) รองประธานกรรมการ 3. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา รองประธานกรรมการ 4. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการ 
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5. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั  กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 7. นายเชิด  คงห้อย กรรมการ 8. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการ 9. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 10. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการ 11. นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ ์ กรรมการ 12. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 13. นายอดิศกัดิ  เกลียงตะพงศ ์ กรรมการ 14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 15. นางสาวภรณีย  ยถิีน กรรมการ 16. นางดาริณี  รักษท์อง กรรมการ 17. นางสาวรัตน์วิภา  ขนุเพช็ร์ กรรมการ 18. นางสาวศศิธร  ดีใหญ ่ กรรมการ 19. นางสาวปุณฑริก  เกิดทิพย ์ กรรมการ 20. นางสาวภิสาย  ขนุทอง กรรมการ 21. นางสาวตุลยดา  อุดมศิลป์  กรรมการ 22. นายสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ กรรมการ 23. นายเอกชยั  ซ้ายศรี กรรมการ 24. นายสุริยณัห์  ขาํแจง้ กรรมการ 25. นายอภิชาติ  คญัทะชา กรรมการ 26. นางสาวปุญญิศา  สมจริง กรรมการ 27. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานทวัไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 28. นายสุวรรณ  พรมเขต กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 29. นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ . คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวชิาการ ประกอบดว้ย 1. รองศาสตราจารยสุ์วจัน์  ธญัรส ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข ์ รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี รองประธานกรรมการ 4. รองศาสตราจารยณ์ฐัทิตา  โรจนประศาสน ์ กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ทองหนูนุย้ กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทชยั  ชูศิลป์ กรรมการ 
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7. ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยาภรณ์  อรมุต กรรมการ 8. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลัลภา  พฒันา กรรมการ 9. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  เพญ็ประไพ กรรมการ 10. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ กรรมการ 11. ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าณุ  พร้อมพุทธางกูร กรรมการ 12. ผูช่้วยศาสตราจารยน์อ้มจิตต ์ แกว้ไทย อนัเดร กรรมการ 13. ผูช่้วยศาสตราจารยข์วญัหทยั  ใจเปียม กรรมการ 14. ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัรัตน์  จุสปาโล กรรมการ 15. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สาวนีย ์ ชยัเพชร กรรมการ 16. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 17. สัตวแพทยห์ญิงเมธาสุ  จนัทร์รอด กรรมการ 18. นายกีรติ  อินทรวเิศษ กรรมการ 19. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร กรรมการและเลขานุการ 20. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 21. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  . คณะกรรมการฝ่ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวิชาการ ประกอบดว้ย 1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พรัตน์  มะเห รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งัคณา  ใสเกือ กรรมการ 4. ผูช่้วยศาสตราจารยล์กัษมี  วิทยา กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนาพร  อนนัตสุข กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะริน  เครือวรพนัธ์ุ กรรมการ 7. ผูช่้วยศาสตราจารยม์าหามะสูไฮมี  มะแซ กรรมการ 8. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัทา  ขอ้งสาย กรรมการ 9. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นากรณ์  ดาํสุด กรรมการ 10. ผูช่้วยศาสตราจารยส์กุลรัตน์  แสนปุตะวงษ ์ กรรมการ 11. ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัดี  นวนสร้อย กรรมการ 12. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ลิศทิวสั  ยอดลาํ กรรมการ 13. วา่ทีร้อยตรีหญิงสุพชัชา  ชูเสียงแจว้ กรรมการ 14. สัตวแพทยห์ญิงวภิาว ี แสงสร้อย กรรมการ 15. รองศาสตราจารยท์รรศนีย ์ คีรีศรี   กรรมการ 
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16. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มณฑา  ดาํรงเลาหพนัธ์ กรรมการ 17. ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์รินาถ  ศรีอ่อนนวล กรรมการ 18. นางสาวณฐันีภรณ์  นอ้ยเสงียม กรรมการ 19. นางสาววรรธนพร  ชีววฒิุพงศ ์ กรรมการ 20. นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ กรรมการ 21. นางสาวคุลิกา  ธนะเศวตร กรรมการ 22. นางสาวขวญัตา  ตนัติกาํธน กรรมการ 23. นางสาวบุษราคมั  ทองเพชร กรรมการ 24. นายพิชิต  เพง็สุวรรณ กรรมการ 25. นางกลัยาณี  ทองเลียมนาค กรรมการ 26. นายอาคม  ลกัษณะสกุล กรรมการ 27. นางเพญ็พร  เกิดสุข กรรมการ 28. นางพชัรินทร์  บุญนุ่น กรรมการ 29. นางสาวสุดคนึง  ณ ระนอง กรรมการ 30. นางสาวพิมล  เทียงธรรม กรรมการ 31. นางอาริษา  โสภาจารย ์ กรรมการ 32. นางสาวกิตติมา  ตนัติหาชยั กรรมการ 33. Mr.Daniel  Edward Guiney กรรมการ 34. Mr.Steven  Embree กรรมการ 35. นางสาวสมพร  มณีโชติ กรรมการ 36. นางสาวฐิตินารถ  คาํยอด กรรมการ 37. Mr.Ryan  R.Dominguez กรรมการ 38. Ms.Mitchelle  R.Juaban กรรมการ 39. Mr.Lauro  Sadaran Dequina Jr. กรรมการ 40. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 41. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 42. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 43. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและเลขานุการ 44. นางสาวภรณีย  ยถิีน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   
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. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาํรวมเล่มบทคัดย่อ (Books of Abstract) และรายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการ (Proceedings) ประกอบดว้ย 1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติกร  ขนัแกลว้ รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน กรรมการ 4. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าตรี  หอมเขียว กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุวฒัน์  เจริญจิต กรรมการ 6. นายสุดนยั  เครือหลี กรรมการ 7. นายนเรศ  ขวญัทอง กรรมการ 8. นายอนุชิต  วเิชียรชม กรรมการ 9. นายศุภวฒัน์  อินทร์เกิด กรรมการ 10. นายกฤดิกร  แกว้วงศศ์รี กรรมการ 11. นายโกสินทร์  ทีปรักษพนัธ์ กรรมการ 12. นางสาวศิรินนัทร์  นาพอ กรรมการ 13. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการและเลขานุการ 14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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