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ร ร ถ บน ิจยแล พฒน เป็น ร รที่มีคุณภ พด๎ น ิช ก รเป็ น ื่ กล งในก รเผยแพรํ
มรู๎ค มคิดแล พฒน ก รตํ งๆที่ได๎จ กก ร ึก ค๎นค ๎ ิจยตล ดจนค มเคลื่ นไ ในแงํมุมตํ งๆ
ง ิทย ก ร น ล ก ล ย โดยเฉพ ยํ งยิ่ง ในยุคข งก รเปิดเ รีท งก ร ึก แล ม รถเข๎ ถึงข๎ มูล
ง งค๑ค มรู๎ ยํ งไมํจ กดน้นก รเผยแพรํบทค มท ง ิช ก ร จึงมีค ม คญม ก โดยจ เป็นแ ลํง
มรู๎ที่ผลกดนใ ๎เกิดก รบริก รขํ รข๎ มูลแล งค๑ค มรู๎ใ มํๆ ยูํเ ม

ถ บน ิจยแล พฒน ในฐ น เป็น นํ ยง นที่ นบ นุนท ง ิช ก รได๎เล็งเ ็นค ม คญข งก ร
ํงเ ริมแล นบ นุนใ ๎เกิดก รเผยแพรํง น ิช ก ร จึงได๎จดท ร ร ถ บน ิจยแล พฒน ขึ้นซึ่งถื ํ
เป็นปร โยชน๑ตํ งก ร ึก แล เป็นก ร ํงเ ริม กยภ พข งนก ิช ก รใ ๎พฒน ยิ่งยิ่งขึ้นไปด๎ ย
ิ่งที่พึงตร นกแล พฒน ค บคูํไปกบ ิช ก ร คื ค มมี ีล ธรรมจรรย บรรณ ข งค มเป็ น
นก ิช ก รกลํ คื ต๎ งมีก ร ึก ค๎นค ๎ ข๎ มูล ยํ งล เ ียด ถึงแ ลํงปฐมภูมิเค รพกติก แล ิทธิข ง
บุ ค คลที่ เ กี่ ย ข๎ ง พร๎ มท้ ง ร ยง นผลก ร ิ จ ย รื ผลก ร ึ ก ต มค มเป็ น จริ ง ในเชิ ง ร๎ ง รรค๑
ิพ ก ๑ ิจ รณ๑ ยูํบนฐ นข๎ มูลแล ลกแ ํงเ ตุผล ที่ คญนก ิช ก ร ต๎ ง ม รถน ค มรู๎น้นไปพฒน
ปร เท ช ติ ยํ ง ร๎ ง รรค๑แล เทิดทูนไ ๎ซึ่ง ถ บนพร ม ก ตริย๑

(ผู๎ชํ ย า ตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดี

ค

บทบรรณาธิการ
าร าร ถาบั น ิ จั ย และพั ฒ นา ม า ิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า น มเด็ จ เจ้ า พระยา ปี ที่ 3 ฉบั บ ที่ 2
(กรกฎาคม – ธัน าคม 2561) กองบรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทค าม ิจัยและบทค าม ิ ชาการ ของนัก ิจัย
และนัก ิชาการร มทั้ง มด 10 เรื่อง โดยแต่ละท่านนาเ นอแน คิด ตาม ลัก ิชาด้าน ิทยา า ตร์ และ
เทคโนโลยี และมนุ ย า ตร์และ ังคม า ตร์ บทค าม ิจัยและบทค าม ิชาการ ทางกองบรรณาธิการ จึง
ั ง ่ า ผลงาน ิ ช าการที่ ไ ด้ ร บร มมาเผยแพร่ นี้ จ ะเป็ น แ ล่ ง ทางการเรี ย นที่ เ ป็ น ประโยชน์ ซึ่ ง าร าร
ประกอบด้ ยนัก ิชาการดังต่อไปนี้
นาง า จารึก ุรินทร และ อาจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง การ ึก า
ค ามพึงพอใจการจัดการเรียนการ อนราย ิชาภา าอังกฤ ของนักเรียนคณะ ิชาค กรรม ิทยาลัย
อาชี ึก าอุบลราชธานี มีเนื้อ าโดย รุปคือ การ ิจัยครั้งนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าค ามพึงพอใจการ
จัดการเรียนการ อนราย ิชา ภา าอังกฤ ของนักเรียนคณะ ิชาค กรรม ิทยาลัยอาชี ึก าอุบลราชธานี
โดยใช้แบบ อบถามเป็นเครื่องมือในการ ิจัย กลุ่มตั อย่างที่ใช้ในการ ิจัยคือ นักเรียน าขา ิชาค กรรม
ิทยาลัยอาชี ึก าอุบลราชธานี จาน น 206 คน และ ถิติที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ ิจัย พบ ่า (1) ผู้ตอบแบบ อบถาม ่ นใ ญ่เป็นเพ ญิง คิดเป็นร้อยละ
82.52 อายุระ ่าง 16-17 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.46 เป็น าขา ิชาค กรรม คิดเป็นร้อยละ 99.03 ในระดับชั้น
ป ช.2 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.10 (2) ค ามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น าขา ิ ช าค กรรม ิ ท ยาลั ย อาชี ึ ก า
อุบลราชธานี พบ ่า ภาพร ม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 าก ิเคราะ ์เป็นรายด้าน พบ ่า ด้านครูผู้ อน
ได้รับค ามพึงพอใจมากที่ ุดในข้อครูใ ้โอกา นักเรี ยนซักถามปัญ า อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้าน
ค ามรู้และ ิ่งแ ดล้อม ได้รับค ามพึงพอใจมากที่ ุดในข้อค าม ่าง (ไฟฟ้า แ ง ่าง) อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.10 และด้านผู้เรียน ได้รับค ามพึงพอใจมากที่ ุดในข้อค ามรู้จาก ิชานี้ ามารถนาไปประกอบเป็น
อาชีพได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.29
อาจารย์ประภ ิ ณุ์ พนั ทรัพย์ ุข ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการ อนเชิง
ปฏิบัติ การ โดยการประยุ กต์ ลั กทฤ ฎี ร มกั บการ อนฝึ กปฏิ บั ติ การ กรณี ึก า บทเรี ยน ลักการ
ออกแบบด้ ยการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator มีเนื้อ าโดย รุปคือ การ ิจัยนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิธีการ อนในราย ิชาที่ฝึกปฏิบั ติของผู้ อน ร มถึงเพื่อใ ้ นัก ึก าได้ฝึ กทัก ะและการเรี ยนทฤ ฎีใน
ราย ิชาเชิงปฏิบัติการ และเพื่อนา ิธีการ อนที่ได้จากการ ิจัยไปเป็นแน ทางในการออกแบบการ อน รื อ
เอก ารประกอบการ อนของผู้ อนในราย ิชาปฏิบัติการ โดยมีกลุ่ มเป้า มายคือนั ก ึก า าขา ิชาการ
ประชา ัมพันธ์และการ ื่อ ารองค์การ คณะ ิทยาการจัดการ เครื่องมือที่ใช้ในการ ิจัย คือ ต้นแบบเอก าร
ประกอบการ อน แบบ ัมภา ณ์ผู้เชี่ย ชาญและแบบประเมินค ามคิดร บยอดของผู้ อน แน ทางการ ิจัยนี้
เริ่มต้นจากการ ึก าและ ิเคราะ ์ข้อมูล ร้างเป็นคู่มือการ อนที่ประกอบด้ ยเนื้อ าและ ิธีการ อนทฤ ฎี
และ ลักการปฏิบั ติด้านการออกแบบ โดยในการกา นดกระบ นการออกแบบระบบของซีลและกา โก
ผลการ ิจัยพบ ่า ผู้เรียน ามารถใช้ซอฟต์แ ร์ในการ ร้างงานตามที่กา นดได้ แต่ไม่ ามารถทาได้ตามเ ลาที่
กา นด ร มถึงผู้เรียน ามารถใช้ทฤ ฎีประกอบกับการออกแบบงานได้ พร้อมทั้ง ามารถอธิบายที่มาของการ

ง
ออกแบบ เมื่อเปรียบเทียบกับ ัตถุประ งค์การ ิจัย ิธีการ อนของผู้ อนค รมีการอธิบายทฤ ฎีใ ้ผู้เรียนก่อน
การฝึกปฏิบัติ เนื้อ าค รแบ่งการนาเ นอเป็น 2 ่ น ซึ่งผู้เรียน ามารถพัฒนาทัก ะในการออกแบบร่ มกับ
การประยุกต์ใช้ทฤ ฎีซึ่ง ะท้อนผ่านผลงานของผู้เรียน อีกทั้งการจัดการเรียนการ อนผู้ อนอธิบายทฤ ฎี
ใ ้แก่ผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มการฝึกปฏิบัติ และ า รับการอธิบายขั้นตอนของเอก ารประกอบการ อนนั้นไม่ค ร
ระบุรายละเอียดใ ้ชัดเจนมาก ค รเปิดโอกา ใ ้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน ้องเรียน และเรียนรู้ด้ ยตนเองด้ ย
อาจารย์ ดร.กัมปนาท คู ิริรัตน์ , นายพัชรพล ะโจมแ ง, อาจารย์ ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร และ
อาจารย์เธียรธาดา ิรัญญะชาติธาดาญา ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง การพัฒนาคอมพิ เตอร์แอนิเมชัน
3 มิติ เพื่อ ่งเ ริมค ามรู้เกี่ย กับแน คิดทฤ ฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน มีเนื้อ าโดย
รุ ป คือ การ ิจัย นี้ มี ัตถุป ระ งค์เพื่ อออกแบบและพัฒ นา ประเมินประ ิ ทธิภ าพ ื่ อ ึก าการรับ รู้ ข อง
นัก ึก า ึก าค ามพึงพอใจ ื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อ ่งเ ริมค ามรู้เกี่ย กับแน คิดทฤ ฎีอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน กลุ่มตั อย่าง คือ นัก ึก า าขา ิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย คณะ ิทยา า ตร์
และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา จาน น 30 คน โดยใช้ ิธีการเลือกอย่างเจาะจง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ ื่ อ แอนิ เ มชั น 3 มิ ติ เรื่ อ งแกล้ ง ดิ น แบบ ั ม ภา ณ์ ข องผู้ เ ชี่ ย ชาญแบบมี โ ครง ร้ า ง
แบบ อบถามของผู้เชี่ย ชาญเกี่ย กับการออกแบบและเนื้อ า แบบ อบถามค ามคิดเ ็นของผู้เชี่ย ชาญด้าน
ประ ิทธิภาพ แบบ ิเคราะ ์ค าม อดคล้ องของเนื้อ าและการออกแบบ แบบ อบถามผู้ทรงคุณ ุฒิเพื่อ
รับรองประ ิทธิภาพ แบบ ัดการรับรู้ของนัก ึก า และแบบประเมินค ามพึงพอใจ ถิติที่ ใช้ในการ ิเคราะ ์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การ ิจัยได้ผลดังนี้ 1. ื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องแกล้งดิน ที่มีขนาด 1280 x 720 ค ามยา 5.32 นาที
2. ื่อมีประ ิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก (= 4.40 S.D. = 0.73) 3. นัก ึก าได้ค ามรู้เกี่ย กับแน คิดทฤ ฎีอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน อยู่ในระดับมาก (= 4.23 S.D. = 0.68) 4. นัก ึก ามีค ามพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (= 4.37 S.D. = 0.63)
นาง า เนตรทราย เพ็งทอง และ อาจารย์ ดร.ชานาญ งามมณีอุดม ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพม านคร มีเนื้อ าโดย รุปคือ การ
ิจัยในครั้งนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าปัจจัยที่ ่งผลต่อการท่องเที่ย เชิง ุขภาพของนักท่องเที่ย ชา ต่างชาติ
อาเภอเกาะ มุย จัง ัด ุรา ฎร์ธานี โดยเป็นการ ิจัยแบบเชิง าร จ (Survey Research) ซึ่งใช้การ ิจัย
แบบผ มผ าน (Mixed Method) คือในเชิงปริมาณและเชิ งคุ ณภาพ โดยกา นดตั เลื อกของค าตอบไ ้
เรียบร้อย โดยเก็บแบบ อบถามกับกลุ่มนักท่องเที่ย ชา ต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ย เชิง ุขภาพในอาเภอ
เกาะ มุยจัง ัด ุรา ฎร์ธานี จาน น 400 ชุด และแบบ ัมภา ณ์ โดย ัมภา ณ์กับเจ้า น้าที่องค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่นในอาเภอเกาะ มุย จัง ัด ุรา ฎร์ธานี ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ย ในอาเภอเกาะ มุย จัง ัด ุ
รา ฎร์ธานี ร มทั้ง ิ้น 9 คน
ผลการ ิจัย พบ ่า ถานภาพ อาชีพ รายได้ ัญชาติ ต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ย เชิง ุขภาพ
ของนั กท่องเที่ย ชา ต่างชาติ อาเภอเกาะ มุย จัง ัด ุ รา ฎร์ธ านี แตกต่างกั น ปัจ จัย แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ย ด้านกายภาพ ด้าน ัฒนธรรม และด้าน ถานภาพและชื่อเ ียง ่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ย เชิง
ุขภาพของนักท่องเที่ย ชา ต่างชาติ อาเภอเกาะ มุย จัง ัด ุรา ฎร์ธานี และปัจจัยคุณภาพการบริ การ
ด้านลัก ณะทางกายภาพ ด้านค ามร ดเร็ ในการตอบ นอง และด้าน ถานภาพและชื่อเ ียง ่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ย เชิง ุขภาพของนักท่องเที่ย ชา ต่างชาติ อาเภอเกาะ มุย จัง ัด ุรา ฎร์ธานี ผลการ

จ
มั ภา ณ์ แรงจูงใจในการท่องเที่ย เชิง ุขภาพด้านกายภาพ ของอาเภอเกาะ มุย จัง ัด ุรา ฎร์ธานี ที่ทาใ ้
นักท่องเที่ย ชา ต่างชาติตัด ินใจเข้ามาท่องเที่ย เชิง ุขภาพ คือ ถานที่ใ ้บริการเชิง ุขภาพของ อาเภอ
เกาะ มุยใ ้ค ามรู้ ึกผ่อนคลาย การทา ปาเพื่อ ุขภาพทาใ ้รู้ ึกผ่อนคลาย รู้ ึก บายทั้งร่างกายและจิตใจ
ิถีชี ิต ค าม ะด ก บาย และธรรมชาติที่ ยงาม ่ นคุณภาพการบริการในการท่องเที่ย เชิง ุขภาพด้าน
กายภาพ ของอาเภอเกาะ มุย จัง ัด ุรา ฎร์ธานีที่ทาใ ้นักท่องเที่ย ชา ต่างชาติตัด ินใจเข้ามาท่องเที่ย
เชิง ุขภาพ เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใ ้บริการผ่านมาตรฐานและมีคุณภาพ การใ ้บริการเชิง ุขภาพ
ของ เกาะ มุยเป็นที่ที่มีชื่อเ ียง ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็เป็นธรรมชาติแท้ ๆ ผู้ใ ้บริการที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่าง
ดี พนักงานมีค ามรู้ในการใ ้บริการเป็นอย่างดี
ผ .ดร.จิตต ิ ุทธิ์ ิมุตติปัญญา ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง การทด อบ มมติฐานการจัดการ
เรียนรู้ด้ ย ะเต็ม ึก ากับการเรียนรู้ใน ต รร ที่ 21 มีเนื้อ าโดย รุปคือ การ ิจัยนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ
ทด อบ มมติฐานทาง ถิติของการจัดการเรียนรู้ด้ ย ะเต็ม ึก ากับการเรียนรู้ใน ต รร ที่ 21 เก็บข้อมูล
ด้ ยแบบ อบถามจากกลุ่มตั อย่าง คือ นัก ึก าคณะครุ า ตร์ ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา ที่
ลงเรียน ิชาการจัดการเรียนรู้และ ิ่งแ ดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Management and Environment
for Learning) ร ั ิชา 1001302 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ ึก า 2561 จาน น 109 คน ด้ ย ิธี ุ่มแบบ ลาย
ขั้นตอน ิเคราะ ์ข้อมูลด้ ยโปรแกรมทาง ถิติชั้น ูง แบบ อบถามมีค่าค ามเชื่อมั่นเท่ากั บ .87 ิเคราะ ์
ข้ อ มู ล โดยการเปรี ย บเที ย บค่ า (t-test, F-test) ค่ า เฉลี่ ย ( X ) ่ นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ิเคราะ ค์ ามแปรปร นแบบทางเดีย (One – way ANOVA)
ผลการ ิจัย พบ ่า 1) นัก ึก าคณะครุ า ตร์ ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียน ิชา
การจัดการเรียนรู้และ ิ่งแ ดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการ ึก า 2561 ผลการทด อบ มมติฐาน พบ ่า
เพ ถานภาพครอบครั ถานที่อยู่อา ัย และชั้นปีที่ ึก าต่างกันมีค ามคิดเ ็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้ ย
ะเต็ม ึก ากับการเรียนรู้ใน ต รร ที่ 21 มีค ามคิดเ ็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม มมติฐานที่ตั้งไ ้
2) นัก ึก าคณะครุ า ตร์ ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียน ิชา การจัดการ
เรียนรู้และ ิ่งแ ดล้ อมเพื่อการเรีย นรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการ ึก า 2561 ผลการทด อบ มมติฐ าน พบ ่า
ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีค ามคิดเ ็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้ ย ะเต็ม ึก ากับการเรียนรู้ใน
ต รร ที่ 21 แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม มมติฐานที่ตั้งไ ้
อาจารย์ณัฐรดา ธรรมเ ช ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
เรื่อง ลาดับและอนุกรม : กรณี ึก านัก ึก า าขาธุรกิจการบิน ม า ิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีเนื้อ าโดย
รุปคือ การ ิจัยนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม ก่อนและ
ลังการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม (2) ึก าค ามพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่าน
เกม กลุ่มตั อย่างที่ใช้ในการ ิจัย ได้แก่ นัก ึก าระดับปริญญาตรี าขา ิชาธุรกิจการบิน คณะ ิลป า ตร์
ม า ิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียน ิชา คณิต า ตร์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการ ึก า 2560
จาน น 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ ิจัย คือ กิจกรรมผ่านเกม โปรแกรม

ฉ
คาฮูท (Kahoot!) เรื่องลาดับและอนุกรม แบบทด อบ ัดผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม และ
แบบ อบถามค ามพึงพอใจของผู้เรียน ถิติที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่า ถิติ t-test ผลการ ิจัยพบ ่า (1) ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม ลังการ
ใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม มีค่า ูงก ่าก่อนการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม อย่างมีนัย าคัญทาง ถิติที่ระดับ
.01 (2) ค่าเฉลี่ยค ามพึงพอใจของนักเรียนที่มีรูปแบบกิจกรรมผ่านเกมอยู่ในระดับมากที่ ุด
นาย รรัตน์ จิรบ ร ิ ุทธิ์ ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง ปรากฏการณ์โ ย าอดีตยุคดิจิทัลในละคร
‘บุ พ เพ ั น นิ า ’ มี เ นื้ อ าโดย รุ ป คื อ งาน ิ จั ย เรื่ อ ง “ปรากฏการณ์ โ ย าอดี ต ยุ ค ดิ จิ ทั ล ในละคร
‘บุพเพ ันนิ า ’” ต้องการ ึก าค าม มายของพื้นที่เชิงจินตนาการในจิต านึกของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครง ร้างค ามรู้ ึกอันเป็นค าม มายเชิงอารมณ์และประ บการณ์ที่เชื่อมโยงค ามรู้ ึกนึกคิดเกี่ย กับอดีตและ
ค่านิยมของผู้ชมละครโทรทั น์ไทยในปัจจุบันผ่านละครโทรทั น์ซึ่งถือเป็นรูปแบบ นึ่งของการแ ง าค าม
บันเทิงในยุคดิจิทัลตามกรอบแน คิดการโ ย าอดีต และค ามทรงจา ึก า ด้ ยการ ิจัยด้ ย ิธี ิทยาเล่าเรื่อง
จากผู้มี ่ นร่ มในการ ร้าง รรค์และผู้ชมละครโทรทั น์เรื่องบุพเพ ันนิ า จาน น 10 คน โดยมี ัตถุประ งค์
เพื่อ ึก าปรากฏการณ์โ ย าอดีตถึงยุคกรุง รีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองและค าม ัมพันธ์เชื่อมโยงต่อบริบทอารมณ์
ค ามรู้ ึกของผู้คนใน ังคมปัจจุบันใน3 มิติ ได้แก่ประเภทของอารมณ์ค ามรู้ ึก ภาพ ะท้อนอดีต และผลต่อ
ค ามเชื่อเกี่ย กับค ามทรงจาในอดีตผ่านจินตนาการ ค ามใฝ่ฝัน และอัตลัก ณ์ของผู้คนใน ังคมไทย
จากการ ึก าพบ ่าผู้ชมละครโทรทั น์เรื่องบุพเพ ันนิ า คัด รร ต่อรอง และเลือกนาเ นอค าม
จริงบาง ่ นเกี่ย กับค ามทรงจาในอดีตทั้งการเลือกจาและเลือกลืมประ บการณ์ในอดีตทั้งในระดับปัจเจก
บุคคลและในระดับ ังคม เมื่อผู้ชมเกิดการขัดแย้ง รือไม่ลงรอยกั นขององค์ค ามคิดระ ่างค ามเชื่อเดิมกับ
ลักฐานข้อเท็จจริงทางประ ัติ า ตร์จะมี ิธีจัดการ 3 แน ทาง ได้แก่ 1. พยายามเปลี่ยนแปลงค ามเชื่อ
ทั นคติที่ไม่ลงรอย 2. พยายาม ักล้างค ามน่าเชื่อถือของแ ล่งข้อมูลเพื่อยืนกรานค ามเชื่อเดิม และ 3.
พยายามลืม รือลดค าม าคัญที่ไม่ลงรอยกันโดยปฏิเ ธ ่าละครกับประ ัติ า ตร์ไม่มี ่ นเกี่ย ข้องกันเพื่อยึด
มั่นอยู่กับค ามเชื่อเป็นการเอนเอียงทางค ามรู้ ึกที่คนใน ังคมพยายามที่จะ ืบ าและตีค าม มายข้อมูล
เกี่ย กับตนเอง ยืนยันภาพพจน์ และการเพิ่มคุณค่าในตนเอง อันเป็นผลมาจาก ิกฤตอัตลัก ณ์ของผู้ คนใน
ังคมที่กาลังแ ง าตั ตนและค ามเป็นไทยด้ ยการ “ฟื้นอดีต” ใ ้แก่ผู้คนใน ังคมทั้งนี้เพื่อเป็นการช่ ย
เยีย ยา ิกฤตอัตลัก ณ์ของผู้คนใน ังคมปัจจุบัน.
ผ . พ.ต.ท. ดร.พิช าล พันธุ์ ัฒนา ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ มรรถนะ
ในการทางานของพนักงาน อบ น ญิงในจั ง ัด กรุงเทพม านคร มีเนื้ อ าโดย รุ ปคือ การ ิจั ยมี
ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าอิทธิพลของค ามรู้ด้านกฎ มาย ทัก ะในการประนีประนอม และค าม ามารถในการ
ใ ้บริการที่มีต่อ มรรถนะในการทางานของพนักงาน อบ น ญิง ในจัง ัดกรุงเทพม านคร ใช้ระเบียบ
ิธีการ ิจัยเชิงปริมาณ แบบ อบถามเก็บข้อมูลพนักงาน อบ น ญิงจาน น 134 ราย ิเคราะ ์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคการ ิเคราะ ์พ ุแบบเชิงชั้น ผลการ ิจัยพบ ่า ปัจจัยองค์ประกอบด้านการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
การนาค ามรู้กฎ มายใช้แก้ปัญ าได้ ค ามร ดเร็ ที่ได้รับบริการ ค าม ะด กในการติดต่อ และข้อมูลที่ได้รับ
แนะนามีค ามชัดเจนมีอิทธิพลต่อ มรรถนะในการทางานของพนักงาน อบ นร้อยละ 44.8
นาง า ภัคจุฑานันท์ มมุ่ง, อาจารย์ณฐมน ืบซุย, อาจารย์ณภัทร เตีย ิไล, นาง า ยามี ล๊ะ
เ าะ ะ และ นาง า เจนจิรา ม่ งก่า ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรม 20 พัก 1 ต่อค าม

ช
แข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ แขน ขา และล าตั ในนั ก ึ ก าม า ิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า น มเด็ จ เจ้ า พระยา
กรุงเทพม านคร มีเนื้อ าโดย รุปคือ การ ิจัยกึ่งทดลองนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าผลของโปรแกรมการ 20
พัก 1 ต่อค ามแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขาและลาตั ในนัก ึก าม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มตั อย่างเป็นเพ ญิง มี BMI ตั้งแต่ 18-22.9 กก./ตร.ม. จาน น 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ค บคุมกลุ่ มละ 30 คน กลุ่ มทดลองได้รั บ โปรแกรม 20 พัก 1 ที่พัฒ นาขึ้นโดยประยุ กต์แน คิดการรั บรู้
ค าม ามารถตนเอง ระยะเ ลาการทดลอง 10 ัปดา ์ โดยมีการจัดกิจกรรมการทดลองทั้ง มด 3 ครั้ง กลุ่ม
ค บคุมได้รับการ อนตามปกติของม า ิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ร บร มข้อมูล ได้แก่ แบบ อบถามข้อมูลทั่ ไป
แบบทด อบ มรรถภาพทางกาย ิเคราะ ์ข้อมูลด้ ย ถิติเชิงพรรณนาและทด อบ มมติฐานการ ิจัยด้ ย ถิติ
Paired sample t-test และ Independent t-test
ผลการ ิจัยพบ ่า กลุ่มทดลองทุกคนเป็นเพ ญิง อายุเฉลี่ ย 20.2 ปี มีดัชนีม ลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
่ นใ ญ่ไม่มีโรคประจาตั ภาย ลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนค ามค ามแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา
และลาตั มากก ่าก่อนการทดลองและมากก ่ากลุ่มค บคุมอย่างมีนัย าคัญ (p<0.001) ดังนั้น โปรแกรม
ประยุกต์นี้จึง ามารถนาไปใช้กับกลุ่มนัก ึก าในม า ิทยาลัยอื่นๆ ได้
นายอาทิตย์ ุโขทัย, ผ .ธน ักดิ์ ายจาปา และ ผ . ร ลัญช์ โรจนพล ได้นาเ นอบทค าม ิจัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ู่ค ามเป็นเมืองที่มีผลกระทบต่อบทบาทของกานันผู้ใ ญ่บ้านในพื้นที่อาเภอพระ
ประแดง จัง ัด มุทรปราการ มีเนื้อ าโดย รุปคือ การ ิจัยครั้งนี้ มี ัตถุประ งค์เพื่อ (1) ึก าปัจจัยที่
ก่อใ ้เกิดการเปลี่ยนแปลง ู่ค ามเป็นเมืองในอาเภอพระประแดง จัง ัด มุทรปราการ (2) ึก าผลกระทบ
ของการเปลี่ ย นแปลง ู่ ค ามเป็ น เมืองที่มีต่อบทบาทของกานั นผู้ ใ ญ่บ้านในอาเภอพระประแดง จัง ัด
มุทรปราการ (3) เ นอแนะแน ทางการปรับเปลี่ยนบทบาทของกานันผู้ใ ญ่บ้านในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ู่ค ามเป็นเมือง โดยการ ิจัยนี้เก็บร บร มข้อมูลจากเอก ารและ ัมภา ณ์ผู้ใ ้ข้อมูล าคัญประกอบด้ ย
นายอาเภอพระประแดง ปลัดองค์การบริ าร ่ นตาบล นายกองค์การบริ าร ่ นตาบล กานัน ผู้ใ ญ่บ้า น
อดีตกานัน อดีตผู้ใ ญ่บ้านและประชาชน ร ม 21 คน จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มา ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการ ิจัยพบ ่า (1) การเปลี่ยนแปลง ู่ค ามเป็นเมืองในอาเภอพระประแดง จัง ัด มุทรปราการ
เป็นผลมาจากค ามเป็นเมืองของกรุงเทพม านครที่มีการขยายตั ู่พื้นที่ปริ มณฑล ่งผลใ ้ชุมชนดั้งเดิมเริ่ม
เปลี่ยนเป็นชุมชน มู่บ้านจัด รรและตึก ูง พื้นที่เก ตรกรรมเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุต า กรรม และมีการย้ายถิ่นฐาน
ของประชาชนต่างถิ่นเข้ามาเป็นผู้อยู่อา ัยกลุ่มใ ม่ในอาเภอพระประแดงอย่างต่อเนื่อง (2) การเปลี่ยนแปลง ู่
ค ามเป็นเมืองในอาเภอพระประแดง จัง ัด มุทรปราการ ่งผลใ ้เกิดการทับซ้อนของอานาจ น้าที่ในการดูแล
พื้นที่ ทั้งการทับซ้อนและระ ่าง น่ ยงานรัฐด้ ยกันเอง และการทับซ้อนระ ่าง ิทธิ ่ นบุคคลกับ น่ ยงานรัฐ
่งผลใ ้บทบาทและอานาจ น้าที่ของกานันผู้ใ ญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลัก ณะปกครองท้ องที่ถูกลดทอนลง
เช่น อานาจเกี่ย กับการทะเบียนต่าง ๆ งานทะเบียนรา ฎรเกี่ย กับการแจ้งคนเกิด คนย้าย คนตาย อานาจ การ
จัดเก็บภา ีอากร เป็นต้น ใ ้ น่ ยงานราชการในพื้นที่ อาเภอ ทา น้าที่แทน ในรา ปี พ. .2542 จัดตั้งองค์การ
บริ าร ่ นตาบล ทาใ ้อานาจ น้ าที่ของกานันผู้ ใ ญ่บ้ านลดทอนลง (3) กานันผู้ใ ญ่บ้านค รปรับเปลี่ ยน
รูปแบบการทางานใ ้ อดรับกับค ามเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เช่น การนาเทคโนโลยีและ ื่อ ังคมออนไลน์มาใช้
เป็นช่องทางในการติดต่อ ื่อ าร รือประ านงานกับประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนคณะวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียน สาขาวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จานวน 206 คน
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า (1)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง คิดเป็นร้อยละ 82.52 อายุระหว่าง 16-17 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.46
เป็นสาขาวิชาคหกรรม คิดเป็นร้อยละ 99.03 ในระดับชั้น ปวช.2 คิดเป็นร้อยละ 30.10 (2) ความพึงพอใจของ
นักเรียนสาขาวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.02
หากวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านครูผู้สอน ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในข้อครูให้โอกาสนักเรียนซักถาม
ปัญหา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านความรู้และสิ่งแวดล้อม ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในข้อความ
สว่าง (ไฟฟ้า แสงสว่าง) อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 และด้านผู้เรียน ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดใน
ข้อความรู้จากวิชานี้สามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย b 4.29
คาสาคัญ: ศึกษาความพึงพอใจ/ การจัดการเรียนการสอน
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Abstract
The objectives of this research were to study the satisfaction of teaching and learning
the management of English for Home Economic students at Ubon Ratchathani Vocational
College. There was 206 home economic students answered the research questionnaire.
The methods used to identify the teaching and learning satisfaction of the respondents were
percentage, mean, standard deviation.
The results showed that most respondents were female, 82.52%, aged between 16-17
years, accounting for 51
hani Vocational College found that the overall was high level (x ̅= 4.02). Most of the teachers
were satisfied with the problem, the average was 4.19 on knowledge and environment. Most
of the respondents were satisfied with the brightness (lighting) at the high level (x ̅= 4.10). Most
of the respondents were satisfied with the knowledge they gained from vocational education.
Keywords: Satisfaction/ Teaching and Learning

บทนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เป็นหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยียุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อผลิตกาลังคนเป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ความชานาญในทักษะวิชาชีพได้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545) มีส่วนประกอบทางวิชาการ 3 ส่วน คือ หมวดวิชาสามัญ หมวด
วิชาชีพ และหมวดวิชารายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับประกอบอาหาร (2000-1223) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพ
ซึ่งเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับประกอบอาหาร (2000-1223) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทั ก ษะ
พื้น ฐาน มีความรั ก และศรั ทธาในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จากความมุ่งหมายของการเรี ย น ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะและประสบการณ์ ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นาไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเลือกวิถีการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับงาน สร้างความเจริญต่อชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,2529)
ผู้ เรี ย นที่เข้ามาเรี ย นสาขาอาชีพด้าน วิช าคหกรรม เป็นผู้ ที่ส ถานศึกษาไม่ส ามารถคัดเลื อกได้ และ
ส่วนมากจะไม่ได้ตั้งใจมาเรียนเนื่องจากได้รับการปลูกฝังว่า อาชีพอาหารและการบริการเป็นงานที่ไร้เกียรติ
ลาบาก ไม่มีโอกาสร่ารวย ปัจจุบันค่านิยมในการประกอบอาชีพ คือ การทางานในสานักงานโรงงาน ฯลฯ มี
รายได้เป็นรายเดือน การออกไปประกอบอาชีพอิสระมีน้อยลง รวมทั้งอาชีพด้านการส่งเสริมซึ่งเป็ น อาชีพ
เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชน ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาจะมีความสนใจและตั้งใจเรียนน้อย มี
ปัญหาการขาดเรียน (ข.ร.) เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียน ทาให้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ซ้าซากจาเจ การประเมินผลที่มุ่งแต่ผลสัมฤทธิ์เฉพาะคะแนนสอบ มักสร้างความเบื่อหน่ายต่อผู้เรียนทา
ให้ไม่อยากเข้าเรียน จากการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับประกอบอาหาร (2000-1223)ภาคเรียน
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ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่ามีผู้ขาดเรียน เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด เป็นจานวนร้อยละ 10 ของ
จานวนผู้เรียนทั้ง 1 ภาคเรียน ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ อ่อน อ่อนมาก และไม่ผ่าน
เกณฑ์ (ระดับคะแนน 2, 1.5, 1และ 0) เกินร้อยละ 50 ของจานวนผู้เรียน ผู้สอนจึงได้ปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทา จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการประเมินผลตามสภาพจริง แล้วรวบรวม
เป็ น เอกสารประกอบการสอน ทดลองใช้ กั บ ผู้ เ รี ย นชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 1 ที่ เ รี ย นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษสาหรับประกอบอาหาร (2000-1223) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อนามาปรับปรุงใช้
กับผู้เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (สุมาลี ชัยเจริญ, 2547)
ดังนี้ จึงจาเป็นต้องทาการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อนา
ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการ แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษของนักเรียนคณะวิชาคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
คณะวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย และมีวิธีการวิจัยดังนี้
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน คณะวิชาคหกรรม ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี โดยมีจานวนประชากร 400 คน ดังนั้นจึงทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางคานวณของ
เครซีแ่ ละมอร์แกน ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 196 คน แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสูงสุด ผู้วิจัยทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 206 คน จากการเก็บตัวอย่างของนักเรียนคณะวิชาคหกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนคณะวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Checkist)
ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนคณะวิชาคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีลักษณะข้อคาถามแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Ratting Scale) ได้แก่ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และกาหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด,2535)
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
1.00-1.50
น้อยที่สุด
1.51-2.50
น้อย
2.51-3.50
ปานกลาง
3.51-4.50
มาก
4.51-5.50
มากที่สุด
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การเก็บรักษาข้อมูล ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและ
แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง URL หรือ สแกนผ่าน QR code
สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าความถี่(Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย(𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนคณะ
วิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ตัวแปร
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
เพศ
-ชาย
-หญิง
อายุ
-ต่ากว่า 15 ปี
- 16 - 17 ปี
-18 – 19 ปี
-20 ปีขึ้นไป
สาขาวิชา
-ออกแบบแฟชั่น
-อาหารและโภชนาการ
-คหกรรมศาสตร์
ระดับชั้น
-ปวช.1
-ปวช.2
-ปวช.3
-ปวส. 1
-ปวส.2

จานวน
206

ร้อยละ
100

36
170

17.48
82.52

2
106
68
30

0.97
51.46
33.01
14.56

204
2

99.03
0.97

47
62
44
29
24

22.82
30.10
21.36
14.08
11.65

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง คิดเป็น
ร้อยละ 82.52 อายุระหว่าง 16-17 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.46 เป็นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คิดเป็นร้อย
ละ 99.03 ในระดับชั้น ปวช.2 คิดเป็นร้อยละ 30.10
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ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจการจั ดการเรี ยนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนคณะวิชา
คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ
การแปลความหมาย
ของนักเรียนคณะวิชา คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
S.D. ความหมาย
̅
𝒙
1. ด้านครูผู้สอน
1.1 ครูมีการเตรียมการสอน
4.15 0.77
มาก
1.2 ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
4.19 0.80
มาก
1.3 ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
3.99 0.86
มาก
1.4 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
3.92 0.86
มาก
1.5 ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู
3.94 0.87
มาก
1.6 ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน
4.13 0.86
มาก
1.7 ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การทางานกลุ่ม โครงงาน จับคู่
4.06 0.82
มาก
ฯลฯ)
1.8 ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น 4.08
0.81
มาก
ๆ
1.9 ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.99 0.89
มาก
1.10 ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทางานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียน
3.87 0.91
มาก
บ่อย ๆ
1.11 ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
4.06 0.80
มาก
1.12 ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม
4.13 0.82
มาก
1.13 ครูตั้งใจสอน ให้คาแนะนานักเรียนในการทากิจกรรม
4.05 0.66
มาก
2. ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
2.1 การจัดสภาพห้องเรียน
3.80 0.77
มาก
2.2 ขนาดของห้องเรียน
3.90 0.72
มาก
2.3 โสตทัศนูปกรณ์
3.81 0.72
มาก
2.4 ความสว่าง (ไฟฟ้า แสงสว่าง )
4.10 0.74
มาก
2.5 บรรยากาศ (แสง ,กลิ่น)
3.74 0.88
มาก
2.6 เอกสารประกอบการเรียน
3.98 0.77
มาก
2.7 ด้านอุปกรณ์
3.98 0.62
มาก
3. ด้านผู้เรียน
3.1 นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า
3.90 0.85
มาก
3.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
3.83 0.84
มาก
3.3 นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
4.06 0.83
มาก
3.4 กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน
4.03 0.87
มาก
3.5 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
4.02 0.93
มาก
3.6 นักเรียนชอบเรียนวิชานี้
4.06 0.88
มาก
3.7 นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้
4.03 0.85
มาก
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ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ
การแปลความหมาย
ของนักเรียนคณะวิชา คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
S.D. ความหมาย
̅
𝒙
3.8 นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4.21 0.78
มาก
3.9 ความรู้จากวิชานี้สามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพได้
4.29 0.72
มาก
3.10 นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
4.15 0.91
มาก
3.11ด้านผู้เรียน
4.06 0.69
มาก
ภาพรวม
4.02 0.59
มาก
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนคณะวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพบว่า อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 หาก
วิเคราะห์เป็นด้าน พบว่า ด้านครูผู้สอน ได้รับความพึงพอใจ ระดับมาก ในข้อครูให้โอกาสนักเรียนซักถาม
ปั ญหา อยู่ ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ย 4.19 ด้านความรู้ และสิ่ งแวดล้อม ได้รับ ความพึงพอใจ ระดับมาก ใน
ข้อความสว่าง (ไฟฟ้า แสงสว่าง ) อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 และด้านผู้เรียน ได้รับความพึงพอใจ ระดับ
มาก ในข้อความรู้จากวิชานี้สามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.29

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนคณะวิชาค
หกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง คิดเป็น ร้อยละ
82.52 อายุระหว่าง 16-17 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.46 เป็นสาขาวิชาคหกรรม คิดเป็นร้อยละ 99.03 ในระดับชั้น
ปวช.2 คิดเป็นร้อยละ 30.10 พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 หากวิเคราะห์เป็นรายด้าน
พบว่า ด้านครูผู้สอน ได้รับความพึงพอใจ ระดับมาก ในข้อครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านความรู้และสิ่งแวดล้อม ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในข้อความสว่าง (ไฟฟ้า แสงสว่าง )
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 และด้านผู้เรียน ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในข้อความรู้จากวิชานี้สามารถ
นาไปประกอบเป็นอาชีพได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 ทั้งนี้เนื่องมาจากความพึงพอใจของนักเรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจการจัดการสอนของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก และรายด้านอยู่ในระดับ มาก จานวน 5 ด้าน ระดับปานกลางจานวน 1 ด้าน ด้านระดับมากเรียง
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลิกภาพของครูผู้สอน
ด้านการประเมินผล และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน และด้านที่อยู่ระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดบริการ
ของวิทยาลัย (จารุวรรณ เทวกุล,2555)
จากการศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนคณะวิชาคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง คิดเป็น
ร้อยละ 82.52 และเพศชาย มีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 17.48 ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียน
คณะวิช าคหกรรม วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาอุบ ลราชธานี มีเพศหญิง มากกว่า เพศชาย มีความสอดคล้ องกับ
การศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง ร้อยละ
61.88 มีมากกว่าเพศชาย และเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 1 มากที่สุด ร้อยละ 33.70 รองลงมา
เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 23.76 (อนงค์ ทองเรือง,2559)
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนสาขาวิชาคหกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจาแนกตาม
ระดับชั้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดับชั้ น ปวช.2 คิดเป็นร้อยละ 30.10 หากวิเคราะห์เป็น
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รายระดับชั้น ดังนี้ ระดับชั้น ปวช.1 คิดเป็นร้อยละ 22.82 ระดับ ปวช.3 คิดเป็นร้อยละ 21.36 ระดับ ปวส.1
คิดเป็นร้อยละ 14.08 และระดับ ปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 11.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับ ปวช. มากกว่าระดับ ปวส. สอดคล้องกับ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช. มีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษามากกว่าผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส. ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน
นักเรียนชายมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมมากกว่านักเรียนเพศหญิงเฉพาะด้านการบริหาร ส่วนด้ านอื่น ๆ
นักเรียนทั้งชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมไม่ต่างกัน และนักเรียนที่เรียนในสาขาการตลาดมี
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมด้านครูและบุคลลากรทางการศึกษามากกว่านักเรียนที่เรียนสาขาคอมพิวเตอร์
ส่วนนักเรียนที่เรียนสาขาอื่นๆ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน (ศิริรัตน์ จวนแจ้ง,2551)
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การศึกษาวิจัย ครั้ งนี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการศึกษาหลั กสู ตรคหกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต (อาหารและ
โภชนาการ) คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ทุกท่าน ที่ให้คาปรึกษา คาแนะนาเกี่ยวรายละเอียดต่างๆ ในการทาวิจัยครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546).
จารุวรรณ เทวกุล.(2555). ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
ประเภทวิชาพาณิขยกรรม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา.หลักสูตร
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2521). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, หน่วยที่ 115.
กรุงเทพฯ: สหมิตร.
บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. อภิชาตการพิมพ์, มหาสารคาม.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา.มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ศิริรัตน์ จวนแจ้ง.(2551). ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
สุมาลี ชัยเจริญ. (2547). การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อนงค์ ทองเรือง.(2559). ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ โดยการประยุกต์หลักทฤษฎีรวมกับการสอนฝึก
ปฏิบัติการ กรณีศึกษา บทเรียน หลักการออกแบบด้วยการใช้โปรแกรม
Adobe Illustrator
The Development of Practice Teaching by Applying the Integration of Theory and
Practice Teaching: The Case Study of Design Lessons and Principles with Adobe Illustrator
ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข1*
(Prapawis Panassapsuk)

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้มาซึ่งวิธีการสอนในรายวิชาที่ฝึ กปฏิบัติของผู้ ส อน รวมถึงเพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะและการเรียนทฤษฎีในรายวิชาเชิงปฏิบัติการ และเพื่อนาวิธีการสอนที่ได้จากการวิจัยไป
เป็นแนวทางในการออกแบบการสอนหรือเอกสารประกอบการสอนของผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการ โดยมี
กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สารองค์ ก าร คณะวิ ท ยาการจั ด การ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ต้นแบบเอกสารประกอบการสอน แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและแบบประเมิน
ความคิดรวบยอดของผู้สอน แนวทางการวิจัยนี้ เริ่มต้นจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สร้างเป็นคู่มือการ
สอนที่ประกอบด้วยเนื้อหาและวิธีการสอนทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านการออกแบบ โดยในการกาหนด
กระบวนการออกแบบระบบของซีลและกาสโกว ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงาน
ตามที่กาหนดได้ แต่ไม่ส ามารถทาได้ตามเวลาที่กาหนด รวมถึงผู้ เรี ย นสามารถใช้ทฤษฎีประกอบกับการ
ออกแบบงานได้ พร้ อมทั้งสามารถอธิบายที่มาของการออกแบบ เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์การวิจัย
วิธีการสอนของผู้สอนควรมีการอธิบายทฤษฎีให้ผู้เรียนก่อนการฝึกปฏิบัติ เนื้อหาควรแบ่งการนาเสนอเป็น 2
ส่วน ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในการออกแบบร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีซึ่งสะท้อนผ่านผลงานของ
ผู้เรียน อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนผู้สอนอธิบายทฤษฎีให้แก่ผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มการฝึกปฏิบัติ และสาหรับ
การอธิบายขั้นตอนของเอกสารประกอบการสอนนั้นไม่ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมาก ควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
คาสาคัญ : การสอนเชิงปฏิบัติการ/ การทาคู่มือการสอน/ การพัฒนาทักษะผู้เรียน
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Abstract
The objectives of this research were to acquire a teaching method in a course taught
by the instructor, to develop students’ skills and learning in theories under a practical course,
and to apply the teaching method as a guideline to design teaching method or develop
handout for a practical course. The sample of this study consisted of students in Public
Relations and Organizational Communication Program, Faculty of Management Science. The
research instruments were the model of the handout, expert interview, and instructor’s
evaluation scale. The methodology of this research was conducted by exploring and analyzing
related data, developing a teaching handbook that contains content, teaching methods, and
practical principles in design. The design process was determined based on Seels & amp;
Glasgow’s model. The results of this study indicated that students could use software to
produce prescribed work. However, they could not do the work on time. Learners could apply
the theory to support the design work and explain the design origin. When compared to
research objectives, teaching methods of the instructor should be explained in theory to
learners before the real practice. The content should be divided into 2 parts. Learners could
develop design skills along with applying the theory reflected through their work. In teaching
management, an instructor explained the theory to students before starting the real practice.
The handout should not be explained in detail but learners should be given an opportunity
to learn by themselves in the class for enhancing self-learning.
Keywords: Practice Teaching/ Teaching Handout Preparation/ Developing Learner Skills

บทนา
การเรี ย นการสอนในหลั กสู ตรการศึ ก ษาปั จ จุบั น มีทั้งที่เป็น การสอนภาคบรรยายและการสอน
ภาคปฏิบัติ ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้ มีกรอบการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) ซึ่งต้อง
กาหนดให้ชัดเจนว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีการเรียนการสอนในหัวข้อใด ซึ่งในการเรียนการสอนภาคบรรยายนั้น
การออกแบบการสอนอาจจะไม่มีความยุ่งยากในการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน แต่สาหรับ
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ นอกจากจะมีการบรรยายถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังต้องอธิบายการใช้ซอฟต์แวร์
ปฏิบัติการหรือเครื่ องมือต่างๆ ทาให้ผู้สอนต้องออกแบบการเรีย นการสอนที่ซับซ้อนขึ้นและต้องใส่ ใจกับ
รายละเอียดการสอนในหลายๆ ด้าน
ในการเรี ยนภาคปฏิบั ติ จะมีปั จจั ยแวดล้ อมการเรี ยนการสอนเสมอ เช่น ทักษะของผู้ เรี ยนที่มีความ
แตกต่างกัน ความสนใจของผู้เรียน ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและเวลาในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง
ซึ่งส่งผลให้ผู้สอนต้องมีการปรับรูปแบบการสอนให้มีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของชั้นเรียน ดังนั้น การ
จะสร้างสื่อการสอนหรือเอกสารประกอบการสอนนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการถ่ ายทอด
ความรู้หรือการอธิบายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อการสอนหรือเอกสารประกอบการสอนนั้น
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สาหรับการเรียนนั้น ผู้เรียนจาเป็นต้องเรียนรู้หลักการทฤษฎีและนาไปปฏิบัติ ซึ่งจะปฏิบัติได้ต้องมี
ทักษะ การเรียนรู้ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้ภาษา การใช้ภาพประกอบ การอธิบายภาพ
เป็นต้น ดังนั้น การสอนที่ ต้องมีการฝึกทักษะโดยใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ที่มีจุดประสงค์ในการเรียน คือ ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะและมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปที่เป็นพื้นฐานในการทางานในสายนิ เ ทศ
ศาสตร์ ซึ่งในการสอนปัจจุบันพบว่า คู่มือหรือเอกสารการสอนต่างๆ จะเน้นการสอนให้ฝึกการใช้งานซอฟต์แวร์
เป็นหลัก แต่ในการสอนจริงนั้น ผู้สอนจะต้องแทรกเนื้อหาทฤษฎี พื้นฐานแนวคิดให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และสามารถพัฒนาทักษะในการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ด้วย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยภายใต้การเรียนการสอนกลุ่มรายวิชา ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ใน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดอยู่ในกลุ่มวิชาแกนซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทฤษฎีทางศิลปะ
ขณะเดียวกันก็พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการออกแบบสร้างงานศิลปะด้วยซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ เพื่อนาทักษะ
ไปใช้ต่อในการเรียนระดับสูงขึ้นหรือสร้างสรรค์งานในกิจกรรมต่างๆ แม้ว่าในการเรียนนั้นจะมีซอฟต์แวร์ให้ฝึก
ปฏิบัติมากมาย แต่ด้วยพื้นฐานของนั กศึกษานิเทศศาสตร์ซึ่งควรมีพื้นฐานการใช้ซอฟต์แวร์ ที่หลากหลาย
ดังนั้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนก็จะต้องมีการทาเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสมกับ
หัวข้อที่เรียนเป็นลาดับ
การสอนนี้ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ Adobe Illustrator ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานใน
การทางานด้านการออกแบบสื่อ และในการออกแบบสื่อนั้นผู้เรียนจาเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีด้าน
ศิลปะประกอบด้วย ดังนั้น การพัฒนาเอกสารการสอนในภาคปฏิบัติ พร้อมกับการสอนทฤษฎีจึงมีความสาคัญ
โดยในการเรียนการสอนผู้สอนจาเป็นจะต้องถ่ายทอดทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะในการออกแบบ
โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ซึ่งจากการที่ศึกษาตาราและคู่มือการใช้โปรแกรมพบว่า ยังขาดการ
เชื่อมโยงการฝึกทักษะและการเชื่อมโยงทฤษฎีเข้า กับการปฏิบัติ ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงต้องการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เกิดเป็นต้นแบบในการสอนภาคปฏิบัติที่จะสามารถอธิบายทฤษฎีและให้การฝึกปฏิบัติควบคู่กัน
ทั้งนี้ มัลลิกา ชุมทอง ได้อธิบายถึงความสาคัญของโปรแกรม Illustrator ต่อการสร้างสรรค์สื่อไว้ว่า
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือเว็คเตอร์และยังสามารถรวมภาพกราฟิกทั้งแบบ
เวคเตอร์ และแบบบิ ตแมพเข้าด้ว ยกัน ให้ เป็นงานกราฟิกที่มีทั้งภาพเป็ นเส้นที่คมชัดและมีเอฟเฟ็กต์สีสัน
สวยงาม สามารถสร้างภาพโดยเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าเหมือนจิตรกรที่เขียนภาพลงบนผืนผ้าใบ โดยใน
Illustrator จะมีทั้งปากกา พู่กัน ดินสอ และอุปกรณ์วาดภาพอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการทางานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเราสามารถนามาสร้างงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ งานสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา โบรชัวร์
นามบัตรหรือนิตยสาร เรียกได้ว่า งานสิ่งพิมพ์ทุกชนิดที่ต้องการความคมชัด หรืองานทางด้านการสร้างการ์ตูน
2 มิติหรืองานเว็บไซต์เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการสอนในรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติของผู้สอน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและการเรียนทฤษฎีในรายวิชาเชิงปฏิบัติการ
3. เพื่อนาวิธีการสอนที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการออกแบบการสอนหรือเอกสารประกอบการ
สอนของผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการ
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ขอบเขตของการวิจัย
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์แ ละการสื่ อ สารองค์ ก าร ชั้ น ปี ที่ 1 คณะวิ ท ยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเมษายน 2561

กรอบแนวความคิดและวิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาทฤษฎีด้านศิลปะ, การ
ออกแบบ ฯลฯ เพื่อให้ได้ข้อมูล
สร้างแบบฟอร์มการสัมภาษณ์
2. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ด้านการสอน
ภาคปฏิบัติในเรื่องศิลปะ, การ
ออกแบบ ฯลฯ เพื่อให้ได้
แนวทางในการสอน

การออกแบบ และพัฒนา
1. ออกแบบเนื้อหาและวิธีการสอน
2. ทดลองใช้กับกลุ่มทดลองครั้งที่ 1
3. ประเมินผล ครั้งที่ 1
สรุปผล และการนาไปใช้จริง
1. พัฒนาเนื้อหาและวิธีการสอน
2. ทดลองใช้กับกลุ่มทดลองครั้งที่ 2
3. ประเมินผล
4. สรุปผล

ภาพที่ 1 รูปภาพของกรอบแนวคิดและวิธีดาเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ โดยการประยุกต์หลักทฤษฎีรวมกับ การสอน
ฝึกปฏิบัติการ กรณีศึกษา บทเรียน หลักการออกแบบด้วยการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เป็นการ
วิจัยในรูปแบบ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ประการ
แรกคือ เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการสอนในรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติของผู้ สอน เนื่องจากการสอนปฏิบัติให้กับผู้เรียนนั้น
ผู้สอนสามารถทาได้หลายวิธี ซึ่งการวิจัยนี้มุ่งหาวิธีที่เหมาะสมมากที่สุดกับกลุ่มเป้าหมาย ประการที่สอง
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและการเรียนทฤษฎีในรายวิชาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นทีทราบกันดีว่า การถ่ายทอด
ความรู้ ให้ กับ นั ก ศึ ก ษานอกจากจะสอนทั ก ษะการใช้ซ อฟต์แวร์แล้ ว การถ่ายทอดหลั ก ทฤษฎี เ พื่ อใช้ เ ป็ น
แกนกลางในการคิดหรือสร้างสรรค์งานก็มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีแนวทางที่จะ
ถ่ายทอดทฤษฎีพร้อมกับการฝึกทักษะไปพร้อมกัน และประการที่สาม เพื่อนาวิธี การสอนที่ได้จากการวิจัยไป
เป็นแนวทางในการออกแบบการสอนหรือเอกสารประกอบการสอนของผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพการสอนของผู้สอน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ต้ น แบบเอกสารประกอบการสอน บทเรี ย น หลั ก การออกแบบด้ ว ยการใช้ โ ปรแกรม Adobe
Illustrator
2. แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนปฏิบัติการ
3. แบบประเมินด้านความคิดรวบยอด (Concept Test) การประเมินปฏิบัติ (Performance
Assessment)

แนวทางการวิจัย และการสร้างเครื่องมือการวิจัย
แนวทางการวิจัยนี้ เริ่มต้นจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างเป็นคู่มือการสอนที่ประกอบด้วย
เนื้อหาและวิธีการสอนทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านการออกแบบ โดยรูปแบบในการออกแบบกระบวนการ
ออกแบบระบบของซีลและกาสโกว (Seels, Barbara & Zita, Glasglow, 1990) ดังแผนภูมิ

Design

- Internet
-

Adobe Illustrator

Development

Adobe Illustrator

Implementation

Evaluation

ภาพที่ 2 แสดงระแบบในการออกแบบกระบวนการออกแบบระบบของซีลและกาสโกว
(Seels, Barbara & Zita, Glasglow, 1990)
ต้นแบบเอกสารประกอบการสอนนี้มีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติการ และเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
ของผู้เรียน ลักษณะภาษาในการสื่อสารจึงเป็นแบบการอธิ บายความร่วมกับภาพประกอบ โดยภาพประกอบ
นั้นทาหน้าที่ 2 ลักษณะคือ แสดงตัวอย่างให้ผู้เรียนเห็น และเป็นภาพประกอบการอธิบายตามขั้นตอน โดยการ
ออกแบบคู่มือปฏิบัติการอาศัยขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ 3 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 สร้างแรงดึงดูดให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความสนใจในสิ่งพิมพ์
ผู้สอนได้ออกแบบเอกสารประกอบการสอนนี้ให้มีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติการ กาหนดให้สิ่งพิมพ์นี้มี
บุคลิกภาพที่สามารถสื่อสารกระชับชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย โดยแบ่งการสื่อสารเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของทฤษฎี
ที่ใช้ภาษาในการสื่อสารแบบอธิบายความ และส่วนของการอธิบายกระบวนการปฏิบัติ ใช้การการสื่อสารแบบ
อธิบายตามขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ สาหรับกลุ่มเป้าหมายนั้น กาหนดเป็น ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานการใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator
ขั้นตอนที่ 2. การถ่ายทอดข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสารอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับผู้รับสื่อ
ผู้สอนกาหนดขนาดเอกสารประกอบการสอนนี้ที่ขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 ตัวอักษรทั้งหมดใช้ฟอนต์
TH_SarabunPSK เพื่อให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเป็นตัวอักษรที่มีความร่วม
สมัย ขนาดตัวอักษรใช้ขนาดมาตรฐานที่ 16 พอยท์เป็นหลัก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอ่านได้อย่างสบายตา
ขั้นตอนที่ 3. สร้างความประทับใจ ทาให้ข้อมูลที่สื่อสารเป็นที่จดจา
ขั้นตอนนี้สังเกตได้จากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ที่อ่านหรือรับข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์นั้นแล้ว สามารถ
จ าได้ ห รื อ อาจจ าเป็ น ภาพอี ก ทั้ ง สามารถน าเนื้ อ หาสาระไปใช้ ห รื อ ถ่ า ยทอดต่ อ ได้ อั น จะเป็ น สิ่ ง สะท้ อ น
ประสิทธิภาพการสื่อสารของของสิ่งพิมพ์นั้น
ต้นแบบเอกสารประกอบการสอนนี้ ถูกกาหนดให้มีลักษณะเป็น คู่มือปฏิบัติการ (Lab Manual) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นหนังสือที่เรียบเรียง หรือเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการ หรือวิชาที่มี การปฏิบัติ
ร่วมด้วย ดังนั้น เอกสารประกอบการสอนชุดนี้จะใช้ทดลองควบคู่กับการสอนปฏิบัติจริงในห้องเรียน และเป็น
การตัดมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย เนื้อหาในส่วนของการอธิบายขั้นตอนที่บรรจุในต้นแบบนี้ ผู้วิจัย
ได้ตัดออกเนือ่ งจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ก่อนหน้าแล้ว
เมื่อได้บทเรียนและเนื้อหาแล้ว จึงสร้างแบบสั มภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา หรือผู้มีประสบการณ์
ด้านการสอนปฏิบัติการภายใต้แนวทางการขอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเบื้องต้น หลังจากนั้นนาไป
ทดลองใช้และสรุปประเมินผลในครั้งที่ 1 โดยนาผลที่ได้กลับไปปรับปรุงและนากลับมาทดลองในกลุ่มที่ 2
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาทฤษฎีด้านศิลปะ, การ
ออกแบบ ฯลฯ เพื่อให้ได้ข้อมูล
สร้างแบบฟอร์มการสัมภาษณ์
2. สั ม ภาษณ์ อ าจารย์ ผู้ ส อนที่ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ า นก า รสอน
ภาคปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งศิ ล ปะ, การ
ออกแบบ ฯลฯ เพื่ อ ให้ ไ ด้
แนวทางในการสอน

การออกแบบ และพัฒนา
1. ออกแบบเนื้อหาและวิธีการสอน
2. ทดลองใช้กับกลุ่มทดลองครั้งที่ 1
3. ประเมินผล ครั้งที่ 1

5.
6.
7.
8.

สรุปผล และการนาไปใช้จริง
พัฒนาเนื้อหาและวิธีการสอน
ทดลองใช้กับกลุ่มทดลองครั้งที่ 2
ประเมินผล
สรุปผล

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงแนวทางการพัฒนาบทเรียน
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ในการประเมินบทเรียน จะอาศัยแบบประเมินความคิดรวบยอด และการประเมินการฝึกปฏิบัติของ
ผู้เรียนภายหลังสิ้นสุดการสอนในกลุ่มทดลองในแต่ละครั้ง โดยจะนาผลที่ได้จากการทดลองทั้ง 2 ครั้ง มา
เปรียบเทียบค่าคะแนนของผู้เรียน เป็นการประเมินชั้นเรียนที่อาศัยแนวทางของ Angelo และ Cross (1993)
ในการประเมินด้านความคิดรวบยอด (Concept Test) การประเมินปฏิบัติ (Performance Assessment)
โดยการสังเกตการณ์ในการประเมินดังกล่าว
ทั้ ง นี้ ในการสร้ า งแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย น จะเริ่ ม ต้ น จากการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรมของผู้เรียน ได้แก่ 1. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในซอฟต์แวร์ฯ ในการสร้างชิ้นงานพื้นฐานได้ และ
2. ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้ตามโจทย์ โดยมีกรอบทฤษฎีเป็นแกนความคิด
ซึ่งวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมนี้จะสะท้อนไปยังลักษณะการออกแบบบทเรียน ที่จะทาให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมที่ต้องการ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัยนั้น อาศัยการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้ในการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และการประเมินความคิดรวบยอด โดยประเมินจากการปฏิบัติงานผ่านโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยกาหนดแบบแผนโดยใช้
แผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design (ณัฐเขต สัจจะมโน 2554 : 70) คือ การออกแบบ
การให้ความรู้โดยมีการทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) จากนั้นจึงทาการเรียนการสอนจากบทเรีย นที่ได้
ออกแบบขึ้น หลังจากนั้นจึงทาแบบทดสอบหลังการเรียน (Posttest)
การวิเคราะห์ผลงานของกลุ่มทดลองจากต้นแบบบทเรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กาหนดไว้ดังนี้ 1. เมื่อกาหนดตัวอย่างให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ผู้เรียนสามารถ
ทาตามได้ภายในเวลา 10 นาที 2. เมื่อกาหนดเงื่อนไขให้ผู้เรียนสร้างสรรค์งาน ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งาน
ได้จากทฤษฎีและทักษะที่เรียนและฝึกปฏิบัติ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายงานที่ตนเองสร้างขึ้นได้อย่างมีหลักการ
หรือทฤษฎี
การวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนครั้งที่ 1 จากต้นแบบ A
การวิเคราะห์ผลงานกลุ่มทดลองตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 ผู้เรียนสามารถใช้ซอฟท์แวร์ในการ
สร้างงานตามที่กาหนดได้ แต่ไม่สามารถทาได้ตามกาหนดเวลา 10 นาที ซึ่งผู้สอนวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียน
พบว่า ผู้เรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถสร้างชิ้นงานตามสเกล (Scale) ได้ ในขณะที่ผู้เรียนอีกส่วนหนึ่งเลือกใช้สีที่
กาหนดให้ไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้สอนพิจารณาเห็นว่าปัญหาดังกล่าว เกิดจากประสบการณ์การออกแบบของผู้ เรียน
น้อยเกินไป ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
การวิเคราะห์ผลงานกลุ่มทดลองตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 ผู้เรียนสามารถใช้ทฤษฎีประกอบกับ
การออกแบบงานได้ พร้อมทั้งสามารถอธิบายที่มาของการออกแบบ ในด้านของทักษะที่ใช้ในการสร้างงานนั้น
พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะในการออกแบบ แต่ยังขาดความชานาญในการทางาน ทาให้ผลงานที่ได้ขาด
ความเรียบร้อย
การวิเคราะห์ผลงานกลุ่มทดลองตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนสามารถอธิบายงานออกแบบ
ของตนเองได้อย่างมีหลักการและทฤษฎี มีเพียงบางส่วนที่ไม่สามารถใช้ทฤษฎีประกอบการออกแบบได้
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การวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนครั้งที่ 2 จากต้นแบบ B
การวิเคราะห์ผลงานกลุ่มทดลองตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 ผู้เรียนสามารถใช้ซอฟท์แวร์สร้างงาน
ได้ตามเวลาที่กาหนด แต่ไม่สามารถทาได้ตามเวลาที่กาหนดไว้ 10 นาที เมื่อวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนยังไม่
สามารถสร้างชิ้นงานได้ตามสเกล (Scale) ที่ถูกต้องได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานผู้เรียนครั้งที่ 1 ผู้เรียนที่
ทาไม่ได้มีน้อยกว่าผู้เรียนที่ทาได้ ซึ่งผู้สอนพิจารณาเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากประสบการณ์การออกแบบ
ของผู้เรียน หรือการฝึกด้วยตนเองน้อยเกินไปจึงทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
การวิเคราะห์ผลงานกลุ่มทดลองตามวั ตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 ในด้านของการใช้ทฤษฎีประกอบการ
ออกแบบผลงานของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 2 และ 1 ไม่มีความแตกต่างกัน ด้านของทักษะการสร้างงานของ
ผู้เรียนนั้น ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบ แต่ยังขาดความชานาญ
การวิเคราะห์ผลงานกลุ่มทดลองตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 ผู้เรียนสามารถอธิบายงานออกแบบ
ของตนเองได้อย่างมีหลักการและทฤษฎี เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองที่ 1 มีผู้เรียนส่วนน้อยที่ไม่สามารถ
อธิบายงานได้ตามทฤษฎี

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการสอนในราวิชาที่ ต้องมีการฝึกปฏิบัตินั้น ผู้สอนจึงได้กาหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ดังนี้
1. เมื่อกาหนดตัวอย่างให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ผู้เรียนสามารถทาตามได้ภายในเวลา 10 นาที
2. เมื่อกาหนดเงื่อนไขให้ผู้เรียนสร้างสรรค์งาน ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานได้จากทฤษฎีและทักษะที่
เรียนและฝึกปฏิบัติ
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายงานที่ตนเองสร้างขึ้นได้อย่างมีหลักการหรือทฤษฎี
สาหรับผลการทดลองตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
1. ผู้เรียนสามารถใช้ซอฟต์ แวร์ในการสร้างงานตามที่กาหนดได้ แต่ไม่สามารถทาได้ตามกาหนดเวลา
10 นาที ซึ่งผู้สอนวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถสร้างชิ้นงานตามสเกล (Scale)
ได้ ในขณะที่ผู้เรียนอีกส่วนหนึ่ง เลือกใช้สีที่กาหนดให้ไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้สอนพิจารณาเห็นว่าปัญหาดังกล่าว เกิด
จากประสบการณ์การออกแบบของผู้เรียนน้อยเกินไป ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
2. ผู้เรียนสามารถใช้ ทฤษฎีประกอบกับการออกแบบงานได้ พร้อมทั้งสามารถอธิบายที่มาของการ
ออกแบบ ในด้านของทักษะที่ใช้ในการสร้างงานนั้นพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะในการออกแบบ แต่ยังขาด
ความชานาญในการทางาน ทาให้ผลงานที่ได้ขาดความเรียบร้อย
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายงานออกแบบของตนเองได้อย่างมีหลักการและทฤษฎี มีเพียงบางส่วนที่ไม่
สามารถใช้ทฤษฎีประกอบการออกแบบได้
เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์การวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้
1. วิธีการสอนของผู้สอนคือ การอธิบายทฤษฎีให้ผู้เรียนหลังจากนั้นจึงเริ่มการฝึ กปฏิบัติ เนื้อหาใน
ต้นแบบเอกสารประกอบการสอนซึ่งแบ่งการนาเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเนื้อหาทฤษฎี และส่วนของการ
ฝึกปฏิบัติ การใช้ภาษาในส่วนของทฤษฎีใช้ในรูปแบบการอธิบายลักษณะความเรียง ในส่วนของการฝึกปฏิบั ติ
ใช้การอธิบายแบบลาดับขั้นตอน ร่วมกับภาพประกอบเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจง่ายขึ้น
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2. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในการออกแบบร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีซึ่งสะท้อนผ่านผลงานของ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งนี้ พบปัญหาของผู้เรียนคือ ขาด
ความชานาญในการใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบ โดยสามารถพัฒนาได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. การจัดการเรียนการสอนผู้สอนอธิบายทฤษฎีให้แก่ผู้เรี ยนก่อนที่จะเริ่มการฝึกปฏิบัติ การออกแบบ
เอกสารประกอบการสอนนั้น ควรทาให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองส่วนหนึ่ง และต้องทาให้ผู้เรียนเข้าศึกษาใน
ชั้นเรียนอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น ผู้สอนจึงควรมีกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้ ทั้งในเอกสารประกอบการสอนและ
การสอนในชั้นเรียน ต้องสร้างกลไกการถ่ายทอดทั้ง 2 ส่วนให้รองรับซึ่งกันและกัน และจากข้อมูลตอบกลับ
ของผู้เรียนที่มีต่อต้นแบบเอกสารประกอบการสอน พบว่า การใช้ภาพประกอบการอธิบายนั้นมีความสาคัญต่อ
การเรียนรู้และการทาความเข้าใจของผู้เรียน

อภิปรายผล
1. วิธีการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการของผู้สอน จากต้นแบบเอกสารประกอบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในศาสตร์และประสบการณ์การสอนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การอธิบายทฤษฎีแยกจากขั้นตอนการปฏิบัติมี
ความเหมาะสมกับผู้เรียน และควรให้ความสาคัญกับภาพประกอบการอธิบายขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในการเรียนรู้และปฏิบัติตาม ด้านการประเมินชั้นเรียนและผลงานของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบได้ แต่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า
ผู้เรียนขาดความชานาญในการใช้ซอฟต์แวร์ และขาดประสบการณ์ในการออกแบบ กระบวนการจัดการสอน
ดังกล่าว สอดคล้องกับ ผศ.ดร.ผจงกาญจน์ ภูวิภาดาวรรธน์ (2549, 6) ที่กล่าวว่า คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มีความจาเป็นต้องให้ความสนใจต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
คาบ คณาจารย์ต้องไวต่อการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีการบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบให้เสมือนกับว่าชั้นเรียนของตนเป็นห้องปฏิบัติการ (Lab) ซึ่งจะต้องมีการประเมินผู้เรียนเพื่ อให้
ผู้เรียนได้ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง ขณะเดียวกันผู้สอนก็ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง วิธีการสอน ซึ่ง
จากการทดลองนี้ พบว่าผู้สอนต้องให้ความสาคัญกับการอธิบายขั้นตอนผ่านภาพประกอบ และปรับกลยุทธ์การ
สอนให้ผู้เรียนได้มีการฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
2. ผู้สอนสามารถฝึกทักษะให้แก่ผู้เรียนได้โดยการสาธิตให้ผู้เรียนทาตามไปพร้อมกัน ประกอบกับการ
อธิบายขั้นตอนประกอบอย่างช้า ๆ มีการทวนซ้าให้ผู้เรียนเมื่อประเมินแล้วว่าผู้เรียนไม่สามารถทาตามการสาธิต
ได้ทัน เมื่อสิ้นสุดการสาธิต ผู้สอนกาหนดงานหรือแบบฝึกหัดในห้องเรียนให้ผู้เรี ยนได้ฝึกปฏิบัติ วิธีนี้ช่วยให้
ผู้สอนได้มีเวลาในการประเมินผู้เรียนรายบุคคล อีกทั้งสามารถให้คาชี้แนะได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์ต รงในการปฏิบั ติงานเพื่อฝึ กทั ก ษะ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการแบ่งสื่ อการสอนตามกรวย
ประสบการณ์ของ เอดการ์ เดล (Edgar Dale 1969 : 105-135, อ้างถึงใน ณัฐเขต สัจจะมโน 2554 : 23)
โดยกรวยประสบการณ์นี้ให้ความสาคัญกั บประสบการณ์ตรง จึงหมายความว่า การให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองเป็นสิ่งส าคัญที่สุ ดในการเรี ยนรู้ ด้านการเรียนทฤษฎี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้จ ากการอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้การสื่อสารในลักษณะอธิบายความ นอกจากนี้เอกสารประกอบการสอนที่มีการแบ่งการ
อธิบายเนื้อหาและทฤษฎีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรีย นรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ซับซ้อนได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้นและช่วยให้ เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว และเมื่อใช้ร่วมกับสื่อการสอนอื่น อาทิเช่น สไลด์พาวเวอร์พอยท์ ที่สร้างการเรียนรู้จาก
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ประสบการณ์รอง เช่น ภาพหรือตัวอย่างประกอบ โดยเน้นไปที่ภาพจากมืออาชีพหรือภาพที่ได้รับรางวัล เพื่อ
กระตุ้นการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียน
3. ผลที่ได้จากการทดลองปฏิบัติการสอนพบว่าแนวทางการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการ ภายใต้แนวทาง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา ที่ให้การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งให้ดาเนินการดังนี้ คือ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวทางการสอนที่มีการ
ฝึกปฏิบัติ ผู้สอนจาเป็นต้องใช้การสอนผ่านการสร้างประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียน ด้วยการลงมือปฏิบัติ โดย
ผู้สอนทาหน้าที่ให้คาชี้แนะและประเมินชั้นเรียน ซึ่งการทดลองนี้อาศัยการสาธิตและให้ผู้เรียนทาตามไปพร้อม
กัน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถาม และสาธิตซ้าเมื่อผู้เรียนปฏิบัติตามไม่ทัน เพื่อให้ผู้เรียนผ่านการฝึก
ปฏิบัติให้ทาได้ ด้านการส่งเสริมการคิด อาศัยการกาหนดโจทย์แบบฝึกหัดที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้คิดและ
ปฏิบัติ ผู้สอนทาหน้าที่ให้คาชี้แนะจากงานที่ผู้เรียนทาขึ้น ด้านการการออกแบบเอกสารประกอบการสอนนั้น
จัดทาเนื้อหาตามที่ระบุไว้ตามรายวิช า แต่เนื่องจากมีการฝึกปฏิบัติการร่วมด้วย ดังนั้นจึงได้แยกอธิ บ าย
ขั้นตอนการปฏิบัติจากทฤษฎีแต่อยู่ในบทเรียนเดียวกัน ขณะเดียวกันเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้น
เรียน กลยุทธ์การอธิบายขั้นตอนอาจต้องมีการข้ามบางขั้นตอนสาคัญไป เพื่อให้ผู้เรียนให้ความสาคัญกับการ
สาธิตการปฏิบัติในห้องเรียนด้วย เอกสารประกอบการสอนนี้จึงดาเนินการสอดคล้อ งกับ วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิต
กูล (2557 : 28) ได้ให้ความหมายของ เอกสารประกอบการสอน คือ ผลงานทางวิชาการที่สะท้อนเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ด้วยรายวิชาต้องมีการฝึกปฏิบัติเนื้อหาที่ประกอบในเอกสาร
ประกอบการสอนจึงมีเนื้อหาที่อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการในลักษณะของ คู่มือปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับ
การแบ่งสื่อการสอนเสริมของ ธีระ ศรีธรรมรักษ์ (2541 : 13) ที่อธิบายถึง คู่มือปฏิบัติการ คือ หนังสือที่เรียบ
เรียง หรือเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการ หรือวิชาที่มีการปฏิบัติร่วมด้วย การใช้ภาษาของ
เอกสารประกอบการสอนนี้ เป็นการเขียนเพื่ออธิบายเพื่ อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน และอธิบายเพื่อให้
สามารถปฏิบัติตาม
4. บทบาทผู้สอนต่อผู้เรียนในการดาเนินการทดลองสอนตามต้นแบบเอกสารประกอบการสอนและมีการ
ฝึกปฏิบัติ ผู้สอนจาเป็นต้องใช้การสอนผ่านการสร้างประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียน ด้วยการลงมือปฏิบัติ
ปัจจัยสาคัญอยู่ที่กลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพการเรียนรู้แตกต่างกัน ผู้สอนจาเป็นต้องให้ค วามสาคัญกับความ
แตกต่างของผู้เรียนในเรื่องนี้ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผลที่เกิดกับผู้เรียนที่
สะท้อนผ่านชิ้นงานจึงมีความแตกต่างกัน แม้ว่าผลลัพธ์ของงานจะตอบโจทย์ตามแบบทดสอบ แต่ไม่อาจตัดสิน
ได้ว่าผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาทั้ งหมด ซึ่งผู้สอนได้แนะนาให้ผู้เรียนทุกคนนาความรู้และทักษะที่ฝึกไป
พัฒนาต่อนอกห้องเรียน ซึ่งเมื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนจึงอาศัยกฎการเรียนรู้ของทฤษฎีการวาง
เงื่อนไขแบบแสดงอาการการกระทาโดยการเสริมแรง ซึ่งผู้สอนใช้การเสริมแรงทางบวก โดยการชมเช ยงาน
ของผู้เรียนในห้องเรียนนั้น พร้อมคาแนะนาให้ผู้เรียนได้นาไปปรับใช้ นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมในการเรียนของ
ผู้เรียน ซึ่งจัดเป็นตัวเสริมแรงการเรียนรู้นั้น ตัวเสริ มแรงขั้นปฐมภูมิในการทดลองนี้คือ ห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องเรียนของผู้ เรีย น ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ อากาศ อันจะช่วยให้ผู้เรียนพร้ อมที่จ ะเรี ย นรู้
ขณะเดียวกันผู้สอนได้อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถทากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายในขณะทาแบบฝึกหัด
เช่น การฟังเพลง ซึ่งเป็นตัวเสริมแรงทุติยภูมิ ผู้สอนได้สังเกตบรรยากาศการเรียนของผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม พบว่า
ผู้เรียนมีความผ่ อนคลายในการสร้างชิ้นงานและสร้ างชิ้นงานที่ดีตามโจทย์ ได้ นอกจากนี้ ผู้สอนอาศั ย การ
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เสริมแรงเป็นครั้งคราวต่อผู้เรียน แม้จะพบว่าผู้เรียนบางส่วนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่ดีก็จะละเว้นที่จะไม่
ชมเชย ขณะเดียวกันผู้สอนเลือกที่จะเพิกเฉยต่อผู้เรียนที่แสดงพฤติก รรมการเรียนรู้ที่ไม่ดี โดยไม่มีการตาหนิ
หรือลงโทษใดๆ แต่จะแนะนาให้เพื่อนร่วมชั้นเป็นผู้สอนผู้เรียนดังกล่าวแทนการแนะนาจากผู้สอนเอง ดังนั้น
วิธีการเสริมแรงของผู้สอนจึงเป็นลักษณะของการเสริมแรงที่ไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา ประเมินประสิทธิภาพสื่อ ศึกษาการรับรู้ของนักศึกษา
ศึกษาความพึงพอใจสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เรื่อง แกล้งดิน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ
สื่ อแอนิ เมชั น 3 มิติ เรื่ องแกล้ งดิ น แบบสั มภาษณ์ ข องผู้ เชี่ย วชาญแบบมีโ ครงสร้ าง แบบสอบถามของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้อหา แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภ าพ
แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและการออกแบบ แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองประสิ ทธิภาพ
แบบวัดการรับรู้ของนักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิจัยได้ผลดังนี้ 1. สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องแกล้งดิน ที่มีขนาด 1280 x 720 ความยาว 5.32 นาที
2. สื่อมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( = 4.40 S.D. = 0.73) 3. นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน อยู่ในระดับมาก ( = 4.23 S.D. = 0.68) 4. นักศึกษามีความ
พึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก ( = 4.37 S.D. = 0.63)
คาสาคัญ : พัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ / แนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริแกล้งดิน /
ประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนนิเมชัน 3 มิติ
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Abstract
This research aims to develop and to assess the performance of designed computer and
3D animation, to study the awareness and to evaluate the satisfaction of undergraduate
students towards computer and 3D animation design. The sampling group which was selected
purposively comprises 30 students of Animation and Multimedia majoring, Faculty of Science
and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The instruments used in the study
are computer and 3D animation entitled “Klaeng Din”, experts’ structural interview, experts’
questionnaires concerning design and content, experts’ questionnaires concerning
performance, the analysis of relation between contents and design, experts’ performance
approval questionnaires, students’ knowledge assessment tool, and satisfaction
questionnaires. Statistics as means and standard deviation are used in this study.
The findings are as follows: 1) the computer 3D animation namely “Klaeng Din” is 3.40
minute length with image size 1280 x 720 pixel, 2) the efficiency of computer 3D animation
was at high level ( = 4.40 S.D. = 0.73), 3) the knowledge in which the undergraduate students
gained about His Majesty the King’s concepts and theories on soil “Klaeng Din” was at high
level ( = 4.23 S.D. = 0.68), and 4) the undergraduate students’ satisfaction was at high level
( = 4.37 S.D. = 0.63).
Keywords : Development of computer and 3D animation / His majesty the king’s concepts
and theories on soil “KLAENG DIN”/ Assessment of computer and 3D animation

บทนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเคยเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัด
นราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ พบว่า ดินในพื้นที่พรุที่มีการชักน้าออก เพื่อจะนาที่ดินมาใช้ทาการเกษตรนั้น
แปรสภาพเป็น ดินเปรี้ ยวจั ด ทาให้เพาะปลู กไม่ได้ผ ล จึงมีพระราชดาริให้ ศูนย์ ศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ
ดาเนินการศึกษาทดลอง เพื่อปรับปรุงดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ โดยวิธีการปล่อยน้า
ให้ท่วมขังแปลง แล้วระบายออกประมาณ 2-3 ครั้ง โดยทิ้งช่วงการระบายน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง ดิน
จะเปรี้ยวจัดในช่วงดินแห้งหรือฤดูแล้ง ดังนั้นการชะล้างควรเริ่มในฤดูฝนเพื่อลดปริมาณการใช้น้าในชลประทาน
วิธีการนี้ เป็ น วิธีการที่ง่ายที่ทาให้ สารละลายเหล็ ก และอลู มิเนีย มที่เป็ นพิษเจื อจางลงจนทาให้ พืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี
ปั จ จุ บั น สื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการน าเสนอโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ จ ะอยู่ ใ นรู ป แบบเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวหนังสือและรูปภาพประกอบเป็นหลัก ทาให้มีความน่าสนใจในการรับชม ผู้วิจัยจึงได้มี
การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ จะช่วยให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมทุกวัย เพื่อให้
บุคคลที่สนใจได้รับเพลิดเพลินพร้อมกับความรู้ จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยด้าน
แอนิเมชันและดิจิทัลมีเดียในลักษณะ 3 มิติ ในเรื่องแนวคิดทฤษฎีแกล้งดินยังมีน้อยและหาค่อนข้างยาก
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คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่องแกล้งดิน ให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่อันเป็นการเทิดทูลพระอัจฉริยะภาพของ
พระองค์ท่านและเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ แอนิ เ มชั น 3 มิ ติ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน
3. เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่ อสื่ อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน

ความสาคัญของการวิจัย
1. เทิดทูลพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเทิดพระเกียรติของ
พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย
2. เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน
3. เป็นช่องทางถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริแกล้งดิน
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการออกแบบและพัฒนา
แอนิเมชัน 3 มิติ
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริแกล้งดิน
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการับรู้สื่อของวัยรุ่น

สื่ อ แอนิ เ มชั น 3 มิ ติ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
แนวคิ ด ทฤษฎี อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เรื่ อ ง
แกล้งดิน
ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน
การรับรู้ของนักศึกษาต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน
ความพึงพอใจต่อสือ่ แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้ง
ดิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่ นและดิจิทัลมีเดีย ทุกชั้นปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา จานวน 148 คน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 30 คน โดยใช้
วิธีการเลือกอย่างเจาะจง
การวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case Study
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน (2) แบบสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง มีค่า
สัมประสิทธิ์ ความสอดคล้อง (IOC) เฉลี่ย 0.81 (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ออกแบบและเนื้อหา มีค่าสัมประสิทธิ์ ความสอดคล้อง (IOC) เฉลี่ย 0.83 (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพของสื่อมีค่าสัมประสิทธิ์ ความสอดคล้ อง (IOC) เฉลี่ย 0.86 (5) แบบสอบถาม
ผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อรั บ รองประสิ ทธิภาพของสื่ อมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้อง (IOC) เฉลี่ ย 0.87 (6) แบบ
วิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบเนื้อหาและออกแบบ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) เฉลี่ย 0.83 (7) แบบ
วัดการรับรู้ต่อสื่อ เป็นลักษณะคาถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ ความสอดคล้อง (IOC)
เฉลี่ย 0.85 (8) แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อเป็นลักษณะข้อคาถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) เฉลี่ย 0.90

วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง
แกล้งดิน มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ และสร้างตารางวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบเนื้อหาและตัวละคร เพื่อสร้าง
เป็นแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ในลักษณะการกาหนด
ตัวเลือกตามประเด็นการวิเคราะห์
2. ออกแบบและการพัฒนา มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) เป็นขั้นตอนการเตรียมงานสาหรับ การออกแบบ
สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและการออกแบบสื่อที่ประกอบด้วย ด้าน
เนื้อหาของแอนิเมชัน 3 มิติ ทาการวิเคราะห์จากสื่อวีดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อแอนิเมชันจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ www.facebook.com และ www.youtube.com จานวน 8 ตัวอย่าง ที่มีผู้ชมมากกว่า 1,000 ครั้ง
เป็นเกณฑ์ในการเลือก และด้านการออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิด
ทฤษฎีแกล้งดินและทาการกาหนดการออกแบบตัวละครตามเนื้อเรื่อง กาหนดวิธีการผลิตและเทคนิคการสร้าง
สื่ อ ท าการวางเค้ า โครงเรื่ อ งและจั ด ล าดั บ ของเนื้ อ เรื่ อ ง ก าหนดผั ง งาน (Flowchart) และน าเสนอต่ อ
ผู้ เชี่ย วชาญด้านเนื้ อหาจ านวน 3 คน เพื่อพิจ ารณาความเหมาะสม จากนั้ นทาการออกแบบตัว ละครและ
ออกแบบฉากหลัง นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันจานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทาการ
เขียนบทดาเนินเรื่อง (Storyboard) ให้ครบถ้วนและนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอนิเมชัน จานวน 3 คน
เพื่อพิจารณา ทาการปรับปรุงแก้ไข จัดทาแอนิเมติก (Animatic) จากบทดาเนินเรื่อง
2.2 ขั้ น ตอนการผลิ ต (Production) เป็ น การขึ้ น รู ป (Modeling) โดยวาดภาพโมเดลชี ท (Model
Sheet) ด้านหน้าและด้านข้างของตัวละครเพื่อใช้สาหรับขึ้นโมเดล 3 มิติ จากนั้นทาการขึ้นโมเดลด้วยโปรแกรม
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Autodesk Maya 2018 หลังจาการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาโมเดลที่เสร็จมาเปลี่ยนวัสดุโมเดล (material) ให้
เหมาะสม และน ามาใส่ พื้น ผิ ว (Texture) ตามแบบตัว ละครที่ออกแบบไว้ จากนั้นนาเสนอต่อผู้ เชี่ย วชาญ
ปรับปรุงแก้ไขและนาไปใช้ในขั้นตอนถัดไป ดังภาพที่ 2 หลังจากการพัฒนาตัวละคร 3 มิติตามการออกแบบ
แล้ ว จึ ง น าตั ว ละครมาท าการใส่ ก ระดู ก (Rigging) ในโปรแกรม Autodesk Maya 2018 เพื่ อ ก าหนดการ
เคลื่อนไหวตามสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ในขั้นตอนก่อนการผลิต ร่วมกับฉากที่ได้สร้างขึ้น เพื่อให้ตัวละคร
เคลื่อนไหวให้สมจริงตามกฎแอนิเมชัน 12 ประการ จากนั้นทาการจัดแสงเงาให้เป็นธรรมชาติ และนาเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนเพื่อพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขและนาไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ 2 แสดงขั้นการขึ้นรูปและแบบตัวละคร
2.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) เป็นการนาแอนิเมชัน 3 มิติ ที่สร้างเสร็จแล้วนามาตัด
ต่อด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อเรียงลาดับเรื่องตามบทดาเนิน เรื่อง (Storyboard) และทาการ
พากษ์เสียง ปรับแต่งเสียง ใส่บทนาเรื่องและเครดิตของเรื่อง จากนั้นทาการจัดเก็บงานในรูปแบบไฟล์วีดีโอและ
นาไปใช้งาน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการตัดต่อแอนิเมชัน 3 มิติก่อนนาไปใช้
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3. ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพ นาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน ไปทดสอบคุณภาพโดยนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสมของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้แบบสอบถามและนาไปปรับปรุงแก้ไข
จากนั้นนาสื่อ ที่ปรับปรุงแล้วไปรับรองประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถาม
4. ขั้นนาไปใช้ นาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยใช้แบบวัดการรับรู้ที่มีต่อสื่อ
และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ และสรุปผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. วิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เบื้องต้นจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีผล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ด้านเนื้อหาและออกแบบจากเครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเด็นการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์
ด้านเนื้อหา
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
นาเสนอเนื้อหาในลั กษณะให้ ความรู้ เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหา
แนวของเรื่อง
เนื้อเรื่องเน้นในทางตลก ไม่ว่าจะภาพหรือบทพูด ทาให้ผู้ชม
รู้สึกสนุกสนานหลังการชม โดยแทรกความรู้หรือข้อคิดแฝง
แก่นของเรื่อง
ประเด็นส่งเสริมความรู้แนวคิดทฤษฎีแกล้งดิน
การถ่ายทอดเนื้อหา
ใช้การผสมผสานระหว่ าง บทสนทนา บทบรรยาย ภาพ
เหตุการณ์ เสียงประกอบ ดนตรีประกอบ
ด้านการออกแบบตัวละคร
ปัจจัยด้านกายภาพ (Physical)
การเคลื่อนไหวของตัวละคร (Movement
เคลื่อนไหวอิงความเป็นจริงของการเคลื่อนไหวและเวลาจริง
action)
ลักษณะภาพ (Image)
3 มิติและแบบผสม
ลักษณะของสีในภาพ (Color)
การใช้สีระดับหม่น
สถานะตัวละคร (Status)
เป็นเพศชาย ครอบครัวเดียวกัน
การสื่อสารด้วยเสียง (Sound)
เสี ย งตามเพศ อายุ และบุค ลิ กของตัว ละคร มีการควบคุม
จังหวะและอารมณ์ของเสียง
ปัจจัยด้านจิตภาพ (Mentality)
บุคลิกภาพของตัวละคร (Specific
ให้ความรู้สึกด้านบวก เพื่อเป็นกาลังใจแก่คนชม
Character)
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ด้านเทคนิคการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ
การลงสีตัวละคร
การลงสีฉาก
การใส่พื้นผิว
การจัดแสง
การเคลื่อนไหว
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เฉพาะสีพื้น /สีพื้นและเงา
สีพื้นและเงา
ตามลักษณะของเนื้อเรื่องที่กาหนดไว้ในแต่ละฉาก
จัดแสงให้สมจริง
ใช้หลักแอนิเมชัน 12 ประการ

ผลการออกแบบเนื้ อหาได้กาหนดชื่อสื่ อแอนิเมชัน 3 มิติ ชื่อเรื่องว่า แกล้งดิน มีเนื้อหาเทิดทูล พระ
อัจฉริยะภาพและเทิดพระเกียรติที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว
ของนายแดง ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกร เนื้อเรื่องดาเนินในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ช่วงค่ามีเสียงประกาศจาก
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต ทาให้นายแดงย้อน
เวลาไปในช่วงวัยรุ่นที่ตอนนั้นยังมีพ่อและพี่อีก 2 คน คือนายดาและนายเขียว สมัยนั้นตนเองเป็นคนไม่เอาไหน
ได้แต่เที่ยวเล่นสนุกสนานตามประสาวัยรุ่น ส่วนพี่ทั้งสองคนสนใจการทาเกษตรกรรมเป็นอย่างดี วันหนึ่งพ่อได้
เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพ่อได้ทิ้งสมบัติไว้ให้เป็นที่ดิน 3 ผืน นายดาได้ที่ดินติดแม่น้า นายเขียวได้ที่ดินติดภูเขา ส่วน
นายแดงเองได้ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินของพี่ได้ทาการปลูกผักผลไม้ต่าง ๆ ได้อย่างง่าย ส่วนที่ดินของนายแดงปลูก
ไม่ขึ้นเลยทาให้นายแดงกลุ้มใจกับที่ดินนั้นมาก วันหนึ่งนั้นนายแดงได้นั่งอยู่ในห้องและมีหนังสือตกใส่ หนังสือ
เล่มนั้นคือ หนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 นายแดงได้หยิบ และศึกษา
หนังสือจึงทาให้รู้ว่าที่ดินของตนเองนั้นเป็นดินเปรี้ยวเนื่องด้วยมีกรดมากเกินไป จึงต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น
โดยนาแนวคิดทฤษฎีแกล้งดินอันเนื่องมาจากพระราชดาริของของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา จนทาให้ที่ดินของนายแดงก็กลับมาทาเกษตรได้ผ ลผลิตดีขึ้นเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ นายแดงได้สานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัช กาลที่ 9 ตลอดไป โดยแอนิเมชันชุดนี้มีความยาวของเรื่อง 3.40 นาที
ขนาด 1,280 x 720 pixel ตัวละครประกอบด้วย พ่อ นายแดง นายดา นายเขียว แสดงลักษณะตัวละคร ดัง
ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงภาพตัวละคร พ่อ นายแดง นายดา นายเขียว
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ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เรื่อง แกล้งดิน
2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ ในการส่ ง เสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน สรุปได้ตามตารางที่ 2 และนาไปรับรองประสิทธิภาพ
ของสื่อ สรุปได้ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของแอนิเมชัน 3 มิติ (n=5)
รายการ
ด้านเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ด้านตัวละครในงานแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้านฉากหลังในงานแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้านการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้านเสียงในงานแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้านข้อความตัวหนังสือถูกต้อง เหมาะสม
ด้านประโยชน์ที่ได้จากการรับชม
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม

4.20
4.40
4.20
4.40
4.40
4.60
4.60
4.40

S.D.
0.84
0.55
0.84
0.55
0.89
0.89
0.55
0.73

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

ลาดับ
3
2
3
2
2
1
1

จากตารางที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของแอนิเมชัน 3 มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.40 S.D. = 0.73)
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ตารางที่ 3 แสดงผลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการรับรองแอนิเมชัน 3 มิติ (n=5)
รายการ
ด้านเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ด้านตัวละครในงานแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้านฉากหลังในงานแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้านการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้านเสียงในงานแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้านข้อความตัวหนังสือถูกต้อง เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรับรอง
จากตารางที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองแอนิเมชัน 3 มิติ มีค่าร้อยละ 100

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100

แปลผล
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง

3. ผลการรับรู้ของนักศึกษาต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ สรุปได้ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการรับรู้ของนักศึกษาต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิ ดทฤษฎีอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน (n=30)
รายการ
S.D. แปลผล ลาดับ
นักศึกษาจดจาเนื้อเรื่องของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง แกล้งดิน
4.17 0.65 มาก
5
นักศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่องของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง แกล้งดิน
4.20 0.64 มาก
4
นักศึกษาเข้าใจบทบาทของตัวละครในสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง แกล้ง 4.27 0.49 มาก
2
ดิน
นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องแกล้งดิน
4.27 0.53 มาก
2
นักศึกษาสามารถบอกเล่าเรื่อง เหตุการณ์ของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง
แกล้งดินให้กับบุคคลอื่นฟังได้
4.30 0.48 มาก
1
นักศึกษาสามารถวิพากษ์ เหตุการณ์ของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง แกล้ง 4.23 0.49 มาก
3
ดินได้
นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการชมสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ
เรื่อง แกล้งดินไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4.20 0.56 มาก
4
นักศึกษาสามารถอธิบายความเป็นเหตุเป็นผลของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ
เรื่อง แกล้งดินให้กับบุคคลอื่นได้
4.23 0.57 มาก
3
ค่าเฉลี่ยการรับรู้
4.23 0.68 มาก

จากตารางที่ 4 ผลการรับรู้ของนักศึกษาต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มีค่าเฉลี่ยการรับรู้อยู่ในระดับ มาก ( = 4.23
S.D. = 0.68)
4. ผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ สรุปได้ตามตารางที่ 5
ตาราง 5 แสดงผลความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ (n=30)
รายการ
S.D. แปลผล ลาดับ
การออกแบบฉากมีความน่าสนใจ
4.27
0.64 มาก
7
ตัวละครมีความน่าสนใจและดึงดูด
4.30
0.65 มาก
6
สีสันและแสงมีความเหมาะสม
4.40
0.62 มาก
3
ระบบเสียงมีความเหมาะสม
4.40
0.56 มาก
3
เทคนิคและการตัดต่อมีความเหมาะสม
4.33
0.71 มาก
5
ระยะเวลาในการดาเนินเรื่องเหมาะสม
4.30
0.70 มาก
6
การดาเนินเรื่องมีความเหมาะสม
4.37
0.61 มาก
4
เนื้อเรื่องส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
4.33
0.61 มาก
5
แกล้งดิน
ท่านได้รับประโยชน์ของแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง
4.57
0.57 มากที่สุด 1
แกล้งดิน
ท่านเข้าใจเนื้อหาของแอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ อง
4.47
0.63 มาก
2
แกล้งดิน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.37
0.63 มาก
จากตารางที่ 5 นักศึกษาพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ อยู่ในระดับ มาก ( = 4.37 S.D. = 0.

อภิปรายผล
1. ผลการออกแบบและพัฒ นาแอนิ เมชั น 3 มิติ เพื่อเพื่อส่ งเสริมความรู้ เ กี่ย วกับ แนวคิ ดทฤษฎี อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่อง แกล้งดิน มีเนื้อหาเทิดทูลพระอัจฉริยภาพและเทิดพระเกียรติ ที่มีพระมหา
กรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย ตามแนวคิดทฤษฎีแกล้งดิน มีความยาวของเรื่อง 3.40 นาที ขนาด 1,280 x
720 pixel โดยมีการค้น คว้าจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบถามจากผู้ เชี่ย วชาญและวิเคราะห์ ความ
สอดคล้องของเนื้อหาและการออกแบบเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นด้านเนื้อหาและการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ
ตัวละครที่ได้เป็นครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ชนบท เครื่องแต่งกายแสดงถึงบุคลิก ของตัวตัวละครเป็นแบบ
ชาวบ้านและวัยรุ่นชนบท สอดคล้องกับพรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์และคณะ (2541) ที่ให้ข้อเสนอว่าเครื่องแต่งกาย
เป็นตัวบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของตัวละครเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับผู้สวมใส่ ในแอนิเมชัน 3 มิติ
เรื่องแกล้งดินนี้ แสดงวิถีชีวิตของครอบครัวที่พ่อมีความรู้ทางการเกษตรและส่งต่ออาชีพให้กับรุ่นลูกจึง เป็นวิถี
ของคนและวัยรุ่นชนบท ซึ่งเป็นการออกแบบบรรยากาศ ลักษณะตัวละครที่เป็นต้นนาเรื่องในอดีต เพื่อนาไปสู่
เรื่องของแนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในส่วนฉากหลังเป็นการออกแบบ
โดยลดทอนรายละเอี ย ดของวั ต ถุ นอกจากนี้ ฉ ากหลั ง ยั ง แสดงออกถึ ง ความเป็ น พื้ น ที่ ช นบทที่ น าทฤษฎี
องค์ประกอบศิลป์ในส่วนของสี วรรณะเย็นมาใช้เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายทาให้ผู้ชมรู้สึกสบายตาและให้
ความรู้สึกผ่อนคลาย (สมชาย พรหมสุวรรณ, 2549) ในส่วนการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ การขึ้นโมเดลได้คานึงถึง
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จ านวนโพลี ก อนที่ มี ค วามเหมาะสมและเหมาะต่ อ กาน าไปใส่ ก ระดู ก (Rigging) เพื่ อ ท าให้ โ มเดลสามารถ
เคลื่อนไหวตามหลักแอนิเมชัน 12 ประการตามแนวทางการสร้างภาพเคลื่อนไหวให้มีชีวิตของดีสนีย์แอนิเมชัน
สตูดิโอ
2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 3 มีค่าเฉลี่ยด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
( = 4.40 S.D. = 0.73) เนื่องจากดาเนินการวิ จัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจาก
ผู้ เชี่ย วชาญ จึ งทาให้ สื่ อแอนิ เมชัน 3 มิติ มีความถูกต้องทั้ง ข้ อมูล ด้านเนื้ อหา การออกแบบตัว ละครและ
องค์ประกอบต่าง ๆ มีการเร้าความสนใจทาให้ผู้ชมติดตาม สอดคล้องกับ นตพล บุระคา (2557) ที่ทาการ
พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง องคุลีมาล มีผลการประเมินระดับมาก ด้วยความโดดเด่นของเนื้อเรื่องและ
ตัวละครที่มีการเคลื่อนไหวที่สมจริง ฉากที่มีความสวยงามและเหมาะสม เสียงดนตรีที่สร้างบรรยากาศร่วมและ
เนื้อเรื่องที่ดาเนินตามลาดับความสาคัญ การออกแบบ พัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ มีเนื้อหาเป็นเรื่องที่ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีแกล้งดินอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ผู้ชมให้เข้าใจเนื้อหา มีการลาดับเนื้อหาตาม
ขั้นตอนโดยเหมาะสมกับภาพ คาบรรยายและระยะเวลาที่เหมาะสมในการนาเสนอ จึงทาให้สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ
มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการนาไปใช้และผ่านการรับรองประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผลการรับรู้ของนักศึกษาต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนพบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( = 4.23 S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาสามารถบอกเล่าเรื่อง
เหตุการณ์ของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ให้กับบุคคลอื่นฟังได้ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้สูงสุด ในระดับมาก ( = 4.30 S.D.
= 0.48) รองลงมาคือ นักศึกษาเข้าใจบทบาทของตัวละครในสื่อและนักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ของสื่อ มี
ค่ า เฉลี่ ย การรั บ รู้ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก ( = 4.27 S.D. = 0.49) ( = 4.27 S.D. = 0.53) ถั ด มาคื อ นั ก ศึ ก ษา
สามารถวิพากษ์เหตุการณ์ของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง แกล้งดินและนักศึกษาสามารถอธิบายความเป็นเหตุ
เป็นผลของสื่อให้กับบุคคลอื่นได้ ( = 4.23 S.D. = 0.57) ( = 4.23 S.D. = 0.49) แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
ที่ชมแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องแกล้งดิน สามารถจดจา เข้าใจวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีแกล้ งดิน ได้เป็ น อย่ างดี เนื่ องจากสื่ อที่มีความน่ าสนใจเคลื่ อนไหวสี เสี ย งบรรยายและเสี ย งดนตรี
ประกอบ เพื่อกระตุ้น ให้ ผู้ ช มจดจา เข้าใจและถ่ ายทอดเรื่ องราวด้ว ยเหตุ และผลได้ สอดคล้ องกับ ทฤษฏี
ของธอร์นไดค์ (Thorndike:1977) เรื่อง การรับรู้ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับ
การตอบสนองที่ เ หมาะสมกั น สอดคล้ อ งกั บ พิ สุ ท ธา อารี ร าษฎร์ (2550) ที่ มี ค วามเห็ น ว่ า การ รั บ รู้
(Perception) เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ดังนั้นสิ่งเร้าที่สาคัญของแอนิเมชัน
เรื่องนี้ คือด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการชม
4. ผลความพึง พอใจของสื่ อ แอนิ เมชัน 3 มิติ พบว่า โดยภาพรวมมี ความพึ ง พอใจอยู่ ในระดั บ มาก
( = 4.37 S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การได้ รับประโยชน์ของแอนิเมชัน 3 มิติ มี
ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( = 4.57 S.D. = 0.57) รองลงมาเป็ น เข้ า ใจเนื้ อ หา
แอนิเมชัน 3 มิติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.47 S.D. = 0.63) ถัดมาเป็นสีสันและแสงมีความ
เหมาะสม และระบบเสียงมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( = 4.40 S.D. = 0.62) ( =
4.40 S.D. = 0.56) จากผลการประเมินดังกล่าวนี้เนื่องจากการออกแบบและพัฒนาสื่ อ ผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพและรับรองประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ส่วนเนื้อเรื่องที่นาเสนอในสื่อก็ผ่าน
การรับรองจากผู้เชี่ยวชาญถึงเนื้อเรื่องที่เหมาะสม และใช้แบบวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบเนื้อหาและออกแบบ
จึงทาให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาแอนิเมชัน 3 มิติ เป็ นอย่างดี รวมถึงการนาเสนอตัวละครที่เป็นการ์ตูนทาให้ผู้ชมรู้สึก
ไม่เคร่งเครียด การใช้สี การกาหนดแสงและเสียงที่มีความสมดุลกันตลอดทั้งเรื่องช่วยกระตุ้นอารมณ์ผู้ชมให้มี
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ความรู้สึกร่วม และการนาเสนอที่ไม่ซับซ้อนทาให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลาย เป็นสาเหตุของการจูงใจผู้ชมต่อสิ่งเร้าเป็น
พื้นฐานตามแนวคิดและทฤษฎีสิ่งล่อใจทาให้เกิดการกระตุ้นพฤติกรรมความสบายใจในการใช้สื่อและเนื้อเรื่องที่
ด าเนิ น การเล่ า เรื่ อ งที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะการสอนท าให้ ไ ม่ เ กิ ด ความเครีย ดและยั งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พจน์ศิรินทร์ สิมปินันทน์ (2556) ที่กล่าวว่าแอนิเมชันที่มีคุณภาพในระดับมากเกิดจากเนื้อหา การออกแบบและ
การกาหนดการเคลื่อนไหวก่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จานวนโพลีกอนกับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนาควรมีความเหมาะสม
2. นาเทคนิคการตัดต่อมาช่วยในการลดจานวนโพลีกอน
3. สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีผล
การรับรู้อยู่ในระดับ มาก โดยสามารถนาผลดังกล่าวมาใช้ในการอ้างอิงหรือเปรียบเทียบในการทา
วิจัยต่อไป
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป
1. ควรติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังชมสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เป็นระยะ เพื่อสังเกตความ
คงทนต่อพฤติกรรมการรับรู้
2. ควรพั ฒ นาแอนิ เ มชั น ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบ 3 มิ ติ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ ในเรื่องอื่นเพิ่มเติม
3. ควรมีการนาเทคนิคความเป็นจริงเสมือนเพื่อนาเสนอให้เกิดความน่าสนใจขึ้น
4. ปริมาณจานวนตัวอย่างการวัดผลที่มีปริมาณมากขึ้นจะทาให้ผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับได้ดีขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Factors affecting the health tourism of foreign tourists. Koh Samui Surat Thani
เนตรทราย เพ็งทอง1* (Netzine Phengthong)
ดร.ชานาญ งามมณีอุดม2 (Dr.Chamnan Ngammaneeudom)

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการวิจัยแบบเชิงสารวจ (Survey Research) ซึง่
ใช้การวิจั ย แบบผสมผสาน (Mixed Method) คือในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยกาหนดตัว เลื อกของ
คาตอบไว้เรียบร้อย โดยเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในอาเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 400 ชุด และแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในอาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 9 คน
ผลการวิจัย พบว่า สถานภาพ อาชีพ รายได้ สัญชาติ ต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม และด้านสถานภาพและชื่อเสียง ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง และด้านสถานภาพและชื่อเสียงส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการสัมภาษณ์
แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพด้ า นกายภาพ ของอ าเภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ ท าให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ สถานที่ให้บริการเชิงสุขภาพของ อาเภอ
เกาะสมุยให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การทาสปาเพื่อสุขภาพทาให้รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสบายทั้งร่างกายและจิตใจ
วิถีชีวิต ความสะดวกสบาย และธรรมชาติที่สวยงาม ส่วนคุณภาพการบริการในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้าน
กายภาพ ของอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการผ่านมาตรฐานและมีคุณภาพ การให้บริการเชิงสุขภาพของ
เกาะสมุยเป็นที่ที่มีชื่อเสียง ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็เป็นธรรมชาติแท้ ๆ ผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี
พนักงานมีความรู้ในการให้บริการเป็นอย่างดี
คาสาคัญ: การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ/ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ / เกาะสมุย
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Abstract
The study focused on the health-related tourism Koh Samui District, Surat Thani Province
evidently attracts tourists because of its quality services on health related treatments and
services. The study investigated the motivations factors of tourists in terms of physical and
cultural as well as the factors of service quality, physical appearance, fast responses and status wise.
The research questionnaires were answered by 400 foreign tourists and 9 Local
Administration Officers were interviewed by the researchers. Qualitative and quantitative
methods were used to analyzed the gathered data.
The researcher documented the demographic data of the respondents which are the
status,income and nationality. The researcher discovered several reasons for the respondents
visit to Koh Samui District, Surat Thani Province namely; physical motivations, relaxing vibes,
spa treatments, surrounding nature. The respondents also commended the professionalism of
the employees, that they are well trained and knowledgeable on giving health treatment. The
use of natural products were much acclaimed by the respondents.
Keywords : Health-related Tourism / Foreign Tourist / Koh Samui Island

บทนา
เกาะสมุยเป็นอาเภอหนึ่งที่อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทย เป็นเกาะที่มีขนาด
ใหญ่ นับว่าเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งที่นารายได้เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจานวนมาก มี
ชื่อเสียงด้านความสงบและความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีแนวชายหาดโค้งสวยงามมากมาย
มีผืนป่าเขียวขจีที่สมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวน้าตก ป่าเขา ที่มีชื่อเสียง (พิมพรรณ สุจารินพงศ์, 2549) นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรม หลากหลายทางทะเล ทั้งด้านน้าตื้น ด้านน้าลึก เดินป่า ดูนก ชมวิถีชีวิตชาวเกาะชาวประมงที่
ยังคงรักษา เอกลักษณ์ชุมชนดั้งเดิมไว้อย่างชัดเจน ทาให้ได้รับความสนใจ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ (พิมพรรณ สุจารินพงศ์, 2549) ซึ่งส่งผลให้การท่องเที่ยวเกาะสมุยเกิดการขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง
เกาะสมุย จึ งเป็ น แหล่ งท่องเที่ย วที่มีนั กท่องเที่ย วเดินทางเข้ามาเป็ นจ านวนมาก โดยในปี 2557 มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.26 จากปี 2556 (กรมการท่องเที่ยว, 2559)
ปั จจุ บันภาครั ฐได้ ให้ ความส าคัญในการพัฒ นาการท่ องเที่ ยว โดยมีเป้ าหมายให้ ประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวอีก ประเภทหนึ่งที่เป็นที่
นิยมและมีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เริ่มให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจมากขึ้น (ปาลีรัตน์ การดีและคณะ, 2547) นอกจากนี้การ
พัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดการกระจายรายได้ การ
ให้โอกาสชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวและได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว(ทวีลาภ รัตนราช, 2553) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ในการ
พักผ่อนหย่อนใจเรียนรู้วิถีชีวิตในแนวธรรมชาติและมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือบาบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การ
เดินทางไปพักผ่ อนตามรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ในโปรแกรมมีการพบผู้ เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาทาง
สุขภาพ ตลอดทั้งมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสุขภาพ เช่น การฝึกโยคะ การฝึกสมาธิ ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

35

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จะเน้นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สดชื่นผ่องใส ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุล และ
ภายหลังการท่องเที่ยวก็สามารถนากลับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (ปาลีรัตน์ การดีและคณะ, 2547)
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุ ขได้ดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและนโยบายของรั ฐ
ดังกล่าวต่อเนื่อง โดยการปรับโฉมการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของประเทศไทย ให้เปลี่ยนจากบริการเชิง
รับมาเป็นเชิงรุก โดยจัดทา “แผนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล พ.ศ.2552-2555” ขึ้น เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการ โดยอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จานวน 9 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลิปะน้อย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตลิ่งงาม อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเกาะแตน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหน้าเมือง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมะเร็ต อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่น้า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเกาะพลวย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีขอบเขตการดาเนินการบริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัวชุมชนและสังคม ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ โดยมีการส่งเสริมการดูแลและให้บริการเชิงสุขภาพด้วย ซึ่ง
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถใช้บริการเชิงสุขภาพได้ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มี
ความงดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสอดแทรกด้วยวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อมต่างๆ
รวมตลอดจน การศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อการ ดูแล และการบาบัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถี
ชีวิต การดารงชีวิต และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่ อทากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการ
บาบัด รักษาฟื้นสุขภาพ ได้แก่ การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หย่อนใจ คลายเครียด และมีการรับคาปรึกษา
แนะนาด้านการดูแลสุขภาพกาย และจิตใจ มีการแนะนาการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การนวด อบ ประคบ
สมุนไพร การฝึกปฏิบัติสมาธิตลอดจน การตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาล และอื่นๆ
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพมี ค วามส าคั ญ ต่ อ พื้ น ที่ โ ดยสร้ า งสร้ า งรายได้ เ ป็ น เงิ น ตราให้ กั บ
ผู้ประกอบการและกระจายเข้าไปในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีรูปแบบที่ชัดเจนที่มีการผสมผสานการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิถีชุมชน ศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เข้าด้วยกัน มีจานวนผู้รับบริการที่ให้ความ
สนใจเป็นจานวนมาก ซึ่งในปัจจุบันเนื่องจากมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น(ปาลีรัตน์ การดีและคณะ, 2547)
ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาทั้งในแง่วิชาการและแง่มุมทางธุรกิจ ที่จะสามารถ
รองรับการเติบโตเพิ่มอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจ ใหม่ที่เกิดจากการ
รวมตัวของสองภาคธุรกิจหลัก คือ ภาคธุรกิจบริการดูแล สุขภาพ และภาคธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว จึงมี
ความจาเป็นที่ผู้วิจัยจะต้องศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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อาเภอเกาะสมุย จั งหวัดสุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่อนามาใช้ในเชิงวิช าการ และปรับ ใช้ในเชิงธุรกิจ อันจะนาไปสู่
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมมติฐานการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน
2. ปั จจั ย แรงจู งใจในการท่องเที่ย วส่ งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ย วเชิงสุ ขภาพของนั กท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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กรอบการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่าง :นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในอาเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 400 คนประเด็น
คาถาม :
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และแหล่ง
ท่องเที่ยว ส่วนที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 ปัจจัยคุณภาพการบริการ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการ
ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ณ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. สามารถทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ณ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถทราบถึงแรงจูงใจด้าน
ความต้องการในดูแลสุขภาพและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนทราบถึง
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โครงสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางหรือปรับกล
ยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจต่อไป
3. ผลการวิจัยจะทาให้นักธุรกิจมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่ในการดาเนินธุรกิจการท่องเที่ ยวเชิง
สุขภาพของอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบัน
4. หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของอาเภอเกาะสมุยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่ งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยแบบเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) คือในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการจัดทาแบบสอบถามแบบปิด (Close
Question) โดยกาหนดตัวเลือกของคาตอบไว้เรียบร้อย โดยเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 400 ชุด และแบบสัมภาษณ์
โดยสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเภอเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในอาเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 9 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( Qualitative
Research) สร้างแบบสอบถามตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน นาไปทดสอบ (Try out) 30 หาค่าความ
เชื่อมั่น โดยใช้วิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ทั้งหมด 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิว เตอร์ใช้ค่า ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและใช้การทดสอบสมมติฐานนั้นโดยใช้ Independent Sample t – test การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way
Analysis of Variance) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis : MRA)ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 299 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.7 มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีสถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน จานวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.4 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 316 คน คิดเป็นร้อย
ละ 79.0 มีอาชีพพนั กงาน/ผู้ ทางานบริ การ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้ อยละ 40.5 มีรายได้ที่ 30,001 –
40,000 บาท จานวน 143 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 35.7 มีสั ญชาติอื่น ๆ (เช่น อังกฤษ รัส เซีย เยอรมัน และ
สัญชาติยุโรป ) จานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (xˉ =4.00) และปัจจัยคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ =4.05) พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก (xˉ =3.80) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพ อาชีพ รายได้ สัญชาติ ต่างกัน มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน
ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม และด้านสถานภาพและชื่อเสียง ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง และด้านสถานภาพและชื่อเสียงส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จั งหวัดสุ ร าษฎร์ ธานี ที่ระดับ นั ย ส าคัญทางสถิติ 0.05 ผู้ ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชนในชุมชน
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านกายภาพ ของอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ สถานที่ให้บริการเชิง
สุขภาพของอาเภอเกาะสมุยให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สะดวกสบาย พนักงานมีความพร้อมให้บริการและตอบข้อ
สงสัย ความเป็นธรรมชาติของเกาะสมุย ความสวยงามของวิ วทิวทัศน์ การทาสปาเพื่อสุขภาพทาให้รู้สึกผ่อน
คลาย รู้ สึ ก สบายทั้ ง ร่ า งกาย และจิ ต ใจ วิ ถี ชี วิ ต ความสะดวกสบาย และธรรมชาติ ที่ ส วยงามและความ
สะดวกสบายในการเข้ารับบริการ ส่วนคุณภาพการบริการในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านกายภาพ ของอาเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจาก
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการผ่านมาตรฐานและมีคุณภาพ อีกทั้งผู้ให้บริการยังมีความรู้สามารถแนะนาสิ่งที่
เหมาะสมและถูกต้องให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี การให้บริการเชิงสุขภาพของสมุยเป็นที่มี ชื่อเสียง ทั้งผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ก็เป็นธรรมชาติแท้ ๆ สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี พนักงาน
มีความรู้ในการให้บริการเป็นอย่างดี อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการมีมาตรฐาน อุปกรณ์เครื่องมือมีมาตรฐาน และ
บุคคลากรผู้ให้บริการจะต้องผ่านการเรียนและสอบก่อนจะให้ปฏิบัติงานจริง สถานประการ ผู้ให้บริการ ขึ้น
ทะเบียนต่อกระทรวงสาธารณสุข ผู้ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรมก่อน

สรุปและอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของนักท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน พบว่า สถานภาพ
อาชีพ รายได้ สัญชาติ ต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ชลดา แสนคาเรื อง และคณะ
(2556) ศึกษาการวิจั ย เรื่ องปั จจั ยที่ผ ลต่ออุปสงค์ก ารท่องเที่ย ว : กรณีศึกษา การท่องเที่ย วในจั งหวัดเลย
การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยมีประสบการณ์การ
เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเลยมาแล้วจานวน 400 ราย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มี การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,00120,000 บาท มีสถานภาพ สมรส รั บรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บ ไซต์บนอินเตอร์ เน็ต มีร่วมผู้เดินทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัด เลยกับเพื่อน มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเลยโดยขับไปเอง และเคยเดินทาง
ท่องเที่ย ว ในจั งหวัดเลยมาแล้ ว เพีย ง 1 ครั้งโดยผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นมี ความคิ ดเห็ นเกี่ย วกับ สถานที่
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในภาพรวมให้ความสาคัญต่อแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติมากที่สุ ดตามมา
ด้วยแหล่งการเกษตร โดยในด้านอุทยานแห่งชาติให้ความสาคัญต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึงมากที่สุด ประเภท
สายน้าให้ความสาคัญต่อแม่น้าโขงเชียงคานมากที่สุดประเภทอ่างเก็บน้า ให้ความสาคัญต่ออ่างเก็บน้าห้วย
กระทิงมากที่สุด ประเภทน้าตกให้ความสาคัญต่อน้าตกมากที่สุด และประเภทการเกษตรให้ความสาคัญต่อสวน
ดอกไม้เมืองหนาวมากที่สุด สาหรับการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในภาพรวมโดยให้ความสาคัญต่ออาหาร
พื้นบ้านมากที่สุดตามมาด้วยวิถีการดารงชีวิต โดยประเภทศาสนสถาน/สถาปัตยกรรมให้ความสาคัญต่อวัด
เนรมิตวิปัสสนามากที่สุด ประเภทขนบธรรมเนียม/ประเพณีให้ความสาคัญต่อประเพณีผีตาโขนมากที่สุด และ
ประเภท วิถีการดารงชีวิตให้ความสาคัญต่อเมืองเก่าเชียงคานและหมู่บ้านไททรงดามากที่สุดทั้งนี้ในประเภท
อาหารพื้นบ้านให้ความสาคัญต่ออาหารคาวมากที่สุดตามมาด้วยอาหารหวาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ทุกปัจจัยส่วนบุคคลและทุกประสบการณ์ การท่องเที่ยวในจังหวัดเลยที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเลยแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้าน
กายภาพ ด้านวัฒนธรรม และด้านสถานภาพและชื่อเสียง ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ สุขเกษม
(2559) ศึกษาการวิเคราะห์แรงจูงใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ การเลือกใช้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีผ ลต่อ การเลื อกใช้บ ริ การการท่ อ งเที่ย วเชิง สุ ขภาพของนั ก ท่ องเที่ ย วชาวไทย กรณีศึกษา โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 400 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 1–
30 ตุลาคม 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยยึดตามข้อคาถามของทฤษฎีแรงจูงใจและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สาหรับการ วิเคราะห์ปัจจัยใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธี Varimax ผลการวิจัย
พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วย 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2) ด้านเอกลักษณ์ไทย และ 3) ด้านแนวโน้มการกลับมา ใช้บริการ นอกจากนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการบริการ 2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3) ปัจจัยด้านกิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาด 4) ปัจจัยด้านความคุ้มค่าเงิน 5) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 6) ปัจจัย ด้านสถานที่ และ 7) ปัจจัย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สมมติ ฐ านที่ 3 : ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการบริ ก าร ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง และด้านสถานภาพและชื่อเสียงส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธัญวรัตน์ อัศยานนท์ (2554) ศึกษาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในการเลือกใช้บริการที่พักแรมในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนมากมีอายุอยู่ ในช่วง 31-40 ปี มี สถานภาพโสด และประกอบอาชีพ
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ธุรกิจส่วนตัว โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา ท่องเที่ยวในไทยมีรายได้อยู่ ในช่วง 30,001-60,000
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มีสถานที่พักปัจจุบันเป็นบ้านส่วนตัว ดูหนัง/ฟังเพลง และเล่นกีฬาเป็นงานอดิเรกเป็นส่วน
ใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ 2-3 คน และมีความสัมพันธ์กัน
แบบเพื่อน โดย ส่วนมากจะมาท่องเที่ยวเป็นเวลา 1-3 สัปดาห์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจที่พักแรมประเภท
โรงแรม โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ในการมาเที่ย วต่อครั้งต่อคนโดยไม่รวมค่าเดินทางมาเชียงใหม่ มากกว่า
10,000 บาท มีการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆ โดยเฉลี่ยปี ละ 1 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ ชื่นชอบการ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ และอิทธิพลที่มีการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว เชียงใหม่คือกลุ่มเพื่อนหรือคน
รู้จักปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1. ปัจ จัยที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความสะอาด ความปลอดภัยของโรงแรม และคุณภาพการ
บริการของพนักงาน 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจอยู่ ในระดับมาก คือ ความสะดวกในการเดินทาง
สภาพห้องพักความ สวยงามภายในห้องพัก internet ไร้สาย รถบริการรับส่ง/รถเช่า ราคาของที่พัก โปรโมชั่น
ลดราคา และชื่อเสียงของที่พักแรม
ผลการสัมภาษณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านกายภาพ ของอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทา
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ สถานที่ให้บริการเชิงสุขภาพ ของอาเภอ
เกาะสมุยให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สะดวกสบาย พนักงานมีความพร้อมให้บริการและตอบข้อสงสัย ความเป็น
ธรรมชาติของเกาะสมุย ความสวยงามของวิวทิวทัศน์ การทาสปาเพื่อสุขภาพทาให้รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสบายทั้ง
ร่างกายและจิตใจ วิถีชีวิต ความสะดวกสบาย และธรรมชาติที่สวยงามและความสะดวกสบายในการเข้ารับ
บริการ ส่วนคุณภาพการบริการในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านกายภาพ ของอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานีที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ให้บริการผ่านมาตรฐานและมีคุณภาพ อีกทั้งผู้ให้บริการยังมีความรู้สามารถแนะนาสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้อง
ให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
การให้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพของสมุ ย เป็ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ก็ เ ป็ น ธรรมชาติ แ ท้ ๆ สถาน
ประกอบการที่ได้มาตรฐาน ผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี พนักงานมีความรู้ในการให้บริการเป็น
อย่างดี อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการมีมาตรฐาน อุปกรณ์เครื่องมือมีมาตรฐาน และบุคคลากรผู้ให้บริการจะต้อง
ผ่านการเรียนและสอบก่อนจะให้ปฏิบัติงานจริง สถานประการ ผู้ให้บริการ ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรมก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ณัฐพล ตันติวงศ์ตระกูล (2554) ศึกษาการ
วิจัยเรื่องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ย วอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด เป็น
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ ากว่ า 10 ,000 บาทต่ อ เดื อ น
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบรู ปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรม และชื่นชอบในกิจกรรมตักบาตรข้าว
เหนียวโดยเหตุผลหลักที่เลือกมาเที่ยวเชียงคานก็เพื่อต้องการที่จะศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้วจะมาเที่ยวเชียงคานร่วมกันประมาณ 3-5 คน ในช่วงฤดูหนาวโดยศึกษา
ข้อมูลจากนิตยสาร สิ่งพิมพ์รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างจะมาเที่ยว
เชียงคานประมาณ 1 ครั้งต่อปี และใช้เวลาอยู่ที่เชียงคานประมาณ 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ
1,000 – 3,000 บาทจากความคิดเห็ น เพิ่ มเติม ของนั กท่ องเที่ย วพบว่า นั ก ท่ องเที่ย วชื่นชอบในความเป็ น
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เอกลั ก ษณ์ ข องเชี ย งคาน ทั้ ง ในด้ า นบรรยากาศ วี ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่น ซึ่ง
นักท่องเที่ยวอยากให้เชียงคานยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม ไม่อยากให้วิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลง และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ อรพรรณ จันทร์อินทร์และคณะ (2556) ศึกษา
การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวฮาลาลฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย สาหรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศมุสลิม จากการศึกษาลักษณะการจัดการการท่องเที่ยวฮาลาลสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
มุสลิมของฝั่ง ทะเลอันดามัน พบว่า สิ่งดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศมุสลิมมีความสนใจที่จะเดินทาง
ไป ยังแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาดทราย และเกาะต่าง ๆ สิ่งอานวยความสะดวก และ
มีความสะอาด การคมนาคม นักท่องเที่ยว จากกลุ่มประเทศมุสลิมจึงมีความต้องการให้ภาครัฐจัดใหม่บริการรถ
โดยสารที่สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก และราคาที่เป็นธรรม มีความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรปรับ ปรุง
กระบวนการในการบริการให้ชัดเจนรวดเร็วและตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ที่มาใช้บริการ
2. กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรมีการวางแผน
การตลาด มีการจัดทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ โรงแรม และก่อให้เกิด
การตัดสินใจเลือกเข้ามาใช้บริการ โรงแรมควรเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย เช่น Booking online , mobile
marketing
3. กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรให้ความสาคัญ
กับปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม โดยการศึกษาตรวจสอบระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจของตน ตลอดจน
ศึกษาหนทางหรือกลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาความเป็นรูปธรรม
ของธุรกิจสปาเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพราะการสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ดีของธุ รกิจสปา
สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีจะเป็นส่วนสาคัญในการเพิ่มระดับความ
พึงพอใจ อันจะส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการและบอกต่อกันต่อไป
4. กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรปรับตัวและมี
การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่ผู้รับบริการ (Customer-oriented Marketing) เป็นสาคัญ โดย
การสร้ างความพึ ง พอใจด้านคุ ณภาพการให้ บ ริก าร อันนา ไปสู่ ร ะยะเวลาการเข้า พั ก ที่นานขึ้น ของลู ก ค้ า
จนกระทั่งสร้างผลกาไรให้ธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด
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การทดสอบสมมติฐานการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
The Hypothesis Testing of the Activities Model of STEM Education with
Critical Thinking Development
ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา1*
(Asst.Prof.Dr.Jittawisut Wimuttipanya)

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติของการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการ
เรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(Learning Management and Environment for Learning) รหัสวิชา 1001302 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จานวน 109 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติชั้นสูง แบบสอบถาม
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่า (t-test, F-test) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรี ยนวิชา การจัดการเรียนรู้
และสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การเรี ย นรู้ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า เพศ
สถานภาพครอบครัว สถานที่อยู่อาศัย และชั้นปีที่ศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วย
สะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียนวิชา การจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ : ทักษะในศตวรรษที่ 21/ สะเต็มศึกษา
______________________________________
1
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Abstract
The purpose of this research was to test a result of an instruction model using STEM
Education with the 21st Century Skills. Data were gathered using the questionnaire in the
sample group including 109 students of Faculty of Education of Bansomdejchapraya Rajabhat
University, who were taking the learning and classroom management course (Course code
1001302) in first semester in academic year of 2018. They were selected by multi-stage
sampling with reliability at .87. The data were analyzed by t-test, F-test, X , S.D. and One –
way ANOVA.
The research findings:
1) The students of Faculty of Education of Bansomdejchapraya Rajabhat University in
first semester in academic year of 2018. The results showed that the students with different
gender, family status, living places, and years of education revealed non-different opinions
towards instruction model using STEM Education with the 21st Century Skills. This is followed
the hypothesis.
2) The students of Bansomdejchapraya Rajabhat University in first semester in academic
year of 2018. The results showed that the students with different learning achievement
revealed different opinions towards instruction model using STEM Education with the 21st
Century Skills. This is not followed the hypothesis.
Keywords : 21st Century Skills/ STEM Education

บทนา
กระบวนการเรี ย นการสอนสาหรับ ยุ คศตวรรษที่ 21 ต้องส่ งเสริ มพัฒ นานักศึกษาให้ มีความพร้อม
ทางการเรียน เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดและได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีกิจกรรมการพัฒนาใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้
ทักษะที่จ าเป็ น ส าหรั บ การเรี ย นรู้ ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ว ย 4 กลุ่ มหลั ก ได้แก่ (1) กลุ่ มวิช าหลั ก (Core
Subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media
and Technology Skills) โดยทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ 1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ได้ แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) (2)
นวั ต กรรมและการสร้ า งสรรค์ (Innovation and Creativity) (3) การสื่ อ สารและความร่ ว มมื อ กั น
(Communication and Collaboration) 2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media
and Technology Skills) ประกอบด้ ว ย การรู้ ส ารสนเทศ (Information Literacy) การรู้ สื่ อ (Media
Literacy) และ การรู้ ICT (ICT literacy) 3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วย
ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วย
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ตนเอง (Initiative and Self-direction) ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและข้ า มวั ฒ นธรรม (Social and Crosscultural Interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity)
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2560) กล่าวว่า สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเชิง
รุก (Active Learning) สาหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบแนวคิดเตรียมความพร้อมสู่
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ยุ ค Thailand 4.0 ซึ่ ง ปี นี้ ถื อ เป็ น ปี แ รก โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ค รูแ ละผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรี ย นรู้ ในรู ป แบบสะเต็ม (STEM Education) ด้ว ยการนาเอาองค์ความรู้ทั้ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
ได้ฝึ กฝนทักษะอัน จะส่ งผลสัมฤทธิ์สู งสุ ดต่อผู้ เรีย น ตอบสนองโลกการศึกษาในยุ ค Thailand 4.0 ได้อย่ าง
แท้จริง ทั้งยังให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง learning by doing และ Active Learning (Dewey, 1959)
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Bruner, 1983) ให้การเรียนรู้มีความหมายสาหรับเด็กสามารถ
นาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน (Ausbel, 1968) และผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจนเขา
พบองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดต่อไป (Bruner, 1969) ครูจ ะต้องมีการบู รณาการแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครู และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางสังคมอย่างเห็นเกิดความตระหนักและ
เห็นคุณค่า (Vygotsky, 1978 and Berk, 1995) มีทักษะการแก้ปัญหาในสังคมและชีวิตประจาวัน โดยเริ่มต้น
จากที่บ้าน รู้จักการสังเกตคิดวิเคราะห์จนพบทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Jones, 1986) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่
สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน (Shaklee, 1986) ผู้เรียนต้องสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาจาก
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทีส่ ุดง่ายๆ ไปจนถึงซับซ้อน (Leonard, 1963)
ในส่วนของคณะครุศาสตร์มีพันธกิจในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม
และครบถ้ว น เพื่อให้ ผู้ เข้าร่ ว มมีโ อกาสได้รั บ การพัฒ นาสติ ปัญ ญา สั งคม อารมณ์ ร่ างกาย และคุณธรรม
จริ ย ธรรม โดยสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ โดยน าหลั ก PDSA/PDCA (Plan, Do,
Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การบริการ
วิชาการก็ถือเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ทางคณะครุศาสตร์ได้คานึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และบูรณาการ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จ นเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผู้วิจัยจึงได้มีการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ โดยมีการกากับให้มีการประเมินตาม
สภาพจริ ง (Authentic Assessment) มี ก ารใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ห ลากหลาย ให้ ผ ลการประเมิ น ที่ ส ะท้ อ น
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) และจัดให้มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (Assessment for Learning) ให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as Learning)
ตลอดถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถประดิษฐ์คิดค้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ
นวัตกรรม และงานวิจัย โดยมีอาจารย์ และผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ ให้คาปรึ กษาและตรวจติดตามคุณภาพของ
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เครื่องมือการวิจัยจนกระทั่งสามารถที่จะเปิดประสบการณ์ในการนาผลงานวิจัยและองค์ความรู้ แสดงและ
เผยแพร่ในงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมมติฐานทางสถิติของการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษาตัวแปรด้านกายภาพของผู้เรียน เช่น เพศ สถานที่อยู่อาศัย การศึกษา ซึ่งมีผล
ต่อความแตกต่างของความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานของการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น
อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสมมติฐานการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วย สะเต็ม
ศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ลงเรียนวิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(Learning and Classroom Management) รหัสวิชา 1001302 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ลงเรียนวิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรี ย นรู้ (Learning and Classroom Management) รหั ส วิช า 1001302 ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึกษา 2561
จานวน 109 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบถาม มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.43-0.72 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่า (t-test, F-test) ค่าเฉลี่ย
( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA)
นาแบบสอบถามการจั ดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปทดลองใช้กับ
นั กศึกษาคณะครุ ศาสตร์ ที่ล งเรี ย นวิช า การจั ดการเรี ย นรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่ อการเรี ย นรู้ (Learning and
Classroom Management) รหัสวิชา 1001302 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 109 คน ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลตามลาดับ

ผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 เพื่อการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จาแนกตาม
ปัจจัยชีวสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เพศ สถานภาพครอบครัว สถานที่อยู่อาศัย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
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ตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงปัจจุบัน และชั้นปีที่ศึก ษาโดยใช้ การเปรียบเทียบค่า (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

n
45
64

S.D.
0.74
0.84

X

4.55
4.58

t
18.102

p-value
.237

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียน
วิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามสถานภาพครอบครัว
สถานภาพครอบครัว
บิดา มารดามีชีวิตอยู่
บิดา มารดาหย่าร้าง
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือเสียชีวิตทั้งคู่

n
95
12
2

S.D.
0.46
0.63
0.55

X

4.57
4.52
4.58

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียน
วิชา การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรีย นรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีสถานภาพครอบครัว
ต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการจั ดการเรีย นรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีสถานภาพ
ครอบครัวบิดา มารดามีชีวิตอยู่ บิดา มารดาหย่าร้าง และบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือเสียชีวิตทั้งคู่ มีค่าเฉลี่ย
ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มากตามล าดั บ ( X =4.57, S.D.=0.46, X =4.52, S.D.=0.63 และ X =4.58,
S.D.=0.55 ตามลาดับ)
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จาแนกตามสถานภาพครอบครัว
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.831
114.141
115.972

df
2
107
109

MS
0.835
0.623

F

p-value

4.175

.388
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จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียน
วิชา การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรีย นรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีสถานภาพครอบครัว
ต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้ว ยสะเต็มศึกษากับการเรีย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่มีสถานภาพ
ครอบครัวต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นการจัดการเรีย นรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามสถานที่อยู่อาศัย
สถานที่อยู่อาศัย
n
S.D.
ระดับ
X
อยู่กับบิดา มารดา
12
4.54
0.74
มากที่สุด
อยู่กับบิดา หรือมารดา
6
4.53
0.46
มากที่สุด
อยู่กับญาติหรือเพื่อนหรือหอพัก
91
4.56
0.63
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลง
เรียนวิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีสถานที่อยู่อาศัย
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีสถานที่อยู่อาศัย
อยู่กับบิดา มารดา อยู่กับบิดา หรือมารดา อยู่กับญาติหรือเพื่อนหรือหอพัก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.54, S.D.=0.74, X =4.53, S.D.=0.46 และ X =4.56, S.D.=0.63 ตามลาดับ)
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จาแนกตามสถานที่อยู่อาศัย
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

pvalue

2.234
114.105
116.339

2
107
109

1.157
1.453

2.787

.056

จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียน
วิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีสถานที่อยู่อาศัยต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีสถานสถานที่อยู่อาศัย
ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จาแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงปัจจุบัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษา
จนถึงปัจจุบัน
ต่ากว่า 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
3.51 – 4.00

n

X

S.D.

ระดับ

1
2
8
47
51

3.43
4.44
4.51
4.56
4.58

0.67
0.62
0.83
0.53
0.77

มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียน
วิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงปัจจุบันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับ การเรีย นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงปัจจุบัน คือ ต่ากว่า 2.00 , 2.01 – 2.50, 2.51
– 3.00, 3.01 – 3.50 และ 3.51 – 4.00 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.43, S.D.=0.67, X
=4.44, S.D.=0.62, X =4.51, S.D.=0.83, X =4.56, S.D.=0.53 และ X =4.58, S.D.=0.77 ตามลาดับ)
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จาแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงปัจจุบัน
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

2.131
112.133
114.264

2
107
109

35.221
1.531

F
33.862

pvalue
.032

จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียน
วิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงปัจจุบันต่า งกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับ การเรีย นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงปัจจุบันต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามสาขาวิชาเอก
สาขาวิชาเอก
วิทยาศาสตร์
พลศึกษา
การวัดและประเมินผล
คณิตศาสตร์

n
31
29
18
31

S.D.
0.55
0.63
0.48
0.83

X

4.62
4.53
4.57
4.54

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียน
วิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีสาขาวิชาเอกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พลศึกษา
การวัดและประเมินผล และคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.62, S.D.=0.55, X
=4.53, S.D.=0.63, X =4.57, S.D.=0.48 และ X =4.54, S.D.=0.83 ตามลาดับ)
ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จาแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
4.214
111.401
115.615

df
2
107
109

MS
2.774
1.531

F

p-value

6.891

.053

จากตารางที่ 9 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียน
วิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีสาขาเอกที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามชั้นปีที่ศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
การจัดการเรียนรู้ ด้วยสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพั ฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ สามารถที่จะนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
ประยุกต์อย่างมีคุณค่าได้อย่างมีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Theory of
Meaning Verbal Learning) ของออซูเบล ซึ่งเขาเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่
สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับโครงสร้าง
ของความรู้เดิมที่มีอยู่ และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2560) กล่าวว่า การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning) ส าหรั บ ผู้ เรี ย นแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ภายใต้ ก รอบแนวคิ ดเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารศึ กษา
วิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0 ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรก โดยมุ่งเน้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา สามารถออกแบบ
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กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบสะเต็ ม (STEM Education) ด้ ว ยการน าเอาองค์ ค วามรู้ ทั้ ง วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และได้ฝึกฝน
ทักษะอันจะส่งผลสัมฤทธิ์สู งสุดต่อผู้เรียน ตอบสนองโลกการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ได้อย่างแท้จริง ทั้ง
ยังให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง learning by doing และ Active Learning (Dewey, 1959) มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Bruner, 1983) ให้การเรียนรู้มีความหมายสาหรับเด็กสามารถนาไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจาวัน (Ausbel, 1968) และผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจนเขาพบองค์ความรู้
เพื่อต่อยอดต่อไป (Bruner, 1969) ครูจะต้องมีการบูรณาการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งเพื่ อ น ครู และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ท างสั ง คมอย่ า งเห็ น เกิ ด ความตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า
(Vygotsky, 1978 and Berk, 1995) มีทักษะการแก้ปัญหาในสังคมและชีวิตประจาวัน โดยเริ่มต้นจากที่บ้าน
รู้จักการสังเกตคิดวิเคราะห์จนพบทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Jones, 1986) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และ
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน (Shaklee, 1986) ผู้เรียนต้องสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาจากสิ่งที่อยู่ใ กล้ตัว
ที่สุดง่ายๆ ไปจนถึงซับซ้อน (Leonard, 1963)

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างข้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
จากผลการวิจัย พบว่า ควรมีการนาผลการวิจัยที่ได้ ไปปรับใช้จริงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและนาองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางความคิดและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
ภายใต้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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การประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม เรื่อง ลาดับและอนุกรม : กรณีศึกษานักศึกษาสาขา
ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Applying Game-based Learning Model in the Topic of Sequences and Series : Case
Study of Students Aviation Business in North Bangkok University.
ณัฐรดา ธรรมเวช1*
(NATRADA THAMMAWECH)

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาธุ รกิ จ การบิ น คณะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คณิตศาสตร์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน
25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ กิจกรรมผ่านเกม โปรแกรมคาฮูท (Kahoot!)
เรื่องลาดับและอนุกรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม และแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ ttest ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม หลังการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม มี
ค่าสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีรูปแบบกิจกรรมผ่านเกมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : กิจกรรมผ่านเกม / ลาดับ/ อนุกรม

Abstract
The objectives of this research were (1) to compare learning achievement in the topic of
sequences and series before and after using game-based learning model and (2) to study students
satisfaction on game-based learning model. The sample group was 25 students from the Faculty of
Liberal Arts, majoring in Aviation Business of North Bangkok University, who enrolled in Introduction
mathematics subject in second semester of academic year 2017. The students were selected by
purposive sampling. The research instruments were the game-based learning program Kahoot! in the
Topic of Sequences and Series, the learning achievement test in the topic of Sequences and Series,
and the satisfaction questionnaires. The data were analyzed using percentage, mean, standard
deviation, and t-test. The research results were as follows: (1) the learning achievement in the topic of
1
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Sequences and Series of the students after learning using game-based learning model significantly
higher than that before learning by using game-based learning model at the statistically significance .01
level. (2) Mean of students’ satisfaction, who learnt with a game-based learning model was at the
highest level.
Keywords : Game-based Learning / Sequences / Series

บทนา
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันประสบปัญหามากมายในหลายๆ ด้าน เช่น 1) การขาด
แรงจูงใจในชั้นเรียน เนื่องจากนักศึกษาพกพาอุปกรณ์สื่อสาร เช่น มือถือ แท็บเล็ต เข้าชั้นเรียนได้ ทาให้นักศึกษา
จดจ่อสื่อสารอยู่กับหน้าจอของอุปกรณ์ดังกล่าว จนไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาขณะที่ผู้สอนกาลัง
บรรยาย 2) กระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนไม่มีความหลากหลาย เน้นการบรรยาย สื่อการสอนไม่
หลากหลาย ทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะหาทางในการแก้ปัญหา โดยการผสมผสานรูปแบบกิจกรรม
ผ่านเกม ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และแรงจูงใจใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงใช้โปรแกรมคาฮูท เป็นเครื่องมือที่ใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการ
ประเมินผลผู้เรียนโดยผ่านการตอบคาถาม คาถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้ผู้เรียนตอบคาถามบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เช่น มือถือ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมสามารถออกแบบโจทย์คาถามได้หลากหลาย สร้างนวัตกรรมใน
การเรียนให้กับผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น ลดการจดจ่ออยู่กับหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร
ประจาตัว โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมผ่านเกม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ
เรียน มีความตื่นตัวในการเรี ยนมากขึ้น ไม่เกิดความเบื่ อหน่ายในการเรีย น และกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจฟั งคา
บรรยายของผู้สอนหน้าชั้นเรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ข้ างต้ น โดย Kirriemuir and McFarlane (2006) มี ความเห็ นว่ า การใช้ เกมคอมพิ วเตอร์ เพื่ อช่ วยสอนภาษา
สามารถส่งเสริมแรงจูงใจของผู้เรียนได้ดี เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องทาในเกมสามารถช่วยกระตุ้ นความ
สงสัย และความสนใจของผู้เรียน ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ดีขึ้น อีกทั้งช่วยทาให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวใน
การเรียนมากขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม ก่อนและหลังการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม

กรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้โปรแกรมคาฮูท เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับ
และอนุกรม โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรต้น
รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม โดยใช้
โปรแกรม Kahoot!

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
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วิธีการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิล ป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา MAT100 คณิตศาสตร์เบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ในการวิจัย
1. กิจกรรมผ่านเกม โปรแกรมคาฮูท (Kahoot!) จานวน 20 ข้อ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.30-0.70 และค่าอานาจจาแนก (D) ตั้งแต่
0.20-0.80 ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.75
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม โดยสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form จานวน 7 ข้อ
วิธีดาเนินการการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สร้างเครื่องมือในการวิจัย
1.1 วิเคราะห์ปัญหาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และศึกษาวัตถุประสงค์ เนื้อหา
เรื่องลาดับและอนุกรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 สร้างเกม เรื่องลาดับและอนุกรม โดยใช้โปรแกรมคาฮูท จานวน 20 ข้อ
1.2.1 เข้า https://create.kahoot.it เพื่อสู่ระบบในโปรแกรมคาฮูท

ภาพที่ 1 การเข้าระบบในโปรแกรมคาฮูท
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กรอกรายละเอียด เช่น หัวข้อแบบทดสอบ ภาษาที่ใช้ และรูปภาพให้ครบถ้วน

ภาพที่ 2 สร้างหัวข้อแบบทดสอบ
1.2.2 เลือกเพิ่มคาถามของแบบทดสอบ ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน ตั้งค่าเวลาในการเล่น
เกม และบันทึกให้เรียบร้อย

ภาพที่ 3 เพิ่มคาถามของแบบทดสอบ

ภาพที่ 4 กรอกรายละเอียดของคาถามให้ครบถ้วน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 สร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ล าดับและอนุกรม แบบปรนั ย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ โดยนาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความเที่ยงตรงเชิง
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เนื้อหา จานวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์
(Index of consistency: IOC) ของแบบทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการวิเคราะห์
ข้อสอบรายข้อ พิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (D) และค่าความเที่ยง หา
จากสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) เป็นค่าความเชื่อมั่นที่คานวณหาได้จากสูตรครอนบาค (Cronbach)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ในส่วนของค่าความยากง่าย และค่าอานาจการจาแนกใช้สูตรของวิทนีย์และซาเบอร์
(Whitney and Sabers) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม โดยสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form จานวน 7 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
3. เตรียมการเรียนการสอนกิจกรรมผ่านเกม แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียน
4. แจ้งวัตถุประสงค์ของการทดสอบ ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการ
ใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม เรื่องลาดับและอนุกรม แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ โดย
ใช้เวลา 15 นาที

ภาพที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
5. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม เรื่องลาดับและอนุกรม
6. ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม เรื่อง
ลาดับและอนุกรม แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 15 นาที
7. ให้นักศึกษาทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่าน
เกม
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ภาพที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
8. เก็บแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน และตรวจข้อสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม เรื่อง ลาดับ
และอนุกรม โดยนาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน มาคานวณค่าเฉลี่ย, ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบค่าที โดยใช้ t-test Dependent Samples และนาเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง ประกอบคาบรรยาย
2. แบบความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การแปลความหมายคะแนนที่ได้จากคาตอบ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ
เบสท์ (Best, 1981) ใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ระดับการประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
โดยเกณฑ์ยอมรับความคิดเห็นของนักศึกษาพิจารณาค่าเฉลี่ยคาถามของแต่ละข้อ ซึ่งกาหนดค่า
เฉลี่ยจะใช้เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผลการดาเนินงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม ก่อนและหลังการใช้รู ปแบบ
กิจกรรมผ่านเกม
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
กิจกรรมผ่านเกม แสดงค่าดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ เรื่อง ลาดับและอนุกรม ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
เครื่องมือที่ใช้วัด
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

คะแนน คะแนน
เต็ม
เฉลี่ย
10
5.64
10
8.04

ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
56.40
80.40

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.41
1.40

t

p

10.39

0.000

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ก่อนและหลังการใช้
การใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม พบว่า นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม ได้คะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 5.64 คิดเป็นร้อยละ 56.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.41 ส่วนนักศึกษาทาแบบทดสอบ
หลังการใช้การใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.04 คิดเป็นร้อยละ 80.40 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.40 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม หลังการใช้รูปแบบกิจกรรม
ผ่านเกม มีค่าสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ภาพประกอบที่ 7 บรรยากาศภายในห้องเรียนเมื่อใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
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ภาพประกอบที่ 8 การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกมผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม แสดงค่าดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม
รายการประเมิน
ความน่าสนใจ หรือความสามารถในการดึงดูดผู้เรียนให้
อยากเล่นเกม
ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้จากการเรียนผ่านเกม
เกมมีส่วนช่วยเพิ่มความชื่นชอบในการเรียนให้แก่ผู้เรียน
ทาให้ผู้เรียนได้ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
ทาให้ผู้เรียนทราบผลการทดสอบทันที
ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนผ่านเกม
ผู้เรียนชอบการเรียนผ่านเกม
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.48
4.64
4.76
4.40
4.44
4.48
4.56
4.54

ส่วน
ระดับความพึง
เบี่ยงเบน
พอใจ
มาตรฐาน
0.50
มาก
0.48
0.43
0.49
0.50
0.50
0.50
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ผลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของรูปแบบกิจกรรมผ่านเกมที่นามาใช้ในชั้นเรียน แสดงใน
ตารางที่ 3 โดยคาถามทั้งหมดสามารถนามาจัดเป็นกลุ่มหัวข้อสาหรับการประเมินได้ทั้งหมด 7 ข้อ ในแต่ละข้อ
ผู้เรียนจะให้คะแนนระหว่าง 0-5 โดยคะแนน 0 หมายถึง ค่าน้อยที่สุด และคะแนน 5 หมายถึง ค่ามากที่สุด ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่า โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
เกมมีส่วนช่วยเพิ่มความชื่นชอบในการเรียนให้แก่ผู้เรียน ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(S.D.) เท่ากับ 0.43 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือ ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้จากการเรียนผ่านเกม
ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ทาให้ผู้เรียนได้
ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาการเรียน ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49
อยู่ในเกณฑ์มาก แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเกมโดยใช้
โปรแกรมคาฮูท และโปรแกรมคาฮูทมีส่วนช่วยเพิ่มความชื่นชอบในการเรียนให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้จากการเรียนผ่านเกมมากขึ้นด้วย

อภิปรายผลการวิจัย
หลังการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม พบว่า ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น มีการแข่งขันกับ
ตนเอง และเพื่อนในชั้นเรียน การแข่งขันที่สร้างความตื่นเต้นในการเรียนรู้ในชั้นเรียน แสดงให้เห็นว่า กิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคาฮูท สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ
และเกิดการเรียนรู้ และจดจาบทเรียนได้ดีขึ้น รวมถึง เกมเป็นวิธีหนึ่งที่ทาให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย ความตึง
เครียดในการเรียนลดน้อยลง จึงทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม มีค่าสูงกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม อาจเนื่องมาจากโปรแกรมคาฮูทแสดงให้เห็นคะแนนทันที ผู้เรียนเกิดแรง
กระตุ้นในการทาโจทย์ข้อต่อไป รวมถึงต้องคิดวิเคราะห์ให้เร็ว เพราะถ้าตอบคาถามถูกและตอบรวดเร็วก็จะได้
คะแนนเพิ่ม อีกทั้งการนาสมาร์ทโฟนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล (2560) พบว่า ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผู้ตอบถูกสูงกว่า ร้อยละ
ผู้ตอบผิดในแต่ละชุดข้อสอบก่อนและหลังเรียน
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกม ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนพบว่า โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เกมมีส่วนช่วยเพิ่มความชื่นชอบใน
การเรียนให้แก่ผู้เรียน รองลงมาคือ ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้จากการเรียนผ่านเกม และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
ทาให้ผู้เรียนได้ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจาก
โปรแกรมคาฮูทมีส่วนช่วยเพิ่มความชื่นชอบในการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น มีความเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ
ไม่ง่ว งนอน มีส่ ว นร่ ว มในกิจกรรมการเรี ย นรู้ แบบ Active Learning รวมทั้งเกิดความสนใจที่ จ ะเข้า เรี ย น
มากกว่าการบรรยาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ บรรยากาศในห้องเรียนมีความสุข
และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ ว่าที่ ร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ (2558) ได้
ศึกษาการใช้เกมแบบทดสอบเพื่อเปรี ย บเทีย บความพึงพอใจในการสอบ วิช าพื้นฐานการเขีย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระหว่างการใช้โปรแกรมคาฮูท (Kahoot!) กับการสอบปกติ ผลการศึกษา พบว่าผลการทดสอบ
ของผู้เรียนที่ทาแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรมคาฮูท (Kahoot!) วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
ประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนที่ทดสอบด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจที่ได้ทาแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรมคาฮูท (Kahoot!) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้สอนควรมีอุปกรณ์คอมพิว เตอร์ พร้อมใช้งานเพื่อต่อออกจอโปรเจ็คเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน
เห็น และเล่นเกมออนไลน์ไปพร้อมกัน
2. ผู้เรียนจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ควรแจ้ง
ผู้เรียนไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดให้เตรียมอุปกรณ์มาในการเรียน
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3. การนาแบบทดสอบโดยการใช้เกมออนไลน์ Kahoot! นั้น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหา อาจ
ทาให้การทดสอบมีปัญหา และถ้าผู้เรียนบางคนโทรศัพท์มือถือไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้สอนควรแก้ปัญหา
โดยได้ให้เพื่อนที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่วยกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับเพื่อนคนอื่น
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ปรากฏการณ์โหยหาอดีตยุคดิจิทัลในละคร ‘บุพเพสันนิวาส’
Digital Nostalgia Phenomenon in PubbeSannivasa Television Drama
สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์1*
(Sorarat Jirabawonborisut)
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “ปรากฏการณ์ โ หยหาอดี ต ยุ ค ดิ จิ ทั ล ในละคร ‘บุ พ เพสั น นิ ว าส’” ต้ อ งการศึ ก ษา
ความหมายของพื้น ที่เชิ งจิ น ตนาการในจิ ตส านึ กของผู้ คนโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งโครงสร้ า งความรู้ สึ ก อั น เป็ น
ความหมายเชิงอารมณ์และประสบการณ์ที่เชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับอดีตและค่านิยมของผู้ชมละคร
โทรทัศน์ไทยในปัจจุบันผ่านละครโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาความบันเทิ งในยุคดิจิทัลตาม
กรอบแนวคิดการโหยหาอดีต และความทรงจาศึกษา ด้วยการวิจัยด้วยวิธีวิทยาเล่าเรื่อง จากผู้มีส่วนร่วมในการ
สร้ า งสรรค์ แ ละผู้ ช มละครโทรทั ศ น์ เ รื่ อ งบุ พ เพสั น นิ ว าสจ านวน 10 คน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ปรากฏการณ์โหยหาอดีตถึงยุคกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองและความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อบริบทอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้คนในสังคมปัจจุบันใน3 มิติ ได้แก่ประเภทของอารมณ์ความรู้สึก ภาพสะท้อนอดีต และผลต่อความเชื่อ
เกี่ยวกับความทรงจาในอดีตผ่านจินตนาการ ความใฝ่ฝัน และอัตลักษณ์ของผู้คนในสังคมไทย
จากการศึกษาพบว่าผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสคัดสรร ต่อรอง และเลือกนาเสนอความจริง
บางส่วนเกี่ยวกับความทรงจาในอดีตทั้งการเลือกจาและเลือกลืมประสบการณ์ในอดีตทั้งในระดับปัจเจกบุคคล
และในระดับสังคม เมื่อผู้ชมเกิดการขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกันขององค์ความคิดระหว่างความเชื่อเดิมกับหลักฐาน
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จะมีวิธีจัดการ 3 แนวทาง ได้แก่ 1. พยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติที่ไม่
ลงรอย 2. พยายามหักล้างความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเพื่อยืนกรานความเชื่อเดิม และ 3. พยายามลืมหรือ
ลดความสาคัญที่ไม่ลงรอยกันโดยปฏิเสธว่าละครกับประวัติศาสตร์ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกันเพื่อยึดมั่นอยู่กับความ
เชื่อเป็นการเอนเอียงทางความรู้สึกที่ คนในสังคมพยายามที่จะสืบหาและตีความหมายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ยื น ยั น ภาพพจน์ และการเพิ่มคุณค่าในตนเอง อันเป็นผลมาจากวิกฤตอัตลั กษณ์ของผู้ คนในสั งคมที่ ก าลั ง
แสวงหาตัวตนและความเป็นไทยด้วยการ “ฟื้นอดีต” ให้แก่ผู้คนในสังคมทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเยียวยาวิกฤตอัต
ลักษณ์ของผู้คนในสังคมปัจจุบัน.
คาสาคัญ:ปรากฏการณ์โหยหาอดีต /ความทรงจาทางวัฒนธรรม/การขัดแย้งกันขององค์ความคิด /วิกฤตอัต
ลักษณ์
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Abstract
The study “Digital Nostalgia Phenomenon in PubbeSannivasa Television Drama” aims
to study meanings of the imaginal space in people’s consciousness especially emotional
structure which is emotional meanings and experiences weaving Thai contemporary drama
viewers’ thoughts on the past and values into the drama, one kind of digital entertainment.
This study uses framework of nostalgia and memory studies along with narrative methodology.
Ten co-creators and viewers of PubbeSannivasa are interviewed with aims to understand
nostalgia phenomenon of Ayudhaya’s glorious days and its relation to emotional contexts of
contemporary Thai people in 3 aspects; types of emotions, the reflexive of the past, and the
effects on memories about the past which are made through imagination, idealization, and
identity of the people in Thai society.
The findings show that the viewers of PubbeSannivasa television drama select,
negotiate, and represent some parts of their memories of the past as in ways of selective
memory and selective amnesia of experiences in the past in both individual level and society
level. When the viewers find contrasts or dissonances between their beliefs in the past and
historical evidences, they tend to cope up with it by 3 ways which are; 1. changing their beliefs,
2. discrediting the evidences to insist on their beliefs, and 3. forgetting or lessening the
dissonance by rejecting that drama and history share nothing to each other. Those are
emotional biases that Thai people are trying to look for and interpret the information which
relating to their selves, confirm their images, and evaluate their self-value. It is the result of
the people’s identity crisis, for those who live in this society that searching for the self and
Thainess by “resurrect” the past for the contemporary Thai people. It shows that the
popularity of the genre is the healing method to identity crisis of people in contemporary
society.
Keywords : Nostalgia/ Cultural Collective Memories/ Cognitive Dissonance/ Identity crisis
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับความนิยมทั้ง
จากผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้ก่อให้เกิดกระแสสนใจในประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชอย่างกว้างขวางถึงแม้ว่าละครโทรทัศน์เรื่องนี้จะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อความ
บันเทิงของผู้ชมในยุคดิจิทัลเป็นหลัก แต่ก็ปรากฏร่องรอยของปรากฏการณ์โหยหาอดีต (Nostalgia) ถึงความ
สงบสุขของยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อครั้งบ้านเมืองยังเจริญรุ่งเรืองดีของผู้คนในสังคมไทย
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (2561) กล่าวว่าตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาสไม่ได้เป็น
กษัตริย์หรือชนชั้นนาชั้นสูงที่จับต้องไม่ได้ เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงทางประวัติศาสตร์ในยุครุ่งเรือง แต่ก็ไม่ได้ขับ
เน้นความเป็นชาตินิยม ผู้เขียนสร้างสรรค์เรื่องได้อย่างมีสีสันท่ามกลางสภาพของสังคมและการเมืองในปัจจุบัน
ที่ยุ่งเหยิง ขาดความมั่นคง เชื่อมั่นต่อรัฐบาล และยากต่อการทานายอนาคตของประเทศ ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิด
ความรู้สึกของการโหยหาอดีตได้ง่าย การดูละครย้อนยุคสักเรื่องหนึ่ง จึงทาให้ในทางความรู้สึกสามารถหลีกเร้น
กลับไปสู่อดีต เพราะอย่างน้อยอดีตก็เป็นสิ่งที่มั่นคงกว่าปัจจุบันและอนาคต
วรรษชล ศิริจั นทนันท์ (2561) กล่าวว่าละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส นาเสนอภาพในอดีตที่
มองข้ามความขัดแย้งของคนไทยในราชสานักโดยนาเสนอว่าสังคมและวัฒนธรรมของอยุธยาเป็นสังคมที่ "สงบ
สุข ไม่มีการคอรัปชั่น และมีฝรั่งเป็นส่วนเกิน" เพื่อสนองความปรารถนาของผู้ชมบางส่วนซึ่งไม่พอใจในปัจจุบัน
อันแสนจะวุ่นวาย เต็มไปด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไร้ซึ่งความปรองดองจนเกิดความโหยหาอดีตขึ้นสอดคล้องกับ
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (2561) ที่มองว่ากระแสละครบุพเพสันนิวาสเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยโหยหาอดีตและ
แสวงหาความเป็นตัวเองความนิยมในละครอิงประวัติศาสตร์เกี่ย วพันกับบริบททางการเมืองของแต่ละยุคสมัย
กล่าวคือทุกครั้งที่ชาติสั่นคลอนจากการเมือง สังคมเกิดความโกลาหล ละครและภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์จะ
กลับมารุ่งเรืองเสมอ
ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ของไทยโดยส่วนใหญ่มีโครงเรื่องคล้ายคลึงกันคือพา
ผู้ชมย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เช่นเรื่อง บางระจัน อตีตา ฟ้าใหม่ และศรีอโยธยา ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ไทยกาลังถูกรุกรานจากพม่า ทาให้ประชาชนต้องรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับศัตรูและสามัคคีกันดังเช่นที่
ใช้กันในยุคของชาตินิยม ดังนั้น สารของละครอิงประวัติศาสตร์จึงวางในบริบทใหม่คือส่งเสริมให้คนในชาติรัก
กันภายใต้ภาวะสังคมที่แตกแยก รู้จักหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชาติ และส่งเสริมความสามารถของกษัตริย์ทว่าตัว
ละครเอกของละครเรื่องบุพเพสันนิวาสไม่ได้เป็นกษัตริย์หรือชนชั้นนาชั้นสูงที่จับต้องไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีตัวละคร
บางตั ว จะมี ตั ว ตนจริ ง ทางประวั ติศ าสตร์ ใ นยุค รุ่ ง เรื อ งแต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ขั บ เน้ นความเป็ น ชาตินิ ย มอย่ างไรก็ตาม
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ได้วิจารณ์ล ะครเรื่องบุพเพสันนิว าสด้านความสมจริง อาทิ ฉากป้อมเพชรที่
ปรากฏในละครยังคงมีสภาพสวยงาม หากพิจารณาในช่วงเวลาตามบทประพันธ์และดูหลักฐานชั้นต้น ทาง
ประวัติศาสตร์ สภาพของป้อมน่าจะทรุดโทรมมาก หรือไม่ก็กาลังได้รับการบูรณะปรับปรุงโดยนายช่างฝรั่งเศส
ชื่อ เดอ ลามาร์ (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2561)นอกจากนี้ ยังมีคาวิจารณ์ด้านความสมจริงของเครื่องแต่งกาย
ตัวละครชาวต่างชาติว่ามีข้อบกพร่องเรื่องการออกแบบการตัดเย็บและการใช้ผ้าที่ถูกลักษณะ เช่น คอนสแตน
ติน ฟอลคอน และมาเรีย กีมาร์ เนื่องจากมีรูปแบบสมัยใหม่และผิดสัดส่วนเป็นอย่างมาก โดยโครงร่างเงาทั้ง
เสื้อผ้าและทรงผมค่อนข้างคล้ายสมัยวิคตอเรี ยตอนต้นราว ค.ศ.1830-1840 ซึ่งผิดยุคสมัยไปเกือบ 200 ปี
(ลุพธ์ อุตมะ, 2561)
ความซับซ้อนยอกย้อนของการสร้างหรือการเสนอภาพของอดีตจนถึงเรื่องราวของอดีตที่นาเสนอจึงไม่
สามารถแยกออกได้จากตัวของผู้ถ่ายทอดรวมทั้งจินตนาการของยุคสมัย ดังที่ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

70

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

(2557) ได้กล่าวไว้ว่า แม้แต่งานของนักประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการค้น คว้าแยกแยะ จัด
ระเบียบอธิบาย ประเมินหลักฐานต่างๆจากอดีต เพื่อเสนอภาพข้อเท็จจริงจากอดีต ก็ยังมิอาจยืนยันได้ว่างาน
เขียนทางประวัติศาสตร์นั้นคือความจริงจากอดีต ถึงแม้ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส จะจัดอยู่ในประเภทละครอิง
ประวัติศาสตร์แต่แน่นอนว่าผู้สร้างสรรค์ไม่ได้มีวั ตถุประสงค์จะเสนอความจริ งทางประวัติศาสตร์ ที่มี ความ
ถูกต้องแม่นยา แต่เป็นการถ่ายทอดจินตนาการเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาครั้งบ้านเมืองยังดีผ่านละครโทรทัศน์ซึ่ง
เป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่มีผลในการตอบสนองปรากฏการณ์โหยหาอดีตของผู้คนในสังคม และสร้างความทรงจา
เกี่ยวกับอดีตได้อย่างมีพลังมากกว่าหลักฐานหรือข้อเขียนทางประวัติศาสตร์เสียอีก

ปัญหานาวิจัย
1. ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสมีความสัมพันธ์กับบริบทการโหยหาอดีตของผู้คนในสังคมไทย
หรือไม่
2. ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อภาพความทรงจาในอดีต ของ
ผู้ชมละครอย่างไร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาจินตนาการของผู้ชมละครโทรทัศน์เกี่ยวกับอดีตในยุคกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองในละคร
เรื่องบุพเพสันนิวาส
2. เพื่ออธิบายปรากฏการณ์โหยหาอดีตในสังคมไทยยุคปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากจินตนาการเกี่ยวกับอดีต
ยุคกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส

ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะปรากฏการณ์โหยหาอดีตเกี่ยวกับอดีตในยุคกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองใน
ละครเรื่ อ งบุ พ เพสั น นิ ว าสเท่ า นั้ น โดยสะท้ อ นผ่ า นมุ ม มองของผู้ ช มละครโทรทั ศ น์ ที่ ติ ด ตามละครเรื่ อ ง
บุพเพสันนิวาสอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งชื่นชอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสและหลงใหลอดีตยุคกรุงศรีอยุธยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้าใจปรากฏการณ์โหยหาอดีตเกี่ยวกับอดีตในยุคกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองในบริบทสังคมไทยจาก
มุมมองต่างๆทั้งนักวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ชมละครโทรทัศน์
2. ขยายฐานความรู้ทางนิเทศศาสตร์ และเป็นการสะสมต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเล่าเรื่อง
ในการถ่ายทอดจินตนาการเกี่ยวกับอดีตในยุคกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรือง
3. ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์ ตลอดจนเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพละครโทรทัศน์ไทยให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง “ปรากฏการณ์โหยหาอดีตของคนไทยในละคร ‘บุพเพสันนิวาส’”ใช้แนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยดังนี้
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แนวคิดเรื่องการโหยหาอดีต
ปรากฏการณ์โหยหาอดีตเป็นการจินตนาการถึงโลกที่เราได้สูญเสียไปแล้ว (imagination of a world
we have lost) อันเป็นโลกที่เราในฐานะปัจเจกบุคคลและสมาชิกของหน่วยงานทางสังคมวัฒนธรรมต่างก็มี
ประสบการณ์ร่วมกันในอดีต โลกที่เคยเป็นจริงแต่มาบัดนี้เหลือไว้เพียงความทรงจาและประสบการณ์ให้ระลึก
ถึง ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกที่ว่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเราอาศัยจินตนาการซึ่งถูกหล่อหลอมมาโดยประสบการณ์
ชีวิตและประสบการณ์วัฒนธรรม ที่สาคัญคือเราสามารถสัมผัสหรือจับต้องมองเห็นโลกที่เราสูญเสียไปแล้วนั้น
ได้อีกครั้ง ดังนั้นการหวนกลับไปมองอดีตของผู้ คนจึงมักเป็นในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ กล่าวคือเมื่ออดีตอันเป็น
วันวานที่หวานหอมได้ขาดหายไปแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงปัจจุบัน ผู้คนจึงหวนกลับไปมองอดีตนั้นด้วย
ความชื่นชมหลงใหลอยากสัมผัสกับคืนวันอันเลิศแต่หนหลังนั้นอีกครั้งหนึ่ง (William W. Kelly, 1986) การ
หวนกลับไปมองอดีตด้วยท่าทีและความรู้สึกในเชิงบวกสอดคล้องกับทัศนะของ Baudrillard (1983) ซึ่งอธิบาย
ว่าการโหยหาอาลัยอดีตคืออาการโศกเศร้าที่จาเป็น เหมือนกับการที่เราพยายามจะทาให้สิ่งที่เราได้ทาลายไป
ก่อนหน้านี้กลับคืนมา ดังนั้น ความรู้สึกโหยหาอาลัยอดีตจึงเป็นความรู้สึกด้ านบวก และผสานเข้ากับความงาม
ความสุข และความสนุกสนานของอดีต
Marshall Mcluhan (1960 อ้ า งถึ ง ใน Tim O’Sullivan. 1998) ได้ เ สนอแนวคิ ด “กระจกมอง
ย้อนหลัง” (car’s rear-view mirror) เพื่อมาอธิบายวิถีทางที่สื่ อโทรทัศน์ และสื่ ออื่นๆ ได้สร้างการรับ รู้ ข อง
คนเราเกี่ยวกับเรื่ องราวในอดีต (look backwards at the past) โดย McLuhan มุ่งความสนใจไปที่อานาจ
(power) ของภาพต่างๆ ที่ปรากฏในโทรทัศน์ในการประกอบสร้างมุมมองเหตุการณ์และกระบวนการแห่ ง
เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดดี ต นอกจากนี้ เ ขายั ง เสนอประเด็ น เกี่ ย วกั บ ยุ ค หลั ง สมั ย ใหม่ (postmodern) ใน
วัฒนธรรมโทรทัศน์ว่า ความเข้าใจแบบร่วมสมัยเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต (history) นั้นได้ปรากฏออกมาใน
รูปแบบของการผสมผสานภาพตัวแทนและภาพต่างๆ ที่ปรากฏในโทรทัศน์ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอดีตนั้นได้สูญ
หายผ่านพ้นไปแล้ว (the real history is both lost) แต่ได้ถูกแทนที่และถ่ายทอดในรูปแบบของการจาลอง
จินตนาการและภาพลวงตา
แนวคิดเรื่องความทรงจาศึกษา
“ความทรงจา” คือ ปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งบางคนอาจเรียกความทรงจาว่า “ประสบการณ์ชีวิต”
แต่ประสบการณ์ของแต่ละคนมิใช่เป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น หากเป็นประสบการณ์ของชีวิตตนเองที่
ผสมผสานเข้ากับชีวิตครอบครัว ที่สาคัญ ประสบการณ์ชีวิตยังประกอบด้วยพลังที่สาคัญของความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยเฉพาะส่วนที่ตัวเองสัมพันธ์อยู่ร่วม ซึ่งได้เชื่อมและกาหนดชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวให้มี
ความหมายรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้นมา ความทรงจานี้จะบอกว่าเราเป็ นใครมาจากไหน (อรรถจักร สัตยานุ
รักษ์, 2561)
จากประสบการณ์ของปัจเจกทั้งกรณีความสั มพันธ์กับคนในสังคม การทากิจกรรมใดๆ หรืออยู่ ใน
เหตุ ก ารณ์ ร่ ว มกั น จนเกิ ด เป็ น ความทรงจ าร่ ว มของคนในสั ง คม การจดจ าจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การหลอมรวม
ภาพลักษณ์และอุดมคติจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคม “พื้นที่ความทรงจา” (sites of memory) จึงมาจาก
ปัจเจกชนกับกลุ่มสังคม ความทรงจาร่วมของคนในสังคมก่อให้เกิดเอกภาพในสังคม ทาให้สังคม “มีเรื่องเล่า”
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ซึ่ ง หล่ อ หลอมให้ เ กิ ด อั ต ลั ก ษณ์ ท างสั ง คมขึ้ น (Maurice Halbwach : 1983) และอั ต ลั ก ษณ์ เ หล่ า นี้ ก็ จ ะถู ก
นาไปใช้เพื่อสร้างความเป็นชุมชน อันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ร่วมกัน
ปิแอร์ นอร่า (Pierre Nora : 1984, อ้าใน เยาวนุช เวศร์ภาดา, 2545 : 33) ได้เสนอว่าในความเป็น
จริงแล้วสังคมหาได้เป็นเอกภาพตามอุดมคติไม่ แต่ “ความทรงจา” ได้ก่อรูปขึ้นในปริมณฑลของการต่อสู้แย่งชิง
และการแบ่งแยก ทั้งนี้จากการศึกษา “พื้นที่แห่งความทรงจา” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างชาติของฝรั่งเศส ซึ่งได้
นาไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติ จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของการสร้างความทรงจาผ่านสัญลักษณ์
บนพื้นที่เพื่อทดแทนอัตลักษณ์ทางสังคม และวัฒนธรรม พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็น “พืน้ ที่ที่เป็นสัญลักษณ์” หรือเป็น
“บริบทอันศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งชุมชนได้จินตนาการว่าตนเองได้เข้าไปอยู่
อย่างไรก็ดี รูปธรรมของ “พื้นที่แห่งความทรงจา” ครอบคลุมบริบทของพื้นที่และเวลา นับตั้งแต่พื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์ (landscape) พรมแดนประเทศ บุคคลในประวัติศ าสตร์ อนุสาวรีย์ อาคาร ภาษา
วรรณกรรม คาขวัญ อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ วัตถุทางศิลปะ และสัญลักษณ์ จนถึงของที่ระลึก องค์ประกอบต่างๆ
เหล่านี้หลอมรวมขึ้นเป็น “อาณาจักรแห่งความทรงจา” ซึ่งถูกสร้างขึ้นแทนสิ่งที่ไม่มีอยู่ในขณะนี้อีกแล้ว ภาพ
อดีตที่ถูกสร้างขึ้นมา ถือเป็นปฏิบัติการทางความหมาย (hermeneutic practice) ซึ่งเกิดจากการจัดวางตรรกะ
ของการสร้าง “พื้นที่แห่งความทรงจา” ขึ้นมาใหม่ เมื่อนาสถานที่แต่ละแห่งมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ก็จะได้
ภาพรวมของสัญลักษณ์ใหม่ที่หมายถึง “ความเป็นชุมชนประวัติศาสตร์” ของพื้นที่นั้นๆ
นอกจากนี้ “พื้นที่ความทรงจา” ยังทาหน้าที่เป็นพื้นที่บรรจุร่องรอย หรือการก่อรูปของสานึกแห่ง
ความทรงจา ซึ่งผู้มีอานาจได้เลือกสรรมาเป็นตัวแทนอุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ความทรงจาจะเป็นเรื่อง
ของอดีตอันไกลโพ้น มีความเลือนราง ไม่ว่าจะเป็นความทรงจาร่วมของคนในสังคม หรือ ความทรงจาระดับ
ปัจเจกบุคคล แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้เครื่องมือที่เป็น “วิทยาศาสตร์” ทาให้ความทรงจา
มีความชอบธรรม มีข้อเท็จจริงมาสนับสนุนเป็นที่เข้าใจได้ และก่อประโยชน์ต่อการอธิบายอดีต
แนวคิดเรื่องการศึกษาเรื่องเล่า
แนวคิดการศึกษาเรื่องเล่านั้นแต่เดิมวิธีการเข้าถึงความรู้หรือความจริงตามปรัชญาตามกระบวนทัศน์
ปฏิฐานนิยม (Positivism) ความรู้หรือความจริงนั้นดารงอยู่รูปวัตถุวิสัย และตายตัวในธรรมชาติอย่างเป็นกลาง
ความจริงไม่จาเป็นต้องให้ความหมายหรือตีความ (องอาจ นัยพัฒน์ , 2551) โดยยึดหลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเข้าถึงความรู้หรือความจริงที่ต้องปราศจากความลาเอียง อคติหรือ
ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นกฎที่เป็นหนึ่งเดียวมีความเป็นสามัญการ (Generalization) สามารถที่จะ
ศึ ก ษาแบบแยกส่ ว นระหว่ า งเหตุ แ ละผล ผู้ รู้ แ ละสิ่ ง ที่ ถู ก รู้ นอกจากนี้ ยั ง สามารถน าผลที่ ไ ด้ ม าใช้ อ ธิ บ าย
ปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยกฎหรือทฤษฎีที่เป็นคาอธิบายเชิงสาเหตุ มีการตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์วิถี
ปฏิบัติที่คนส่วนใหญ่เชื่อตามความคิดนวสมัยโดยหลัก กฎ และระเบียบ สร้างความกดทับต่อผู้คนบางส่วนใน
สังคมให้ถูกมองว่าเป็นคนที่แตกต่างหรือคนชายขอบ (Legal Pluralism) เช่น ผู้พิการหรือผู้ที่สูญเสียคุณสมบัติ
บางอย่าง ผู้ที่เบี่ยงเบนทางเพศ หรือกลุ่มคนที่อยู่ไกลจากความทันสมัย ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel
Foucault) กลายเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ สามารถดารงความเป็นตัวตนของ
ตนเองได้ ทาให้บุคคลดังกล่าวถูกเบียดไปอยู่นอกกรอบของวาทกรรม (Discourse) ของแนวคิดนวสมัยผ่าน
เรื่องเล่าหลัก (Grand Narrative) ทั้งที่ยังมีเรื่องเล่ารอง อีกมากมายที่ถูกกีดกันและไม่เคยได้นาเสนอออกมาให้
สังคมส่วนใหญ่ได้รับรู้
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การศึ ก ษาเรื่ อ งเล่ า นั้ น มี ค วามเชื่ อ ตามปรั ช ญาวิ จั ย แบบกระบวนทั ศ น์ ท างเลื อ ก ( Alternative
Paradigms) เชื่อว่าความรู้นั้นเกิดจากการให้ความหมายหรือการตีความจากมนุษย์ไม่ได้อยู่ในรูปของวัตถุวิสัยที่
สามารถวัดหรือประเมินค่าได้ นภาภรณ์ หะวานนท์ (2552) พบว่าการศึกษาเรื่องเล่านั้นให้ความสนใจกับบุคคล
ที่ให้ ความหมายกับ ประสบการณ์มากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และถูกมองว่าการวิจั ย สามารถเคลื่อนไปสู่
ความคิดที่ว่าความจริงถูกสร้างโดยกระบวนการทางสังคม มนุษย์ใช้เรื่องเล่าและเรื่องราวที่สร้างขึ้น ในการจัด
ระเบี ย บออกมาเป็ น บท ตอน หรื อ ฉากต่ า งๆ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งเล่ า ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ เ ล่ า เรื่ อ งซึ่ ง มี
ประสบการณ์ที่นักวิจัยให้ความสนใจในฐานะเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เป็นผู้รู้และสามารถสะท้อนตัวตนออกมาแทนการ
มองว่าผู้เล่าเป็นวัตถุเพื่อการศึกษาในกระบวนการวิจัย วิธีการศึกษาเรื่องเล่ายังเป็นประเด็นใหม่ในการวิจัยและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมศาสตร์อีกด้วย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปรากฏการณ์โหยหาอดีตยุคดิจิทัลในละคร ‘บุพเพสันนิวาส’”เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ที่ส นใจข้อมูล ด้านปรากฏการณ์โหยหาอดีต (Nostalgia) เกี่ย วกับอดีตยุ คกรุ งศรี
อยุธยาเจริญรุ่งเรืองในละครโทรทัศน์ โดยใช้การวิจัยด้วยวิธีวิทยาเล่าเรื่อง (Narrative Method) ประกอบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาจินตนาการทางประวัติศาสตร์ (Historical Imagination)
ผ่านละครโทรทัศน์ เพื่อ ศึกษาความหมายของพื้นที่เชิงจินตนาการในจิตสานึกของผู้คนโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
โครงสร้างความรู้สึกอันเป็นความหมายเชิงอารมณ์และประสบการณ์ที่เชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดและค่านิยมของ
กลุ่ มคนในปั จ จุ บัน เกี่ย วกับ อดีตผ่ านละครโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่ งของวัฒนธรรมบันเทิงตามกรอบ
แนวคิดความทรงจาศึกษา (Memory Studies) ด้วยการวิจัยจากข้อมูลเรื่องเล่าจากผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่ อง
บุพเพสันนิวาสจานวน 10 คน จาแนกเป็นเพศหญิง 7 คน เพศชาย 3 คน ช่วงอายุตั้งแต่ 23-47 ปี ระหว่างวันที่
20-30 มีนาคม 2561

ผลการวิจัย
การโหยหาอดีต (Nostalgia) เป็นลักษณะการใช้จินตนาการของบุคคลหรือสมาชิกของหน่วยทางสังคม
วัฒนธรรมที่อาจเป็นกลุ่ม องค์กรหนึ่งๆ ประชาคมหนึ่งๆที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกันในอดีตนาจินตนาการที่
ย้อนกลับไปสู่อดีตร่วมกันเหล่านั้นเพื่อสร้างและผลิตซ้าประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมที่มี
ร่วมกันมาให้เกิดขึ้นอีกครั้ง สาหรับในยุคสมัยพระนารายณ์นั้น เรียกว่า “การโหยหาอดีตในประวัติศาสตร์อัน
ไกลโพ้น” (Historical Nostalgia)วิธีการมองย้อนกลับไปในอดีตเป็นการให้ความหมายแก่ประสบการณ์ชีวิต
ของมนุษย์อย่างหนึ่ง โดยเน้นความสาคัญของจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในปัจจุบันที่มีต่ออดีตที่
ผ่านพ้นไปแล้ว จากการวิจัยพบว่ารูปแบบหรือวิธีการรับรู้เพื่อโหยหาอดีต (nostalgia mode of reception) ที่
ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส ไม่ได้มีความหมายแค่การย้อนเวลากลับไปหาอดีตอันไกลโพ้นยุค
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในแง่ของสุนทรียภาพทางอารมณ์เท่านั้น หากยังเป็ นรูปแบบของการรับรู้
ความจริงอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราได้คิดใคร่ครวญหรือทาความเข้าใจอดีตที่หายไปแล้ว หากพิจารณาความเป็น
อดีตตามทัศนะของแนวคิดปรากฏการณ์โหยหาอดีต จะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับอดีตใน 2 มิติ คือ อดีตแห่ง
ภววิสัย (Objiective) และอัตวิสัย (Subjective)
“อดีตแห่งภววิสัย ” เป็นเหตุการณ์อดีตเก่าๆ ของสังคม เป็นตัวเหตุการณ์ที่ผู้คนในระดับสังคมเคยมี
ประสบการณ์ร่วมกันมาว่ากรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีมีสภาพเป็นเช่นไร ประสบการณ์อดีตในมิติที่ถูก
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บันทึกไว้ในความทรงจาของผู้คนในระดับสังคมที่เรียกว่า “collection memory” ที่ไม่ใช่ความทรงจาของ
ปัจเจกคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ในขณะที่ “อดีตแห่งอัตวิสัย ” เป็นประสบการณ์อดีตเก่าๆ เฉพาะบุคคล
ดั ง นั้ น ประสบการณ์ อ ดี ต ในมิ ติ นี้ จึ ง ถู ก บั น ทึ ก ไว้ ใ นความทรงจ าของปั จ เจกคนใดคนหนึ่ ง เพี ย งคนเดี ย ว
(individual memory) เท่านั้นปรากฏการณ์โหยหาอดีตเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแห่งการโหยหาอดีตอัน
ผ่ านพ้น ไปแล้ ว โดยการถวิล หาอดีตนั้ น ไม่ใช่เป็นเพีย งอารมณ์ห ดหู่ เศร้ าซึมหรื อทุกข์ใจเท่านั้น หากแต่ยัง
ประกอบไปด้วยอารมณ์สุข อารมณ์ขมขื่น และอารมณ์ผสมทั้งสุขทั้งเศร้าคละเคล้าในเวลาเดียวกันอีกด้วย
จากงานวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์โหยหาอดีตส่วนใหญ่พบว่าในขณะที่เกิดความคิดถึงสิ่งต่างๆในอดีตนั้น
มนุษย์เรามักจะนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขในอดีต และส่งผลให้เกิดรู้สึกถึงความอบอุ่น มีความคิดเชิงบวกเวลา
เราเกิดอาการคิดถึงเช่นเดียวกับผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ชมละครโทรทัศน์ เรื่องบุพเพสันนิวาสพบว่า 8 ใน
10 คนมีอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกเกี่ยวกับอดีตยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้สึกเชิงลบ และมีความรู้สึกผสมมีเพียงกลุ่มละ 1 ใน 10 คนเท่านั้นดังนี้
ตารางที่ 1 ประเภทของอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส
ประเภทความรู้สึก จานวน
ตัวอย่าง
“เราได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้น ดูแล้วเย็นสบาย สุขสงบ”
ความรู้สึกเชิงบวก
8
“ดูชวนให้รู้สึกถึงความสามัคคี ปรองดอง กระตุ้นให้รักชาติ”
ความรู้สึกเชิงลบ
1
“เห็นว่าอดีตมีความสุขแล้วยิงเกลียดปัจจุบัน ไม่มีความน่าอยู่ซะเลย”
ความรู้สึกผสม

1

“รักตัวละครอืนๆในเรืองไปแล้ว พอนึกถึงฉากเสียกรุงแล้วสะเทือนใจ”

จากการศึกษาพบว่ากรุงศรีอยุธยาครั้งบ้านเมืองยังดีเป็นดินแดนในฝันที่ผู้คนใช้หลีกหนีออกไปจาก
ความเป็นจริงในชีวิตประจาวัน โดยสะท้อนผ่านภาพวิถี ชีวิตริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม และ
สงบสุขนาพาผู้คนหวนคืนกลับสู่ความเรียบง่ายไม่ลาบากในอดีตครั้งบ้านเมืองยังดีซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก
เชิงบวกซึ่งแตกต่างจากละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆที่นิยมนาเสนอภาพอดีตในยุคกอบบ้านกู้เมือง
“อยากดูละครทีบ้านเมืองอยู่ในสภาพปกติ ไม่ชอบแบบหนักอย่างแนวกู้ชาติ ส่วนตัวแล้ว
ดูละครเพราะอยากผ่อนคลาย ถ้าได้รู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของสมัยก่อนแทรกมาด้วยจะรู้สึกชอบ
มาก ไม่อยากได้อะไรหนักๆ อารมณ์เหมือนเลิกงานกลับมาเหนือยๆ ก็อยากกินข้าวแล้วหัวเราะกับ
อะไรเบาๆ ไม่อยากกลั บมานังดูรายการวงเวียนชีวิตหรือสงครามกู้ชาติ มันอ่อนล้า ถ้าเลือกได้ก็
ไม่ใช่สิงทีอยากดู”(มาธ์ณัชศวีร์ ลิมาภรณ์วณิชย์, สัมภาษณ์ 21 มีนาคม 2561)
“ยุคสมัยนี้คนเครียดกันมาก ชอบช่วงบ้านเมืองยังดี วัฒนธรรม ความเชือวิถีชีวิต แล้วก็
หลั กคาสอนที แทรกเข้า มา เช่น การร้ อยมาลั ย แกะสลั ก ก็จ ะมีความหมายแฝงในเรื องของ
สัญลักษณ์ ข้อกาหนดในการใช้ในงานตามความเหมาะสม เพือความเป็นมงคล ฟังแล้วมันรู้สึกดี
มากเมือได้รู้ถึงสิงทีมีความหมายมาประกอบก่อนรวมกัน มันมีเหตุมีผล มีความเชือ” (จิตติมา ฉ่า
เฉลิม, สัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2561)
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ผู้ วิจั ย ศึกษารู ป ธรรมของอดีตเพื่อให้ เห็ นภาพที่ชัดเจนขึ้น โดยจ าแนกอดีตออกเป็นหมวดหมู่ตาม
แนวทางของ Tim Wildschut และ Constantine Sedikides (2006) เพื่อชี้ให้เห็นว่าหากเราทาการรื้ออดีต
ออกมาดู เราจะเห็นอดีตเหล่านั้นบรรจุอยู่ในหมวดหมู่ใดบ้างและอดีตในแต่ละหมวดได้ แก่แง่มุมใด จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสสะท้อนให้เห็นถึงภาพในอดีตใน 5 หมวดหมู่
ได้แก่ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ บุคคล วัตถุ สถานที่ และกิจกรรมที่สะท้อนให้ เห็นถึงภาพในอดีต ดังนี้
ตารางที่ 2 ภาพสะท้อนอดีตของผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส
หัวข้อ
ภาพสะท้อนอดีตจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส
ทูตฝรั่งเศสถวายราชสาส์นพระนารายณ์ /
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
จุดจบเจ้าพระยาวิชเยนทร์ (ฟอลคอน)
บุคคล
พระนารายณ์ / โกษาธิบดี (ปาน) / พระเพทราชา
วัตถุ

ทองหยิบ / เครื่องกรองน้า / จินดามณี

สถานที่

วัดไชยวัฒนาราม / พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์

กิจกรรม

พายเรือ / อาหารการกิน / โล้สาเภา

นอกจากนี้ จากการพิจารณาลึกลงไปภายใน 5 หมวดหมู่ จะพบว่าเรายังสามารถรื้ออดีตออกมาดูใน
หมวดหมู่ย่อยๆ ลงไปอีกเช่น “จินตนาการ”เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาครั้งบ้านเมืองยังดีเป็นดินแดนในฝันที่ผู้คนใช้
หลีกหนีออกไปจากความเป็นจริงในชีวิตประจาวัน โดยสะท้อนผ่านภาพวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาที่อุดม
สมบูรณ์ สวยงาม และสงบสุขนาพาผู้คนหวนคืนกลับสู่ความเรียบง่ายไม่ลาบากในอดีต โดยเฉพาะกลุ มชนชั้น
กลางในสังคมเมืองหลวง กระแสดั งกลาวไดรับการจากัดความวาเป็นปรากฏการณ์โหยหาอดีตโดยเกิดขึ้นจาก
ความทรงจาตออดีตที่เกิดขึ้นตอบุคคลแตละกลุ่มชน
กระแสโหยหาหาอดีตไดแผขยายในวงกวางและตอเนื่องจนเสมือนเป็นกระแสนิยมหลักของชนชั้นกลาง
ไทยในปจจุบั น โดยสะท้อนผ่านลั กษณะพื้นที่ทางกายภาพที่มีรากลึ กทางประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และ
กิจ กรรมที่ป รุ งแต่งขึ้นในแบบโรแมนติก (Romantic) ที่เป็นภาพอุดมคติ (Utopia) ตามความเขาใจมิติเชิง
วัฒนธรรมของผูคนในพื้นที่ เช่น การพายเรือและการโล้สาเภาที่มีนัยยะแฝงทางเพศหรือแม้แต่คุณค่า (value)
ก็ปรากฏแฝงอยู่ในแทบทุกหมวดซึ่ งสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทางนวัตกรรมอย่างเครื่องกรองน้า
และความเป็นไทยอย่างเช่นการหารการกิน ขนมหวาน สถาปัตยกรรม และแบบเรียนจินดามณี รวมไปถึงการมี
อานาจได้ต่อรองกับมหาอานาจทางอาณานิคมอย่างฝรั่งเศส และจุดจบของชาวต่างชาติอย่างคอนสแตนติน
ฟอลคอน เป็นต้น เนื่องจากการหวนกลับไปมองอดีตนั้น นับเป็นการให้คุณค่าแก่อดีตที่ผ่านพ้นไปนั่นเอง
Fred Davis (1982) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง “การโหยหาอดีตร่วม” (collective nostalgia)
กับ “การโหยหาอดีตส่วนบุคคล” (private nostalgia) ไว้ว่า “การโหยหาอดีตส่วนบุคคล” เป็นการหวนหา
ภาพอดีตอันงดงามที่เป็นประสบการณ์เฉพาะของปัจเจก อาทิเช่น ความทรงจาดีๆ ที่มีต่อรอยยิ้มของบิดา
มารดาครั้งเรายังเป็นเด็ก หรือภาพทิวทัศน์อันสวยงามที่เราเคยมองผ่านหน้าต่างบ้านหลังเก่าครั้งเราอาศัยในวัย
เด็ก เป็นต้นในขณะที่ “การโหยหาอดีตร่วม” จะเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอดีตซึ่งบรรจุความเป็น
สาธารณะ การมีลักษณะร่วม หรือความคุ้นเคยร่วมกันของผู้คนในสังคม โดย Davis มองว่าการโหยหาอดีตร่วม
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นั้นอาจเป็นความรู้สึกโหยหาอดีต (Nostalgia Feeling) ของผู้คนหมู่มากจานวนหลายล้านคนในเวลาเดียวกัน
เลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ การโหยหาอดีตร่วมยังสะท้อนถึงการหลอมรวมทางอัตลักษณ์ของแต่ละชาติและยัง
สะท้อนถึงการเลือกจดจา (Selective Remembering) และการเลือกลืมบางอย่าง (Selectiveforgetting) อัน
เกิดขึ้นในระดับของการโหยหาอดีตร่วมนี้ด้วย (Fred Davis. 1979 อ้างถึงใน Jannelle L. Wilson. 1999)
ประสบการณ์อดีตนั้นได้ถูกเก็บไว้ในรูปแบบความทรงจา แต่ด้วยขีดจากัดของศักยภาพในการจดจา
ของมนุษย์และด้วยข้อจากัดอื่นๆ ทาให้มนุษย์ไม่อาจจดจาประสบการณ์ชีวิตในอดีตทั้งหมดในรูปของความทรง
จาได้ Matzuda (1996 อ้างถึงใน พัฒนา กิติอาษา. 2546) ได้อธิบายว่า ความทรงจาเป็นเรื่องของการเมือง
เพราะความทรงจาไม่ใช่ความจาเกี่ยวกับอดีตทั้งหมด หากแต่เป็น “ตัวเลือก” (Choices) ของอดีตที่มีผลต่อ
ปัจจุบันสมองของมนุษย์ไม่มีความสามารถในการจดจาอดีตได้ทั้งหมด สิ่งที่เราจาได้และเรียกมันว่าความทรงจา
นั้นมาจากการคัดสรร ต่อรอง และเลือกนาเสนอความจริงบางส่วนของอดีตเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ความทรงจาของ
มนุษย์เรานั้นจึงปรากฏทั้ง “การเลือกจาบางอย่าง” และ”การเลือกลืมบางอย่าง” (Social Amnesia) ควบคู่กัน
ไป ซึ่งการเลือกจาและเลือกลืมประสบการณ์อดีตของมนุษย์นั้นจะปรากฏทั้งในระดับปัจเจกบุคคล (individual)
และในระดับสังคม (Collective Memory and Collective Amnesia)
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสพบว่าเมื่อผู้วิจัยทดสอบด้วย
ข้อมูลที่เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกนาเสนอความจริงบางส่วนของอดีตว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสมีการเลือกจาและ/หรือเลือกลืมประสบการณ์อดีตในสมัยกรุงศรี
อยุ ธ ยาที่ ป รากฏในละครโทรทั ศ น์ ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ภาพในอดี ต ใน 5 หมวดหมู่ ได้ แ ก่ เหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ บุคคล วัตถุ สถานที่ และกิจกรรมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับสังคม พบว่าความทรงจา
ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คนปรากฏผลต่อความเชื่อเกี่ยวกับความทรงจาในอดีตที่มีอยู่เดิมดังนี้
ตารางที่ 3 ผลต่อความเชื่อเกี่ยวกับความทรงจาในอดีตของผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส
หัวข้อ
ข้อมูลที่ใช้ทดสอบ
ผลต่อความเชื่อ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

พระเพทราชาสั่งเฆี่ยนโกษาฯปานจนตาย

บุคคล

ศรีปราชญ์ไม่มีจริง

วัตถุ

ป้อมเพชรทรุดโทรม

ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกัน
ยืนกราน / ทาลายความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
ปรับเปลี่ยนความเชื่อ

สถานที่

ริมฝั่งแม่น้าไม่ได้สวยงาม สัญจรลาบาก

ปรับเปลี่ยนความเชื่อ

กิจกรรม

หลวงสรศักดิ์คุกคามทางเพศท้าวทองกีบม้า

ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกัน

ประวัติศาสตร์ของไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในความทรงจาของผู้สร้างสรรค์ตัว
บท (text) จึงถูกมองว่าเป็นประวัติศาสตร์ไทยช่วงที่ โดดเด่นส่วนหนึ่งเพราะมักถูกเล่าและถ่ายทอดโดยคน
ต่างชาติที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรจากการที่จะบิดเบือนสิ่งที่เขาเห็นมากนักโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสังคมและ
ชีวิตของคนไทยในยุคนั้น ซึ่ง “รอมแพง” ผู้เขียนนิยายและ ศัลยา สุขะนิวัตติ์ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องนี้
เองต่างก็เห็นพ้องต้องกัน และดูเหมือนว่าจะพยายามสะท้อนภาพของคนในสมัยนั้น อย่างเท่าเทียมตั้งแต่คน
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ระดับสูงสุดจนถึงไพร่และใกล้ เคียงกับ ความเป็นจริงเท่าที่จ ะทาได้โ ดยอาศัย เอกสารอ้างอิงจากบันทึก ของ
ชาวต่างชาติที่จารึกไว้ในยุคนั้น ดังเช่นในบทประพันธ์พรรณนาถึงภาพทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาไว้ว่า
“…สองฟากฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเต็มไปด้วยบ้ านเรือนและต้นไม้ทีทอดกิงระริมน้า ส่วน
ใหญ่หากไม่เป็นเรือนยกสูงเป็นเสาไม้ไผ่มัดรวมก็เป็นเสาไม้ใหญ่ ผนังหรือฟากก็ล้วนเห็นเป็นไม้ไผ่
ขัดแตะ หาฝาเรือนทีเป็นไม้สักเหมือนทีบ้านออกญาโหราธิบดียากเต็มที บางคราวก็เห็นเป็นเรือน
แพริมน้า ผู้คนทางานกันขวักไขว่ไม่ว่างมือเลยสักคนเดียว…”(นิยายบุพเพสันนิวาส หน้า 103)
แต่ลักษณะภูมิสถานริมฝั่งสองแม่น้าเจ้าพระยาที่ปรากฏทั้งในนิยายและละครโทรทัศน์แตกต่างจาก
ข้อเท็จจริงตามการรับรู้จากหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง เนื่องจากวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของชาวกรุงศรีอยุธยา
ชาวจีนนิยมปลูกเรือนแพอาศัยอยู่แน่นขนัดและมีการถ่ายเทสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้าเจ้าพระยา อีกทั้งการสัญจร
ทางน้าก็แออัด การเดินทางโดยเรือค่อนข้างเป็นไปได้ยากและไม่สะดวก
“...ภาพพจน์ของสังคมลุ่มแม่น้าทีแลเห็นก็คือสองฝั่งแม่น้าในเขตเมือง จะมีบ้านเรือน
เรียงรายเป็นแถวๆ ไปไม่ตากว่า ๒-๓ แถว จากริมตลิงยืนล้าลงไปในพื้นน้า บ้านเรือนเหล่านั้นล้วน
ตั้งอยู่บนเสาสูงพ้นระดับน้าท่วมถึงในฤดูน้า แถวหน้าของบ้านเรือนก็คือ เรือนแพทีขึ้นลงได้ตาม
ระดับน้าในฤดูน้าและฤดูแล้ง เรือแพส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทีอาจเคลือนย้ายได้ ในจดหมายเหตุชาว
ต่างประเทศบางคนบอกว่า ผู้ทีอยู่บนเรือนแพเหล่านี้คือคนจีน การทีสร้างบ้านเรือนอยู่ตามชายฝั่ง
แม่น้าก็คือการได้อาศัยกระแสน้าพัดพาสิงสกปรกให้หมดไปนันเอง...มีความเคลือนไหวและแออัด
ของผู้คนทีสัญจรไปมาโดยทางเรือ...” (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559)
ความขัดแย้งกันขององค์ความความคิดเกี่ ยวกับ ความเชื่อเกี่ยวกับความทรงจ าในอดีต เป็นรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ของการรู้คิดซึ่งรวมถึงความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความรู้เกี่ยวกับ
การกระทาและความรู้สึกของตนเอง สอดคล้องกับลีออง เฟสติงเกอร์ (Leon Festinger, 1956) นักจิตวิทยา
สังคมเรียกว่าการขัดแย้งกันขององค์ความคิดหรือการไม่ลงรอยกันของการรู้คิด (Cognitive dissonance) ซึ่งมี
แนวทาง 3 อย่างที่ใช้จัดการกับความไม่ลงรอยกันของการรู้คิดได้แก่
1. พยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่ไม่ลงรอยกันเช่น กรณีของป้อมเพชรทรุด
โทรมและริมฝั่งแม่น้าไม่ได้สวยงาม สัญจรลาบากซึ่งแตกต่างจากในละครโทรทัศน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถ
ปรับเปลี่ยนความเชื่อได้ง่ายที่สุด
2. พยายามหาข้อมูลหรือความเชื่อใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความลงรอยกันของการรู้คิด และลดความไม่ลง
รอยที่เกิดขึ้นเช่น กรณีศรีปราชญ์ไม่มีจริงพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้วิธียืนกรานความเชื่อ และทาลายความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล (Discredit) ทางประวัติศาสตร์เพื่อรักษาความเชื่อนั้นไว้ สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อได้ยาก
เพราะเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่รับรู้มาเป็นเวลานานและมีผลกระทบต่อความรู้สึกทางใจ
3. พยายามลืมหรือลดความสาคัญของความคิดเหล่านั้นที่ไม่ลงรอยกัน เช่น กรณีพระเพทราชาสั่งเฆี่ยน
โกษาฯปานจนตาย และหลวงสรศั ก ดิ์ คุ ก คามทางเพศท้ า วทองกี บ ม้ า พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้วิ ธี ป ฏิเสธว่า
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กับ ความเชื่อเกี่ยวกับความทรงจาในอดีตนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ชมเลื อก
รับชมละครโทรทัศน์เพื่อความบันเทิง ซึ่งแตกต่างจากการรับชมรายการสารคดี จึงอาจไม่จาเป็นต้องถูกต้องตาม
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ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ก็ได้ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้ชมบางส่วนยังคงตั้งคาถามกับประวัติศาสตร์แนว
ชาตินิยมตามที่เคยรับรู้มาก่อน
“เรืองประวัติศาสตร์ เป็นเรืองทีเราไม่คุ้นชิน แต่เราจะชินกับเนื้อหาประวัติศาสตร์แบบ
ชาตินิยม จริงๆ แล้วประวัติศาสตร์มีบริบทตามสภาพสังคม การปกครอง ในยุคนั้นๆ เราเสียใจ
เรืองพม่าเผาเมือง แต่การรบแบบเผาเมือง กวาดครัว เป็นเรืองปกติของคนในยุคนั้ นมีห ลาย
คาถามมาก เช่น พระเจ้าเอกทัศน์ทรงอ่อนแอจริงหรือ หรือเป็นแค่ยุทธวิธีทีผิดพลาด” (มนต์ทิพย์
ลินน์อัสโสรัตน์กุล, สัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2561)
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าความเชื่อเกี่ยวกับความทรงจาในอดีตของผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส
ในหมวดบุคคล กิจกรรม และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่ างมักมีความยึ ดมั่นอยู่กับความเชื่อ
(belief perseverance) แม้ ว่ า หลั ก ฐานข้ อ เท็ จ จริ ง จะคั ด ค้ า นและแสดงว่ า เป็ น ความเชื่ อ ที่ ผิ ด ก็ ต าม
ปรากฏการณ์โ หยหาอดีตจึ งเป็น ตัวช่วยให้ เกิดการหวนกลั บไปมองรากเหง้าแห่ งอดีตของผู้ คนซึ่งจะทาให้
ตระหนักรู้ว่า ในอดีตเราเป็น ใคร ปัจจุบันเราเป็ นใคร และเรากาลังจะกลายเป็นใครในอนาคต ในแง่มุมนี้
Wilson ได้นาแนวคิดของ Roger C. Aden (1995) มาอธิบายว่าการโหยหาอดีตเป็นความปรารถนาของปัจเจก
ที่ควบคุมชีวิตของตนในช่วงเวลาที่ตนรู้สึกถึงความไม่มั่นคง Aden มองว่าการสื่อสารที่เกี่ยวกับการโหยหาอดีต
(Nostalgia Communication) นั่นเป็นเงื่อนไขทางวัฒนธรรมในการหลีกหนีของปัจเจกผู้อยู่ในสภาวะหดหู่สิ้น
หวังและ/หรืออยู่ ในภาวะสับ สน การสื่ อสารสามารถนามาใช้เป็นตัวช่วยให้ ปัจ เจกได้ดารงอยู่ ในที่หลบภัย
(Sanctuary of Meaning) ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยจากเงื่อนไขทางวัฒนธรรมอันทุกข์ใจที่พวกเขา
เผชิญมานั่นเอง

อภิปรายผลการศึกษา
ละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” สร้างคุณูปการแก่สั งคมไทยหลายด้าน ด้านสาคัญที่สุดคือการสร้าง
ความสุขให้กับชาวไทยท่ามกลางปัญหาปากท้องที่สร้างความเครียดแก่ชาวไทยมาในระยะหลายปี การปรากฏ
ขึ้ น ของละครโทรทั ศ น์ บุ พ เพสั น นิ ว าส ท าให้ ค นไทยมี ค วามสุ ข ที่ จ ะได้ รั บ ชมละครอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ไ ม่
เคร่งเครียดจนเกินไป ผู้ชมจึงได้หลุดพ้นจากโลกแห่งความจริงไปชั่วคราว การช่วยให้ผู้ชมได้หลีกหนี (Escape)
จากโลกแห่งความจริงชั่วคราว คือบทบาทที่สาคัญประการหนึ่งของสื่อมวลชนและละครโทรทัศน์ ละครเรื่อง
“บุพเพสันนิวาส” จึงถูกใจผู้ชมในวงกว้าง ความทรงจาเกี่ยวกับอดีตยุคกรุงศรีอยุธยาของผู้ชมละครโทรทัศน์
เรื่องบุพเพสันนิวาสมาจากการคัดสรร ต่อรอง และเลือกนาเสนอความจริงบางส่วนของอดีตเท่านั้น ด้วยเหตุนี้
ความทรงจาของมนุษย์เรานั้นจึงปรากฏทั้ง “การเลือกจาบางอย่าง” และ “การเลือกลืมบางอย่าง” (Social
Amnesia) ควบคู่กันไป ซึ่งการเลือกจาและเลือกลืมประสบการณ์อดีตของมนุษย์นั้นจะปรากฏทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล (Individual) และในระดับสังคม (Collective Memory and Collective Amnesia)
การขัดแย้ งกัน ขององค์ความคิดหรือการไม่ล งรอยกันของการรู้ คิด (Cognitive dissonance) ซึ่งมี
แนวทาง 3 อย่างที่ใช้จัดการกับความไม่ลงรอยกันของการรู้คิด ไม่ว่าจะเป็นการพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่ไม่ลงรอยกันการพยายามหาข้อมูลหรือความเชื่อใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความลงรอยกันของ
การรู้คิด และลดความไม่ลงรอยที่เกิดขึ้นหรือการพยายามลืมหรือลดความสาคัญของความคิดเหล่านั้นที่ไม่ลง
รอยกัน ตลอดจนความยึดมั่นอยู่กับความเชื่อ (Belief Perseverance) เป็นการเอนเอียงทางความรู้สึกที่คนใน
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สังคมพยายามที่จะสืบหาและตีความหมายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง (self-verification) เป็นแรงกระตุ้นที่จะยืนยัน
ภาพพจน์ของตน และการเพิ่มคุณค่าในตนเอง (self-enhancement) ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตอัตลักษณ์ของ
ผู้คนในสังคมที่กาลังแสวงหาตัวตนและความเป็นไทย ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสจึงทาหน้าที่ “ฟื้นอดีต” ให้แก่
ผู้คนในสังคมอีกด้วย
“...สมัยก่อนละครหรื อภาพยนตร์จ ะทาภายใต้ ‘เพดาน’ หนึงทีเรียกว่าเป็ นการ ‘ฟื้น
อดีต’ ภายใต้เพดาน หรือกรอบคิดทางประวัติศาสตร์ทีเราก้าวไม่พ้นคือ ‘กรอบประวัติศาสตร์
ชาติ’ แม้ละครบุพเพสันนิวาสจะไม่สามารถลบภาพกรอบประวัติศาสตร์ชาติไปได้หมด เพราะยังมี
ประเด็นการรักษาเอกราชของสยามอยู่ แต่ละครเรืองนี้สามารถครองใจผู้คนได้เพราะมีดีมากกว่า
แกว่างดาบสู้รบกัน จึงเป็นสาเหตุหนึงทีทาให้ละครเรืองนี้ได้กระแสตอบรับจากนานาชาติ ละครอิง
ประวัติศาสตร์เรืองอืน เราหมกมุ่นอยู่กับสงครามของเรา ซึงผู้ชมต่างประเทศเข้าไม่ถึง ไม่รู้เรืองว่า
เรากาลังทะเลาะกัน แย่ งชิง หรือรบกันเรืองอะไร...” (สุเนตร ชุตินธรานนท์ , สัมภาษณ์ เมื่อ 3
เมษายน 2561)
ความพยายามในการฟื้นอดีตคือการศึกษา "ประวัติศาสตร์จริงๆ อย่างที่เราเป็น" แต่ในที่สุดเราก็พบว่า
การศึกษาประวัติศาสตร์ย่อมมี "อคติ" "ตัวตน" "ภูมิปัญญา" "บริบท" ของคนศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ไชยันต์
รัชชกูล, 2547) ฉะนั้นการกลับมาค้นหาตัวตน หรือการให้ความสาคัญกับประวัติศาสตร์ของคนในยุคนี้เกิดจาก
วิ ก ฤติ อั ต ลั ก ษณ์ ว่ า “ฉั น คื อ ใคร ?” และ “ฉั น จะอยู่ ใ นโลกยุ ค ใหม่ นี้ ไ ด้ อ ย่ า งไร ?” ดั ง นั้ น ละคร เรื่ อ ง
บุพเพสันนิวาสจึงมีนัยยะของการเป็นวัฒนธรรมที่สร้างอัตลักษณ์ไทยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานตามรอยละครโทรทัศน์ทั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี การแต่งชุดไทย
ในสมัย กรุ งศรี อยุธ ยา การใช้ภ าษาไทยโบราณ การสร้ างกระแสความสนใจข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ หรือ
แม้กระทั่งแนวคิดว่าคนไทยนั้นโหยหาอดีตเพื่อแสวงหามายาคติในความมั่นคง
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างความรู้สึกร่วมของผู้นั้นในสังคมมีผลต่อความพึงพอใจในการรับชมละคร
ณ ช่วงเวลานั้น เช่น ในช่วงที่ผู้คนโหยหาอดีต ละครแนวอิงประวัติศาสตร์ยุคบ้านเมืองยังดีได้รับความนิยม
มากกว่ายุคกอบบ้านกู้เมืองหรือกรุงแตก แต่อาจไม่ได้รับความนิยมในช่วงที่ผู้คนกาลังโศกเศร้าเนื่องจากการ
สูญเสียยิ่งใหญ่ภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเยียวยาวิกฤตอัตลักษณ์ของผู้คนในสังคมที่ โหยหาอดีต
เนื่องจากเคว้งคว้างกับโลกปัจจุบัน ละครบุพเพสันนิวาสพาผู้ชมหวนกลับไปให้ คุณค่าแก่อดีต เป็นการสะท้อน
ภาพประวัติศาสตร์ยุคกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ท่ามกลางปรากฏการณ์โหยหาอดี ต ใน
สังคมไทย ตัวละครอย่างเกศสุรางค์ ได้พาคนดูหวนกลับสู่อดีตตามความเชื่อในคติพุทธเรื่องการเวียนว่ายตาย
เกิดหรือวัฏสงสาร (Cyclical) ที่แทรกซึมอยู่ในชีวทัศน์แห่งการถวิลหาอดีตของคนไทย
ด้วยชั้นเชิงการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่สามารถจับต้องได้ ทาให้ละครเรื่องนี้มีเสน่ห์น่าหลงใหล ผู้ชม
รู้สึกตื่นตาตื่นใจเมื่อได้เห็นบุคคลสาคัญอย่าง ท้าวทองกีบม้า ฟอลคอน เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เจ้าพระยา
โกษาธิบดี (เหล็ก) ศรีปราชญ์ ฯลฯ ที่เคยเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนจะมีจริงหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ผ่านสายตาตัวละครเอกของเรื่อง ความพึงพอใจในการรับชมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านพ้นมาแล้วโดยผ่านกระจก
มองย้อนหลัง (Rear-View Mirror) ทาให้เกิดภาพทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมในการสร้างความรู้สึกร่วม
ต่อหน้าประวัติศาสตร์ว่าเราเคยเป็นอยู่อย่างไร และเราได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นไร
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การถ่ายทอดประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีความยากลาบากและกลืนไม่
เข้าคายไม่ออก (Dilemma) ในการเล่าเรื่องหลายประการ จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่
พบว่ามีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันอยู่หลายแห่ง ผู้เล่าเรื่องจึงจาเป็นต้องเลือกที่จะเล่ าบางอย่างซึ่งถือเป็น
ความยากและต้องอาศัยความลุ่มลึกและแม่นยาในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์อย่างมาก แต่สิ่งสาคัญของความ
เป็ น “ละคร” คื อ ความบั น เทิ ง การน าข้ อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร์ ต่ า งๆมาย่ อ ยแล้ ว สอดแทรกในละคร
บุพเพสันนิวาสได้อย่างมีชั้นเชิง กลมกล่อม และแนบเนียนลงตัว ผู้ช มจึงไม่รู้สึกติดขัดกับคาพูดตามยุคสมัยของ
ตัวละคร รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การรับรู้ และความรู้สึกนึกคิดของตัวละครที่ข้าม “เวลา” และ
“สถานที”่ มาพบกัน
ปรากฏการณ์ต่างๆในโซเชียลมีเดียหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัลอย่างเฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิต
เตอร์ ยูทูบ และอินสตราแกรม เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างเสรีทั้งแฮชแท็ค
(Hashtag) มีม (Meme) หรือไวรัลต่างๆ ตลอดจนการเดินทางไปท่องเที่ยวยังโบราณสถานตามรอยละครที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างล้นหลาม เป็นการสร้างชุมชนในจินตนาการ (Imagined community) หรือ
พื้นที่แห่งการโหยหาอดีตในระดับสังคม ไม่ต่างจากการที่ผู้ชมหลั่งไหลไปคาชะโนดเพราะกระแสละครโทรทัศน์
เรื่อง “นาคี” ทาให้เราได้เห็นถึงพลานุภาพของละครโทรทัศน์ในการสร้างความรู้สึกและสานึกร่วมกันในสังคม
เป็นการสร้างและรื้อฟื้นความเป็นชุมชนร่วมกันผ่านเรื่ องเล่าในรูปแบบของละครโทรทัศน์ซึ่งน่าสนใจศึกษา
อย่างยิ่ง.
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการทางานของพนักงานสอบสวนหญิง
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Factor Influencing to Work Competency of Inquiry Female Police in Bangkok Province
ผศ. พ.ต.ท. ดร.พิชศาล พันธุ์วัฒนา1*
(Asst. Prof. Pol.lt.col. Dr. Pitsarn Phanwattana)

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรู้ด้ านกฎหมาย ทักษะในการประนีประนอม และ
ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ สมรรถนะในการท างานของพนั ก งานสอบสวนหญิ ง ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามเก็บข้อมูลพนักงานสอบสวนหญิงจานวน 134
ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหุแบบเชิงชั้น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์ประกอบด้านการ
ทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น การนาความรู้กฎหมายใช้แก้ปัญหาได้ ความรวดเร็วที่ได้รับบริการ ความสะดวกใน
การติดต่อ และข้อมูลที่ได้รับแนะนามีความชัดเจนมีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการทางานของพนักงานสอบสวน
ร้อยละ 44.8
คาสาคัญ: สมรรถนะในการทางาน / พนักงานสอบสวนหญิง

Abstract
The objectives of this research were to study the influence of legal knowledge,
mediation skills, services ability affecting working competency of inquiry female police officers
working in Bangkok province. This study was conducted by the quantitative approach.
Questionnaires were used to collect data from 134 of inquiry female police officers. The data
were analyzed by descriptive statistics and hierarchical regression analysis.
The result of the study indicated that factors of making a memorandum, applying law
knowledge to solve problems, fast service, convenience to contact, and clear suggestive data
showed the influence to working competency of inquiry female police officers up to 44.8
percent.
Keywords : Work Competency / Inquiry Female Police
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บทนา
บุคคลเป็นทรัพยากรหนึ่งที่สาคัญต่อการสร้างความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการดาเนินงานและ
เป็นต้นทุนประเภทหนึ่งคือ ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Cost) (Jiang, Lepak, Hu, & Bear, 2012) มูลค่า
ของบุ คคลอยู่ ที่พ ฤติ กรรมและผลการทางาน ด้ว ยเหตุนี้องค์การต่างพยายามมุ่งเน้ นพั ฒ นาศักยภาพและ
ความสามารถของพนักงานตนให้มีสมรรถนะในการทางานกล่าวได้ว่า บุคคลเป็นตัวขับ เคลื่อนสาคัญซึ่งนา
องค์การสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์การมุ่งหวัง (Boyatzis, 2008) การนาแนวคิดสมรรถนะใช้ในองค์ ก ารมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเพิ่มความสามารถของบุคคลและองค์การ ทั้งเป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นวิธีหนึ่งของการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (CBM) การศึกษา
สมรรถนะเกี่ยวเนื่องกับการค้นหาและการระบุคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานที่ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สมรรถนะที่เกื้อหนุนให้การทางานของบุคคลเกิดประสิทธิผลมี
มากมายเช่น การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) การควบคุมตนเอง (Self – Control) ความมั่นใจตนเอง
(Self – Confidence) เป็นต้น (Dreyfus, 2008; Low, Cook, Smolkowski, & Ricklefs, 2015) ซึ่งสมรรถนะ
ของบุคคลในการทางานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้องค์การได้ผลลัทธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามทฤษฎีพฤติกรรม
การทางานกับการปฏิบัติงาน (Galabova, & Mckie, 2013) การศึกษาเรื่องสมรรถนะพนักงานสอบสวนหญิงใน
งานคัด เลือกเรื่องจาเป็นที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานและมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานมิอาจขาดได้คือ
(1) ความรู้ในด้านกฎหมาย (2) ทักษะในการประนีประนอม และ (3) ความสามารถในการให้บริการ
ความรู้ด้านกฎหมาย (Legal Knowledge) หมายถึง การที่พนักงานสอบสวนหญิงรู้เรื่องกฎหมายที่
เกีย่ วข้องโดยตรงต่อการปฏิบัติงานคือ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายพยาน รวมถึง
ความรู้กฎหมายด้านอื่นที่จาเป็น ความรู้ทั้งหลายก่อให้เกิดพฤติกรรมดังนี้ (1) มีความเข้าใจชัดแจ้ง วิเคราะห์
งานได้ถูกต้อง (2) แยกแยะเรื่องความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องด้วยการคิด (3) รู้เหตุผลที่มาของการ
ตัดสินใจ (4) ตอบข้อซักถามกฎหมายได้ชัดเจน (5) สามารถให้คา ปรึกษา หารือ และ (6) สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้ในงานได้ ความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยว ข้องในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนหญิง
เป็นสิ่งสร้างความเชื่อมั่น ถูกต้องแม่น ยา และมั่นใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานกระบี่ปี พ.ศ. 2550 “ผู้ที่จะทาหน้าที่ของตารวจให้สาเร็จได้
อย่างสมบูรณ์ต้องมีความรู้ความสามารถสูงทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ” (สานักงานราชเลขาธิการ, 2550)
ในที่นี้ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ถ้าไม่มี
ความรู้ทางภาคทฤษฏีที่ดีพอ พนักงานสอบสวนหญิงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ถูกต้องและสาเร็จ
อย่างสมบูรณ์
ทักษะในการประนีประนอม (Mediation Skills) หมายถึง การที่พนักงานสอบสวนหญิงแสดงออก
ทางพฤติกรรมด้วย (1) การเจรจาไกล่เกลี่ย (2) พูดคุยกับคู่กรณีสองฝ่ายด้วยความออมชอม สุภาพเพื่อประสาน
ผลประโยชน์ (3) ทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนยอมความ (4) สามารถเจรจาต่อรองเพื่อยุติปัญหา (5) เป็น
ผู้รับฟังที่ดี และ (6) สามารถตัดสินเพื่อให้ได้ข้อยุติ ทักษะเป็นสิ่งจาเป็นในการปฏิบัติ งานหากไม่มีทักษะคงยาก
ที่ทาให้ พนั กงานมีผ ลงานออกมาดีและตรงตามเป้าหมายที่กาหนด ทั กษะได้จ ากการฝึ กฝนหรือกระทาซ้า
ต่อเนื่องจนเกิดความชานาญ (Cammaerts, 2012) ทักษะการประนี ประนอมตั้งอยู่พื้นฐานของการรับ ฟั ง
กล่าวคือการประนีประนอมต้องรับฟังคู่พิพาทเบื้องต้นก่อนเพื่อนา ไปสู่การเจรจาประนีประนอม (Malizia, &
Jameson, 2017)
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ความสามารถในการให้บริการ (Services Ability) หมายถึง การให้บริการที่ (1) มีความรวดเร็ว (2)
มีเวลาให้ทางเลือก (3) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอานวยความสะดวก (4) มีมนุษยสัมพันธ์ (5) มีการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน (6) มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการให้บริการของพนักงานสอบสวน
หญิงเป็ น ความสามารถที่แสดงออกในรู ปของพฤติกรรมที่พยายามอานวยความสะดวกให้ ผู้รับบริการตาม
ความสามารถของบุคคล โดยการแสดงพฤติ กรรมต่อผู้รับบริการเป็นไปอย่างตระหนักและเข้าใจในบทบาท
ความรับผิดชอบของตนเอง มีความพร้อมในจิตสานึกของการให้บริการอันเป็นเรื่องหนึ่งของสมรรถนะหลัก
(Core Competency) ที่องค์กรคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติงานพึงมี ซึ่งมีความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็น
ตัวชี้วัดความสามารถและคุณภาพในการให้บริการของพนักงานสอบสวนหญิง
การศึกษาในงานวิจัยนี้ใช้เรื่องความรู้ด้านกฎหมาย ทักษะในการประนีประนอม และความสามารถใน
การให้บริการเป็นตัวแปรอิสระเพื่อพิสูจน์ทราบว่าตัว แปรใดมีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการทางานของพนักงาน
สอบสวนหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยที่การศึกษาครั้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคล จึงยึดหลักจริยธรรมการทาวิจัยกับคน (Belmont Report) ที่มี 3 ประการ ประกอบด้วย (1) หลัก
ความเคารพความเป็นส่วนตัว (2) หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย และ (3) หลักความยุติธรรม เป็นหลักในการ
ดาเนินวิจัยเป็นสาคัญ (สานักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สานัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรู้ด้านกฎหมาย ทักษะในการประนีประนอม และความสามารถในการ
ให้บริการที่มีต่อสมรรถนะในการทางานของพนักงานสอบสวนหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกรุงเทพ

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัย ใช้แนวทางการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เป็ นตัว ขับเคลื่ อนข้อมูลเพื่อ
ได้มาซึ่งข้อค้นพบ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้หน่วยวิเคราะห์ (Units of Analysis) มีคุณ สมบัติของ
หน่วยระดับบุคคลได้แก่ พนักงานสอบสวนหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานครจานวนทั้งสิ้น 134 ราย
ใ ช้ ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ จ า ะ จ ง ( Purposive Sampling) (Palinkas, Horwitz, Green, Wisdom, Duan, &
Hoagwood, 2015) โดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) แต่ใช้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยโดยยึดลักษณะของกลุ่มที่เลือกมีความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์
สองข้อเป็นสาคัญ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แปลงแนวคิดนามธรรมให้เป็นตัวแปรที่
เป็นรูปธรรม (Concrete) มีค่าตัวเลขที่มีคุณสมบัติของหน่วยวิเคราะห์ (Units of Analysis) ผ่านการทบทวน
วรรณกรรม การให้คานิยามปฏิบัติการ การศึกษานาร่อง (Pilot Study) ทดสอบรายการข้อคาถาม (Pretest)
จานวน 30 ชุดก่อนนาใช้จริง (Blair, & Conrad, 2011) และได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ 2
วิธี (1) ตรวจสอบความเชื่อมั่นของความคงตัว Pearson's Product Moment Correlation และ (2) ตรวจสอบ
ความคงที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารทดสอบซ้ า Test-Retest Method หลั ง จากนั้ น น าข้ อ มู ล ทั้ ง 2 ครั้ ง มาวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ และยืนยันความถูก ต้องตามหลักวิชาการเชิงทฤษฎี ได้แก่ ความถูกต้องในเนื้อหา (Content
Validity) และความถูกต้องของตัวสร้าง (Construct Validity) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2555) ทั้งนี้ก่อนทา
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรวจสภาพข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ว่าละเมิดข้อสมมติที่กากับเทคนิควิธีหรือไม่โดยพิจารณา
การกระจายปกติตัวแปรเดียว (Univariate Normality) ความเป็นเส้นตรง (Linearity) ความเหมือนกันของ
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การผันแปร (Homoscedasticity) ตัวแปรอิสระไม่สัมพันธ์สูง (Muticollinearity) และการกระจายปกติหลาย
ตัว แปร (Multivariate Normality) (สุ ช าติ ประสิ ทธิ์รัฐ สิ นธุ์ , 2558) จากนั้นจึงนาข้อมูล เข้าสู่ กระบวนการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Window และเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น
(Hierarchical Regression Analysis) เพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระใดมีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวม
ต่อสมรรถนะในการทางานของพนักงานสอบสวนหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย
สภาพทั่วไปพนักงานสอบสวนหญิงที่ตกเป็นประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่อายุ 31 – 50 ปี (ร้อยละ
48.5) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 46.4) มีภูมิลาเนาต่างจังหวัด (ร้อยละ 67.2) สถานภาพสมรส
(ร้ อยละ 56.0) ประสบการณ์ง านสอบสวน 1 – 5 ปี (ร้อยละ 38.3) พนักงานสอบสวนหญิ งมากกว่ า ครึ่ ง
ประเมินสมรรถนะตนว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจ (ร้อยละ 52.2)
ตารางที่ 1 ความรู้ด้านกฎหมายของพนักงานสอบสวนหญิงที่ประเมินด้วยตนเอง
รายการที่ใช้วัด
ไม่เลย บางครั้ง บ่อยครั้ง
เกือบ
ทุกครั้ง
ใช้กฎหมายได้ดีระหว่างปฏิบัติงาน
56.2
39.7
รู้เหตุที่มาของการตัดสินใจกระทา
12.3
47.9
38.4
ตอบปัญหากฎหมายได้ชัดเจน
19.2
45.2
30.1
ให้คาปรึกษาประชาชนด้านกฎหมาย
19.2
56.2
21.9
นาความรู้กฎหมายใช้แก้ปัญหาได้
24.7
45.2
24.7

เป็น
ประจา
4.1
1.4
5.5
2.7
5.5

จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานสอบสวนหญิงส่วนใหญ่ได้ ใช้ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างปฏิบัติงาน
เรื่องที่พนักงานสอบสวนหญิงกระทาบ่อยที่สุดคือ การใช้กฎหมายอย่างเข้าใจเป็นอย่างดีระหว่างปฏิบัติงาน
ส่วนการประยุกต์ความรู้กฎหมายมาใช้แก้ปัญหาในงานเป็นเรื่องที่อาจต้องปรับปรุง
เรื่องทักษะในการประนีประนอมของพนักงานสอบสวนหญิ งที่ประเมินตนเองปรากฏในตารางที่ 2
พบว่า เรื่องที่พนักงานสอบสวนหญิงกระทาบ่อยเป็นลาดับแรกคือ การตัดสินปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติ รองลงมา
ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นของคู่กรณี การทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น การประสานผล ประโยชน์ให้กับคู่กรณี
การพูดคุยด้วยความออมชอม และการไกล่เกลี่ยกับคู่พิพาทเพื่อยุติปัญหาเป็นลาดับท้าย
ตารางที่ 2 ทักษะในการประนีประนอมของพนักงานสอบสวนหญิงที่ประเมินด้วยตนเอง
รายการที่ใช้วัด
ไม่
ไม่
ค่อนข้าง
บ่อย
เคย
บ่อย
บ่อย
ไกล่เกลี่ยกับคู่พิพาทเพื่อยุติปัญหา
16.4
52.1
31.5
การพูดคุยด้วยความออมชอม
17.8
47.9
27.4
ประสานผลประโยชน์ให้กับคู่กรณี
9.6
47.9
35.6
ทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
8.2
39.7
35.6

บ่อย
มาก
6.8
6.8
16.4
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รับฟังความคิดเห็นของคู่กรณี
1.4
45.2
43.8
9.6
การตัดสินปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติ
2.7
38.4
45.2
13.7
ทั้งนี้เรื่องความสามารถในการให้บริการของพนักงานสอบสวนหญิงที่ประเมินตนเองปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสามารถในการให้บริการของพนักงานสอบสวนหญิงที่ประเมินด้วยตนเอง
รายการที่ใช้วัด
ควร
พอ
ปาน
ดี
ปรับปรุง
ใช้
กลาง
ความรวดเร็วที่ได้รับบริการ
2.7
24.7
39.7
26.0
ความสะดวกในการติดต่อ
6.8
20.5
34.2
26.0
ข้อมูลที่ได้รับแนะนามีความชัดเจน
4.1
19.2
31.5
34.2
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
2.7
30.1
31.5
26.0
ยิ้มแย้มพูดจาดีระหว่างปฏิบัติงาน
8.2
20.5
35.6
30.1

ดี
มาก
6.8
12.3
11.0
9.6
5.5

จากตารางที่ 3 พบว่าเรื่องที่พนักงานสอบสวนหญิงปฏิบัติได้ดีลาดับแรกคือ ความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ ความรวดเร็ วที่ได้รับบริการข้อมูลที่ได้รับแนะนามีความชัดเจน ความสะดวกในการ
ติดต่อ และการยิ้มแย้มพูดจาดีระหว่างปฏิบัติงานเป็นลาดับท้าย
การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยก่อนนาข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติต้องตรวจข้อมูลก่อนว่ามีการละเมิดข้อ
สมมติที่กากับเทคนิควิธีหรือไม่ จึงใช้ โปรแกรมสาเร็จ รูป SPSS ทาการแปลงข้อมูลเพื่อให้สภาพของข้อมูล
สามารถใช้วิเคราะห์ถดถอยได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2558) ซึ่งปรากฏในตารางที่ 4พบว่า ตัวแปรทั้งหมด
พบว่ามีการกระจายปกติ พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และค่าที่ได้ จาก
K– S test พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวกระจายปกติ เมื่อทดสอบ linearly เพื่อตรวจสอบความเป็นเส้นตรงพบว่า
ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสมรรถนะในการทางาน (COMPETEN) ที่เป็นตัวแปรตาม
(F test = 1.614 มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ) อี ก ทั้ ง พิ จ ารณาจากค่ า VIF และ Tolerance พบว่ า ไม่ มี ปั ญ หา
ความสัมพันธ์กันสูง ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวไม่เกิน .75 ค่า KMO = .787 เข้าใกล้ไปที่ 1 อยู่เกณฑ์
ปกติ (Ryu, 2013) และค่า Sig F. เพื่อตรวจสอบความเป็นเส้นตรงได้ค่าปกติ สรุปได้ว่าตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์อยู่
ในเกณฑ์ใช้ได้ ไม่ละเมิดข้อสมมติประการใด
ตารางที่ 4 สถิติพรรณนาและค่าความสัมพันธ์ทวิของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตัวแปร
COMPETEN
LEGALK
MEDSKILL
SERABILI
Tolerance
VIF
K-S Test
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย

COMPETEN
1.00

LEGALK
.57
1.00

MEDSKILL
.29
.41
1.00

.11
1
5
3.21

.81
1.29
.08
1
4
2.79

.76
1.37
.09
1
4
2.54

SERABILI
.31
.39
.44
1.00
.77
1.31
.07
1
4
2.91
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.54
.91
.87
1.09
ค่าความเบ้
.47
.33
.34
.78
ค่าความโด่ง
.61
.87
.41
.64
หมายเหตุ: Kaiser – Meyer Olkin = .787, Sig. F = .000, F test = 1.714
การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ แ บบเชิง ชั้น เพื่ อ ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล แต่ ล ะชุด เข้ าท าการ
วิเคราะห์อาศัยหลักการจัดอันดับเข้าสู่การวิเคราะห์ซึ่งอาศัยหลักอันดับความสาคัญของความเป็นสาเหตุและผล
(order of causality) ของตัวแปรแต่ละชุดตัวแปรชุดที่ คาดว่ามีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการทา งานมากที่สุด
เป็นอันดับสุดท้าย รองลงมาเข้าเป็นอันดับสอง และตัวแปรที่ใกล้ชิดกับตัวแปรสมรรถนะในการทางานน้อยกว่า
ชุดอื่นๆ เข้าเป็นอันดับแรก การวิเคราะห์ถดถอยสมรรถนะในการทางานสามารถเขียนสมการที่จัดลาดับชุดตัว
แปรที่ใช้วิเคราะห์ดังสมการ 1 - 3
COMPETEN = b0+b1 MEDIATE + b2 COMPROM + b3 RECORD + b4 HEAR + b5 DECIDE….(1)
COMPETEN = b6 + b7 MEDIATE + b8 COMPROM + b9 RECORD + b10 HEAR + b11 DECIDE +
b12 WELL + b13 KNOW + b14 ANSWERQ + b15 COUNSEL + b16 SOLVE….….(2)
COMPETEN = b17 + b18 MEDIATE + b19 COMPROM + b20 RECORD + b21 HEAR + b22
DECIDE + b23 WELL + b24 KNOW + b25 ANSWERQ + b26 COUNSEL + b27
SOLVE + b28 QUICK + b29 HANDY + b30 CLEAR + b31 ENGER + b32 SMILE..(3)
ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงชั้นสมรรถนะในการทางานของพนักงานสอบสวนหญิง (ตารางที่ 5) ตาม
แบบจาลอง 1 โดยปัจจัยด้านทักษะการประนีประนอมที่ประกอบด้วยไกล่เกลี่ย ออมชอม ประสาน บันทึก รับ
ฟัง และตัดสิน อธิบายการผันแปรของสมรรถนะในการทางานของพนักงานสอบสวนหญิงได้น้อยมากเพียงร้อย
ละ 23.1 เท่านั้น ไม่มีผลต่อสมรรถนะในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเพิ่มตัวแปรความรู้ด้านกฎหมายที่
ประกอบด้วยใช้ได้ดี รู้เหตุ ตอบปัญหา คาปรึกษา ใช้แก้ปัญหาเข้าร่วมวิเคราะห์ในแบบจาลอง 2 ปรากฏว่า
อานาจการอธิบายมากขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยละ 41.3 อีกทั้งบันทึกและใช้แก้ ปั ญหามีผลต่อสมรรถนะในการ
ทางานอย่ างมี นั ย ส าคั ญทางสถิติ ในช่ว งชั้นที่ส ามตามแบบจ าลอง 3 ได้เพิ่มตัว แปรความสามารถในการ
ให้บริการที่ประกอบด้วยรวดเร็ว สะดวก ชัดเจน กระตือรือร้น และยิ้มแย้มร่วมพิจารณากับตัวแปรประกอบ
ของทักษะในการประนีประนอม และความรู้ด้านกฎหมายพบว่า อานาจการอธิบายผันแปรของสมรรถนะใน
การทางานเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 44.8 โดยที่บันทึกและใช้แก้ปัญหามีผลต่อสมรรถนะในการทางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ รวมถึงตัวแปรองค์ประกอบของความสามารถในการให้บริการ 3 ตัว ประกอบด้วย รวดเร็ว
สะดวก ชัดเจนมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงชั้นปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการทางาน
ตัวแปรหลัก / ประกอบ
แบบจาลอง
1
2
Mediation Skills 1 (ไกล่เกลี่ยฯ)
-.007
-.024
Mediation Skills 2 (ออมชอมฯ)
-.087
-.006
Mediation Skills 3 (ประสานฯ)
-.028
.027
Mediation Skills 4 (บันทึกฯ)
.012
.156*
Mediation Skills 5 (รับฟังฯ)
.114
.149
Mediation Skills 6 (ตัดสินฯ)
.461
.183
Legal Knowledge 1 (ใช้ได้ดีฯ)
.113
Legal Knowledge 2 (รู้เหตุฯ)
.089
Legal Knowledge 3 (ตอบปัญหาฯ)
.153
Legal Knowledge 4 (คาปรึกษาฯ)
.257
Legal Knowledge 5 (ใช้แก้ปัญหาฯ)
.441**
Services Ability 1 (รวดเร็วฯ)
Services Ability 2 (สะดวกฯ)
Services Ability 3 (ชัดเจนฯ)
Services Ability 4 (กระตือรือร้นฯ)
Services Ability 5 (ยิ้มแย้มฯ)
ค่าคงที่
11.417
15.416
2
R
.231
.413
SEE
2.879
2.847
F
4.316
3.749
Sig. F
.000
.000

3
-.077
-.256
.094
.221**
.187
.206
.197
.224
.171
.251
.406***
.329*
.289*
.356**
.126
.192
19.172
.448
2.726
3.441
.001

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ โ ดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ แบบเชิงชั้นจากข้ อมูล ที่ ได้จ ากพนัก งาน
สอบสวนหญิงพบประเด็นที่เกี่ยวกับสมรรถนะในการทางาน (1) ทักษะในการประนีประนอมด้านทาบัน ทึก
ข้อตกลงเบื้องต้น (2) ความรู้ด้านกฎหมายด้านการนาความรู้กฎหมายใช้แก้ปัญหาได้ และ (3) ความสามารถ
ในการให้บริการด้านความรวดเร็วที่ได้รับบริการ ความสะดวกในการติดต่อ และข้อมูลที่ได้รับแนะนามีความ
ชัดเจนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อสมรรถนะในการทางานของพนักงานสอบสวนหญิงเป็นอย่างยิ่ง สามารถอธิบายการ
ผันแปรได้สูงถึงร้อยละ 44.8
ข้อค้นพบที่ได้สรุปได้สาระว่า ปัจจัยองค์ประกอบด้านการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น การนาความรู้
กฎหมายใช้แก้ปัญหาได้ ความรวดเร็วที่ได้รับบริการ ความสะดวกในการติดต่อ และข้อมูลที่ได้รับแนะนามี
ความชัดเจน มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการทางานของพนักงานสอบสวนสูงถึงร้อยละ 44.8
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ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. กองบัญชาการตารวจนครบาลในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดพนักงานสอบสวนหญิงปฏิบัติห น้าที่
จังหวัดกรุงเทพมหานครควรประสานหน่วยงานภายนอกที่เชี่ยวชาญความรู้ให้ส่งผู้รู้ทาหน้าที่วิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ให้พนักงานสอบสวนหญิง หรือวิธีการจัดอบรมหลักสูตรภายในหน่วยงาน เช่น เป็นเจ้าภาพในการเชิญ
วิทยากร ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่สั งกัดภายนอกหน่ ว ยงาน เช่น กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ หรือหน่วยใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพนักงานสอบสวนหญิง พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้พนักงานสอบสวนหญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรู้ควบคู่อย่างจริงจัง อีกทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีอัน
เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้กฎหมายของพนักงานสอบสวนหญิง สิ่งที่ควรปฏิบัติ เช่น การจัดหาตารา หนังสือ
คู่มือไว้ในสถานที่ที่พนักงานสอบสวนหญิงสามารถเข้าถึงแหล่ง ข้อมูลได้สะดวก
2. ผู้บังคับบัญชาพนักงานสอบสวนหญิงต้องสนับสนุนให้พนักงานสอบสวนหญิงได้ศึกษาความ รู้ด้าน
กฎหมายอย่างเต็มที่ ประเด็นใดที่พนักงานสอบสวนหญิงปฏิบัติได้ดีต้องส่งเสริมให้ดีเด่นขึ้นไป และประเด็นที่ยัง
บกพร่องต้องให้คาแนะนา ตลอดจนเวลาเพื่อให้ พนักงานสอบสวนหญิงเรียนรู้ อีกทั้งส่งเสริมด้านความสามารถ
ในการให้บริการโดยอบรม ปลูกฝัง เฝ้าดูแลควบคุมพฤติกรรมให้มีจิตใจรักการให้ บริการหรือมีจิตสาธารณะ
เป็นต้น
3. พนักงานสอบสวนหญิงควรมีจิตใจใฝ่เรียนรู้ เช่น (1) ปฏิบัติตนในแนวทางพัฒนาตนเอง ศึกษา
เพิ่มพูน ความรู้ ใหม่ที่เป็ น ประโยชน์ (2) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ พัฒ นาการปฏิบัติงานให้ ทัน สมัย (3)
แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนโดยเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา จัดสรรเวลาในการเรียนรู้ และ (4) มีความ
อดทนบังคับตนให้ศึกษาพร้อมเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆ เพื่อได้ความรู้ใหม่ เพื่ อส่งเสริมสมรรถนะในการทางานใน
ทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา (1) ปัจจัยองค์ประกอบอื่นของสมรรถนะในการ
ท างานเพื่ อ พิ สู จ น์ ท ราบถึ ง สมรรถนะในการท างานของพนั ก งานสอบสวนหญิ ง และได้ ท ราบว่ า ปั จ จั ย
องค์ประกอบอื่นใดที่มีอิทธิ พลต่อสมรรถนะในการทางาน (2) ขยายพื้นที่ศึกษา โดยศึกษาพนักงานสอบสวน
หญิ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จั ง หวั ด อื่ น นอกเหนื อ กรุ ง เทพมหานคร เช่ น แบ่ ง ศึ ก ษาเป็ น ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ เป็นต้น (3) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบสมรรถนะในการทางานระหว่างพนักงาน
สอบสวนหญิงและพนักงานสอบสวนเพศชาย โดยอาจเก็บข้อมูลทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานและประชา ชนผู้รับบริการ
จากพนักงานสอบสวน (4) มุ่งใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวหลักในการดาเนินกิจกรรมเพราะจะได้มา
ซึ่งข้อมูลที่มีประเด็นหลากหลายและเนื้อหาข้อมูลมีลักษณะในเชิงลึก
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บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ 20 พัก 1 ต่อความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อแขน ขาและลาตัว ในนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง
มี BMI ตั้งแต่ 18-22.9 กก./ตร.ม. จานวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน กลุ่ม
ทดลองได้รับโปรแกรม 20 พัก 1 ที่พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์แนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเอง ระยะเวลาการ
ทดลอง 10 สัปดาห์ โดยมีการจัดกิจกรรมการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง กลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติของ
มหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ Paired sample t-test และ
Independent t-test
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองทุกคนเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 20.2 ปี มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนความความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา
และลาตัวมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.001) ดังนั้น โปรแกรม
ประยุกต์นี้จึงสามารถนาไปใช้กับกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้
คาสาคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง/ สมรรถภาพทางกาย/ การออกกาลังกาย
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Abstract
This study was quasi-experimental research. The purpose of this research was to study
the result of “20 Resting 1” program. We used the purposive sampling to find the sample
group. There were the females who had BMI between 18-22.9 km/ m 2 . There were 60 people.
We separated them into the 30 experimental group and the 30 comparison group. The
experimental group got “20 Resting 1” program. This program was developed by applying the
effect of Self-efficacy theory. There were the activities in 3 times. There were 10 weeks for
doing the experiment. The research materials for collecting data were the questionnaire and
the physical fitness test. Data were analyzed with the descriptive statistics, paired sample ttest, and independent t-test.
The results of the research were found that after the experiment, the sample group
had the strength levels of the body, legs and hands muscles added up than before the
experiment and better than the comparison group at .05 significant level (p&lt;0.001).
Therefore, this program can be implied to students in other areas to strengthen physical fitness.
Keywords : Self-efficacy/ Physical Fitness/ Exercise

บทนา
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีผลให้การใช้แรงงานในชีวิตประจาวัน
น้อยลง คนหันไปใช้เครื่องทุ่นแรงมากขึ้น ประกอบกับการต่อสู้แข่งขันทั้งในด้านการศึกษา การทามาหากิน ทา
ให้การออกกาลังกาย และการเล่นกีฬาถูกละเลยไป คนจานวนมากที่ออกกาลังกายไม่เพียงพอ หรือขาดการ
ออกกาลังกาย จนถึงขั้นเกิดโทษต่อร่างกาย สุขภาพเป็นสิ่งสาคัญต่อการดารงชีวิตของบุคคล เพราะหากบุคคล
มีปัญหาสุขภาพแล้ว การประกอบหน้าที่การงานทั้งหลายในชีวิตย่อ มไม่ประสบผลสาเร็จ (ณรงค์เดช โนขัติ ,
2556) รายงานสุขภาพคนไทยระบุว่า การมีพฤติกรรมทางกายที่เพียงพอเป็นหนึ่งในพฤติกรรมทางสุขภาพที่
คนไทยจานวนมากยังคงละเลย จากการสารวจ ปี 2555-2557 พบว่าคนไทยที่มีพฤติกรรมทางกายเพีย งพอ
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 66.3 เป็น 68.3 เมื่อจาแนกตามเจนระดับอายุพบว่า เจนวาย (อายุ 11-32 ปี
ในปี 2557) เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางกายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับระดับอายุอื่นๆ(สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสมรรถภาพ, 2559)
การออกกาลังกายจึงเป็นปัจจัยสาคัญมีผลต่อสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะในวัยเด็ กและวัยรุ่น โดย
การออกกาลังกายทาให้กระดูกและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มีการเจริญและพัฒนาขึ้นทั้งความยาวและความหนา
(วรวุฒิ เจริญศิริ, 2557) ช่วยเสริมสร้างให้บุคคลสามารถประกอบภารกิจและดารงชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื้ อเพิ่มขึ้น รวมทั้งทาให้ บุคคลปราศจากโรคภัย ไข้เจ็ บ และมีความแข็งแรง
ทนทาน มีความคล่องแคล่วว่องไวที่จะประกอบภารกิจประจาวันให้ลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการ
พัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและอารมณ์ควบคู่กันไปด้วย (เจริญทัศน์ จินตนเสรี , 2541) จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ที่มีการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกายผู้วิจัยมักจะใช้ทฤษฏีการรับรู้
ความสามารถของตนมาประยุกต์ในการออกแบบกิจกรรม (สุภัทรา อะนันทวรรณ, 2552; วิมลรัศมิ์ พันธุ์จิร
ภาค, 2554; หทัยพร ชุ่มมณีกุล, 2556; ภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง, 2558; ณัฐสุภรณ์ โพธิ์โลหะกุล และคณะ, 2555)
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ซึ่งทฤษฏีนี้เชื่อว่าการที่บุคลได้รับการส่งเสริมให้มีการรับรู้ความสามารถของตนต่อพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นได้ (Bandura, 1986)
จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการทดสอบกาลังแขน ขา และลาตัว ของนั กศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จานวน 91 คน พบว่านักศึกษาจานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 60.44 มีสมรรถภาพทาง
กายต่ากว่าเกณฑ์ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2546) โดยสาเหตุส่วนใหญ่พบว่าขาดการออกกาลังกายที่ถูกต้อง
และต่อเนื่อง ที่สาคัญคือไม่มั่นใจว่าตนเองจะสามารถออกกาลั งกายได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรม 20
พั ก 1 โดยประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองมาใช้ ใ นการออกแบบโปรแกรมเพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร มีความมั่นใจในการออกกาลังกายและสามารถ
ออกกาลังกายได้เพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม 20 พัก 1 ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขาและลาตัวในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษา
1) การเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนใน สัปดาห์ที่ 10
2) การเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ในสัปดาห์ที่ 10
3) การเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงลาตัว ในสัปดาห์ที่ 10
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ 2 กลุ่มวัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง (Pretest-posttest two group design)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร คานวณขนาดตัวอย่างแบบสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันตามสูตร Fleiss (1981)
และใช้ข้อมูลอ้างอิงจากผลวิจัยของ ณัฐสุภรณ์ โพธิ์โลหะกุล และคณะ (2555) ที่ได้ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถตนเองในการออกกาลังกายด้วยโยคะของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าช
มงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จากการแทนสูตรได้จานวนขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 28 คน เพื่อป้องกันการสูญหาย
ระหว่างการวิจัย (Drop-out) ผู้วิจัยจึงคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 10 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ
30 คน เป็นทั้งสิ้น 60 คน
เลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าในการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 1) จับฉลากกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ได้ชั้นปีที่ 2 กับ 3 เป็นกลุ่มทดลอง และชั้นปีที่ 1 กับ 4 เป็นกลุ่มควบคุม 2) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้า
กลุ่มศึกษาตามเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) คือ 2.1) นักศึกษาเพศหญิงที่มี BMI 18-22.9 กิโลกรัม/
ตารางเมตร 2.2) มีผลการทดสอบกาลังแขน ขา และช่วงลาตัว อยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าระดับดี (โดยมีผลต่ากว่า
ระดับดีอย่างน้อย 1 รายการ) 2.3) มีความสมัครใจ ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย และสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ครบตามกาหนดและ 2.4) มีพฤติกรรมการออกกาลังกายน้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์
เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างออกจากการวิจัย (Exclusion criteria) คือ
1) ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ครบตามโปรแกรม
2) ไม่สามารถออกกาลังกายได้ครบตามกาหนดในโปรแกรม
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3) ขอถอนตัวออกจากการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือหลัก 2 ชนิด คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ โปรแกรม 20 พัก 1 โดยประยุกต์แนวคิดการรับรู้ความสามารถ
ตนเองของ Bandura (1986) มาออกแบบโปรแกรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ ความรู้เ กี่ ยว
ความสาคัญและประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี การเรียนรู้การประสบความสาเร็จจากการออก
กาลังกายโดยผ่านตัวแบบที่มีชีวิตจริงและจากการดูตัวแบบในวิดีทัศน์ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการออกกาลัง
กายแบบคาร์ดิโอ (Cardio) ร่วมกับบอดี้เวท (Body weight) โดยการออกกาลังกายจะปฏิบัติทั้งหมด 10 ท่าๆ
ละ 20 วินาที เมื่อทาครบ 20 วินาทีจะพัก 1 นาที ปฏิบัติท่าละ 3-5 เซต ซึ่งจานวนเซตจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่
ละสัปดาห์ ปฏิบัติสัปดาห์ละ 5 วัน เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา
และลาตัว โดยทาการบันทึกก่อนและหลังการทดลอง จากการทดสอบ 3 รายการ ประกอบด้วย 1.1) การ
ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนด้วยเครื่อง Hand grip dynamometer มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ
ค่าที่ได้จากแรงบีบมือด้วยเครื่อง Hand grip dynamometer หารด้วยน้าหนักตัวของกลุ่มตัวอย่าง จะเท่ากับ
คะแนนของกล้ามเนื้อแขน 1.2) การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาด้วยท่า Wall sit test มีเกณฑ์การ
ให้ ค ะแนนคื อ จั บ เวลาเป็ น วิ น าที ที่ ส ามารถท าท่ า Wall sit test ได้ ซึ่ ง เวลาที่ ท าได้ จ ะเท่ า กั บ คะแนนของ
กล้ามเนื้อขาและ 1.3) การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงลาตัวด้วยท่านอนยกตัว 1 นาที มีเกณฑ์การ
ให้คะแนน คือ นับจานวนครั้งที่ทาได้ภายในเวลา 1 นาที โดย 1 ครั้ง เท่ากับ 1 คะแนน (การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย, 2546) และ 2) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร จานวน 5 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การสร้างโปรแกรมโดยการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนารูปแบบโปรแกรมไป
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้รูปแบบการออกกาลังกายตามโปรแกรมกับนักศึกษาต่างสาขาวิชาเพื่อดู
ความเหมาะสมของท่าทาง ความหนักและระยะเวลาที่ใช้ นาข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข จนได้เป็น
โปรแกรม 20 พัก 1
2. การสร้ างแบบสอบถามมีการกาหนดนิ ย ามตัว แปรเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อ ให้ ส ามารถสร้าง
แบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาและสามารถวัดผลการทดลองได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย
โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
แล้วนาผลการตรวจสอบแต่ละท่านมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยให้คะแนน 1 เมื่อเห็นความสอดคล้อง คะแนน 0 ไม่แน่ใจ
และคะแนน -1 เมื่อความเห็นไม่สอดคล้อง ข้อคาถามที่ค่า IOC ติดลบหรือน้อยกว่า 0.2 พิจารณาตัดออกหรือ
ปรับปรุง (บุญธรรม, 2553) ซึ่งผู้วิจัยได้ ปรับข้อคาถามให้เหมาะสมในบางข้อก่อนนาไปตรวจสอบคุ ณภาพ
เครื่องมือ

ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง แนะนาเอกสารการวิจัยแก่ผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัย จากนั้น
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการเรียน
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การสอนตามปกติ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม 20 พัก 1 ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละ
2 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 10 สัปดาห์ มีรายละเอียดดังนี้
กิจ กรรมครั้ งที่ 1 กิจกรรม “How to” (สั ปดาห์ ที่ 1) ประกอบด้ว ย 1) การบรรยายให้ ความรู้ เกี่ยว
ความสาคัญและประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 2) การเรียนรู้การประสบความสาเร็จจากการออก
กาลังกายโดยผ่านตัวแบบที่มีชีวิตจริงและจากการดูตัวแบบในวิดีทัศน์ 3) การสาธิตและฝึกปฏิบัติการออก
กาลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardio) ร่วมกับบอดี้เวท (Body weight) 4) การแจกสมุดบันทึกการออกกาลังกาย
เพื่อใช้บันทึกผลในสัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 10
กิจกรรมครั้งที่ 2 กิจกรรม “Fit & Ferm” (สัปดาห์ที่ 1-10) ประกอบด้วย 1)การออกกาลังกายการใน
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 10 ในวันจันทร์ -ศุกร์ ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที ซึ่งประกอบด้วยการออกกาลัง
กาย 10 ท่า (ประกอบด้วยท่า High Knees, Squat, Plank, Crunch, Heel Touch, Side Plank, Climbers,
Leg raises, Squat with leg raise, Tricep Dips) ( Klika , et al., 2013; ศุ ภนิ ธิ ข าพรหมราช, 2560) โดย
ปฏิบัติท่าละ 20 วินาที พัก 1 นาที ปฏิบัติจานวน 3-5 เซต ตามรูปแบบที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้นซึ่งจะเพิ่มจานวนเซต
ทุกๆ 3 สัปดาห์ 2) การติดตามพฤติกรรมการออกกาลังกายของกลุ่มทดลองทาง Facebook และมีการกระตุ้น
ให้กาลังใจจากผู้วิจัย
กิจกรรมครั้งที่ 3 กิจกรรม “Follow me” (สัปดาห์ที่ 8) ประกอบด้วย 1) การรวมกลุ่มเพื่อติ ดตาม
พฤติกรรมการออกกาลังกายและร่วมกันแชร์ประสบการณ์และ 2) การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
ด้วยท่า Wall sit test และมีการให้รางวัลสาหรับคนที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาดีขึ้น ซึ่งการทดสอบ
ความแข็งแรงของขาในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มทดลองเห็นการเปลี่ยนแปลงจากผลของการออกกาลัง
กายซึ่งจะทาให้เขามีความมั่นใจในการออกกาลังกายเพิ่มขึ้นได้ อีกทั้งยังมีการแชร์ประสบการณ์ในการออก
กาลังกายภายในกลุ่มทดลอง โดยคนที่สามารถทาได้ตามเป้าหมายก็จะทาให้ตนเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ส่วน
คนที่ยังไม่สามารถทาได้ตามเป้าหมายเมื่อได้ฟั งเพื่อนๆร่วมกันแชร์ประสบการณ์ดีๆ ก็จะทาให้เขาเกิดความ
มั่นใจเพิ่มขึ้นได้ว่าหากเขามีความพยายามเขาก็จะสามารถทาได้เหมือนกับเพื่อนๆ
กลุ่มควบคุม จะได้รับการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขาและลาตัว ในสัปดาห์ที่ 1 และ
สั ป ดาห์ ที่ 10 ซึ่ ง หลั ง เก็ บ ข้ อ มู ล ในสั ป ดาห์ นี้ ก ลุ่ ม ควบคุ มจะได้ รับ การฝึ ก ปฏิบัติ ท่ าการออกก าลั งกายตาม
โปรแกรม 20 พัก 1 โดยผู้วิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปด้ว ยสถิ ติ เ ชิง พรรณนาและทดสอบความแตกต่ างของข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ Paired
Samples t-test และ Independent t- test
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลคุณลักษณะประชากร กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 ส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-22.9 จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และทุกคน
ไม่มีโรคประจาตัว ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มี
ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-22.9 จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และทุกคนไม่มีโรคประจาตัว (ตาราง
ที่ 1)
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2. ความแข็งแรงของกล้า มเนื้อแขน พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่ มทดลองมีค่าเฉลี่ ย ความแข็ ง ของ
กล้ามเนื้อแขนเท่ากับ 0.47 คะแนน ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเท่ากับ 0.44
คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างกัน (p=0.078) หลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเพิ่มขึ้นเป็น 0.55 คะแนน ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเล็กน้ อยเป็น 0.47 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001)
ส่วนกลุ่มควบคุมไม่พบความแตกต่างกัน (p=0.172) (ตารางที่ 2)
3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งของกล้ามเนื้อ
ขาเท่ากับ 54.14 คะแนน ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเท่ากับ 55.10 คะแนน เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างกัน (p=0.081) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพิ่มขึ้นเป็น 106.83 คะแนน ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย
เป็น 53.57 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อขามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขามากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนกลุ่มควบคุมไม่พบ
ความแตกต่างกัน (p=0.144) (ตารางที่ 2)
4. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงลาตัว พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งของ
กล้ามเนื้อช่วงลาตัวเท่ากับ 30.77 คะแนน ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงลาตัว
เท่ากับ 31.35 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างกัน (p=0.868) หลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงลาตัวเพิ่มขึ้นเป็น 44.70 คะแนน ส่วนกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเป็น 30.57 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อช่ว งลาตัว มากกว่ากลุ่ มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.001) และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงลาตัวมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนกลุ่มควบคุมไม่พบความแตกต่างกัน (p=0.795) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ข้อมูลทั่วไป
อายุ

17-19
20-29

กลุ่มทดลอง (n=30)
จานวน ร้อยละ

กลุ่มควบคุม (n=30)
จานวน
ร้อยละ

6
20.00
12
40.00
24
80.00
18
60.00
𝑥̅ = 20.23 Min=19 Max=22
𝑥̅ =20.43 Min=18 Max=25

ดัชนีมวลกาย
<18.5
18.5-22.9
โรคประจาตัว
ไม่มีโรคประจาตัว

4
26

13.33
86.67

10
20

33.33
66.67

30

100.00

30

100.00
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อ
ขา และกล้ามเนื้อช่วงลาตัว ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง
ตัวแปร

กลุ่มทดลอง
(n=30)
̅
𝒙

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน
ก่อนการทดลอง
0.47
หลังการทดลอง
0.55
Paired
Samples
t=8.968, p<0.001

S.D.

กลุ่ม
เปรียบเทียบ
(n=30)
̅ S.D.
𝒙

Independent ttest
t

p-value

0.07 0.44 0.07 1.792 0.078
0.06 0.47 0.11 3.497 0.001
t-test t=1.399, p=0.172

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อ
ขา และกล้ามเนื้อช่วงลาตัว ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง (ต่อ)
ตัวแปร

กลุ่มทดลอง
(n=30)
̅
𝒙

S.D.

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
ก่อนการทดลอง
54.14 22.60
หลังการทดลอง
106.83 41.49
Paired Samples t-test
t=7.483,
p<0.001
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงลาตัว
ก่อนการทดลอง
30.77 13.74
หลังการทดลอง
44.70 11.22
Paired
Samples
ttest
t=6.315, p<0.001

กลุ่ม
เปรียบเทียบ
(n=30)
̅ S.D.
𝒙

Independent ttest
t

p-value

55.10 16.03 1.779 0.081
53.57 18.88 8.081 <0.001
t=1.501, p=0.144
31.35 13.42 0.167 0.868
30.57 11.80 4.755 <0.001
t=0.262 p=0.795

อภิปรายผลการวิจัย
การจัดกิจกรรมโปรแกรม 20 พัก 1 ในช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทั้งความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา และลาตัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรแกรม 20 พัก 1 มีผลต่อการเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อแขน ขา และลาตัว
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ความแข็งแรงของกล้ ามเนื้ อแขน ขา และล าตัว ในกลุ่ มทดลองเพิ่มขึ้นภายหลั งการทดลองและเพิ่ม
มากกว่ากลุ่มควบคุมแสดงว่ากิจกรรมในโปรแกรม 20 พัก 1 ที่จัดกิจกรรม 3 ครั้ง สามารถเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อแขน ขา และลาตัวได้ โดยโปรแกรมได้ออกแบบตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองของ
Bandura (1986) โดยเน้นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย
1) การเรียนรู้การประสบความสาเร็จจากตัวแบบที่เป็นบุคคลจริง (Live Model) คือตัวแบบที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในด้านเพศ อายุ มีทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายและอยากมีหุ่นสวยๆ ซึ่งเป็นผู้ที่
ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องทาให้กลุ่มทดลองสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรงรวมถึงการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์
(Symbolic Model) คือตัวแบบที่นาเสนอผ่านสื่อวีดิทัศน์ และตัวแบบที่เป็นคาสอน (Instruction) คือคู่มือการ
ออกกาลั งกายตามโปรแกรมซึ่งจากคาบอกเล่ าการประสบความส าเร็จ ของตัว แบบทาให้ กลุ่ ม ทดลองเกิ ด
แรงจูงใจในการออกกาลังกายเพื่อให้ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูราที่
กล่าวว่า การได้รับประสบการณ์จากตัวแบบ (Vicarious Experiences) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตนประสบ
ความสาเร็จจะทาให้ผู้สังเกตรู้สึกว่าตัวเขาเองก็สามารถทาได้เช่นเดียว กับตัวแบบหากมีความพยายามที่มากพอ
(สุปรียา ตันสกุล, 2548)
2) การให้กลุ่มทดลองได้ประสบความสาเร็จด้วยตนเอง โดยการให้กลุ่มทดลองตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติ
และปรับเป้าหมายให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนสามารถทาได้ตามโปรแกรมที่กาหนด ซึ่งจากกิจกรรมครั้งที่ 3 กลุ่มทดลอง
จะได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความสาเร็จในการออกกาลังกาย กลุ่มทดลองคนหนึ่งได้เล่าว่า “ในช่วง
สัปดาห์แรกก็รู้สึกท้อ ทาแล้วปวดเมือยไปทั้งตัวเพราะไม่ได้ออกกาลังกายมาก่อน แต่พอสัปดาห์ถัดไปก็ค่อยๆดี
ขึ้นเรือยๆ และทาท่าออกกาลังกายได้อย่างแข็งแรงขึ้น รู้สึกว่าตัวเองสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ มีความมันใจ
เพิมขึ้นเยอะเลย” จากการเล่าประสบการณ์ของตนเองภายในกลุ่มทาให้บุคคลนั้นมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและยัง
ส่งผลให้เพื่อนภายในกลุ่มทดลองมีความอารมณ์ร่วมในการปฏิบัติให้ได้อย่างเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
แบนดูราที่กล่าวว่า ประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จ (Mastery Experiences) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริม
ให้ บุ คคลมีความมั่น ใจในตนเองต่อการปฏิบัติพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ งได้เพราะเป็นประสบการณ์ ต รง
นอกจากนี้การใช้คาพูดชักจูงจากตัวแบบคือ เพื่อนภายกลุ่มและนักวิจัยก็ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง
เช่นกัน เช่น “พีเชือว่าน้องๆ ทาได้” “ตัวแบบเขาทาได้พีเชือว่าน้องก็ต้องทาได้แน่นอน” ซึ่งสอดคล้องกับแบน
ดูราที่กล่าวว่า การใช้คาพูดชักจูง (Verbal Persuasion) คือการที่บุคคลได้รับการบอกจากคนอื่นว่า “เธอทา
ได้” จะกระตุ้นให้บุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้ นและการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองซึ่งการที่นักวิจัยพูดคุย
อย่างเป็นกันเอง ไม่บังคับในการปฏิบัติก็เป็นส่วนหนึ่งที่จ ะส่งเสริ มให้ บุคคลมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นได้เช่น กัน
สอดคล้ องกับ แบนดู ร าที่ กล่ าวว่า การกระตุ้ นทางอารมณ์ (Emotion Arousual) ในทางบวกคื อ การสร้ า ง
บรรยากาศในการเรีย นรู้ที่ดี ไม่บังคับข่มขู่ จะทาให้บุคคลมีความมั่นใจต่อการปฏิบัติได้เพิ่มขึ้นซึ่งเมื่ อ กลุ่ ม
ทดลองมีความมั่น ใจในการปฏิบั ติ ที่เ พิ่ ม ขึ้น และสู ง มากพอจึ ง ท าให้ มี พ ฤติ กรรมการออกกาลั ง กายได้ ต าม
โปรแกรมที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ของณัฐสุภรณ์ โพธิ์โลหะกุลและคณะ (2555) และการศึกษา
ของ เสาวนีย์ และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์แนวคิด
การรั บรู้ ความสามารถตนเองมาออกแบบกิจกรรมผลการศึกษาพบว่างานวิจัย ทั้ง 2 เรื่องมีผ ลต่อการรับรู้
ความสามารถตนเองในการปฏิบัติและมีพฤติกรรมการปฏิบัตินั้นๆทีเ่ พิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทดลองทั้งด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขาและลาตัว
เนื่องจากกลุ่มทดลองสามารถปฏิบัติการออกกาลังกายได้ตามโปรแกรม โดยลักษณะการออกกาลังกายจะเน้น
รูปแบบการออกกาลังกายแบบแบบบอดี้เวท (Body weight) คือ การใช้น้าหนักของร่างกายผู้ออกกาลังกายเอง
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มาเป็นตัวต้านทานการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ก่อให้เกิดความทนทานของร่างกาย โดยท่าการออกกาลัง
กายในโปรแกรมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขาและลาตัว เมื่อกลุ่มทดลองสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตามโปรแกรม โดยจะเพิ่มความถี่และความหนักทุกๆ 2 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สบสันติ์ มหานิยม (2555) ได้ศึกษาผลของการฝึกด้วยน้าหนักที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและ
สัดส่วนร่างกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกด้วย
น้าหนักที่กาหนดขึ้น ผลการวิจัยพบว่าสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อแขน ความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Klika et al. (2013) ที่ได้ศึกษาการฝึกการ
ออกกาลังกายแบบหนักในพื้นที่จากัดด้วยการใช้น้าหนักตัว โดยพบว่า การฝึกด้วยท่าสควอทซ์ (Squat) จะ
ส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณขามีความแข็งแรงขึ้น หากทาเป็นประจาทุกวันและสม่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ สามารถ ฮวบสวรรค์ และคณะ (2557) ได้ศึ กษาการพัฒนาโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา
สาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย อายุไม่เกิน18 ปี ด้วยวิธีการยืนกระโดดไกล และการกระโดดแตะฝาผนัง ใช้
ระยะเวลาการฝึก 8 สัปดาห์พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามากกว่า
ก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่ มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์เดช
โนขัติ (2556) ที่ได้กล่าวว่า การออกกาลังกายเป็นประจาสม่าเสมอจะช่วยทาให้กล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงมี
ความสามารถในการยืดและหดตัวได้ดี เมื่อองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยในการเคลื่อนไหวนี้แข็งแรงจะส่ งผลทาให้
สมรรถภาพทางกายในทุกๆด้านดีขึ้นตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการออกกาลังกาย 20 พัก 1 มีประสิทธิผลในการเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขาและลาตัวได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษาสามารถนารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมนี้ไป
ใช้ในการส่งเสริมนั กศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัยหรื อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ โดยการนาไปใช้ ควร
พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้
1. การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยอาจจะ
มีการชี้แจงแนวทางการเรียนในคาบแรกเพื่อให้นักศึกษามีการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติให้กับตนเองได้
2. ในการดาเนินกิจกรรมผู้ดาเนินกิจกรรมจะต้องมีเทคนิคในการพูดจูงใจ การพูดเพื่อสร้างกาลังใจให้
กลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจในการปฏิบัติ
3. การเลือกใช้ตัวแบบควรเป็นตัวแบบที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ตัวอย่างเกิดความ
คาดหวังว่าตัวแบบทาได้เขาก็ต้องทาได้เช่นกัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการออกกาลังกายด้วยรูปแบบอื่นๆแล้วนามาเปรียบเทียบกับโปรแกรม 20
พัก 1 เพื่อดูประสิทธิผลของโปรแกรม
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาและมีการติดตามผลอย่างน้อย 12 สัปดาห์ เพื่อดูประสิทธิผลของ
โปรแกรมและความยั่งยืนของพฤติกรรมการออกกาลังกาย
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การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองที่มีผลกระทบต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Effects of Urbanization Changing on Roles of Subdistrict Headman and Village
Headman in Phra Pradaeng District, Samutprakan Province
อาทิตย์ สุโขทัย1* (Artid Sukhothai)
ธนศักดิ์ สายจาปา2(Thanasak Saichampa)
วรวลัญช์ โรจนพล2 (Wornwaluncha Rojanapol)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองใน
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (2) ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองที่มีต่อ
บทบาทของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในอ าเภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (3) เสนอแนะแนวทางการ
ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของกานั น ผู้ใหญ่บ้ านในพื้นที่ที่มีการเปลี่ ย นแปลงสู่ ความเป็ นเมือง โดยการวิจั ย นี้ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบด้วย นายอาเภอพระประแดง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อดีตกานัน อดีตผู้ใหญ่บ้านและประชาชน
รวม 21 คน จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า (1) การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองในอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นผลมาจากความเป็นเมืองของกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตัวสู่พื้นที่ปริมณฑล ส่งผลให้ชุมชนดั้งเดิมเริ่ม
เปลี่ยนเป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรรและตึกสูง พื้นที่เกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และมีการย้ายถิ่นฐาน
ของประชาชนต่างถิ่นเข้ามาเป็นผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่ในอาเภอพระประแดงอย่างต่อเนื่อง (2) การเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นเมืองในอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้เกิดการทับซ้อนของอานาจหน้าที่ในการ
ดูแลพื้นที่ ทั้งการทับซ้อนและระหว่างหน่ วยงานรัฐด้วยกัน เอง และการทับซ้อนระหว่างสิ ทธิส่วนบุ คคลกับ
หน่วยงานรัฐ ส่งผลให้บทบาทและอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
ถูกลดทอนลง เช่น อานาจเกี่ยวกับการทะเบียนต่าง ๆ งานทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับการแจ้งคนเกิด คนย้าย คน
ตาย อานาจ การจัดเก็บภาษีอากร เป็นต้น ให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ อาเภอ ทาหน้าที่แทน ในราวปี พ.ศ.
2542 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้อานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านลดทอนลง (3) กานันผู้ใหญ่บ้าน
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เช่น การนาเทคโนโลยีและสื่อสังคม
ออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น
คาสาคัญ : การเปลี่ยนแปลง/ ความเป็นเมือง/ บทบาท/ กานันผู้ใหญ่บ้าน/ อาเภอพระประแดง
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Abstract
The objectives of this research are (1) to study factors influencing on urbanization
changing in Phra Pradaeng District, Samutprakan Province, (2) to investigate effects of
urbanization changing on roles of sub-district headman and village headman in Phra Pradaeng
District, Samutprakan Province and (3) to propose a guideline to change roles of subdistrict
headman and village headman in urban areas.
This research collected data from literature review and interviews of important persons
including Phra Pradaeng Chief District Officer, Chief Administrator of the Subdistrict
Administrative Organization (SAO), Chief Executive of the SAO, subdistrict headman, village
headman, former subdistrict headman, former village headman and people (total 21
interviewers). Then, the data were analyzed using a content analysis method and a descriptive
analysis method.
This research found that (1) the urbanization in Phra Pradaeng District, Samutprakan
Province was caused by urbanization of Bangkok that has expanded into the metropolitan area.
The original community changed into a community of house estate and tall building as well as
agricultural areas turned into industrial areas. The immigrants moved to be a new group of
residents in Phra Pradaeng District. (2) The urbanization in Phra Pradaeng District, Samutprakan
Province caused overlapping of authority on responsibility area and government organization.
Moreover, there was overlapping of individual rights and government organization resulting in
reduction of role and authority of subdistrict headman and village headman as Local
Administration Act. The SAO was established in B.E. 2542 to do some part of subdistrict
headman and village headman’s works including various registration (Birth Certificate, residence
certificate and death certificate) and tax collection. (3) Subdistrict headmen and village
headmen should improve working style depending on the local areas such as applying
technology and social media to communicate or coordinate with people in the area.
Keywords : Changing, Urbanization/ Roles/ Subdistrict Headman/ Village Headman and Phra
Pradaeng District
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บทนา
ชุมชนชนบทถือว่าเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีต้นทุนทางสังคม มีอัตลักษณ์และความซับซ้อนของสั งคม
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิต เนื่องด้วยการก่อเกิดชุมชนมักเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆ
ที่อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจึงเริ่มขยายตัวกลายเป็นครอบครัวใหญ่ และพัฒนาสู่
ความเป็นชุมชน โดยชุมชนดั้งเดิมส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือมีลักษณะของสังคมเกษตรกรรม
ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาสู่ สั ง คมอุ ต สาหกรรมหรื อ ความเป็ น เมื อ ง จึ ง ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนจ านวนมากเกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งในด้านการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม การก่อเกิดพื้นที่เชิง
พาณิชย์กรรม การโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนเข้ามาในพื้นที่ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและการเข้ามาทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดประชากรแฝง การขยายตัวของชุมชน และประชากรหนาแน่น ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวมี
ความคล้ายคลึงกับการขยายตัวของชุมชนในอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตปริมณฑล
ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
เนื่องด้วยจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้าเจ้าพระยา
และเหนืออ่าวไทย มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร่ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต้เป็ นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีการแบ่งเขตการ
ปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อาเภอ 50 ตาบล 399 หมู่บ้าน โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน
49 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 แห่ง เทศบาล จานวน 18 แห่ง (เทศบาลนคร 1
แห่ ง เทศบาลเมือง 4 แห่ ง และเทศบาลตาบล 13 แห่ ง) และองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล จ านวน 30 แห่ ง
(สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ, ม.ป.ป. :7)
สมุทรปราการจึงเป็นจังหวัดที่รัฐให้เห็นความสาคัญและส่งเสริมให้เ กิดการขยายตัวของเมืองหลวง
ออกไปยังพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการจัดสร้างสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก และการจัดสร้างที่อยู่
อาศัยให้แก่ประชากรในรูปของโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มใหม่ที่
เริ่มมีการย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่อาศัยและเข้าไปทางานในพื้นที่ ทั้งในรูปแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก คอนโดมีเนียม ทาวน์โฮม และบ้านเอื้ออาทร ทาให้มีประชาชนมาอาศัยอยู่ในจังหวัด
หนาแน่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีโครงการเอื้ออาทรทั้ง 17 โครงการ มีที่อยู่อาศัย 30,557 แห่ง
รวมทั้งเป็นแหล่งสะสม Land Bank ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มประชาชนที่มีรายได้หรื อเงิน
ออมสู ง (ส านั กงานจั งหวัดสมุทรปราการ, ม.ป.ป. :7) จนกระทั่งในช่ว ง พ.ศ.2550 นั กลงทุนเล็ งเห็ น ว่ า
สมุทรปราการเป็นแหล่งเศรษฐกิจและฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมจึงนามาสู่การก่ อสร้างห้างสรรพสินค้าเพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการมีฐานเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ กรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์
อุปกรณ์เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป การ
ขนส่งและบริการ (Logistics) และธุรกิจค้าขายของภาคเอกชน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) พบว่าใน พ.ศ. 2557 จังหวัดสมุทรปราการมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดจากกิจกรรมการผลิ ตสินค้าและบริการทุกชนิดในพื้นที่เป็นมูลค่า 655,304 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4
ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคน (GPP per
capita) อยู่ที่ 331,142 บาท ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 8 ของประเทศ รองจากระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และสมุทรสาคร (สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ, ม.ป.ป. :10)
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หากพิจารณาในด้านการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรในจังหวัดสมุทรปราการแล้วนั้น พบว่าจังหวัด
สมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรมากเป็นอันดับ 14 ของประเทศ และเป็นอันดับ 2 ของภาคกลาง
รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและสนามบิน
สุวรรณภูมิ ทั้งในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการและการกระจายตัวของประชากร จึงทาให้
จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรย้ายถิ่นฐานจากที่อื่นมาอาศั ยอยู่ในพื้นที่เป็นจานวนมาก ซึ่งมีทั้งประชากรที่
เคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่างถูกต้องและไม่แจ้งย้ายที่อยู่เข้ามาอาศัย จึงทาให้จานวนประชากรที่มี
อยู่จริงสูงกว่าจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรเกือบเท่าตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยทางานจะมี
รายชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นราษฎรต่ากว่า กลุ่ ม อื่ น โดยข้ อ มู ล ณ เดื อ นสิ ง หาคม 2559 จั ง หวั ด สมุ ท รปราการมี
ประชากรตามทะเบี ยนราษฎรทั้งสิ้ น 1,288,158 คน แยกเป็นชาย 617,406 คน หญิง 670,752 คน ซึ่งจะ
พบว่าประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรปราการมากที่สุด รองมาคืออาเภอบางพลี และ
อาเภอพระประแดง ตามลาดับ (สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ, ม.ป.ป. :8)
การเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวจึงส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการเปลี่ยนแปลงสู่ความ
เป็นเมืองอย่างรวดเร็ว หากแต่เมื่อพิจารณาในด้านโครงสร้างการปกครองของจังหวัดสมุทรปราการกลับมิไ ด้มี
รูปแบบการปกครองเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
รองรับการบริหารจัดการมหานครหรือนครหลวงเป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทาให้จังหวัดสมุทรปราการ
ยังคงมีฐานะเป็นจังหวัดตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วย
อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน และมีรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ในขณะที่การเปลี่ ย นแปลงสู่ ความเป็ นเมืองกลั บ ทาให้ กลไกหรือ อานาจหน้ าที่ บ้างด้านของรั ฐไม่
สามารถดาเนินการหรือไม่มีความจาเป็นเฉกเช่นในชุมชนดั้งเดิมหรือชุมชนชนบท เช่น การแบ่งส่วนราชการเป็น
ตาบลและหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ ด้วยมุ่งหวังให้กานันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นาของ
ตาบลและหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานระหว่างประชาชนกับรัฐ หากแต่ในปัจจุบัน ด้วยสภาพ
ของความเป็นเมืองจึงทาให้บทบาทตามอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านเริ่มถูกลดทอนลงไป กล่าวคือกานัน
ผู้ใหญ่บ้านยังคงมีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อานาจเช่นเดิม แต่ไม่สามารถแสดงบทบาทหรือไม่มีพื้นที่ให้
แสดงบทบาทเหมือนในอดีตที่ผ่า นมา เนื่องด้วยหมู่บ้านในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการหลายที่มิได้มีลักษณะ
เป็นหมู่บ้านแบบชนบทอีกต่อไป หากแต่มีการเปลี่ ยนไปเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีนิติบุคคลเป็ นคนดูแลและ
บริหารจัดการในพื้น ที่เป็น การเฉพาะ นอกจากนั้นการมีการศึกษา การคมนาคมที่ดี และการมีเทคโนโลยี
สมัยใหม่ยังทาให้ประชาชนไม่จาเป็นต้องใช้กานันผู้ใหญ่บ้านเป็นมีช่องทางในการติดต่อประสานเหมือนก่อน
สภาวการณ์ดังกล่าวจึงทาให้บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในหลายพื้นที่เริ่มเปลี่ยนไป ด้วยเหตุดังกล่าวงานวิจัย
นี้จึงต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองที่มีผลกระทบต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงสู่ ค วามเป็ นเมื อ งในอ าเภอพระประแดง จั งหวั ด
สมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองที่มีต่อบทบาท ของกานันผู้ใหญ่บ้านใน
อาเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
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3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นเมือง

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองที่มีผลกระทบต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้นาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองมาใช้ในการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองในอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองในพื้นที่ดังกล่าว จากการเป็น สังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองและพื้นที่
อุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบทบาทกานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อาเภอพระประแดง ด้วยเหตุ
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงนาแนวคิดบทบาทมาเพื่อศึกษาบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านที่เปลี่ยนไปภายใต้สภาวการณ์ของ
การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมือง
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้นาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมมาเป็นกรอบแนวคิดในการ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของประชาชนในอาเภอพระประแดงอันเป็นผล เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ อาเภอพระประแดง
ซึ่งเป็ น อีกหนึ่ งปั จจั ย ที่ส่ งผลกระทบต่อบทบาทหน้ าที่ของกานันผู้ ใหญ่บ้ านในอาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล สาคัญด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ซึ่งกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสาคัญประกอบด้วยนายอาเภอพระประแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อดีตกานัน อดีตผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน รวมจานวน 21 คน จากนั้นจึงนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองที่มีผลต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในอาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาเภอพระประแดงเคยเป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิม
หรื อ ชุ ม ชนชนบท ประชาชนส่ ว นใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ประกอบด้ ว ยอาชีพ เกษตรกรรม กลายเป็ น สั ง คมเมื อ งนั้น
ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งในด้านปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครและการคมนาคม
ขนส่งมีความสะดวกมากขึ้น พื้นที่ดังกล่าวจึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและกลายเป็นเขตเศรษฐกิจ
ส่งผลให้ความเจริญกระจายตัวเข้ามาสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของอาเภอพระประแดง เหตุเพราะเกิดการขยายตัวของชุมชนใน
พื้นที่อาเภอพระประแดง มีการย้ายถิ่นฐานของประชาชนเข้า มาทางานและตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร พื้นที่อาเภอ
พระประแดงมีความหนาแน่ น ของประชากร และมีลั กษณะของความเป็ นชุมชนเมืองในปั จ จุ บัน ด้ว ยเหตุ
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ดังกล่าวจึงทาให้พื้นที่อาเภอพระประแดงกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญอีกพื้นที่หนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ และกลายเป็นปัจจัยเร่งให้อาเภอพระประแดงมีการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว
ผลจากการได้รับอิทธิพลของกระจายตัวจากกรุงเทพมหานครสู่พื้นที่อาเภอพระประแดง จึงเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้มีประชาชนนอกพื้นที่เข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพจานวนมาก ส่งผลให้ในปัจจุบันพื้นที่ของ
ชุมชนชนบทอาเภอเป็นพื้นที่เมืองหรือกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่สามารถเดินทางไป-กลับจากกรุงเทพมหานครได้หลาย
ทิศทาง และด้วยความโดดเด่น ทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ใกล้ กับกรุ งเทพมหานคร หากแต่ยังมีพื้น ที่ธรรมชาติ อยู่
จานวนหนึ่ง จึงถูกกาหนดให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวหรือ “ปอดของคนกรุงเทพ”ก่อให้การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอยู่
ในพื้นที่ สู่การเปลี่ ยนแปลงตามกระแสของวัฒนธรรมสังคมเมืองสู่สังคมชนบทให้กายเป็นสังคมเมืองสู่ การ
เปลี่ยนแปลง การขยายตัวเมืองหลวงที่กระจายตัวสังคมชนบทเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ค วามเป็นเมืองในพื้นที่อาเภอพระประแดงนั้น
ผลการศึกษาพบว่า แม้ประชาชนส่วนใหญ่ในอาเภอพระประแดงจะพยายามดารงวิถีชีวิตในลักษณะของชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมหรือชุมชนชนบท หากแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสการพัฒนาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ส่งผลให้อัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนมีการแปรเปลี่ยนไปตามกระแสการพัฒนาและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เคยมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเป็นเครือญาติ มีสาย
สั มพัน ธ์ที่ส นิ ท สนมแน่ น แฟ้ น และมีการเคารพผู้ ใหญ่ใ นชุ มชน เปลี่ ย นแปลงไปสู่ วิ ถีชีวิ ต แบบชุ มชนเมื อ ง
กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงพื้น ที่เชิงนิเวศ เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ในพื้นที่เป็นรูปธรรม คือเขตเศรษฐกิจ
ทางด้านอุตสาหกรรมหรือเมืองอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วย ตลาดน้าบางน้าผึ้ง ทาเห็นได้
ว่าคนในชุมชนมีความเป็นอยู่แบบปัจเจกบุคคลมากขึ้น มีความสัมพันธ์กันตามวิถีการผลิตฆ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นทางการ และให้ความเคารพหรือความสาคัญต่อผู้นาชุมชนทั้งในระดับตาบลและหมู่บ้านลดลงอย่าง
มาก
2. การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองได้ส่งผลต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในอาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการในหลายด้าน เนื่องด้วยกานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นตาแหน่งที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กานันมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน และมีอานาจหน้าที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การปกครองท้องที่ ได้แก่ การตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยในตาบล ให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมาย
ป้องกันภัยอันตราย ส่งเสริมความสุขของราษฎร รับเรื่องเดือดร้อนของราษฎร แจ้งทางราชการและรับข้อ
ราชการ ประกาศให้ราษฎรได้ทราบและดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และอานาจหน้าที่เกี่ยวกับความ
อาญาและรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอานาจหน้าที่ดังกล่าวในหลายประการอาจจะไม่
สอดรับกับบริบทของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองมากนัก เนื่องด้วยในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่
ที่มีความเป็นเมืองสามารถติดต่อกับทางราชการได้เองโดยตรงมากขึ้น จึงไม่ค่อยมีประชาชนในพื้นที่ต้องขอ
ความช่วยเหลือจากกานันผู้ใหญ่บ้านเฉกเช่นในอดีตที่ผ่า นมากับความเจริญเป็นตัวเปลี่ย นแปลงทั้งพื้นที่และวิถี
ชีวิตของคน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในพื้ น ที่ อ าเภอพระประแดงก็ มี ส ภาวการณ์ ดั ง กล่ า วเช่ น กั น เนื่ อ งด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองได้ก่อให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐาน การมีประชาชนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความสัมพันธ์กับกานันผู้ใหญ่บ้านน้อยลง จนอาจกล่าวได้ว่าประชาชน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มใหม่ในพื้นที่ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับกานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั่นเอง
ในขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมก็สามารถติดต่อประสานงานกับ ทางราชการได้โดยตรง เหตุเพราะการ
คมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีความรู้มากขึ้น และสามารถติดต่อกับทางราชการผ่าน
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ในหลายช่องทางมากขึ้น ส่งผลให้บทบาทตามอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านถูกลด
ความสาคัญลง
นอกจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นก็มีผลต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลให้สมาชิกสภาตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมาจากการ
เลือกตั้งนั้น ยังผลให้กานันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเคยมีบทบาทอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบลต้องสิ้นสุดลง หรือเป็นการ
แยกการปกครองท้องที่ออกจากการปกครองท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ ปัจจัยดังกล่าวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้
บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในพื้น ที่ถูกลดทอนลง อานาจเกี่ยวกับการทะเบียนต่า ง ๆ และ อานาจหน้าที่
เกี่ย วกับ ภาษีอ ากร สิ้ น สุ ดลงเมือเริ่ ม มี องค์ การบริห ารส่ ว นต าบล ในราว พ.ศ.2542 และบ้างส่ ว นงานให้
หน่วยงานอื่นรับผิดชอบแทน กานันและผู้ใหญ่บ้าน แม้ว่าภายหลังการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. จะดาเนินโครงการหลายด้านโดยให้ราชการส่วนภูมิภาคและการ
ปกครองท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการในระดับพื้นที่ หากแต่ก็เป็นเพียงการทาหน้าที่ตามโครงการที่มีการ
กาหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ ไม่ได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทตามอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
แต่อย่างใด
3. ภายใต้ ส ภาวการณ์ เ ปลี่ ย นแปลงสู่ ค วามเป็ น เมื อ งจึ ง ควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของก านั น
ผู้ใหญ่บ้านให้มีลักษณะสอดคล้องกับความเป็นเมืองมากขึ้น เนื่องด้วยพื้นที่ๆ มีความเป็นเมืองจะมีลักษณะของ
พื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชนที่แตกต่างจากพื้นที่ในชนบท ทั้งในด้านการโอกาสทางการศึก ษา การเข้าถึง
เทคโนโลยี การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย และการใช้ชีวิตในพื้นที่แค่เพียงอยู่อาศัย
หลังเลิกงานหรือวันหยุด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทาให้ประชาชนในพื้นที่เมืองไม่สามารถทากิจกรรมต่างๆ ที่ทาง
อาเภอหรือตาบลนัดหมายในวันธรรมดาได้ เช่น ประชาชนในพื้นที่อาเภอพระประแดงไม่ค่อยมาเข้าร่วมการ
ประชุมของหมู่บ้านตามที่ผู้ใหญ่บ้านนัดหมาย เนื่องด้วยในวันธรรมดาประชาชนส่วนใหญ่ไปทางานนอกพื้นที่
โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นคนรุ่นใหม่เกือบจะไม่ได้ให้ความสาคัญกับการประชุมของหมู่บ้าน เป็นต้น
หากแต่ภายใต้ข้อจากัดที่ กานันผู้ใหญ่บ้านยังคงต้องมีบทบาทตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
ดังนั้นจึงทาให้ยังต้องคงบทบาทหลายด้านต่อไป แต่กระนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการทางานตาม
บทบาทให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของการเป็นเมืองจะสามารถทาให้กานันผู้ใหญ่บ้านทางานได้สอดรับกับ
บริบทมากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการ
จัดทาหลักสูตรอบรมให้กับกานันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องดูแลพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองให้ทราบถึงความซับซ้อนทั้งใน
ด้านพื้นที่รับผิดชอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กานันผู้ใหญ่บ้านมีแนวทางในการแสดงบทบาทตามอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากนั้นจึงควรเพิ่มอานาจหน้าที่ให้กับกานันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถดาเนินการหรือ
ร่วมมือกับภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในด้านต่างๆ

การอภิปรายผล
การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองที่ในพื้นที่ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการสอดคล้ องกับ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง
และพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้อง กับงานของพัชรินทร์ สิรสุนทร (2556:251) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเป็นผลมาจากเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในหลายปัจจัย ดังจะเห็นได้ว่าอาเภอพระประแดงในอดีตเคย
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เป็นเป็นชุมชนชนบทที่ประชาชนในพื้นที่มีสายสัมพันธ์ที่สนิมสนมกัน หากแต่เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงสู่ความ
เป็นเมืองจะส่งผลให้สังคมมีลักษณะเป็นสังคมต่างคนต่างอยู่ เกิดความเหลื่อมล้าของคนที่อาศั ยภายในชุมชน
และมีการเคารพผู้ใหญ่ในชุมชนก็ลด ซึ่งหากพิจารณาในด้านเศรษฐกิจก็จะพบว่าอาเภอพระประแดงเป็นพื้นที่ที่
ติดกับกรุงเทพมหานคร ทาให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆกับพื้นที่
อาเภอพระประแดง จนกระทั่งกลายเป็นเขตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังสอดคล้องแนวคิดของ
Henry Pratt Fairchild (อ้างถึงในดารงศักดิ์ แก้วเพ็ง 2556: 209 -210)ได้กล่าว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมี
ลักษณะของการเป็นกระบวนการหรือแบบแผน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจจะนาไปสู่ความก้าวหน้าหรือ
ล้าหลัง หรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรหรือชั่วคราว และอาจจะเกิดจากการวางแผนหรือไม่มีการ
วางแผน ซึ่งจากข้อค้นพบของงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในพื้นที่
อาเภอพระประแดงส่งผลต่อการดาเนินชีวิตคนในพื้นที่และนาไปการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนในพื้นที่เหมือนให้
วิถีของคนเมืองกาหนดเอี้องไขของเวลาในการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทาเกิด
การเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องต่อมาถึงทุกวันนี้
ในด้านการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองที่มีผลกระทบต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่ากานันผู้ใหญ่บ้านบางท่านได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และตอบสนองนโยบายจากรัฐบาลหรือคาสั่ง
การต่างๆ ของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง แนวความคิดโคเฮน (Cohen
1979 อ้างถึงใน ทรนง รองคา 2552 : 18) ที่กล่าวว่าบทบาท คือ พฤติกรรมที่ถูกคาดหวังโดยผู้อื่น เนื่องด้วยได้
มีการกาหนดบทบาทและอานาจหน้าที่ไว้กับตาแหน่งแบบเฉพาะเจาะจง ดังนั้นผู้ที่ดารงตาแหน่งใดจึงต้องแสดง
บทบาทตามอานาจหน้าที่นั้นๆ ดังนั้นบทบาทจึงเป็นบทบาทที่ถูกกาหนด (prescribed role) ถึงแม้ว่าบุคคล
บางคนจะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามบทบาท ที่คาดหวังโดยผู้อื่น เราก็ยังคงยอมรับว่า บุคคลจะต้องปฏิบัติไป
ตามบทบาทที่สังคมกาหนดให้ ส่วนบทบาทที่กาหนดจริง (enacted role) เป็นวิธีการที่บุคคลได้แสดงหรือ
ปฏิบัติออกมาจริงตามตาแหน่งของเขา ความไม่ต้องการของบทบาทที่ถูกกาหนดกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงนั้น
บทบาทกานันผู้ใหญ่บ้าน เป็นบทบาทที่ทางรัฐมอบหมายให้บุคคลทาหน้าที่ตัวกลางระหว่างหน่วยงานรัฐกับ
ประชาชน กานันผู้ใหญ่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีอานาจที่สามารถที่ทาหน้าที่ปฏิบัติงานตามเขตการ
ปกครอง
จากศึกษาวิจัยพบดังกล่าวว่าบทบาทอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านที่ถูกลดทอนหรือถ่ายโอนไป
ให้กับหน่วยราชการอื่นทาหน้าที่แทนกานันผู้ใหญ่บ้าน หากแต่ยังกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ.2457 ทาเห็นว่า เกิดอานาจที่ซับซ้อนกันอยู่ระหว่างกานันผู้ใหญ่บ้านกั บหน่วยงานและยัง พบว่า
ความคาดหวังกานันและผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนตาบลในการ
พัฒนาพื้นที่ ที่รับผิดชอบและรับนโยบายของภาครัฐก่อเกิดประโยชน์สูงสุดของพื้นที่
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ระเบียบการเขียนต้นฉบับ
กองบรรณาธิการ าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนา ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา ได้กา นดระเบียบการ
เขี ย นต้ น ฉบั บ เพื่ อ ใ ้ ผู้ เขี ย นยึ ด เป็ น แน ทางในการด าเนิ น การ า รั บ เตรี ย มต้ น ฉบั บ เพื่ อ ขอตี พิ ม พ์ ใน าร าร
ถาบัน ิจัยและพัฒนา ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การจัดรูปแบบ
1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์ น้าเดีย บนกระดา ขนาด A4 โดย กา นดค่าค ามก ้าง 15 เซนติเมตร ค าม
ูง 23.7เซนติเมตร และเ ้นระยะ ่างระ ่างขอบกระดา ด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและข ามือ
2.5เซนติเมตร
1.2 รูปแบบอัก รและการจัด างตาแ น่ง ภา าไทยและภา าอังกฤ ใช้รูปแบบอัก ร TH Sarabun PSK
ทั้งเอก าร พิมพ์ด้ ยโปรแกรมไมโครซอฟท์เ ิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตั อัก ร ร มทั้งการจัด าง ตาแ น่งดังนี้
1) ั กระดา ประกอบด้ ย เลข น้า ขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา ตาแ น่งกึง่ กลางกระดา
2) ชื่อเรื่องภา าไทย ขนาด 18 และภา าอังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั นา ตาแ น่งกึ่งกลาง น้ากระดา
ค ามยา ไม่เกิน 2บรรทัด
3) ชื่อผู้เขียน ภา าไทยขนาด 16 และภา าอังกฤ (ถ้ามี) ขนาด 14 ชนิดตั เอียงธรรมดา ตาแ น่งชิด
ขอบกระดา ด้านข าใต้ชื่อเรื่อง ใ ้ใ ่เครื่อง มายดอกจัน * กา นดเป็นตั ยก กากับท้ายนาม กุล ของผู้ประ านงาน
ลัก
4) น่ ยงาน รือ ังกัดที่ทา ิจัย ภา าไทย ขนาด 14.5และภา าอังกฤ ขนาด 10.5 ชนิดตั ธรรมดา
ตาแ น่งชิดข าใต้ชื่อผู้เขียน กรณีคณะผู้เขียนมี น่ ยงาน รือ ังกัดที่ต่างกัน ใ ้ใ ่ตั เลข 1และ 2 กา นดเป็นตั ยก
ตามลาดับกากับท้ายนาม กุล และด้าน น้า น่ ยงาน รือ ังกัด
5) เชิงอรรถ กา นดเชิงอรรถใน น้าแรกของบทค าม ่ นแรกกา นดข้อค าม“ผู้ประ านงาน ลัก
(Corresponding Author)” ภา าไทยขนาด 13 ภา าอังกฤ ขนาด 13 ชนิดตั ธรรมดา ่ นที่ 2 ระบุข้อค าม “email”ระบุเป็น e-mailของผู้ประ านงาน ลัก ใน ่ น ุดท้ายกา นดข้อค าม “**กิตติกรรมประกา ”(ถ้ามี) ระบุ
เฉพาะแ ล่ งทุ น และ น่ ยงานที่ นั บ นุ น งบประมาณ เช่ น งาน ิจั ย เรื่อ งนี้ ได้ รับ นั บ นุ น ทุ น ิ จั ย จาก “ทุ น
งบประมาณแผ่นดิน ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา”
6) ั ข้อบทคัดย่ อภา าไทยขนาด 18 ชนิ ดตั นา ตาแ น่ งกึ่งกลาง น้ากระดา ด้านซ้ายใต้ที่อยู่ /
น่ ยงาน ังกัดของผู้เขียน เนื้อ าบทคัดย่อไทย 16 ชนิดตั ธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัดแรกเ ้น 1 Tab
จากขอบกระดา ด้านซ้าย และพิมพ์ใ ้ชิดขอบทั้ง องด้าน
7) ั ข้ อ ค า าคั ญ ภา าไทยขนาด 16ชนิ ด ตั นา ต าแ น่ งชิ ด ขอบกระดา ด้ า นซ้ า ยใต้ บ ทคั ด ย่ อ
ภา าไทย เนื้อ าภา าไทยขนาด 16ชนิดตั ธรรมดา ไม่เกิน 4 คา เ ้นระ ่างคาด้ ยเครื่อง มาย “/”
8) ั ข้ อ บทคั ด ย่ อ ภา าอั งกฤ ขนาด 18ชนิ ด ตั นา ต าแ น่ งกึ่ งกลางกระดา ด้ านซ้ ายใต้ ที่ อ ยู่ /
น่ ยงาน ังกัดของผู้เขียน เนื้อ าบทคัดย่อภา าอังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัด
แรกเ ้น 1 Tab จากขอบกระดา ด้านซ้าย และพิมพ์ใ ้ชิดขอบทั้ง องด้าน
9) ั ข้อคา าคัญภา าอังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั นา ตาแ น่งชิดขอบกระดา ด้านซ้ายใต้บ ทคัดย่อ
ภา าอังกฤ เนื้อ าภา าอังกฤ ขนาด 10ชนิดตั ธรรมดาไม่เกิน 4คาเ ้นระ ่างคาด้ ย Slash (/)
10) ั ข้อ ลักภา าไทย 18อังกฤ ขนาด 18ชนิดตั นา ตาแ น่งชิดขอบกระดา ด้านซ้าย

11) ั ข้อย่อยภา าไทย 16 ชนิดตั นา อังกฤ ขนาด 16ชนิดตั ธรรมดา Tab 0.75เซนติเมตรจาก
อัก รตั แรกของ ั เรื่อง
12) เนื้อ าภา าไทยขนาด 16 อังกฤ ขนาด 16ชนิดตั ธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัดแรกเ ้น
1 Tab จากขอบกระดา ด้านซ้าย และพิมพ์ใ ้ชิดขอบทั้ง องด้าน
13) อ้างอิง (References) ั ข้อภา าอังกฤ ขนาด 18 ชนิดตั นา ชิด ขอบซ้าย เนื้ อ าภา าไทย
ขนาด 16 ภา าอังกฤ ขนาด 16ชนิดตั ธรรมดา ตาแ น่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1บรรทัดใ ้ Tab 0.75
เซนติเมตร การอ้างอิงเอก ารใ ้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association)
14) ผู้ เขี ย น/คณะผู้ เขีย น ภา าไทยขนาด 16ชนิ ด ตั นา ชิ ด ขอบซ้ าย เนื้ อ าชื่ อ ผู้ เขี ย นขนาด 14
ภา าอังกฤ ขนาด 10 ชนิดตั นา ใ ้ระบุคานา น้าชื่อได้แก่ นาย นาง นาง า และตาแ น่งทาง ิชาการ ตาแ น่ง
ชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1บรรทัด ใ ้ Tab 0.75เซนติเมตร ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมร ั ไปร ณีย์ และ
อีเมลล์ ในตาแ น่งชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1 บรรทัด ใ ้ Tab 0.75เซนติเมตร
1.3 จาน น น้า บทค ามต้นฉบับมีค ามยา ไม่เกิน 15 น้า
2. การเขียนอ้างอิง
การอ้างอิงเอก ารใ ้เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยใ ้แปล
รายการอ้างอิงภา าไทยเป็ น ภา าอั งกฤ ทุ กรายการ และยังคงรายการอ้ างอิ งภา าไทยเดิมไ ้ด้ ยเพื่ อ ใ ้ กอง
บรรณาธิการตร จ อบค ามถูกต้องในการแปล ามารถดู ลั กเกณฑ์ การอ้างอิง าร าร ถาบัน ิจั ยและพัฒ นา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยาได้ที่ (http://research.bsru.ac.th)
3. ลาดับหัวข้อในการเขียนต้นฉบับ
การเขีย นต้น ฉบั บ กา นดใ ้ ใช้ภ า าไทย รือภา าอังกฤ เท่านั้ น ในกรณี เขียนเป็ นภา าไทย ค รแปล
คา ัพท์ภา าอังกฤ เป็นภา าไทยใ ้มากที่ ุด ยกเ ้นในกรณีที่คา ัพท์ภา าอังกฤ เป็นคาเฉพาะ ที่แปลไม่ได้ รือ
แปลแล้ ไม่ได้ค าม มายชัดเจนใ ้ใช้คา ัพท์ภา าอังกฤ ได้ และค รใช้ภา าที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน ากใช้คาย่อ
ต้องเขียนคาเต็มไ ้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อ าต้องเรียงลาดับตาม ั ข้อดังนี้
3.1 ชื่ อ เรื่ อ งค ร ั้ น และกะทั ด รั ด ค ามยา ไม่ ค รเกิ น 100ตั อั ก ร ชื่ อ เรื่ อ งต้ อ งมี ทั้ ง ภา าไทยและ
ภา าอังกฤ โดยใ ้นาชื่อเรื่องภา าไทยขึ้นก่อน
3.2 ชื่อผู้เขียนเป็นภา าไทย และภา าอังกฤ ากเกิน 6คน ใ ้เขียนเฉพาะคนแรกแล้ ต่อท้ายด้ ย และ
คณะ
3.3 ชื่อ น่ ยงาน รือ ังกัด ที่ผู้เขียนทางาน ิจัย เป็นภา าไทย และภา าอังกฤ
3.4 บทคัดย่อเขียนทั้งภา าไทย และภา าอังกฤ โดยเขียน รุปเฉพาะ าระ าคัญของเรื่อง อ่านแล้ เข้าใจ
ง่า ย ค ามยา ไม่ ค รเกิ น 300ค า รื อ 20บรรทั ด โดยใ ้ น าบทคั ด ย่ อ ภา าอั งกฤ (Abstract) ขึ้ น ก่ อ น ทั้ ง นี้
บทคัดย่อภา าไทย กับบทคัดย่อภา าอังกฤ ต้องมีเนื้อ าตรงกัน
3.5 ค า าคั ญ (Keywords) ใ ้ อ ยู่ ในต าแ น่ งต่ อ ท้ ายบทคั ด ย่อ และ Abstract ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
นาไปใช้ ในการเลือก รือค้น าเอก ารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดีย กันกับเรื่องที่ทาการ ิจัย
3.6 บทนาเป็น ่ นของเนื้อ าที่บอกค ามเป็นมา และเ ตุผลนาไป ู่การ ึก า ิจัย และค รอ้างอิงงาน ิจัย
อื่นที่เกี่ย ข้อง
3.7 ัตถุประ งค์ชี้แจงถึงจุดมุ่ง มายของการ ึก า
3.8 กรอบแน คิดชี้แจงค ามเชื่อมโยงตั แปรต้น ตั แปรตาม ในการทาการ ิจัย
3.9 ระเบียบ ิธีการ ิจัย

3.10 ผลการ ิ จั ย เป็ น การเ นอ ิ่ งที่ ได้ จ ากการ ิ จั ย เป็ น ล าดั บ อาจแ ดงด้ ยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแ ดงด้ ยตาราง ค รเป็นตารางแบบไม่มีเ ้นขอบตารางด้านซ้าย และข า ั ตารางแบบ
ธรรมดาไม่มี ี ตารางค รมีเฉพาะที่จาเป็น ไม่ค รมีเกิน 5ตาราง า รับรูปภาพประกอบค รเป็นรูปภาพขา -ดาที่
ชัดเจน และมีคาบรรยายใต้รูป กรณีที่ผู้เขียนต้นฉบับประ งค์จะใช้ภาพ ีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่า
3.11 อภิปรายผลค รมีการอภิปรายผลการ ิจัย ่าเป็นไปตาม มมติฐานที่ตั้งไ ้ รือไม่เพียงใด และค รอ้าง
ทฤ ฎี รือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ย ข้องประกอบเพื่อใ ้ผู้อ่านเ ็นด้ ยตาม ลักการ รือคัดค้านทฤ ฎีที่
มีอยู่เดิม ร มทั้งแ ดงใ ้เ ็นถึงการนาผลไปใช้ประโยชน์และการใ ้ข้อเ นอแนะ า รับการ ิจัยในอนาคต
3.12 ข้อเ นอแนะเกี่ย กับงาน ิจัยค รเป็นข้อเ นอแนะที่ ามารถนาผลการ ิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3.13 ผู้เขียน รือคณะผู้เขียนใน ่ นท้ายของบทค ามใ ้เรียงลาดับตามรายชื่อใน ่ น ั เรื่องของบทค าม
โดยระบุตาแ น่งทาง ิชาการ ที่อยู่ที่ ามารถติดต่อได้ และ e-mail
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วัตถุประ งค์
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