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1st National and 1st International Virtual Conference on Languages, Humanities,                                 

Social Sciences, and Education 2022 (NIC-LA 2022)                                                                                      

"Undaunted, We Stand: Humanities and Social Science in Digital and Pandemic Era"                              

17 June 2022, Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University  

*************************************                       

Deans, the distinguished guest speaker, and all participants, ladies, and gentlemen, 

It is my very great honor to greet and welcome you to our National and International 

Conference of the Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University (NIC-LA 2022) on 

behalf of all of the distinguished and kindly consented hosts and organizers from Princess of 

Naradhiwas University, Taksin University, Nakhon Phanom University, Mae Fah Luang University, 

Universiti Malaya, and Universiti Utara Malaysia 

Researching is a cornerstone of higher-level education, especially in universities. It also plays an 

essential part in the development of society as well as the country. Doing and producing 

research under the concern and knowledge that corresponds to languages, cultures, education, 

technologies, and social situations in various contextsenables researchers and academics to 

apply well-examined knowledge from their studies to benefit and contribute at local and 

national levels. 

In 2022, the Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University willingly and intentionally 

organizes an academic and virtual conference -- in order to have a platform for a gathering and 

opportunity of researchers, academics, and students -- to present, discuss, and publicize their 

research --and independent study as well as contemporary findings and various knowledge of 

the current era under the theme of -- 

"Undaunted, We Stand: Humanities and Social Science in Digital and Pandemic Era." 
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It is my honor to introduce to all of you the speaker of today’s special lecture, Prof. Dr. Julia 

Sallabank from SOAS, University of London, -- who provided her valuable time and has virtually 

come from across the country -- to share perspectives and valuable knowledge of the language, 

multilingualism, revitalization of language and culture, -- and how researching experiences 

gathered by the expert during our hard time of the Pandemic. -- It is our tremendous pleasure 

to have you here with us today.  

In this time of challenge, I strongly believe that schools of humanities and social science are 

one of the keys to developing and promoting our society and mankind, -- and that is what we 

support, -- however, without the creation and broadening of academic connections and 

networks to work together -- and share from both national and international levels, our 

intention and goal could have never been fulfilled. 

In conclusion, my final remark is to congratulate all delegates, hosts, and organizers who have 

provided their best to conquer all their tasks, insecurity, and fear and to make this special event 

accomplish its goals. 

I wish you all the best and thank you. 

 

Associate Professor Dr. Rossukon Sangmanee                                                                            

President                                                                                                                                  

Princess of Naradhiwas University 
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WELCOME ADDRESS BY DEAN OF FACULTY OF LIBERAL ARTS, PNU 

Professor Sallabank, all distinguished deans, honorable guests, delegates, ladies and gentlemen 

Welcome to NIC-LA 2022. On behalf of Faculty of Liberal Arts Princess of Nadhiwas University, I 

would like to extend my special and warm welcome to all participants from all over of 

Thailand and abroad to our home of Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University.  

It is a great pleasure to hold an event together with universities from the various regions of 

Thailand, and Malaysia, Taksin University from the south, Nakon Panom University from the 

northeastern, Mae Fah Luang University of the north, also our ASEAN partners from Malaysia, 

Universiti Malaya and Universiti Utara Malaysia, with my sincere thanks. 

The reason why we are here is to cherish the academic and harmonious atmosphere and that is 

what is important. As a chance for students, academics, and researchers, this conference is 

meant for gathering and togetherness, and holding a platform to share our knowledge according 

to the era of disruption of technology as well as the digital and pandemic era.                                                                                                                    

I would like to thank the keynote speaker, Professor Julia Sallabank once again for going to 

provide your time to give us your experience today from a global perspective. 

We truly, in the future, hope to welcome you all to join us in person so you all can visit to 

enjoy the charming deep south of Thailand, Narathiwat. 

Very warm welcome. 

 

Assistant Professor Wanchai Kaewnoonual                                                                                     

Dean                                                                                                                                      

Faculty of Liberal Arts                                                                                                     

Princess of Nadhiwas University 
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KEYNOTE SPEAKER 

Professor Dr. Julia Sallabank                                                

Dr. Julia Sallabank is a professor in linguistics, multilingualism 
sociolinguistics, language policy, and language revitalization at SOAS, 
University of London. Her works have played a significant role in 
establishing the study of language revitalization as a valid academic 
field. She is also a recipient of a British Academy research grant, and 
the British academy writing workshop program. Professor Sallabank has 
worked closely with local communities in the places where she has 
undertaken fieldwork in Europe and Asia, including Thailand.     

 

Keynote’s Remarks 
“Doing linguistic research in pandemic times, covid-19 has severely affected our ability to do 
face-to-face research, but there are many kinds of research that we can continue. I got 
interested in this topic because I know I’m not the only one who needs to adapt my research 
methods to these new times. It may be especially urgent if your dissertation or thesis plans 
depend on fieldwork. Some of my students had excellent research plans that became 
impossible, so they needed to ‘look sideways’. In this [talk] I will look at a few ways of 
adapting our research for the times we live in.” 
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สารบัญ                                                                                                                                           

บทความวิจัยในการประชุมระดับชาติ 

 หน้า 
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ฟานิซ หะยีหามะ, ฮาซัน บินรายะ, ยาสมี สาและ, และนัสรี พิทักษ์สุขสันต์ 

1 

  
การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
เดชดนัย จุ้ยชุม และรจเรข ก าแหงกิจ 

10 

  
การใช้โปรแกรม MENTIMETER เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบน 
ดรุณศิกาณจ์ โอฬารภิรมย์ 

19 

  
การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ณัฐพล ล้ิมเจริญ 

35 

  
การใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์ของนักเรียนระดับช้ัน                 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร 
คณิน จิตนิยมสิน 

44 

  
การใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
สมประสงค์ มณฑลผลิน 

53 
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บทความวิจัยในการประชุมระดับชาติ 

 หน้า 
การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการวู้ดด้ีโชว์ที่ออกอากาศในเดือนสิงหาคม - 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
อารีนี หะยีเยะ, อาลามีน สะอิ, ฮานีโฟน หามะมูซอ, ฟาดีลา เจ๊ะฮะ, อิลยาส บินอาแวเงาะ, และ
โสภาวรรณ หนูกุ้ง 

71 

  
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กรกช บุญหยง 

80 

  
การพัฒนาความสามารถในการจ าค าศัพท์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/4                      
โรงเรียนราชินีบน โดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response : TPR) 
เบญญทิพย์ พงศ์เกษตร 

91 

  
การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ โดยใช้
แผนภาพความคิด (Mind Mapping) 
แพรวโพยม เมียห์ 

97 

  
การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ซาบีนา กอลู, ตัสลียะห์ สุหลง, ฟุฎลา มือเก๊าะ, อิสม๊ะ นาแว, ชนาธิป หวังวรวงศ์, และพัชนี ตูเล๊ะ 

103 

  
การพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารและการคิดขั้นสูงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านรายวิชา
ภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัล 
พรชนก ยิ้มแยม 

114 
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 หน้า 
การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล 
ยัสมี บาการียา, ฟาซีลา มิง, รอฮานี เซะ, รุสมาวาตี สาและ, พรทิพย์ มานพค า,                                     
และชนาธิป หวังวรวงศ์ 

125 

  
การศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดของการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
อัสมัส ดอเลาะ, อัรวาห์ สะอิ, อัฟนาน หะยีมูละ, และฟารีดา กิตติวิโรจน์ 

139 

  
การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง บรรพบุรุษไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบน 
จิรวรรณ อิศรานนท์ 

153 

  
การศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีมีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ใน
รายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สุมิตรา อุ่นเปีย 

168 

  
การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
นัสเราะห์ มะลี, นาดีระห์อูเซ็ง, ฮานันท์แวแม, นูรฮีัน เด็ง, และนูรอา สะมะแอ 

187 

  
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ชนิตา พรหมทองดี 

200 
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บทความวิจัยในการประชุมระดับชาติ 

 หน้า 
การศึกษาปัจจัยท่ีลดระดับและส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
สุไรนี เปาะจิ, โรซลินดา ดาโอ๊ะอุเซ็ง, อีฟฟาร์ดะห์ ดะมิแล, ธาวิน สันตินากุล, ตัสนีม เจะและ, และ
วัชรินทร์ ฟองโหย 

210 

  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างรูปส่ีเหล่ียมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
โรงเรียนราชินีบน โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ MathsPad 
นิตยา ทองดวง 

228 
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การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
The English vocabulary learning through online game playing of Thai high school learners 
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ฮาซัน  บินรายะ2 

ยาสมี  สาและ3 

นัสรี  พิทักษ์สุขสันต์4 

 

บทคัดย่อ  

 บทความวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์ของนักเรียนที่เล่นและไม่เล่นเกม
ออนไลน์ และเพ่ือส ารวจทัศนคติของนักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์ต่อการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมออนไลน์ ข้อมูลใน
การศึกษาได้เก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่ เลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนนราธิวาส จ านวน 13 คน 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังการทดลองที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.858 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล และใช้แบบสอบถามทัศนคตินักเรียนกลุ่มทดลองที่มีค่าเชื่อมั่นเท่ากับ 0.875 ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการบรรยาย 

 ผลวิจัยพบว่าจากผลทดสอบของกลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมออนไลน์มีระดับคะแนนที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เล่นเกมออนไลน์ 
ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของนักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์มีค่าเท่ากับ 0.6061 หมายความว่าเกมออนไลน์สามารถช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้ค าศัพท์ได้อยู่ที่ร้อยละ 60.61 ซึ่งสูงกว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่ไม่เล่นเกมออนไลน์ มีค่าเท่ากับ 0.500 คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 ดังน้ัน กลุ่มควบคุมมีคะแนนการทดสอบเพ่ิมข้ึนมากกว่ากลุ่มทดลอง และอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ส่วนผลจากการส ารวจ
นักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์มีทัศนคติต่อการเรียนรู้ค าศัพท์จากการเล่นเกมออนไลน์ ทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านผลลัพธ์การ
เรียนรู้ค าศัพท์จากการเล่นเกมออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วย (Mean=3.54, S.D.=1.199) และด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์อยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ (Mean=3.22, S.D.=0.317) ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้ค าศัพท์, เกมออนไลน์, ผู้เรียน 
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Abstract  

 The study aimed at comparing the English vocabulary learning outcomes of students who played and 
did not play online games and to explore the attitudes of students towards learning English vocabulary by 
playing online games. The sample of participants are 13 of Mathayomsuksa 5 students from Narathiwat 
School by specific purpose selecting. The research instruments were pre-test and post-test which reliability 
was 0.858, the data were analyzed using Mean, Standard Deviation (S.D.), and the Effectiveness Index (E.I.). 
And, a questionnaire was used to survey students' attitudes in the experimental group reliability was 0.875, 
the data were analyzed by descriptive method. 

 Among students who played online games, the finding showed that the test results of the 
experimental group had a higher score than the control group. The E.I. of the experimental group was 0.6061, 
meaning that online games helped students learn vocabulary at 60.61%, which was higher than the E.I. of the 
control group, which was 0.500, representing 50.00% and is at the level of pass criteria. Another finding 
showed that students who played online games had attitudes towards learning English vocabulary from 
playing online games all aspects are at the level of positive agreement. In terms of vocabulary learning 
outcomes from playing online games were at the positive level (Mean=3.54, S.D.=1.199) and vocabulary 
learning strategies were at the uncertain level (Mean=3.22, S.D.=0.317). 

Keywords: Vocabulary Learning, Online Game, Learners 

 

บทน า 

ค าศัพท์มีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับทักษะทางภาษาท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ค าศัพท์ถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานทางภาษาที่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อัชราฟ และคณะ (Ashraf et al., 2014) ที่กล่าวไว้ว่า ค าศัพท์คือแก่นของทุกภาษา 
และได้อธิบายอีกว่า มีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและทฤษฎีที่จะได้มาซึ่งค าศัพท์ ซึ่งพบว่า
การเรียนรู้ค าศัพท์จะเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย มีแรงจูงใจ และมีความสนุกสนาน โดยที่ผู้เรียนจะมีสมาธิในการเรียนรู้
ค าศัพท์ใหม่และซึมซับตามบริบทต่าง ๆ ซึ่งมีหลายบริบทที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เพลิดเพลินเหมาะแก่การเรียนรู้ค าศัพท์ เช่น 
การวาดภาพ การแสดงพฤติกรรมที่ตลกขบขัน การเรียนรู้จากสิ่งของต่าง ๆ การใช้ภาพประกอบ รวมไปถึงการเล่นเกม 

ปัจจุบันเกมออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงสื่อที่ได้รับความนิยมและให้ประโยชน์ด้านความบันเทิงเท่าน้ัน แต่ได้กลายมาเป็นการ
แข่งขันชนิดหน่ึง ที่เรียกว่า “กีฬาอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “E-Sport”  โดย จิรพงศ์  สอนเจริญ (2561) ได้อธิบายไว้ว่า การแข่งขัน
กีฬาอีสปอร์ตน้ันจะไม่ใช้พละก าลังของ ผู้เล่นหรือของ “นักกีฬา อีสปอร์ต” แต่จะใช้ทักษะไหวพริบของผู้เล่นเป็นหลัก ซึ่งจะมีผู้เข้า
แข่งขัน ท้ังในประเภทเด่ียวและประเภททีม การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตน้ัน เป็นการต่อยอดมาจากการเล่นเกมแบบทั่วไปมาเล่นเพ่ือ
หาผู้ชนะอย่างเป็นทางการ โดยรูปแบบของการแข่งขันน้ันจะแบ่งตามประเภทของเกม ในบริบทของสังคมในทวีปเอเชีย            
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เกมออนไลน์ได้ถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม 2018 (Asian Game 2018) จึงท าให้เห็นว่าเกมน้ันถูกยกระดับข้ึนมาให้
ใกล้เคียงกับการแข่งขันกีฬา นอกจากน้ีผู้คนยังใช้เกมเพ่ือต่อยอดเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้เล่นได้ อีกด้วย จึงเป็นหน่ึงใน
อาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  

นอกจากน้ี เกมออนไลน์สามารถท าให้ผู้เล่นที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้โต้ตอบ สื่อสาร และเล่นด้วยกันได้ ท าให้เกม
ออนไลน์ไม่มีความแตกต่างไปจากโลกความเป็นจริง ผู้เล่นยังสามารถที่จะสื่อสาร พูด หรือเขียน โดยใช้รูปแบบในเกม เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ กัลยาณี ถนัดค้า และ อังค์วรา เหลืองนภา (2562) ศึกษาเก่ียวการเล่นเกมออนไลน์กับการพัฒนาภาษาอังกฤษ พบว่า
เกมออนไลน์สามารถช่วยเพ่ิมทักษะในด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากการเล่นเกมออนไลน์ท าให้ผู้เล่นมีทักษะภาษาอังกฤษมาก
ข้ึน การเล่นเกมออนไลน์ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ด้านความบันเทิงเท่าน้ัน แต่ยังสามารถช่วยพัฒนาด้านทักษะภาษาอีกด้วย อีกทั้ง

การเล่นเกมเป็นประจ าท าให้ผู้เล่นมีความคุ้นชินและจดจ าค าศัพท์ภายในเกมได้เป็นอย่างดีและได้รู้จักค าศัพท์ใหม่ ๆ เพ่ิมมากข้ึน    

ที่ผ่านมา มีงานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้ค าศัพท์จากเกมออนไลน์ เช่น กัลยาณี ถนัดค้า และ อังค์วรา เหลืองนภา (2019) 
ได้ศึกษาเก่ียวกับการเล่นเกมออนไลน์กับการพัฒนาภาษาอังกฤษ พบว่าการเล่นเกมออนไลน์คอมพิวเตอร์สามารถช่วยพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนมากที่สุด และรองลงมายังสามารถช่วยในเรื่องการพัฒนาด้านการทราบ
ความหมายของค าศัพท์ นอกจากน้ียังสามารถช่วยในเรื่องการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดี และได้รู้ค าศัพท์เฉพาะภายในเกมอีก
ด้วย ในประเด็นน้ี อัชราฟ และคณะ (Ashraf et al., 2014) ก็กล่าวไม่แตกต่างกันว่า เกมออนไลน์มีประสิทธิผลในการเรียนรู้
ค าศัพท์ของผู้เรียน เน่ืองจากบริบทในเกมที่มีการสื่อสารกันและเป็นบริบท  ที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถแบ่งปัน
ข้อมูลของตนได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้ตัว และด้วยข้อก าหนดระหว่างการเล่นที่ผู้เรียนต้องการจะเป็นผู้ชนะ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
สนุกสนานท าให้ผู้เรียนได้ค าศัพท์ใหม่ผ่านเกม ต่อมา อึ้ง และ รัคบีร์ (Ng & Raghbir, 2021) ได้ศึกษาหัวข้อ “การเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษผ่านเกมคอมพิวเตอร์” พบว่าบทบาทของการเล่นเกมออนไลน์ในการกระตุ้นให้ผู้ เรียน ESL เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่สมจริง ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะที่หลากหลายมิติของเกมออนไลน์สามารถ
ปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนESL เน่ืองจากแพลตฟอร์มการเรียนรู้น้ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่วนงานวิจัยของ 
ทับเพชร (Thapphet, 2563) ได้ศึกษาในหัวข้อ “การวิเคราะห์เน้ือหาของการเรียนภาษาอังกฤษผ่านเกมออนไลน์: กรณีศึกษา
ภาษาอังกฤษที่แท้จริงส าหรับเกมเมอร์” พบว่า การเล่นวิดีโอเกมถือว่ามีประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีหลายวิธีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกมออนไลน์ มีท้ังค าศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียง ค าศัพท์ทั่วไปและ
ศัพท์เฉพาะส าหรับการออกเสียง และการเรียนรู้ไวยากรณ์ 

จากความส าคัญของค าศัพท์และประโยชน์ของภาษาอังกฤษในการเล่นเกมออนไลน์ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ในหัวข้อน้ี เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนจากการเล่นเกมออนไลน์และเพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้เรียน
ต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งการท าวิจัยในครั้งน้ีจะท าให้เห็นถึงข้อดีของภาษาอังกฤษในเกม
ออนไลน์ที่สามารถน าค าศัพท์มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาได้ และสามารถเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษในบริบทที่
สนุกสนาน 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

 1.เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์ของนักเรียนที่เล่นและไม่เล่นเกมออนไลน์  
 2.เพ่ือส ารวจทัศนคติของนักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์ต่อการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมออนไลน์ 

ขั้นตอนการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองที่มแีบบแผนการวัดก่อนและหลังการทดลองที่มีกลุ่มควบคุมอย่างแท้จรงิ (The 
True Control Group Pretest and Posttest Design) เครสเวล (Creswell, 2011) 

ตารางที ่1 แบบแผนการวัดก่อนและหลังการทดลองที่มีกลุ่มควบคุมอย่างแท้จรงิ 
กลุ่ม ทดสอบก่อน การจัดกระทำ ทดสอบหลัง 

กลุ่มทดลอง T1 X T2 
กลุ่มควบคุม T1 - T2 

สัญลักษณ์ที่ใช ้ T1 หมายถึง ทดสอบก่อน 
   T2 หมายถึง ทดสอบหลัง 

X หมายถึง การจัดกระทำ 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนนราธิวาส จ านวน 344 คน ส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่  นักเรียนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 จ านวน 13 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1.1 กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่เล่นเกม จ านวน 6 คน 
1.2 กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ไม่เล่นเกม จ านวน 7 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 แบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังทดลองที่คณะผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยอิงค าศัพท์จากเกม RoV โดยโครงสร้าง
แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ค าชี้แจง 2) ค าถามการเล่นเกมRoV และ 3) ค าถามเก่ียวกับการเรียนรู้ค าศัพท์จากเกม
ออนไลน์แบบปรนัย จ านวน 15 ข้อ โดยสร้างผ่าน Google Form และกระจายลิ้งก์ไปยังกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลแบบออนไลน์
โดยก าหนดระยะเวลาระหว่างการทดสอบก่อนและหลังเป็นเวลา 7 วัน 

2.2 แบบสอบถามส ารวจทัศนคติของนักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านผลลัพธ์การ
เรียนรู้ค าศัพท์จากการเล่นเกมออนไลน์และด้านกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ ทางคณะผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของ ลิเคอร์ (Liker Ration 
Scales) โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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ระดับความคิดเห็น             ระดับความคิดเห็น 
ระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างย่ิง  
ระดับ 4  หมายถึง  เห็นด้วย  
ระดับ 3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
ระดับ 2 หมายถึง   ไม่เห็นด้วย  
ระดับ 1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

โดยแบบสอบถามน้ีถูกสร้างผ่าน Google Form และกระจายลิ้งก์ไปยังกลุ่มทดลองในรูปแบบออนไลน์ 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล  

3.1 ค านวณหาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังของ
นักเรียนที่เล่นและไม่เล่นเกม  

3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนระหว่างนักเรียนที่เล่นและไม่เล่น โดยการหา
พัฒนาการของผู้เรียนในลักษณะที่ว่าเพ่ิมข้ึนเท่าไร ไม่ได้ทดสอบว่าเพ่ิมข้ึนอย่างน่าเชื่อถือได้หรือไม่ โดยอาศัยการหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) มีสูตรดังน้ี 

 
ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 

(จ านวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
 

หรือ E.I. = P2 – P1 
Total – P1 
 

  เมื่อ P1       แทน    ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
P1       แทน    ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน 
Total  แทน    ผลคูณของจ านวนนักเรียนกับคะแนนเต็ม 

 
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามส ารวจทัศนคติของนักเรียนกลุ่มที่เล่นเกมออนไลน์ โดยการวิเคราะห์

เชิงบรรยาย 
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ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การเรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมออนไลน์ของกลุ่ม
ทดลองเเละกลุ่มควบคุม  

ผลคะแนนของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเต็ม 15 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบก่อนของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 57 
คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 77 คะแนน เมื่อค านวณโดยใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของ
กลุ่มทดลองได้เท่ากับ 0.6061 และในส่วนของผลคะแนนของกลุ่มควบคุม มีคะแนนเต็ม 15 คะแนน ผลรวมคะแนนของการ
ทดสอบก่อนของกลุ่มควบคุม เท่ากับ 59 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังของกลุ่มควบคุม เท่ากับ 82 คะแนน เมื่อ
ค านวณโดยใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของกลุ่มควบคุมได้เท่ากับ 0.5000 ดังน้ัน กลุ่มควบคุมมีคะแนนการทดสอบเพ่ิมมากข้ึน
กว่ากลุ่มทดลอง และอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 21แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมออนไลน์ของกลุ่ม
ทดลองเเละกลุ่มควบคุม 

กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
คะแนนเต็ม 

คะแนนรวม
ทดสอบก่อน 

คะแนนรวม
ทดสอบหลัง 

ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) แปรผล 

กลุ่มทดลอง 6 15 57 77 0.6061 ผ่านเกณฑ ์

กลุ่มควบคุม 7 15 59 82 0.5000 ผ่านเกณฑ ์

 
จากตารางที่ 2 พิจารณาได้ถึงพัฒนาการของคะแนนแบบทดสอบของกลุ่มทดลองที่มีค่า E.I. เท่ากับ 0.6061 คิดเป็นร้อย

ละ60.61 ซึ่งสูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุมที่มีค่า E.I. เท่ากับ 0.5000 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ดังน้ัน พัฒนาการการเรียนรู้ค าศัพท์
ของนักเรียนน้ันสามารถพิจารณาได้จากค่าดัชนีประสิทธิผล 

จากผลการวิจัยและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์ของนักเรียนที่เล่นและไม่เล่นเกมออนไลน์       
ผลปรากฏว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมออนไลน์ด้วยค่าดัชนีประสิทธิผลที่สูงกว่านักเรียนที่ไม่เล่น
เกม ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่า เกมออนไลน์เป็นเกมที่สามารถเล่นได้หลายคนในเวลาเดียวกันและเป็นเหมือนโลกเสมือนจริง จึงท าให้
เกิดบริบทที่สนุกสนานและท าให้สามารถซึมซับภาษาอังกฤษในเกม จากการแลกเปลี่ยนสื่อสารกับ  ผู้เล่นที่อาจจะมาจากประเทศที่
ใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากค าบรรยายในเกม ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ อัชราฟ และคณะ (Ashraf et al., 
2014) และผลวิจัยของ อึ้ง และ รัคบีร์ (Ng & Raghbir, 2021) ท่ีกล่าวว่าเกมออนไลน์มีประสิทธิผลในการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียน 
เน่ืองจากบริบทในเกมที่สามารถสื่อสารกัน สร้างแรงบันดาลใจและสภาพแวดล้อมที่สนุกสนาน ท าให้ผู้เรียนได้ค าศัพท์ใหม่ผ่านเกม
ออนไลน์เกมออนไลน์ ในขณะเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เซปเตียน (Septian, 2019) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของนักเรียน
เก่ียวกับการใช้เกมออนไลน์และการบรรลุค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับเกมออนไลน์ ผลปรากฏว่า นักเรียนได้ประโยชน์จาก
การเล่นเกมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้เก่ียวกับที่มา รวมถึงการได้รู้จักเพ่ือนใหม่ในเกมอีกด้วย 
นอกจากน้ี กัลยาณี  ถนัดค้า และ อังค์วรา  เหลืองนภา (2560) กล่าวว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการเล่นเกมออนไลน์
คอมพิวเตอร์สามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนมากที่สุด สามารถช่วยในเรื่องการพัฒนา
ด้านการทราบความหมายของค าศัพท์รองลงมา และสามารถช่วยในเรื่องการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 การส ารวจทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในเกมออนไลน์ของกลุ่มทดลอง 

การวิเคราะห์การส ารวจทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในเกมออนไลน์ของกลุ่มทดลอง พบว่า โดยเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (Mean=3.54, S.D.=1.199) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับที่ 1 กลุ่มทดลองมีความคิดเห็นด้าน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ค าศัพท์จากการเล่นเกมออนไลน์อยู่ที่ระดับเห็นด้วย (Mean=3.89, S.D.=0.213) รองลงมาคือ กลุ่มทดลองมี
ความคิดเห็นด้านกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์อยู่ในระดับไม่แน่ใจ (Mean=3.22, S.D.=0.317) ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 

ตารางที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์การสำรวจทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในเกมออนไลน์ของกลุ่มทดลอง 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้คำศัพท์จากการเล่นเกมออนไลน์ 3.89 0.213 เห็นด้วย 

1. การเล่นเกมออนไลน์มีส่วนช่วยในการพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 4.00 0.632 เห็นด้วย 

2. คำศพัท์ในเกมมีความน่าสนใจ 4.00 0.632 เห็นด้วย 

3. การเรียนรู้คำศัพท์ในเกมเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.17 0.753 เห็นด้วย 

4. นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์จากในเกมมากกว่าในชั้นเรียน 3.83 1.169 เห็นด้วย 

5. นักเรียนพบจำนวนคำศัพทภ์าษาอังกฤษที่ในเกมเป็นประจำ 4.00 0.894 เห็นด้วย 

6. คำศพัท์ส่วนใหญ่ในเกมเป็นคำที่นักเรียนรู้ความหมายอยู่แล้ว 4.17 0.983 เห็นด้วย 

7. นักเรียนสามารถนำคำศัพทท์ี่ได้มาใชใ้นชีวิตประจำวัน 3.67 1.211 เห็นด้วย 

8. นักเรียนเคยเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมในหนังสือเรียนด้วย 3.50 0.847 ไม่แน่ใจ 

9. นักเรียนคิดว่าการเล่นเกมส่งผลดีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3.67 1.033 เห็นด้วย 

ด้านกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ 3.22 0.317 ไม่แน่ใจ 

1. นักเรียนมักเดาความหมายคำศพัท์จากบริบทในเกม 3.67 0.816 เห็นด้วย 

2. นักเรียนถามครูผู้สอนเพื่อให้ได้มาซึ่งความหมายของคำที่เราไม่รู้ 2.67 1.211 ไม่แน่ใจ 

3. นักเรียนถามเพื่อนร่วมชั้นเพื่อความหมายของคำศัพทท์ี่เจอในเกม 3.17 1.329 ไม่แน่ใจ 

4. นักเรียนศึกษาและฝึกหาความหมายของคำและฝึกฝนไปพร้อมกับเพื่อน ๆ 3.17 1.472 ไม่แน่ใจ 

5. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกับเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติในขณะเล่นเกม 2.33 1.506 ไม่เห็นด้วย 

6. เมื่อเจอคำศัพทใ์หม่นักเรียนจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง 3.67 0.816 เห็นด้วย 

7. นักเรียนศึกษาการออกเสียงคำที่เจอหรือพูดคำศัพท์ที่เจอซ้ำ ๆ 3.83 1.329 เห็นด้วย 

8. นักเรียนค้นหาความหมายคำศัพท์โดยใช้ Dictionary 3.50 1.761 ไม่แน่ใจ 
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รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 

9. นักเรียนจดคำลงในสมุดคำศพัท์เมื่อเจอคำใหม่ ๆ 2.67 1.506 ไม่แน่ใจ 

10. นักเรียนใช้คำที่เจอในเกมมาประยุกต์ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน 3.50 1.649 ไม่แน่ใจ 

รวมท้ังหมด 3.54 1.199 เห็นด้วย 

จากการส ารวจทัศนคติของนักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์ต่อการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
แบบสอบถาม ผลปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.54 โดยความคิดเห็นในด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ค าศัพท์จากการเล่นเกมออนไลน์ และด้านกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ พบว่าผู้ตอบ
แบบส ารวจมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพร วัฒนากมลกุล และ มโนรัตน์ สมคะเนย (2021)  
ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้เกมผ่านแอปพลิเคชันผลการศึกษาความพึงพอใจการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้เกมผ่านแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมจัดอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ซึ่งการวิเคราะห์ราย
ข้อ พบว่า ในทุกรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

สรุป 

ผลการวิจัยการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนราธิวาส 
สามารถสรุปได้ว่า การเล่นเกมออนไลน์สามารถช่วยท าให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน เมื่อพิจารณาจากผลการ
เปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลังทดลอง ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงานวิจัยที่
ผ่านมา อีกทั้ง ผู้เรียนยังเห็นว่า การเล่นเกมออนไลน์สามารถสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ได้ ด้วยกลวิธีต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัย
ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ในขณะเล่นเกมของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงในการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาอื่น ๆ ส าหรับใช้เป็นสื่อหรือทางเลือกส าหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์  

2. ควรพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองข้ึนมาด้วยตัวเอง เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาและ
น ามาพัฒนาเป็นสื่อการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าอสิระของนักศึกษาปริญญาตรี  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

Using online information sources for independent study of undergraduate students  
at Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University 

 
เดชดนัย จุ้ยชุม1                                                                                                                                              

รจเรข ก าแหงกิจ2 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ และ 2) ศึกษาปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศ
ออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 64 คน 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.722 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) แหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ใช้ พบมากที่สุด คือ Google Scholar คิดเป็นร้อยละ 92.2 โดย
สารสนเทศที่ค้นได้จากแหล่งสารสนเทศออนไลน์ พบมากท่ีสุด คือ เอกสารฉบับเต็ม (Full text) คิดเป็นร้อยละ 79.7 และมีเหตุผล
ในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา คือ สารสนเทศสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 84.4 และ 2) ปัญหาในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X =2.88, S.D.=0.703) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านแหล่งสารสนเทศออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( X =3.09, S.D.=0.588) และ ด้านผู้ใช้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.66, S.D.=0.920) 
ค าส าคัญ: การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์, การศึกษาค้นคว้าอิสระ, นักศึกษาปริญญาตรี 
 

Abstract  
This research aimed to 1) study used of online information sources and 2) study problems used 

online information sources for independent study of undergraduate students at faculty of Liberal Arts, 
Princess of Naradhiwas University. The samples of the study are 64 of undergraduate students from Faculty of 
Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University 4th year in 2015 academic year. The research instruments used 
in this study were questionnaire, cronbach‘s alpha coefficient was 0.722. The data of this study was analyzed 

by using Percentage, mean ( X )  and standard deviation (S.D.). 
 The results showed that: 1) most commonly used online information source was Google Scholar, 
accounting for 92.2%, Information found from online information sources most common was full-text 
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2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ E-mail: rojarek.k@pnu.ac.th 
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documents, accounting for 79.7% and factor in used online information source for independent study of 
students, namely, information can be accessed all time at the most, accounting for 84.4% and 2) Problems in 

used online information source for independent study of students Overall was at a  a moderate level ( X

=2.88, S.D.=0.703), when classified by aspect, it was found that online information sources Overall was at a  a 

moderate level ( X =3.09, S.D.=0.588) and user aspect was at a  a moderate level ( X =2.66, S.D.=0.920). 
Keywords: Used Online Information Sources, Independent Study, Undergraduate Students 
 

บทน า 
การจัดการสอนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการสอนเกี่ยวกับการวิจัย อยู่ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็น
ผลการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียบเรียงข้ึนมาจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ
กระบวนการการท าวิจัยเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การเรียบเรียงเน้ือหา 
ตลอดจนการเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเขียนในหัว ข้อตามที่ตนเองสนใจได้ (คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2564) ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าอิสระน้ัน นักศึกษาจ าเป็นต้องมีการค้นคว้าหาความรู้จาก
ทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เน่ืองจากปัจจุบันที่สารสนเทศมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนอย่างมาก แม้แต่ประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ก็ตาม (Khan, 2017) จึงท าให้เกิดแหล่งสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเข้าถึงได้เป็นจ านวนมาก และในการพัฒนาการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การเรียบเรียงข้อมูลที่ได้น ามาเรียบเรียง
เป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตจากสารสนเทศมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างมากน้ัน จ าเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลเก่ียวกับการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเก่ียวกับแหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
2) เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ขั้นตอนการวิจัย 
1. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีขอบเขตการศึกษาดังน้ี 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  
มีตัวแปรต้น คือ ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ แหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ใช้ ความถ่ีในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
ช่วงเวลาในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ และสารสนเทศที่ค้นได้จากแหล่งสารสนเทศออนไลน์ ตัวแปรตาม คือ เหตุผลในการใช้
แหล่งสารสนเทศออนไลน์ และปัญหาในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

 ั   ร  น
- ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
- แหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ใช้
- ความถี่ในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์
- ช่วงเวลาในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
- สารสนเทศที่ค้นได้จากแหล่งสารสนเทศออนไลน์ 

 ั   ร าม
- การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
- ป ญหาในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาการ คือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

จ านวน 72 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสูตรค านวนกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, T., 1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ ±5% ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 64 คน  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์

เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ได้แก่  

 ตอนที่ 1 การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
 ตอนที่ 2 เหตุผลในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
 ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยผู้วิจัยได้

ก าหนดคะแนนของค าตอบแต่ละข้อดังน้ี 
 มากท่ีสุด  ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 5 
 มาก  ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 4 
 ปานกลาง  ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 3 
 น้อย  ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 2 
 น้อยที่สุด  ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 1 
ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ก าหนดไว้ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
 4.51-5.00 หมายความว่าอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 3.51-4.50 หมายความว่าอยู่ในระดับ มาก 
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 2.513.50  หมายความว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายความว่าอยู่ในระดับ น้อย 
 1.00-1.50 หมายความว่าอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถาม โดย

ค านวณหาค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับค าถาม ( IOC: Index of Item Object Congruency) จากน้ันน าผลการ
พิจารณามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องย่ิงข้ึน ใช้เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป โดยปรับปรุงข้อที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.722 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ และได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้วไป

เก็บสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2564 โดยใช้วิธีการเก็บออนไลน์ จ านวน 64 ชุด ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 สัปดาห์ กรณีพบว่าแบบสอบถามไม่ถูกต้องและ
ไม่สมบูรณ์ จะเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ จ านวน 64 ชุด 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์

ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
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ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 การใช้แหลง่สารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
เพื่อการศึกษาค้นคว้าอสิระของนักศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ   
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 32 50.0 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 16 25.0 
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) 10 15.6 
การวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method) 6 9.4 
แหล่งสารสนเทศออนไลน์ทีใ่ช้   
Search engine (Google) 48 75.0 
Google Scholar 59 92.2 
ThaiLIS-Thai Library Integraed System 18 28.1 
Thai Journal Online 39 60.9 
ERIC 12 18.8 
ProQuest Dissertation & Thesis (PQDT) 4 6.3 
Web Of Science 5 7.8 
Social Network (Facebook, Instagram, Twitter etc.) 12 18.8 
ความถ่ีในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์   
ทุกวัน 15 23.4 
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 30 46.9 
สัปดาห์ละครัง้ 5 7.8 
2-3 ครั้งต่อเดือน 4 6.3 
ไม่แน่นอน 10 15.6 
ช่วงเวลาในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์   
24.01 น.-8.00 น. 6 9.4 
8.01 น.-16.00 น. 18 28.1 
16.01 น.-24.00 น. 40 62.5 
สารสนเทศที่ค้นได้จากแหล่งสารสนเทศออนไลน์   
บทคัดย่อหรือสาระสงัเขป (Abstract) 31 48.4 
เอกสารฉบับเต็ม (Full text) 51 79.7 
บรรณานุกรม (Bibliography) 13 20.3 

รวม 64 100.00 
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 จากตารางที่ 1 การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา พบว่า 
 ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ พบมากที่สุดคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และน้อยที่สุด 
คือ การวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดับ 
 แหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ใช้ พบมากที่สุด คือ Google Scholar จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 รองลงมาคือ 
Search engine (Google) จ านวน 48คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 และน้อยที่สุด คือ ProQuest Dissertation & Thesis (PQDT) 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ 
 ความถ่ีในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ พบมากที่สุด คือ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 
รองลงมาคือ ทุกวัน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และน้อยที่สุด คือ 2-3 ครั้งต่อเดือน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 
ตามล าดับ 
 ช่วงเวลาในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ พบมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 16.01 น.-24.00 น. จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.5 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 8.01 น.-16.00 น. จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 และน้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา 24.01 น.-
8.00 น. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดับ 
 สารสนเทศที่ค้นได้จากแหล่งสารสนเทศออนไลน์ พบมากที่สุด คือ เอกสารฉบับเต็ม (Full text) จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.7 รองลงมาคือ บทคัดย่อหรือสาระสังเขป (Abstract) จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 และน้อยที่สุด คือ 
บรรณานุกรม (Bibliography) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ตามล าดับ 
  
ตารางที่ 2 เหตุผลในการใช้แหลง่สารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

เหตุผลในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
เพื่อการศึกษาค้นคว้าอสิระของนักศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

สารสนเทศสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 54 84.4 
สารสนเทศที่มีความทันสมัย 46 71.9 
สารสนเทศที่มีจ านวนมาก 36 56.3 
สารสนเทศที่ได้สอดคล้องกับหัวข้อการศึกษา 41 64.1 
สามารถใช้ได้จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน 52 81.3 
 สามารถค้นสารสารสนเทศได้รวดเร็ว สะดวก 45 70.3 

 
จากตารางที่ 2 เหตุผลในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา พบว่า สารสนเทศ

สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา มากที่สุด จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 รองลงมาคือ สามารถใช้ได้จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
และสมาร์ทโฟน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 และน้อยที่สุด คือ สารสนเทศที่มีจ านวนมาก จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.3 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 ปัญหาในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

ปัญหาในการใชแ้หล่งสารสนเทศออนไลน์ 
เพื่อการศึกษาค้นคว้าอสิระของนักศึกษา X  S.D. ระดับ 

ด้านแหล่งสารสนเทศออนไลน์ 3.09 0.588 ปานกลาง 
แหล่งสารสนเทศออนไลน์ไม่เป็นฉบับเต็ม 3.41 0.706 ปานกลาง 
แหล่งสารสนเทศออนไลน์เข้าถึงได้ช้า 2.94 0.794 ปานกลาง 
ผลการสืบค้นไม่ตรงตามความต้องการ 3.22 0.881 ปานกลาง 
สารสนเทศไม่ทันสมัย 2.87 0.807 ปานกลาง 
สารสนเทศไม่เพียงพอ 3.02 0.917 ปานกลาง 
สารสนเทศไม่ครอบคลุมหัวข้อการศึกษา 3.02 0.787 ปานกลาง 
สารสนเทศมีเฉพาะบรรณานุกรมและบทคัดย่อ 3.16 0.946 ปานกลาง 
ด้านผู้ใช้  2.66 0.920 ปานกลาง 
ทักษะในการสืบค้นแหล่งสารสนเทศออนไลน์ไม่มาก 3.08 0.822 ปานกลาง 
ไม่เข้าใจวิธีใช้เครื่องมือการสืบค้น 2.80 1.011 ปานกลาง 
ไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 2.50 1.195 น้อย 
ไม่มีเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพ่ือใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 2.28 1.175 น้อย 

โดยรวม 2.88 0.703 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 3 ปัญหาในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X =2.88, S.D.=0.703) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านแหล่งสารสนเทศออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.09, S.D.=0.588) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า 

แหล่งสารสนเทศออนไลน์ไม่เป็นฉบับเต็ม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.41, S.D.=0.703) รองลงมาคือ ผลการ

สืบค้นไม่ตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =3.21, S.D.=0.881) และน้อยที่สุด คือ สารสนเทศไม่ทันสมัย อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X =2.87, S.D.=0.807) ตามล าดับ 

ด้านผู้ใช้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.66, S.D.=0.920) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ทักษะในการสืบค้นแหล่ง

สารสนเทศออนไลน์ไม่มาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.08, S.D.=0.822) รองลงมาไม่เข้าใจวิธีใช้เครื่องมือ

การสืบค้น อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =2.80, S.D.=1.011) และน้อยที่สุด คือ ไม่มีเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพ่ือใช้

แหล่งสารสนเทศออนไลน์ อยู่ในระดับน้อย ( X =2.28, S.D.=1.175) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ีได้ดังน้ี 
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1. เพ่ือศึกษาการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

แหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ใช้ พบมากที่สุด คือ Google Scholar รองลงมาคือ Search engine (Google) ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของ ไข่มุก ช่วยชูวงศ์, ทัศนา หาญพล และส ารวย กมลายุตต์ (2561) และ ศิวพร ชาติประสพ (2561) ที่พบว่า ผู้ใช้มี
การใช้สารสนเทศประเภทเว็บไซต์ และใช้เครื่องมือในการสืบค้น ได้แก่ Google Scholar และ Search engine (Google) ในการ
ใช้เครื่องมือในการสืบค้น Google Scholar และ Search engine (Google) จะท าให้เข้าถึงสารสนเทศต่างๆ  ได้อย่างรวดเร็ว และ
สะดวก สามารถเข้าถึงจากทุกที่ทุกเวลา ส่วนสารสนเทศที่ค้นได้จากแหล่งสารสนเทศออนไลน์ พบมากที่สุด คือ เอกสารฉบับเต็ม 
(Full text) เพราะการที่ได้ผลการสืบค้นในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม จะท าให้ผู้ใช้ได้รายละเอียดของสารสนเทศที่ครบถ้วนและมี
ความทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ คือ ท าให้เห็นกระบวนการวิจัยที่ครบถ้วน และมีเหตุผลในการใช้แหล่ง
สารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา คือ สารสนเทศสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลามากที่สุด เน่ืองจากแหล่ง
สารสนเทศออนไลน์น้ันเข้าถึงได้ตลอดเวลา และสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนได้ สอดคล้องกับการ
วิจัยของ สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี (2560) ที่พบว่า ผู้ใช้มีการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ ซึ่งได้รับสารสนเทศที่หลากหลาย และ
สืบค้นได้ตลอดเวลา  

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

แหล่งสารสนเทศออนไลน์ไม่เป็นฉบับเต็ม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และผู้ใช้มีทักษะในการสืบค้นแหล่งสารสนเทศออนไลน์ไม่
มาก  เน่ืองจากในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศออนไลน์น้ัน จ าเป็นจะต้องมีทักษะในการสืบค้นเพราะแหล่งสารสนเทศออนไลน์มี
ปริมาณสารสนเทศที่มากมายและหลากหลาย มีสารสนเทศทั้งบทคัดย่อหรือสาระสังเขป เอกสารฉบับเต็ม บรรณานุกรม หรือข้อมูล
อื่นๆ ผู้ใช้จึงต้องมีทักษะในการสืบค้นเพ่ือที่จะได้สารสนเทศที่เป็นเอกสารฉบับเต็มซึ่งตรงกับความต้องการมากที่สุด สอดคล้องกับ
การวิจัยของ สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี (2560) ที่พบว่า ผู้ใช้ไม่เข้าใจวิธีการสืบค้นและมีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ในระดับน้อย 

 
 

สรุป 
จากการวิจัยเรื่อง การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สรุปได้คือ นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าอิสระประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) มากกว่าประเภทอื่นๆ ซึ่งใช้ Google Scholar และ Search engine (Google) ในการสืบค้นสารสนเทศมากที่สุด 
สาเหตุที่ใช้น้ันเน่ืองจากสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สามารถใช้ได้จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน และได้รับ
เอกสารฉบับเต็ม แหล่งสารสนเทศออนไลน์ไม่เป็นฉบับเต็ม ซึ่งต้องใช้ทักษะในการสืบค้น แต่ทักษะในการสืบค้นแหล่งสารสนเทศ
ออนไลน์ของนักศึกษามีไม่มาก จึงเป็นปัญหาในการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์คือ Google Scholar  และ Search engine 

(Google) ซึ่งมีทักษะในการสืบค้นแหลง่สารสนเทศออนไลน์ไม่มากน้ัน ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ จึงควร
เสริมทักษะการสบืค้นจากแหล่งสารสนเทศออนไลน์ให้แก่นักศึกษา เพ่ือที่นักศึกษามีทักษะและสามารถสืบค้นสารสนเทศมาตอบ
โจทย์ความต้องการสารสนเทศในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ เรียนรู้
ด้วยตนเอง อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1) ควรศึกษาการใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกย่ิงข้ึน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรงุและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าอิสระทีม่ีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 2.2) ควรศึกษาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมต่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมส าหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระ อันจะท าให้รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระมคีุณภาพมากย่ิงข้ึน 
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การใช้โปรแกรม MENTIMETER เพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม                                      
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน 

 

ดรุณศิกาณจ์ โอฬารภิรมย์ 1 

 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1)  ศึกษาผลของการใช้โปรแกรม MENTIMETER  ต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตอบค าถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) ศึกษาสาเหตุของการไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตอบค าถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการใช้โปรแกรม 
MENTIMETER กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 102 คน ที่เรียนในระบบ Zoom วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3 โดยทดลองใช้โปรแกรม MENTIMETER  จ านวน 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใชค้ือ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า
(rating scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี (1) การใช้
โปรแกรม MENTIMETER ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม อยู่ในระดับมาก ที่ 3.96 
S.D.=0.92 (2) สาเหตุของนักเรียนที่ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เน่ืองจาก ข้ีอาย ร้อยละ 61.91 กลัวตอบผิด ร้อยละ 
33.33 และกลัวครูดุ ร้อยละ 4.76 (3) นักเรียนมีความชอบในการใช้โปรแกรม MENTIMETER  อยู่ในระดับมาก ที่ 3.95 S.D.=0.93 

  

ค าส าคัญ: โปรแกรม MENTIMETER, กล้าแสดงออก, งานวิจัยในชั้นเรียน  

 

Abstract  

The objectives of this research were (1) to study the effects of using the MENTIMETER program on 
participation in expressing opinions and answering questions of grade 3 students (2) to study the reasons for 
not participating in expressing opinions and answering questions of grade 3 students (3) to study the opinions 
of grade 3 students in using the MENTIMETER program. The sample consisted of 102 grade 3 students who 
studied in the Zoom system of Science and Technology3 subjects by using the MENTIMETER program for 4 
weeks. The tool used is a 5 levels rating scale questionnaire.  Analyze the data from percentage, averaging 
and standard deviation. The results of the research were summarized as follows: (1) The use of MENTIMETER 
program encouraged students to participate in expressing opinions and answering questions at a high level at 
3.96 S.D. = 0.92 (2) The reason for the students’ lack of participation in expressing their opinions was due to 

 
1 โรงเรียนราชินีบน poonpilasfon@gmail.com  
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shyness 61.91 percent, fear of wrong answering 33.33 percent, and fear of teachers scolding 4.76 percent (3) 
The students liked to using MENTIMETER program at a high level at 3.95 S.D. = 0.93 

Keywords:  MENTIMETER program, assertiveness, classroom research  

 

บทน า 

 จากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ท าให้ระบบการศึกษา
ต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดความต่อเน่ือง เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของ
ประเทศ“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกบัหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) เพ่ือมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปน้ี 3Rs 
ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)   8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์    (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้(Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช (2551) 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู ้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุก
ข้ันตอน ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ 
การทดลอง แล้วน าผลที่ได้ มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมี
เป้าหมายที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร 
และความสามารถในการตัดสินใจ ให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใชวิ้ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์   

เมื่อเรียนวิทยาศาสตร์จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนจะต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามท่ี
ก าหนดให้หรือตามความสนใจ สังเกต ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการส ารวจ 
ตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ แก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ข้ันตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว แสดง
ความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่อง ที่จะศึกษาตามท่ีก าหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วม
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ในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟัง ความคิดเห็นผู้อื่น แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น 
รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ ด ารงชวิีต ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีก าหนดให้หรือ
ตามความสนใจ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนหน่ึงของการกล้าแสดงออก การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของบุคคล
เป็นลักษณะบุคลิกภาพอย่างหน่ึงที่เกิดจากลักษณะของบคุคลและสภาพแวดล้อม โดยแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน บุคคล
สามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมโดยสื่อออกมาท้ังทางวาจา น ้าเสียง สีหน้าและท่าทาง เมื่อพิจารณา
ในบริบทของสังคมไทยจะพบว่า ผู้ใหญ่มักอบรมเลี้ยงดูเด็กไทยให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เกรงอกเกรงใจผู้อื่น มีความนอบน้อม 
การเลี้ยงดูเช่นน้ี อาจท าให้เด็กพัฒนากลายเป็นความไม่กล้าแสดงออกซึ่งสิทธิและความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม สิง่
เหล่าน้ีเองจะเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้บุคคลไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่บุคคลมลีักษณะการ
แสดงออกท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อการสนทนาได้ เน่ืองจากผู้ที่ไม่กล้าแสดงออกมักจะประสบปัญหาในการสื่อสารและการตัดสินใจ 
จึงมักกลัวการประเมินที่อาจให้ผลทางลบแก่ตน จึงเป็นผลให้บุคคลที่ไม่กล้าแสดงออกมักจะคล้อยตามสิ่งชี้น าท่ีได้รับได้ง่าย (ภารดี 
ศิริสุทธิพัฒนา 2551 อ้างใน กฤตภัค ใจกล้า, 2561) ถ้าหากมีความบกพร่องเก่ียวกับการกล้าแสดงออก บุคคลน้ันมักจะพบกับ
ปัญหาทั้งในด้านการติดต่อ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งจะท าให้เกิดความยากล าบากทั้งในการเรียน การท างาน และเกิดการ
วิตกกังวลต่างๆตามมา (ศรีเรือน แก้วกังวาน 2553 อ้างใน พิชชาพัชร อรรถบท และ มนัสนันท์ หัตถศักด์ิ, 2560) ดังน้ัน การที่
บุคคลมีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ชว่ยท าให้มีบุคลิกที่ดีข้ึน สามารถปรับตัว มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้า
แสดงออก กล้าพูดต่อหน้าผู้อื่น กล้าเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการยอมรับจากเพ่ือน มีผลการเรียนที่ดีข้ึน และการมีพฤติกรรมที่กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมยังเป็นพ้ืนฐานท าให้สามารถปรับตนเองให้อยู่ในสังคม เป็นคนเก่ง คนดี ได้อย่างมีความสุข ประสบ
ผลส าเร็จทัง้ด้านการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวันต่อไป (ปฐมพร คนรู้, 2563) 

กฤตภัค ใจกล้า (2561)  ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม หมายถึง การแสดงออกทาง
ความคิดเห็น ความสนใจ ความต้องการ ความเชื่อ ความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองทั้งด้านที่รู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจได้อย่าง
เปิดเผย ตรงไปตรงมาตามสิทธิและเสรีภาพของตนเองโดยไม่ละเมิดผู้อื่น ถูกต้องตามกาลเทศะและปราศจากความวิตกกังวลใด ๆ 
ทั้งสิ้น  

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร ปริญญา ป้องรอด วันวิสา สรีระศาสตร์ (2550) ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมกล้าแสดงออก 
หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกด้านการคิด  การพูด การกระท า  ซึ่งรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกด้วย ทั้งน้ี  ความสามารถใน
การแสดงออกดังกล่าวของบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ น้ันจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยไม่
ไปก้าวก่ายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น และที่ส าคัญเมื่อบุคคลน้ันแสดงออกไปแล้วจะต้องไม่รู้สึกผิด โดยมีลักษณะการแสดงออก 
ด้านการคิดซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพูดและการกระท า เชน่ การใช้ค าพูดสะท้อนความคิดเห็น การใช้ค าพูดวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น
การพูดเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้ภาษา ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การกล่าวทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การ
ปฏิเสธ การขอร้อง เป็นต้น  ส่วนเรื่องการกระท าน้ันเป็นการแสดงออกโดยการท ากริยาอาการต่างๆ  ซึ่งเป็นไปได้ทั้งสีหน้าและ
ท่าทาง ส าหรับอีกประเด็นหน่ึงคือ ถูกต้องเหมาะสมคือ ถูกต้องตามความเป็นจริง  และเหมาะสมกับโอกาส  บุคคล  เวลา  และ
สถานที ่ 
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ธีรภัทร กุโลภาส (2561) การศึกษาผลการใช้โปรแกรม MENTIMETER ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของนิสิต ระดับปริญญา
บัณฑิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า 1) การใช้โปรแกรม MENTIMETER ไม่สง่ผลต่อความยึดมั่น
ผูกพันในชั้นเรียนของนิสิตโดยรวม แต่ผลจากการสังเกต การอภิปรายกลุ่มย่อย และร่องรอยการอภิปรายในชั้นเรียนของนิสิต 
พบว่าการใช้โปรแกรมมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นิสิตถามค าถามและมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนมากข้ึน 2) นิสิตส่วนใหญ่เห็น
ว่าโปรแกรมมีจุดเด่น ทีส่ามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สะดวก ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน และ
โปรแกรมยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

MENTIMETER คือ Web Application ใช้กับแอปพลิเคชั่นบนมือถือและคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่าย ใช้ส าหรับสร้างงานพรี
เซนเทชันที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นกับผู้สอนผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถสร้างได้
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นค าถามหลายตัวเลือก ค าถามปลายเปิด การระดมความคิดเห็น ส ารวจมากสุด น้อยสุด การVote การ
จัดล าดับที่ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีและสามารถ แสดงผลได้หลายรูปแบบ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน จากการเรียนรู้แบบน้ี จะเห็นได้ว่าเป็น การเรียนรู้แบบ Active Learning ท าให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ เพ่ิมการ
มีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ได้มากย่ิงข้ึน (พิสุทธา ใจธรรม, 2562) โปรแกรม MENTIMETER เป็นเครื่องมือทีช่่วยเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บรรยายและผู้ฟังในระบบเรยีลไทม์ (real-time) โดยผู้ฟังจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือลงคะแนน
เสียงผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ปัจจุบัน MENTIMETER ให้บริการทั้งแบบระบบสมาชิก(subscription-based) และ
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรูปแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายน้ัน MENTIMETER จะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างค าถามได้ 2 ค าถามใน 1 สถานการณ์ 
(event) โดยผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น ค าถามแบบเลือกตอบ (multiple choice) ค าถาม
ปลายเปิด(open-ended questions) แบบสอบถามแบบมาตรวัด (rating scales) การสร้างกราฟ 2 แกนเพ่ือการวิเคราะห์เทรนด์ 
(dual axis for trend analysis) และแผนภาพ BCG matrix เป็นต้น ส าหรับคุณลักษณะพิเศษอื่น ๆ ของ MENTIMETER รวมถึง 
การให้ผู้บรรยายสามารถสร้าง QR code เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ที่ใช้ส าหรับการลงคะแนน ความสามารถในการแสดงหรือ
ซ่อนการแสดงผล การเปิด-ปิดการลงคะแนน การอนุญาตให้ผู้ฟังลงคะแนนในทุกค าถามหรือตามท่ีผู้บรรยายก าหนด การแบ่งปัน
ค าถามและผลกับผู้ร่วมทีม เป็นต้น (Interactive presentation software, n.d.) ผู้สอนสามารถน า MENTIMETER มาใช้ใน
ห้องเรียนได้ในหลายรูปแบบ เช่น การประเมินเพ่ือพัฒนา (formative assessment) เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนิสิตใน
ภาพรวม เป้าหมายของการประเมินเพ่ือให้ผู้สอนได้รับข้อมูลป้อนกลับว่านิสิตเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของการเรียนคาบน้ัน ๆ 
มากน้อยเพียงใด หากค าตอบของนิสิตยังไม่แสดงถึงความเข้าใจในหลักการ ผู้สอนสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากน้ีผู้สอนสามารถใช้การสร้าง pop quiz เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะหรือเพ่ือตรวจสอบว่านิสิต
ต้ังใจฟังการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากหากผู้สอนสอบถามความเข้าใจของนิสิต อาจไม่มีนิสิตคนใดกล้ายอมรับว่าตน
ไม่เข้าใจ แต่เน่ืองจาก MENTIMETER เป็นระบบที่ไม่ต้องแสดงตน (anonymous) นิสิตทุกคนสามารถตอบค าถามด้วยตนเองหรือ

ปรึกษากับเพ่ือนร่วมกลุ่มโดยไม่ต้องกลัวว่าค าตอบที่ผิดน้ันจะท าให้ตนเสียหน้า (ธีรภัทร กุโลภาส, 2561)  

จากท่ีกล่าวมา การแสดงความคิดเห็นหรือการตอบค าถามเป็นพฤติกรรมกล้าแสดงออกท่ีเป็นการฝึกทักษะทางด้าน
ความคิด โดยมีการสื่อสารผ่านการพูด การเขียน การกระท า ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชินีบนมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมีปฏสิัมพันธ์ที่ลดลงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง โดยนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และมีการไลฟ์ไปยังเฟสบุก (Live to Facebook) ในกลุ่มปิดที่ทางโรงเรียน
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สร้างข้ึน เพ่ือให้นักเรียนที่ไม่สะดวกเข้าเรียนสามารถดูย้อนหลังได้ การแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามของนักเรียนในระบบ 
Zoom สามารถท าได้ 2 ช่องทาง คือ การพูดหรือการพิมพ์ข้อความในช่อง chat ซึ่งเป็นระบบที่ระบุตัวตนของนักเรียน  ปัญหาที่
ผู้วิจัยพบจากการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า เมื่อผู้วิจัยถามค าถามให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นหรือตอบค าถาม นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถามน้อยครั้งละ 2 - 6 คนต่อค าถาม ค่าเฉลี่ยที่ 4 จาก
นักเรียนที่เข้าเรียนครั้งละประมาณ 35 - 39 คนต่อห้อง ค่าเฉลี่ย ที่ 37 คิดเป็นร้อยละ 11.76 และบางครั้งนักเรียนไม่มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในภาพรวมได้  จากปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดว่าการน าโปรแกรม MENTIMETER มาใช้น่าจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตอบค าถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองได้เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเป็นระบบที่ไม่ระบุตัวตนของนักเรียนสามารถ
ท าให้นักเรียนนกลุ่มที่ไม่กล้าแสดงออกเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนและเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) คือ 
สามารถโต้ตอบแบบเห็นผลทันที (Real-time) ช่วยให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยให้ผู้วิจัยสะท้อนผลกลับได้ทันที
เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียน ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจน าโปรแกรม  MENTIMETER มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตอบค าถาม เพ่ือผู้วิจัยจะได้ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและสามารถสะท้อนกลับได้ทันทีโดยไม่ท าให้นักเรียนรู้สึกอายที่ตอบ
ผิด ผู้วิจัยคาดหวังว่าผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามเพ่ิมข้ึนเมื่อน าโปรแกรม MENTIMETER มาใช้
เป็นผลให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงข้ึน นอกจากน้ียังเป็นการพัฒนาตัวผู้สอนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป และเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรม MENTIMETER ต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 

2. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการใช้โปรแกรม MENTIMETER 

สมมติฐานการวิจัย 

1. การใช้โปรแกรม MENTIMETER ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก   

2. สาเหตุของการไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ของนักเรียน มาจาก ความข้ีอาย  กลัวตอบผิด  

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม MENTIMETER อยู่ในระดับมาก  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  คือ การใช้โปรแกรม MENTIMETER 
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ตัวแปรตาม คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 

ตัวแปรกแทรกซ้อน คือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์, สภาพแวดล้อมขณะเรียน, ความพร้อม

ของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

โปรแกรม MENTIMETER หมายถึง www.mentimeter.com ใช้กับแอปพลิเคชั่นบนมือถือและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
เข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องติดต้ังโปรแกรมไว้ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ส าหรับสร้างงานพรีเซนเทชันที่ผู้เรียน
สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามกับผู้สอนผ่านแบบสอบถามออนไลน์  โดยผู้สอนสามารถเลือกสร้าง
ค าถามได้หลายรูปแบบ เช่น ค าถามแบบเลือกตอบ (multiple choice) ค าถามปลายเปิด (open-ended questions) 
แบบสอบถามแบบมาตรวัด  (rating scales)  

พฤติกรรมกล้าแสดงออก หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกด้านการคิด การพูด การกระท า  

การแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม หมายถึง พฤติกรรมกล้าแสดงออกท่ีเป็นการฝึกทักษะทางด้านความคิด การพูด 
โดยมีการสื่อสารผ่านการพูด การเขียน การกระท า  

การมีส่วนร่วม  หมายถึง การเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับสิ่งที่สนใจ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

  

 

 

                                                           ตัวแปรควบคุม                                         

                                                     แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

การใช้โปรแกรม MENTIMETER 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและตอบค าถามใน

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 

 

 ตัวแปรแทรกซ้อน 

สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ 

สภาพแวดล้อมขณะเรียน 

ความพร้อมของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง 

 

 

 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                                            

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

25 
 

ขั้นตอนการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้โปรแกรม MENTIMETER เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 102 คน เป็นวิจัยกึ่งเชิงทดลอง (Quasi - Experimental Research Design)  เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังน้ี   

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนราชินีบน 
จ านวน 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น 208 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่คละความสามารถ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนราชนีิบน ที่เรียนในระบบ Zoom วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 จ านวน 
102 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก จะได้กลุ่มนักเรียนที่กล้าแสดงความคิดเห็นและ
ตอบค าถาม 81 คน และกลุ่มนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 21 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

    เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้โปรแกรม MENTIMETER จ านวน 5 ข้อ โดยผู้วิจัยศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้โปรแกรม MENTIMETER ซึง่ประกอบด้วย 

     2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่ ห้อง  

     2.2 สาเหตุของนักเรียนที่ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม 

    2.3 ข้อมูลการใช้โปรแกรม MENTIMETER จ านวน 2 ข้อ ใช้วิธีการสร้างแบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale)    
5 ระดับ สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นและการให้คะแนน 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
น้อยที่สุด 1 

น้อย 2 

ปานกลาง 3 
มาก 4 

มากท่ีสุด 5 

   

 การแปลความหมายของระดับคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ก าหนดช่วงในการวัดเป็น 5 ระดับ ช่วง
คะแนนในแต่ละระดับสามารถค านวณได้ดังน้ี (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539)  

    คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด             =     5 – 1       = 0.8 

                    5                                       5    

จากสูตรค านวณ สามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นได้ 5 ระดับโดยมีช่วงคะแนนดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 การแปลความหมายระดับความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 

น้อยที่สุด 1.00 – 1.80 

น้อย 1.81 – 2.60 
ปานกลาง 2.61 – 3.40 

มาก 3.41 – 4.20 

มากท่ีสุด 4.21 – 5.00 
     

    2.4 ข้อเสนอแนะ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 

1) แนะน าและชี้แจงเก่ียวกับการใช้โปรแกรม MENTIMETER และให้นักเรียนฝึกการใช้โปรแกรม 

2) ด าเนินการทดลองใช้โปรแกรม MENTIMETER จ านวน 5 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ท าข้ึนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการสอนด้วยค าถามเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะในการ
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คิดซึ่งค าถามจะมีทั้งค าถามท่ีง่ายไปจนถึงยากคละกันไปเพ่ือไม่ท าให้นักเรียนเกิดความเครียดจนเกินไป ประกอบกับสื่อการสอนต่าง 
ๆ เช่น ข่าว รูปภาพ วิดีโอการทดลองที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน power point เป็นต้น  

3) หลังจากด าเนินการจัดการเรียนรู้ครบตามแผน ท้ายคาบของสัปดาห์ที่ 4 นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้
โปรแกรม MENTIMETER ใน Google form ตามลิงค์ที่ผู้วิจัยส่งให้ทางช่อง chat ของโปรแกรม Zoom โดยผู้วิจัยได้อธิบายในการ
ลงข้อมูลให้นักเรียนเข้าใจ ดังน้ี การมีส่วนร่วมในการเข้าใช้โปรแกรม ถ้านักเรียนเข้าใช้โปรแกรมทุกครัง้ ให้ลงช่อง 5 มากท่ีสุด ถ้า
นักเรียนเข้าใช้โปรแกรมจ านวน 4 ครั้ง ให้ลงช่อง 4 มาก, นักเรียนเข้าใช้โปรแกรมจ านวน 3 ครั้ง ให้ลงช่อง 3 ปานกลาง, นักเรียน
เข้าใช้โปรแกรมจ านวน 2 ครั้ง ให้ลงช่อง 2 น้อย, นักเรียนเข้าใช้โปรแกรมจ านวน 1 ครั้งหรือไม่เคยเข้าใช้โปรแกรมเลย ให้ลงช่อง 1 
น้อยที่สุด  

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1)  ร้อยละ (Percentage) โดยค านวณจากสูตร (บุญมี พันธ์ุไทย, 2554) 

                                  สูตร        ร้อยละ =
จ านวนที่วัดได้

จ านวนทั้งหมด
x 100 

2)  ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณจากสูตร (บุญมี พันธ์ุไทย, 2554) 

                                   สูตร         x̅ =
∑ x

n
 

                                   เมื่อ          x̅        แทน ค่าเฉลี่ย 

                                                 ∑ x    แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

                                                 n        แทน จ านวนข้อมูล 

3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร (บุญมี พันธ์ุไทย, 2554) 

                                   สูตร         𝑆. D. = √n ∑ x2− (∑ x)2

n(n−1)
    

                                   เมื่อ          𝑆. D.      แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                                 ∑ x2      แทน ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
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                                                 (∑ x)2   แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกก าลังสอง 

                                                    n          แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การใช้โปรแกรม MENTIMETER เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตอบค าถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 102 คน ที่เรียนในระบบ Zoom วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3 พบว่า การใช้โปรแกรม MENTIMETER ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 102 คน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 โดยนักเรียนมีการเข้าร่วมในการใช้
โปรแกรม MENTIMETER  อยู่ในระดับมาก ที่ 3.96 S.D. = 0.92  โดยภาพรวมนักเรียนมีส่วนร่วมการเข้าใช้โปรแกรมเพ่ือตอบ
ค าถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง (ในระดับมากที่สุด) ร้อยละ 35.29 รองลงมา มีการเข้าร่วมใช้โปรแกรมเพ่ือตอบค าถามและ
แสดงความคิดเห็นจ านวน 4 ครั้ง (ในระดับมาก) ร้อยละ 30.39 และมีการเข้าร่วมใช้โปรแกรมเพ่ือตอบค าถามและแสดงความ
คิดเห็นจ านวน 2 ครั้ง(ระดับน้อย) ร้อยละ 4.91  ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3  การเข้าร่วมในการใช้โปรแกรม MENTIMETER                                                                           N=102  

หัวข้อ ระดับพฤติกรรม/การให้คะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับ
พฤติกรรม 

S.D. 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด
(5) 

มีการเข้าร่วมใน
การใช้โปรแกรม 
MENTIMETER   

 5 30 31 36 3.96 มาก 0.92 

ร้อยละ  4.91 29.41 30.39 35.29 

 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของนักเรียนในการใช้โปรแกรม MENTIMETER พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้
โปรแกรม MENTIMETER  อยู่ในระดับมาก ที่  3.95 S.D. = 0.93 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมมากท่ีสุด ร้อยละ 
34.31  รองลงมามีความพึงพอใจ ในการใช้โปรแกรมมาก  ร้อยละ 32.35  และมีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมน้อยที่สุด ร้อยละ 
0.99 ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม MENTIMETER                                                                 N=102   

หัวข้อ ระดับพฤติกรรม/การให้คะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับ
พฤติกรรม 

S.D. 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด
(5) 

ความพึงพอใจ
ในการใช้
โปรแกรม 
MENTIMETER   

1 4 29 33 35 3.95 มาก 0.93 

ร้อยละ 0.99 3.92 28.43 32.35 34.31 

 

จากนักเรียนทั้งหมด 102 คน จะมีกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามก่อนการใช้
โปรแกรม MENTIMETER จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59  พบว่าสาเหตุที่นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตอบค าถาม มากท่ีสุด คือ ข้ีอาย ร้อยละ 61.91 กลัวตอบผิด ร้อยละ 33.33 และกลัวครูดุ ร้อยละ 4.76 ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 สาเหตุที่นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามก่อนการใช้โปรแกรม MENTIMETER     N=21 

สาเหตุที่ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตอบค าถาม 

ข้ีอาย กลัวตอบผิด กลัวครูดุ 

ร้อยละ 61.91 33.33 4.76 

 

หลังจากน าโปรแกรม MENTIMETER มาใช้ในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ท าให้นักเรียนกลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามก่อนการใช้โปรแกรม จ านวน 21 คน เข้ามามสี่วนร่วมในการใช้โปรแกรม MENTIMETER 
อยู่ในระดับปานกลาง ที่  3.38 S.D. = 0.86 โดยนักเรียนมีการเข้าร่วมใช้โปรแกรมเพ่ือตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นจ านวน 3 
ครั้ง (ในระดับปานกลาง) ร้อยละ 42.86  รองลงมา มีการเข้าร่วมใช้โปรแกรมเพ่ือตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นจ านวน 4 ครั้ง 
(ในระดับมาก) ร้อยละ 33.33 และมีการเข้าร่วมใช้โปรแกรมเพ่ือตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นจ านวน 2 ครั้ง (ในระดับน้อย) 
ร้อยละ 14.29 ดังตารางที่ 6   และนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม MENTIMETER  อยู่ในระดับมาก ที่  3.67 S.D. = 
1.02 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมมาก ร้อยละ 42.86 รองลงมา มีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมปานกลาง 
ร้อยละ 28.57 มีความพึงพอใจน้อยและน้อยที่สุดในการใช้โปรแกรม ร้อยละ 4.76 ดังตารางที่ 7    
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ตารางที่ 6  การเข้าร่วมในการใช้โปรแกรม MENTIMETER ของกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบ
ค าถามก่อนการใช้โปรแกรม MENTIMETER                                                                                             N=21  

หัวข้อ ระดับพฤติกรรม/การให้คะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับ
พฤติกรรม 

S.D. 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด
(5) 

มีการเข้าร่วมใน
การใช้โปรแกรม 
MENTIMETER   

 3 9 7 2 3.38 ปานกลาง 0.86 

ร้อยละ  14.29 42.86 33.33 9.52 

 

ตารางที่ 7 ความพึงพอในการใช้โปรแกรม MENTIMETER ของกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบ
ค าถามก่อนการใช้โปรแกรม MENTIMETER                                                                                              N=21                                                                         

หัวข้อ ระดับพฤติกรรม/การให้คะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับ
พฤติกรรม 

S.D. 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด
(5) 

ความพึงพอใจ
ในการใช้
โปรแกรม 
MENTIMETER   

1 1 6 9 4 3.67 มาก 1.02 

ร้อยละ 4.76 4.76 28.57 42.86 19.05 
 

ก่อนการใช้โปรแกรม MENTIMETER พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถาม  2 - 6 คน ค่าเฉลี่ย ที่ 
4 จากนักเรียนที่เข้าเรียนครั้งละประมาณ 35-39 คนต่อห้อง ค่าเฉลี่ย ที่ 37  คิดเป็นร้อยละ 11.76  ดังรูปที่ 1 หลังจากทดลองใช้
โปรแกรม MENTIMETER ผลการวิจัย พบว่า การใช้โปรแกรม MENTIMETER  นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตอบค าถามเพ่ิมข้ึนเป็น 20-28 คน ค่าเฉลี่ย ท่ี 24 จากนักเรียนที่เข้าเรียนประมาณ 35-39 คนต่อห้อง ค่าเฉลี่ยที่ 37 คิดเป็นร้อยละ 
64.86   ดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 1 ตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามของนักเรียนบนโปรแกรม Zoom 

 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามของนักเรียนบนโปรแกรม  MENTIMETER 
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สรุป 

จากการศึกษาข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การใช้โปรแกรม MENTIMETER เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และตอบค าถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 102 คน ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี   

1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรม MENTIMETER ที่มต่ีอการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการใช้โปรแกรม MENTIMETER   

สรุปผลการวิจัยดังน้ี 

1. ผลของการใช้โปรแกรม MENTIMETER ที่มีต่อการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม พบว่านักเรียน
มีส่วนร่วมในการใช้โปรแกรม MENTIMETER เพ่ือแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม อยู่ในระดับมาก ท่ี 3.96 S.D. = 0.92       

2. สาเหตุของการไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม คือ ข้ีอาย ร้อยละ 61.91 กลัวตอบผิด ร้อยละ 
33.33 กลัวครูดุ ร้อยละ 4.76 

3. ผลความคิดเห็นของนักเรียนในการใช้โปรแกรม MENTIMETER พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม 
MENTIMETER อยู่ในระดับมาก ที ่3.95 S.D. = 0.93  

 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า การใช้โปรแกรม MENTIMETER ช่วยส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 102 คน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 อยู่ในระดับมาก ที่ 3.96 S.D. = 
0.92 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า โปรแกรม MENTIMETER  เป็นระบบที่ไม่ระบุตัวตนของนักเรียนท าให้
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกทางความคิดเห็นและตอบค าถามเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้โปรแกรมจ านวนเพ่ิมข้ึนและ
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามได้พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน ขณะที่การใช้โปรแกรม Zoom นักเรียนจะตอบ
ค าถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ต้องกดสต๊ิกเกอร์รูปยกมือโดยผู้สอนจะเรียกตามล าดับของการยกมือแต่ถ้านักเรียนเคยตอบค าถาม
มาแล้วก็จะเรียกล าดับต่อไปเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทุกคน และบางครั้งเมื่อยกมือแล้วพอค าตอบของตนเองเหมือนของ
เพ่ือน นักเรียนก็จะเอาสต๊ิกเกอร์รูปมือออกทั้ง ๆ ท่ีผู้สอนยังไม่ได้เรียก เมื่อสอบถามจึงทราบว่า เพ่ือนตอบไปแล้ว ตอบเหมือนเพ่ือน 
ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านโปรแกรม Zoom น้อย ทั้งน้ีผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีร
ภัทร กุโลภาส, (2561) ทีพ่บว่าการใช้โปรแกรมมสี่วนช่วยกระตุ้นให้นิสิตถามค าถามและมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนมาก
ข้ึน โดยนักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า โปรแกรม MENTIMETER ดีท าให้ได้แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามได้ทุก ๆ คนทั้งคนที่ไม่กล้า
และกล้าแสดงความคิดเห็น และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนนักเรียน ส าหรับจุดด้อยของโปรแกรม คือ จ ากัดจ านวนค าถาม จ ากัด
ตัวอักษรในการพิมพ์ข้อความในค าถามปลายเปิด ไม่เกิน 140 ค า และนักเรียนบางคนพิมพ์ข้อความช้า   
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ข้อเสนอแนะ  

การใช้โปรแกรม MENTIMETER ไมค่วรใช้บ่อยมากเกินไป เพราะจะท าให้นักเรียนขาดทักษะการแสดงความคิดเห็นด้าน
การพูดต่อหน้าสาธารณชน และต้องเลือกรูปแบบในการใช้ให้เหมาะสมกับเน้ือหา   

ส าหรับกลุ่มที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม เพราะกลัวตอบผิด และกลัวครูดุ นอกจากน าโปรแกรมมาช่วย
แล้วผู้สอนควรชี้แจ้งให้นักเรียนคลายกังวล โดยแสดงความเป็นมิตรและเป็นกันเอง ย้ิมแย้มแจ่มใส ใช้น ้าเสียงที่อ่อนโยนกับนักเรียน 
พร้อมอธิบายว่าค าตอบไม่มีถูกมีผิด มีแต่เป็นไปตามท่ีคาดคะเนหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดคะเน อ่านทุกข้อความท่ีนักเรียนส่งค าตอบ
แสดงความคิดเห็น พร้อมกล่าวชื่นชมและให้ก าลังใจ ส่งผลให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากข้ึน  

การน าโปรแกรม MENTIMETER ไปใชส้ าหรับนักเรียนชว่งชั้นที่  1 ต้องให้นักเรียนฝึกการใช้โปรแกรม เพราะอปุกรณ์ที่
นักเรียนใช้ในการเรียนออนไลน์มีความหลากหลายท าให้บางเครื่องต้องใส่ e-mail ซึ่งนักเรียนบางคนจ า e-mail ไม่ได้และไม่มี
ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ  

ในการวิจัยครั้งต่อไป ผลการวิจัย พบว่า การใช้โปรแกรม MENTIMETER  จะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตอบค าถามมากข้ึน ดังน้ัน โปรแกรม MENTIMETER จึงเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ช่วยให้ผู้สอนน าไปใช้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนได้ ในรายวิชาท่ีต้องการเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด ควรเพ่ิมขนาดของกลุ่มนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
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การใช กระบ นการเรียนรู  บบร มพลัง 5 ขั้น อนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการร มพลังทำงานเ ็นทีมของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษา ผ่านรู  บบการจัดการเรียนการสอน บบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไ รัสโคโรนา 2019 

Using 5 TEPs Collaborative Learning Process to support the combining strength of ability and working as 
a team of secondary school through an online teaching and learning model in the situation of                     

the Corona Virus Outbreak 2019 

ณัฐพล  ลิ้มเจริญ1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน 
กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชินีบน จำนวน 193 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม และแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมสามารถถูกส่งเสริมได้จาก
กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง   5 ข้ันตอนคือ เสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญ แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง 
รวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ สื่อสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง รวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม  2) กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมข้ึนตามกระบวนการเรียนรู้ทุกข้ันตอน 

 

คำสำคัญ : กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน, สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม, การสอนแบบออนไลน์ 

 

Abstract 

This research aims to promote the capacity of working together as a team. Through an online 
teaching and learning model in the situation of the Coronavirus 2019 outbreak, the research was conducted 
using a 5 -step integrated learning process. Specific samples were identified as Mathayomsuksa 5 students in 
the school year 2 0 2 1 .  The top queen of 1 9 3 people collected data with the teamwork performance 
integration questionnaire and an observation form for learning activities created by the researcher. The 
statistics used to analyze the data were mean and standard deviation. The results showed that 1 ) Online 
teaching and learning in the situation of the 2 0 1 9  coronavirus outbreak, teamwork competency can be 

 
1 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนราชินีบน E-mail : natthapol.l@rajinibon.ac.th 
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enhanced through a five - step collaborative learning process: propose stimulus and identify important 
questions. Seeking information and analyzing it collectively. Joining forces to discuss and build knowledge. 
Communicate and reflect energetically. Applying energy and giving back to society. 2) The sample group had 
average scores on teamwork competency by using a five - step integrated learning process through an online 
instructional model in the situation of the 2 0 1 9  coronavirus outbreak. After the experiment done, it was 
significantly higher results compared to the previous experiment at the 0.0 5 level, and showed end results 
that there is a progress in the student’s development of the ability to combine energy and work as a team 
according to the learning process at every step. 

Keywords: 5-step synergistic learning process, team-building competence online teaching 

 

บทนำ 

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลต่อระบบการศึกษาทั่วทั้งประเทศ มีนักเรียนจำนวนมาก
ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานศึกษาเพ่ือลดช่องทางการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ขณะที่รัฐบาลได้ออกประกาศและมีมาตรการ
เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตาม                 
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)      
ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพ่ือจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือทำ
กิจกรรม    ใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังน้ัน เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โรงเรียนหลายโรงเรียนจึงต้องเตรียม
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือรับมือและป้องกันไม่ให้นักเรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนจากแบบเดิมน่ังเรียนในชั้นเรียน
มาเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning)  

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคใหม่ภายใต้อิทธิพลการขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) และโลกแห่งอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในวิถีทางหรือ
รูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนในกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ๆ โดยมีสื่อสังคมออน ไลน์ต่าง ๆ ได้แก่  Zoom, Google Meet, 
Facebook, Line, Google Classroom เป็นต้น ถูกนำมาเป็นทางเลือกสำหรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือตอบโจทย์การแก้ป ญหาที่เกิดข้ึนในป จจุบัน ซึ่งต่างมีกรอบแนวความคิดของการใช้ที่สำคัญคือ การรวมกลุ่มกันทางสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์ร่วมกันในการสื่อสารและการส่งผ่านความรู้ร่วมกันในสังคมออนไลน์ เรียกว่า “สังคมแห่งการแสวงหา
ความรู้หรือสังคมแห่งป ญญา” (Community of Inquiry) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนานักเรียนให้รู้จัก
คิด เรียนรู้ทำงาน แก้ป ญหา สื่อสาร และร่วมมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมอนาคตอย่างมี
ความสุข (ดิเรก อัคฮาด์, 2563) 

โดยปกติที่โรงเรียนเปิดนักเรียนจะใช้เวลาช่วงเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่ทำความรู้จักและเป็นเพ่ือนร่วมชั้นกัน ซึ่งช่วยให้
บรรยากาศในห้องเรียนผ่อนคลาย ส่งผลให้การสอนและปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียนระหว่างครูกับนักเรียน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
ราบรื่นมากข้ึน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การเรียนในโหมดออนไลน์ได้กลายมาเป็นทางเลือกหลักของการจัดการเรียนการสอนทันที 
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การปรับโหมดการเรียนการสอนมาสู่ออนไลน์แบบฉับพลันทันทีย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเกือบทุกโรงเรียน และผู้วิจัยมองเห็นถึง
ป ญหาหน่ึงที่จะเกิดข้ึนควบคู่กับการสอนออนไลน์ คือการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ถือได้ว่าเป็น
การบั่นทอนทักษะทางสังคม สมรรถนะการทำงานเป็นทีม และลดทอนความตระหนักต่อความรับผิดชอบทางสังคม การมีปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนจะเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และยังส่งผลให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม การวิจัยครั้งน้ี จึงมุ่งส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม
ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2562)        โดยมีคำถามวิจัยว่า การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน สามารถส่งเสริมสมรรถนะการรวม
พลังทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียนได้อย่างไร เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม มีคุณลักษณะของผู้ที่
สร้างการเปลี่ยนแปลง และเห็นคุณค่าของทุกคนในทีมอย่างเท่าเทียมกัน กระตุ้น       สร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับการรวม
พลังทำงานเป็นทีม เพ่ือขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จของทีมต่อไป 

กรอบ น คิด 

 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดข้ึนโดยวิเคราะห์
สาระสำคัญของปรัชญาการศึกษาดังน้ี (1) ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) เชื่อว่าความรู้เกิดข้ึนจากการที่
บุคคลประยุกต์ใช้ประสบการณ์เดิมในการแก้ไขป ญหาใหม่ ในการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้น “กระบวนการเรียนรู้” ของผู้เรียนมากกว่า
ความรู้และความสามารถที่ครูมี ผู้เรียนต้องได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ ผู้เรียน
ตามแนวคิด      ของปรัชญาการศึกษาน้ีจึงเป็นนักแก้ป ญหา (problem solver) และนักคิด (thinker) โดยครูมีบทบาทในการจัด
หรือเตรียมประสบการณ์ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน (2) แนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) เชื่อว่า ผู้เรียนจะต่อยอดจาก
ประสบการณ์และความเข้าใจ  ก่อนหน้าน้ี เพ่ือสร้างความเข้าใจใหม่ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
(Active Engagement) ในสังคมเท่าน้ัน (3) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) มีลักษณะการจัดการเรียนรู้
โดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยที่มีความสามารถแตกต่างกัน และใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (4) 
แนวคิดสมรรถนะ (Competency) เชื่อว่า ความรู้ ทักษะและเจตคติเป็นส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ ดังแผนภาพที่ 1 
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 ผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ั ถุ ระสงค์การ ิจัย 

 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ขั้น อนการ ิจัย 

1.  ระชากร ละกลุ่ม ั อย่าง 

ประชากรของการวิจัยเป็นนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงให้เป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนราชินีบน รวมจำนวน 193 คน 

2. เครื่องมือที่ใช ในการ ิจัย 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีข้ันตอนดังน้ี 

(1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนและกระบวนการทำงานเป็นทีม เพ่ือสังเคราะห์
แนวคิดพ้ืนฐาน 

(2) วิเคราะห์สาระสำคัญของเน้ือหา Government role in market economy เพ่ือกำหนดจุดมุ่งหมายและกรอบสาระ      
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของผู้เรียน 

(3) ออกแบบข้ันตอนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของนักเรียนให้สอดคล้องกับ              
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                                            

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

39 
 

(4) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน ให้ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม และการประเมินการเรียนรู้ 

(5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สะท้อนคิดอย่างเป็นระยะ ๆ 

2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นแบบประเมินก่อนและหลังการใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 

3. เก็บร มร ม ละ ิเคราะห์ข อมูล 

การวิจัยครั้งน้ี เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังน้ี 

3.1 ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยทดสอบสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.2 ระห ่างการทดลอง ผู้วิจัยทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนใน
รายวิชาสังคมศึกษา (สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์) เรื่อง Government role in market economy สัปดาห์ละ 100 นาที
ต่อเน่ือง 3 สัปดาห์ ระหว่างจัดกิจกรรมในห้องเรียน ผู้วิจัยสังเกตชั้นเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะการรวมพลังทำงาน
เป็นทีม ส่วนนอกเวลาเวลาเรียน ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียนจากคลิปวีดีโอการประชุมกลุ่มย่อย นำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์เน้ือหา เพ่ืออภิปรายคุณภาพรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนในด้านการพัฒนา
สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม   ในแต่ละข้ันตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ ฯ และป จจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.3 หลังการทดลอง ผู้วิจัยทดสอบสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของกลุ่มตัวอย่าง ตรวจให้คะแนน วิเคราะห์ด้วย
สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากน้ันวิเคราะห์สถิติค่าที (t–test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ           
การรวมพลังทำงานเป็นทีม ก่อนและหลังทดลองของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง 

ผลการ ิจัย 

 1. เมื่อครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในการปฎิบัติกิจกรรมแต่ละข้ันตอนต้องมีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักเรียนดังน้ี 

 1.1 ข้ันเสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญ เป็นข้ันที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการสร้างบทเรียน โดยครูนำเสนอ
ตัวอย่างประเด็นของบทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ จากน้ันครูและนักเรียนร่วมกันต้ังประเด็นคำถามท่ีน่าสนใจ โดยการแบ่งกลุ่ม
นักเรียนด้วยวิธีคละความสมารถ 

 1.2 ข้ันแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง เป็นข้ันทีนั่กเรียนแต่ละกลุ่มต้องออกแบบแนวทาง และระบุหน้าท่ี
ในการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานและหาคำตอบของคำถามด้วยการวิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล 
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 1.3 ข้ันรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ เป็นข้ันที่นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องสื่อความหมายหลังจากการวิเคราะห์                  
แปลความหมายข้อมูล สะท้อนความคิด และปรับแก้ไขความรู้ที่สร้างข้ึนเองภายในกลุ่ม  โดยเชื่อมโยงความรู้ด้วยการอธิบายที่
ถูกต้องโดยครู 

 1.4 ข้ันสื่อสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง เป็นข้ันที่นักเรียนนำเสนอความรู้ที่ได้จากการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนกลุ่มอื่นได้ทราบ 

 1.5 ข้ันรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม เป็นข้ันที่นักเรียนต้องช่วยกันประยุกต์ความรู้หรือนำความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ที่ครูกำหนดในสาระสำคัญของเน้ือหาเรื่องต่อไป 

 2. ผลการทดสอบคุณภาพการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงาน
เป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019นำเสนอโดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มนักเรียน
ตัวอย่างทั้งหมดทั้งในภาพรวม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ดังตารางที่ 1 

 

ชั้น (n = 193) ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง D t 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (19) 22.47 1.86 25.05 2.99 2.57 7.02 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (14) 20.50 2.65 22.71 3.95 2.21 5.28 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (24) 20.16 2.35 23.04 3.68 2.88 8.69 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (18) 17.16 6.01 23.77 4.31 6.61 4.62 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 (15) 18.93 3.21 20.22 4.50 1.28 1.77 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 (18) 18.72 2.39 18.74 5.09 0.27 0.08 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 (11) 20.81 2.04 21.63 4.10 2.75 8.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 (16) 17.87 3.70 18.06 5.60 0.18 0.03 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 (15) 16.26 2.65 17.46 3.24 1.20 1.54 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 (13) 15.00 3.51 15.01 3.13 1.00 1.08 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 (15) 14.33 2.91 16.66 3.13 2.33 5.83 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 (15) 16.46 2.94 16.86 4.32 0.60 0.38 

ภาพรวม (193) 16.79 3.02 19.75 4.00 2.11 14.23 
 

จากตารางที่ 1   พบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม สูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมก่อนและหลังการ
ทดลอง คิดเป็น 16.79 คะแนน และ  19.75 คะแนนตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามห้องเรียน พบว่า หลังการทดลองคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทุกห้องเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุ  ละอภิ รายผลการ ิจัย 

กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนประกอบด้วย (1) ข้ันเสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญ  (2) ข้ันแสวงหา
สารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง (3) ข้ันรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ (4) ข้ันสื่อสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง (5) 
ข้ันรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม สามารถส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมช่วงการสอนแบบออน ไลน์ใน
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดังน้ี 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

 2. พัฒนาการสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกิดข้ึนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ    
รวมพลัง 5 ข้ันตอน โดยข้ันที่ 1 ครูจำเป็นต้องนำเสนอสิ่งเร้าหลากหลาย เช่น ข่าวตามกระแสสังคม วีดีทัศน์ ภาพ หรือการสนทนา     
เป็นต้น เพ่ือนำสู่การต้ังคำถามโดยครูหรือเปิดโอกาสให้นักเรียนต้ังคำถามเอง โดยครูสามารถเลือกหรือปรับคำถามของนักเรียนให้
สอดคล้องกับสาระที่ครูเตรียมสอน ข้ันที่ 2 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนด้วยวิธีการคละความสามารถ จากน้ันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก
ประเด็นคำถามจากสมาชิกภายในกลุ่มมาเพียง 1 คำถาม จากน้ันแต่ละกลุ่มออกแบบวางแผนในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
พร้อมออกแบบการนำเสนอผลการวิเคราะห์คำตอบ ในข้ันน้ีครูจะเริ่มให้นักเรียนแยกย้ายเข้ากลุ่มของตนเอง โดยสามารถเลือกใช้
โปรแกรมออนไลน์ประเภทใดก็ได้ที่แต่ละกลุ่มมีความถนัด โดยเชิญครูเข้าร่วมเพ่ือสังเกตและประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
ของนักเรียน     ข้ันที่ 3 ครูให้นักเรียนนำเสนอผลการสื่อความหมายของแต่ละกลุ่มและให้มีการสะท้อนความคิด เพ่ือให้นักเรียน
สรุปผลความรู้ได้เองภายในกลุ่ม ในข้ันน้ีนอกจากครูจะต้องเข้าไปสังเกตและประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียนแล้ว 
ครูยังคงมีบทบาทในการเชื่อมโยงความรู้ด้วยการอธิบายข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มอีกด้วย ข้ันที่ 4 ครูให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มเตรียมวางแผนการนำเสนอด้วยคลิปวีดีโอ เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอ ครูประเมินผลการนำเสนอของนักเรียนด้วยแบบ
ประเมิน และเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มครูให้นักเรียนสะท้อนการคิดจนได้บทเรียน ข้ันที่ 5 นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเข้าใจ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ของสาระสำคัญของเน้ือหาในเรื่องถัดไปได้ 

 3. ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน ทำให้
พบป จจัยของการพัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมได้ดังน้ี (1) บรรยากาศของการทำงานที่เป็นกันเอง ช่วยทำให้สมาชิก
ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงานกันอย่างจริงจัง (2) บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม เมื่อทุกคนเข้าใจในบทบาทของตนเอง
จะช่วยให้สมาชิกต่างปฎิบัติตนตามบทบาทของตน และเรียนรู้เข้าใจในบทบาทของคนอื่นในทีม (3) การมอบหมายงานที่ชัดเจนช่วย
ให้สมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยอมรับภารกิจที่ตนเองได้รับ (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานของทีมจะ
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ทำให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ป ญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน รวมทั้งพัฒนา
กระบวนการทำงาน หรือ        การปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพมาก
น้อยเพียงใด 

ข อเสนอ นะ 

 1. ข อเสนอ นะสำหรับการนำผลการศึกษาไ ใช  

 1.1 การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม มีกิจกรรม                
ที่หลากหลาย ครูควรหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ และดูแลการทำงานเป็นทีมของนักเรียนอย่างทั่วถึง เพ่ือให้กิจกรรม
ดำเนินไปได้ด้วยดีตามแผนที่วางไว้ 
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 1.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม นักเรียนมีประเด็นที่ต้องร่วมกันวางแผน
หลากหลายใช้เวลาในการทำงานนาน อีกท้ังการเข้ากลุ่มทำงานเป็นทีมแบบออนไลน์ ครูต้องใช้เวลาในการเข้าและออกจากกลุ่มของ
นักเรียนแต่ละกลุ่มมาก ทำให้ระยะเวลาไม่เพียงพอ ดังน้ันครูจึงควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 

 1.3 การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครูต้องมีความพร้อมด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ด้านอุปกรณ์ และด้านสัญญาณเครือข่าย 

 1.4 การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อื่น ๆ เช่น การสอนแบบออนไซด์ (onsite) การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

 1.5 ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้ปฏิบัติหาคำตอบด้วยตนเองตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มก่อน แล้วจึงจะเข้าไป
แนะนำ หรือให้การช่วยเหลือ 

 2. ข อเสนอ นะในการ ิจัยครั้ง ่อไ  

 2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยแยกชนิดของสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Application ที่นำมาใช้ในการ
วิจัยครั้ง    น้ัน ๆ เพ่ือจะได้เห็นแนวทางการนำไปใช้ที่คลอบคลุม ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

 2.2 ควรมีการส่งเสริมสมรรถนะของนักเรียนในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากสมรรถนะการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
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การใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้เรือ่งค าราชาศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                          
โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร                                                                                                                    

The use of online board game for enhancing royal words learning of grade 8th students                                     
in Rajinibon School   

 

คณิน  จิตนิยมสิน1 

 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมออนไลน์ “Raja Embrem ดวงตราแห่ง

ราชัน” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ (2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์หลังการใช้บอร์ดเกม

ออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

จ านวน 30 คน ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 คาบ คาบละ 40 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรนัย    4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งด าเนินการทดลองตามแบบศึกษา

กลุ่มเดียว 

 ผลการวิจัยพบว่า 

1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมออนไลน์ “Raja Embrem ดวงตราแห่งราชัน” ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับเท่ากับ 91.00/91.67 

2. ผู้เรียนมีคะแนนภาพรวมเฉลี่ยก่อนเรียน เรื่อง ค าราชาศัพท์ จ านวน 30 คน เท่ากับ 11.17 จากคะแนนเต็ม 20 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.5 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เรื่อง ค าราชาศัพท์ จ านวน 30 คน เท่ากับ 

15.3 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.15 ของคะแนนเต็ม พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิเรียนเรื่องค าราชาศัพท์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงข้ึน 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย, ค าราชาศัพท์, บอร์ดเกมออนไลน์ 

 

Abstract  

This research objectives were  (1) to develop and determine the efficiency of online board game  
“Raja Embrem” for grade 8th students, and (2) to study on learning achievement of royal words after using 
online board games. In the samples were students grade 8th  of Rajinibon School with 30 students who are 
studying in the second semester of the academic year 2021. The duration of learning management was 3 
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sessions, with 40 minutes per each session. A 20-item with four-choice multiple-choice of achievement test. 
The experiment approach was conducted according to a single-group with double-measurement study. 

The results showed that 
1. the efficiency of the developed of online board game “Raja Embrem” for grade 8th students was 
91.00/91.67. 
2 . The students had an overall average score before learning Royal Words of 30 students, equal to 
11.17 of total score 20 points, representing 58.5% of the total score, and the average score after 
studying on Royal Vocabulary of students with 15.3 represented with 76.15% from a total score of 20 
points. Which was found that the past learning achievement of Royal Vocabulary of grade 8th 
students was higher then pretest.  

 

Keywords: a development of learning achievement, royal words, online board game 

 

บทน า 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันแสดงออกถึงความเป็นไทยเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งการ
ใช้ภาษาเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตจริง   

 การจะใช้ภาษาได้ถูกต้องน้ันต้องค านึงถึงระเบียบ แบบแผนที่สอดคล้องกับประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการรู้จัก
น าภาษาไทยมาใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคล เกื้อกูล เสพย์ธรรม (2551,  6) กล่าวถึงเรื่องน้ีว่า การน าค ามาใช้ให้เหมาะสมกับ
ฐานะของบุคคลน้ัน ก็เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของภาษาไทย เพราะว่าบุคคลมีฐานะที่แตกต่างกัน เราจะใช้ค าใน
ภาษาไทยไม่เหมือนกัน แม้ว่าความหมายจะเป็นอย่างเดียวกันก็ตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับพระมหากษัตริย์และ    พระบรมวงศานุ
วงศ์ที่เราเทิดทูน เราก็มีภาษาไทยลักษณะพิเศษอีกชุดหน่ึงที่น ามาใช้ซึ่งเรียกว่า ค าราชาศัพท์ ค าราชาศัพท์จึงมีคุณลักษณะเด่นเป็น
พิเศษที่ต้องมีระเบียบแบบแผนในการใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม การศึกษาเรื่องค าราชาศัพท์จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้เรียนในปัจจุบัน  
 กล่าวได้ว่าการศึกษาเรื่องค าราชาศัพท์ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยที่โดดเด่นประการหน่ึง  เพราะการเรียนรู้ค า
ราชาศัพท์ให้ประโยชน์ต่อผู้เรียนหลายประการ (อุษาวรรณ์ ปาลียะ.  2543 : 1-2) โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาไทย พบว่า  ปัญหา
ของผู้เรียนด้านความเข้าใจเก่ียวกับค าราชาศัพท์ คือใช้ผิดหลักการทางภาษา ไม่เข้าใจความหมายของค าราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ ท า
ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน รวมไปถึงไม่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) คือการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนมี
ความสนุกสนานในการเล่นเกมไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ ด้วยการสอดแทรก  เน้ือหา ข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้ในเกม ซึ่งการเรียนรู้
ประเภทน้ี เกิดจากความพยายามคิดค้นหารูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือน ามาแก้ไขข้อจ ากัดทางการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ และความ
อยากรู้อยากเห็นของ ผู้เรียนมักจะพบว่า ผู้เรียนจ านวนไม่น้อยรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่สนุก และไม่น่าสนใจเท่ากับการ
ท ากิจกรรมนันทนาการ สันทนาการอื่น ๆ (วรัตต์ อินทอิสระ.  2562: 2) 
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 แม้ว่าในต่างประเทศจะมีการน าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานมาใช้ในการศึกษาแล้ว แต่ส าหรับประเทศไทยยังถือเป็น
เรื่องที่ใหม่ เพราะยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีผู้ที่เชี่ยวชาญและศึกษาเรื่องน้ีเพ่ิมมากข้ึน  และสื่อการ
เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานก าลังนิยมน ามาใช้ประกอบกับสื่อการสอนในแวดวงการศึกษาในประเทศไทยมากข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน โดยน ามาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, เกมธุรกิจจ าลอง และการ์ตูนเคลื่อนไหวสามมิติ (สกุล สุขศิริ.  
2550: 43-44) และเมื่อจับกระแสกิจกรรมที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้  ความสนใจกันอยู่ในขณะน้ี จะพบว่า  การเล่นบอร์ดเกมหรือเกม
กระดาน เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่ก าลัง ได้รับความนิยมอย่างเเพร่หลาย 

บอร์ดเกมหรือเกมกระดานคือ เกมที่มีผู้เล่นต้ังแต่สองคนข้ึนไป มีการก าหนดพ้ืนที่ในการเล่น โดยมีเบี้ย หิน ลูกเต๋า การ์ด 
หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ น ามาใช้ในการเล่มเกม โดยเกมกระดานได้ขุดค้นพบ ทางโบราณคดีใกล้ประเทศจอร์แดน เมื่อประมาณ 7,000 ปี 
(Attia.  2016: ออนไลน์)  บอร์ดเกมเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่ผู้เรียนให้ความสนใจ เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการเล่น ข้อดี ของบอร์ดเกมคือ มีความท้าทาย เปิดโอกาส
ให้ผู้เล่นลองผิด ลองถูก โดยให้ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในสิ่งจ าลอง แล้วปล่อยให้ผู้เล่นมีโอกาสแสดงออกมา ซึ่งจะต้องเล่นตามเงื่อนไขที่
ก าหนด มิฉะน้ัน ผู้เล่นไม่สามารถเล่นบอร์ดเกมน้ันได้ กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมหน่ึงที่มีความส าคัญเพราะเป็นการ
เล่นที่มี กระบวนการในการเล่นตามชนิดของบอร์ดเกมประเภทต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความคิดรวบยอด บอร์ดเกม
การศึกษาเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีกฎเกณฑ์ กติกามีท้ังบอร์ดเกมเงียบและเคลื่อนไหว อาจมีเครื่องเล่นหรือไม่มีเครื่องเล่น บอร์ด
เกมท าให้ผ่อน คลายความเครียดอีกท้ังยังส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ดังน้ันการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บอร์ดเกมจึงเป็นสอนที่ใช้สื่อการเรียนการสอนควบคู่ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 การเรียนการสอนมีการ
ปรับตัวอย่างมาก การจัดการเรียนสอนในแบบออนไลน์จึงมีความส าคัญ รวมถึงท าให้การพัฒนาบอร์ดเกมต้องปรับจากเกมกระดาน
สู่เกมออนไลน์ กลายเป็นลักษณะบอร์ดเกมออนไลน์ 

ความส าคัญดังกล่าว ผู้สอนจึงมีความสนใจในการพัฒนาบอร์ดเกมออนไลน์เรื่องค าราชาศัพท์เพ่ือน าไปใช้จัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน เพ่ือศึกษาผลของการใช้บอร์ดเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นจัดการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นการจัดการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พร้อมกับ
ความสนุกสาน เพลิดเพลิน ในรูปแบบของการเรียนปนเล่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริม การคิดและตัดสินใจสามารถน ามาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พัฒนาบอร์ดเกมออนไลน์เรื่องค าราชาศัพท์เพ่ือน าไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์หลังการใช้บอร์ดเกมออนไลน์ 
 

ขั้นตอนการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ออกแบบงานวิจัยซึ่งมีข้ันตอนในการ 
วิจัยโดยเริ่มแรกได้มีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง น ามาพัฒนาจัดท าเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชา
ศัพท์ และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน จ านวน  201 คน    
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน จ านวน 30 คน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายน้ีได้
จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากห้องที่มีผลจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนน้อยกว่าห้องอื่น 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์ 
 1.1 การสร้างแผนจัดการเรียนรู้การใช้บอร์ดเกมออนไลน์  มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 
  1.1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้และ 
  ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 1.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การใช้บอร์ดเกมออนไลน์  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการ 
 เรียนรู้ จากต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

   1.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์ จ านวน 1 แผน  
 1.2  การตรวจคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้   

1.2.1 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อครูผู้สอนภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุม ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความถูกต้อง 
และคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดให้ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน 1 หมายถึง ผ่าน   
1.2.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ตรวจสอบความถูกต้องไป 
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  จนแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ 

   1.2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอนจริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์  
 2.1 การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีข้ันตอนดังน้ี 

2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 
2.1.2 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านโปรแกรม Google Forms แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 20 ข้อ โดยแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน  
ตอบผิดให้ 0 คะแนน 

  2.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบวัด มีข้ันตอนดังน้ี 
2.2.1 น าแบบวัดที่สร้างข้ึนเสนอต่อครูผู้สอนภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพิจารณาเน้ือหา ความ 
เหมาะสมของภาษาท่ีใช้ ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อค าถาม โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

  2.2.2 น าแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  

(Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item  
Objective Congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี  
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  คะแนน +1  ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ การ 
      เรียนรู้ 
  คะแนน  0    ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
      การเรียนรู้หรือไม่ 
  คะแนน -1  ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ 
      เรียนรู้ 

 
2.2.3 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item  

  Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาข้อค าถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป  จะถือว่าข้อค าถามที่มี

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาอยู่ในเกณฑ์ที่น าไปใช้ได้ โดยในจ านวนข้อค าถาม 25 ข้อม ีข้อที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 20 

ข้อ แต่เน่ืองจากเราต้องการให้คะแนนรวมมีจ านวนเต็มหลักสิบ ผู้วิจัยจึงตัดข้อค าถามให้เหลือเพียงแค่ 20 ข้อ 

ซึ่งคะแนน IOC ของข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ มีค่าเท่ากับ 16.67 

2.2.4  น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์ ที่ผ่านการตรวจสอบไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับข้ันตอน ต่อไปน้ี 

  1. น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในคาบ

แรกโดยใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 15 นาที จากน้ันผู้วิจัยจึงท าการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

  2. ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์ตามล าดับข้ันที่ได้ 

  วางแผนไว้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

  3. หลังจากผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์จนครบตาม

ก าหนดแล้วน าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์ไปทดสอบหลังเรียน โดยใช้เวลาในการท า

แบบทดสอบ    15 นาที  

 3.  บอร์ดเกมออนไลน์ “Raja Emblem ดวงตราแห่งราชัน” 

 น าบอร์ดเกมออนไลน์เสนอผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบระดับความเหมาะสมของบอร์ดเกมออนไลน์ทางด้าน 

 เน้ือหาและการด าเนินเรื่อง ด้านรูปแบบการน าเสนอ ด้านกราฟิก ตัวอักษรและสี โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ 

 ความเหมาะสมของบอร์ดเกมออนไลน์ การวิเคราะห์ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมออนไลน์อยู่ในระดับ 

 มากท่ีสุดทุกด้าน (¯𝑥 = 5.00) 

 4. น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ  
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ผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง การใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อน

และหลังเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมออนไลน์ “Raja Emblem ดวงตราแห่งราชัน” 

 

การทดสอบหาประสิทธิภาพ 

 

N 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(10 คะแนน) 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

(30 คะแนน) 

x̄ ร้อยละ E1 x̄ ร้อยละ E2 

แบบเด่ียว 3 8.52 85.20 26.05 86.83 

แบบกลุ่ม 9 8.74 87.40 27.32 91.07 

แบบภาคสนาม 30 9.10 91.00 27.50 91.67 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของบอร์ดเกมออนไลน์ “Raja Emblem ดวงตราแห่งราชัน” ที่น าไปทดลองกับ

นักเรียนจ านวน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/86.83 จากน้ันผู้วิจัยได้น าบอร์ดเกมออนไลน์ “Raja Emblem ดวงตรา

แห่งราชัน”  มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดสอบหาประสิทธิภาพในกลุ่มนักเรียน จ านวน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 

87.40/91.07 และน าไปทดสอบหาประสิทธิภาพในกลุ่มนักเรียน จ านวน 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 91.00/91.67 ซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 90/90 ที่ก าหนดไว้  

 ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน

เรื่องค าราชาศัพท์ 

 

N 

 

x̄ 

 

 

S.D. 
 

t 
 

p 

คะแนนก่อนเรียน 30 11.17 2.00 15.25** .00 

คะแนนหลังเรียน 30 15.23 1.33 

**มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนมีคะแนนภาพรวมเฉลี่ยก่อนเรียน เรื่อง ค าราชาศัพท์ เท่ากับ 

11.17 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.5 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.3 คิดเป็นร้อยละ 

76.15 ของค าแนนเต็ม แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิเรียนเรื่องค าราชาศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 
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สรุป  

 การวิจัย เรื่องการใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์และศึกษาผลของการใช้บอร์ดเกมออนไลน์

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน ท่ี

ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 คาบ คาบละ 40 นาที 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์ และแบบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์ ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีถูกปรับ

ลดลงในช่วงการจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ ซึ่งด าเนินการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง 

 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้เรียนมีคะแนนภาพรวมเฉลี่ยทางการเรียนของผู้เรียนมีคะแนนภาพรวมเฉลี่ยหลังเรียน เรื่อง ค าราชา
ศัพท ์โดยใช้บอร์ดเกมออนไลน์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ บอร์ดเกมออนไลน์ “Raja Emblem ดวงตราแห่งราชัน” ผลการวิจัยพบว่า ชุด

กิจกรรมที่สร้างข้ึนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 91.00/91.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 90/90 ที่ก าหนดไว้ 

ทั้งน้ีอาจเกิดจากกระบวนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่มีข้ันตอนอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถที่จะพัฒนา

บอร์ดเกมออนไลน์ได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ เช่น เปลี่ยนการด าเนินเกมจากลูกเต๋าเป็นใช้โปรแกรมเพ่ือให้

ผู้เรียนทั้งหมดมีส่วนร่วมไปพร้อมกัน ปรับองค์ประกอบของบอร์ดเกมออนไลน์ตามค าชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้เรียนที่ได้ทดลองเล่นบอร์ดเกมออนไลน์ ซึ่งการจัดการเรียนน้ีเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่  ผลการวิจัยครั้งน้ีมีความสอดคล้องกับงานวิจัย ชลธิชา ค ากองแก้ว 

และ กานต์รวี บุษยานนท์ (2562) ในงานชิ้นน้ีเป็นการใช้บอร์ดเกมการศึกษา “My Hospital” เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมที่สร้างข้ึนสามารถพัฒนาการเรียนเรื่อง ระบบ

อวัยวะ โดยวัดจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ81.00/81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนมีคะแนนภาพรวมเฉลี่ยก่อนเรียน เรื่อง ค าราชาศัพท์ เท่ากับ 11.17 จากคะแนน

เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.5 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.3 คิดเป็นร้อยละ 76.15 

ของค าแนนเต็ม แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิเรียนเรื่องค าราชาศัพท์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยบอร์ดเกมออนไลน์ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผู้เรียนจะเป็นผู้ตัดสินใจในการเล่นเกมตามลักษณะแบบเกม RPG ซึ่งการตัดสินใจในการเล่นเกมของผู้เรียนจะส่งผล

ในรูปแบบของการแพ้หรือชนะ และเมื่อพัฒนาเป็นลักษณะออนไลน์ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมและตัดสินใจผ่านการโหวตท า

ให้เป็นกระตุ้นและดึงความสนใจอย่างต่อเน่ือง  ผลการวิจัยครั้งน้ีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถเศรษฐ์    

ปรีดากรณ์ (2557) ด าเนินงานวิจัยเรื่อง การออกแบบบอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง วงสีธรรมชาติ ส าหรับ ผู้เรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วงสีธรรมชาติ หลัง

เรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกม การศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 11.93 และคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนเป็น 16.17 

ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนควรเพ่ิมระยะเวลาการใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีช่วงเวลา
ในการท าความเข้าใจกับกติกาของเกมและบทเรียนที่มีความซับซ้อน 

2. ควรปรับรูปแบบสื่อในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหาในการเข้าถึงสื่อขณะที่ก าลังจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น ผู้เรียนเรียน
ผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน การเข้าถึงสื่อจะค่อนข้างล าบากเพราะภาพสื่อมีขนาดเล็กเกินไป เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรเพ่ิมระยะเวลาในการใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์ เน่ืองจากระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ยังน้อยเกินไปที่จะท าให้ผู้เรียนบางส่วนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างเต็มที่ 

 2.  ท าวิจัยแบบเปรียบเทียบ (Control Group Pretest Posttest) เพ่ือน าสองวิธีมาเปรียบเทียบกัน  
3.  ครูผู้สอนควรเพ่ิมวิธีการจัดการเรียนรู้นอกจากการใช้บอร์ดเกม เช่น วิธีสอนแบบ SQ4R ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งน าไปสู่กระบวนการคิด
วิเคราะห์มากกว่าการใช้บอร์ดเกมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์  
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การใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
ในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

Using creative teaching methods as a basis Creativity-Based Learning (CBL) to develop creativity in 
health education of sixth grade students 

 

สมประสงค์  มณฑลผลิน1 
 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการ

สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบน จ านวน 206 คน 

ที่เรียนรายวิชาสุขศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

การสอนแบบสร้างสรรค์ 2) แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05 (�̅� = 48.10, S.D. = 4.40 และ 𝑥̅  =  44.98, S.D. = 4.20) ตามล าดับ โดยความคิดสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 4

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการคิดริเริ่ม พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดริเริ่ม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ด้านความสามารถในการคิดคล่องแคล่ว พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องแคล่ว สูงกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ด้านความสามารถในการคิดยืดหยุ่น พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดยืดหยุ่น 

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ด้านความสามารถในการคิดละเอียดลออ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนน

เฉลี่ยความคิดละเอียดลออ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน, ความคิดสร้างสรรค์ 

Abstract  

The purpose of this research was to develop creativity of grade 6 students by using a creative 

teaching style as a base. The target group used in the research was 206 Prathomsuksa 6 students at Rajinibon 

School, who studied health education in the second semester of the academic year 2021. The research 
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instruments consisted of 1) a learning management plan using creative teaching 2. ) Creativity Questionnaire 

The data were analyzed by using statistics, percentage, mean, standard deviation. 

The results showed that The mean creativity scores after the experiment were significantly higher 

than before at the .05 level (�̅� = 48.10, S.D. = 4.40 and �̅� = 44.98, S.D. = 4.20), respectively. in 4 aspects, 

namely 1) the ability to take initiative, it was found that the students had an average score on originality. It 

was found that the students had a statistically significant score at the .05 level. 2) The ability to think fluently. 

It was found that the students had a mean score of thinking flexibility. higher than before the experiment 

with statistical significance at the .05 level statistically significantly higher than before the experiment at the 

.05 level 

Keywords: Creativity-based teaching method, Creativity 

บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ให้

แนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้มี

จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทั น

การเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการปรับวิธีคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีทักษะกระบวนการคิด การสร้างปัญญา

และทักษะในการด าเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ปัจจุบันเป็นโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างก็เข้ามามีบทบาทส าคัญใน

ทุกๆ ด้านของสังคม อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศน้ันๆ ด้วยความเจริญก้าวหน้าน้ีเกิดจาก

ประชากรในประเทศที่กล้าคิดแตกต่าง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผสม   ผสานกับการใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มี

ประโยชน์ต่อสังคมโลก จึงท าให้มวลมนุษย์มีนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการอ านวยความสะดวกกันอยู่ในโลกปัจจุบัน (วิจารณ์ พาณิช, 

2555) จะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญต่อประเทศอย่างย่ิง ประเทศใดมีบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นจ านวนมาก 

นับได้ว่ามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อประเทศชาติซึ่งจะสามารถน าพาประเทศชาติของตนให้เกิดการพัฒนาและ

เจริญก้าวหน้าไปได้ในทุก ๆ ด้าน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546) ดังน้ันในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องบูรณาการทั้ง

ด้านศาสตร์ต่างๆ เเละบูรณาการการเรียนในห้องเรียนเเละชีวิตจริง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การ
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คิดอย่างมี วิจารณ ญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่ อสารและความร่วมมือ 

(Communication and Collaboration) ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีประกอบด้วยทักษะด้านสารสนเทศ ( Information 

Literacy) ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications 

and Technology Literacy) เป็นต้น (วิจารณ์ พาณิช, 2555)แต่ปัญหาด้านการศึกษาของสังคมไทยต้ังแต่ระดับประถมศึกษา

จนถึงระดับอุดมศึกษาพบว่า เป็นลักษณะการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยายและการท่องจ าเป็นส าคัญ มิได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ฝึก

การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองขาดการส่งเสริมด้านการแสดงออกทางความคิด ขาดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์

ไม่สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือน าองค์ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้อย่างเหมาะสม จึงเป็นเหตุให้

สังคมไทยนิยมการเลียนแบบหรือคล้อยตาม ( ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ , 2546) สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559) กล่าวว่า 

การจัดการศึกษาไทยจะประสบความส าเร็จได้น้ัน ต้องเริ่มจากครูผู้สอนเปลี่ยนวิธีคิด ไม่สอนเพ่ือให้นักเรียนสอบได้คะแนนสูง ๆ ท า

ให้นักเรียนถูกจ ากัดอยู่ในกรอบไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ ครูต้องให้เสรีภาพนักเรียน ลดการบรรยาย แต่ให้นักเรียนได้ลงมือท า 

โดยการส่งเสริมเติมเต็มตามศักยภาพของนักเรียน เพ่ือให้ทุกคนมีผลงานและประเมินความส าเร็จอยู่ที่ผลงาน 

การศึกษาในปัจจุบันตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพ และการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน ผ่านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เริ่มมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงสื่อการ

เรียนรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยในการผลักดันให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้มากย่ิงข้ึน มีเครื่องมือทางการทดลองหรือปฏิบัติ

มากกว่าสมัยก่อน จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดที่อยากพัฒนาสิ่งต่าง ๆ หรือนวัตกรรมได้ ซึ่งการเริ่มสร้าง

หรือพัฒนาน้ันจ าเป็นต้องเริ่มจากการมีจินตนาการทางสมองก่อน หรือการนึกคิดเป็นภาพจากการน าความรู้และประสบการณ์

ผนวกเข้าด้วยกัน ดังที่ อารี พันธ์มณี (2545) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะ

อเนกนัย น าไปสู่การคิดค้นสิ่งแปลกใหม่ด้วยการดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมให้เกิดสิ่งใหม่ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง 

ๆ สิ่งที่จะท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบของคิดสร้างสรรค์ทั้งหมด 4 อย่าง ได้แก่ ความคิดริเริ่ม 

(Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluence) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) (Guilford, 

1967) ซึ่งความคิดสร้างสรรค์น้ันมีอิทธิพลอย่างมากในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ดังที่

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เผยผลส ารวจกรุงเทพโพลล์เกี่ยวกับความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์กับการ

พัฒนาประเทศ พบว่า ประชาชน 98.0% เชื่อความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุว่า มหาวิทยาลัย 

โรงเรียน และครอบครัว ควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้เห็นเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่าธุรกิจ

จ านวนมากเริ่มให้ความสนใจกับศักยภาพของเทคโนโลยี การขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร จึงเป็นเรื่อง

จ าเป็นที่องค์กรเหล่าน้ัน จะต้องพัฒนาคนเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืนในอนาคตด้วย (ธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ุ, 2562)  

การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาผู้สอนได้ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติซึ่งความรู้ที่นักเรียนจะได้รับก็เกิดข้ึนจากประสบการณ์ตนเอง ท่ีเป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้เกิดการ

เรียนรู้  ครูมีหน้าที่เพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน และ
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หลากหลาย และพบว่าที่ผ่านมาผู้เรียนแสดงให้เห็นว่าการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติน้ัน  ช่วยให้

ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาการเรียนวิชาสุขศึกษาได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดจาก ใบงาน การสังเกต และการสอบถามครู

ที่มีแนวทางการสอนแบบเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน พบว่ามีปัญหาคล้ายกัน คือ เมื่อผู้สอนจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความคิด

สร้างสรรค์ เช่น ให้นักเรียนออกแบบสร้างชิ้นงานหรือออกแบบงานต่าง ๆ จากการเรียนรู้ จะพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสร้าง

ชิ้นงานได้ทันในเวลาท่ีก าหนด แต่ชิ้นงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความหลากหลายนักเรียนส่วนใหญ่ไม่คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างจาก

สิ่งที่มีอยู่แล้ว มักจะออกแบบงานคล้ายกับที่ครูยกตัวอย่างให้ หรืออยู่ภายใต้แนวคิดคล้ายๆ กัน ขาดความคิดริเริ่ม โดยนักเรียนให้

เหตุผลว่า กังวลว่าจะใช้ไม่ได้จริง เพราะไม่เหมือนเพ่ือน หรือจะไม่เหมือนตัวอย่างที่ครูให้  จากปัญหาที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า

นักเรียนขาดทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเป้าหมายหน่ึงของการเรียนท าให้ไม่กล้าแสดงความสามารถของบุคคลในการสร้างสรรค์

ผลงาน สร้างสิ่งใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยเกิดจากความคิดของผู้สร้างเองแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองใน

การกระท าสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน และด้วยช่วงวัยของนักเรียนเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูง  ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนา

และส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ชึ่งเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้หรือฝึกได้ โดยมีมิติด้านการคิด ได้แก่ ความคิด

คล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ  ดังน้ันผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และต้องการ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ สามารถคิดอย่างเป็นข้ันเป็นตอน มอง

ลักษณะของเน้ือหาท่ีเรียนในหลากหลายมุมมอง ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ดังกล่าวคือ การจัดการเรียนรู้

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ซึ่งเป็นหน่ึงในแนวทางการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลา งได้ผลดีในหลายประเทศ เป็นการสอนแบบ 

Active Learning คือ การจัดการสอนให้ผู้เรียนต่ืนตัวในการค้นคว้า แทนที่จะรอรับการบรรยายแบบเดิม แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน 

ได้แก่ ข้ันตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ ข้ันตอนที่ 2 ต้ังปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ข้ันตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด ข้ันตอนที่ 4 

น าเสนอ และข้ันตอนที่ 5 ประเมินผล (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2558) การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานจะมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน ถ้ามีการอ านวยความสะดวกกับผู้เรียน โดยลดข้อจ ากัดของการเรียนรู้ที่อยู่ภายในห้องเรียนเท่าน้ัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานจะเป็นตัวสนับสนุนให้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเปิดกว้างมากย่ิงข้ึน เป็นการรวมกันของการเรียนแบบเผชิญหน้าแบบ

ด้ังเดิมและการเรียนแบบออนไลน์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะมีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนจะมีอิสระใน

การเรียนรู้ สามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนได้ตามต้องการ มีการใช้สื่อที่หลากหลายเช่นในรูปแบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถค้นคว้า

แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้อย่างอิสระ (ชีวิน ตินนังวัฒนะ, 2555) 

ในส่วนของการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เรียนพัฒนานักเรียนด้านค วามคิด 

ความกล้าในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือสั่งสมจนเกิดเป็นทักษะความคิด

สร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ซึ่งวิธีการสอนที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น้ันมีหลากหลาย วิธีหน่ึงที่ผู้วิจัย

เห็นว่าจะช่วยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ได้ คือ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) พัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความคิดที่หลากหลายรูปแบบ หลายมุม สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ โดยการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
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กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ กระตือรือร้น ท่ีจะค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือตอบสนองสิ่งที่ตนเองสงสัยด้วยตนเองรวมไปถึงการเกิดปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ที่จะช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร การเรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์  

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสอนที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  

ค าถามการวิจัย  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) ในรายวิชาสุขศึกษา ช่วย

ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบน เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ อย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบ

สร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL)  

2. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยมีข้ันตอนการสอน 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1.ข้ันกระตุ้นความสนใจ 2.ข้ันต้ังปัญหาและแบ่ งกลุ่มตาม

ความสนใจ 3.ข้ันค้นคว้าและคิด 4.ข้ันน าเสนอ 5.ข้ันประเมินผล  

ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของสมองที่คิดอย่างหลากหลายรูปแบบ หลายทิศทาง น าไปสู่สิ่งใหม่ๆ ซึ่ง

ประกอบด้วย  

1.ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถในการคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิมหรืออาจเกิดจากการน า

ความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครคิดข้ึนมาก่อน  

2.ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดในสิ่งที่ต้องการให้ได้มากท่ีสุดในเวลาท่ีจ ากัด  

3.ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดให้ได้หลากหลายประเภทของสิ่งที่ต้องการ  

4.ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการคิดที่จะประสานความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อย่าง

เป็นข้ันเป็นตอน จนสามารถอธิบายให้เห็นเป็นชิ้นงานหรือภาพได้ชัดเจน 
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ขั้นตอนการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2564 ที่เรียนในภาคเรียนที่  2               

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชินีบน  

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2564 จ านวน 206 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนที่ 2     

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชินีบน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยเหตุผลดังน้ี 

โรงเรียนราชินีบนเป็นโรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน เห็นความส าคัญของการพัฒนาของการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ืองและมีการพัฒนาการท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

กรอบแนวคิดการวิจัย                                                                

       ตัวแปรต้น                                                                                   ตัวแปรตาม                                                                                     

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน  
เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity-Based Learning : CBL) 
แบ่งได้ 5ข้ัน 
1.กระตุ้นความสนใจ 
2. ต้ังปัญหา 
3. ค้นคว้า 
4. น าเสนอ 
5. ประเมินผล 

 ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6   

 
ความคิดสร้างสรรค์ (Guilford, 1967) 

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) 
2.ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 
3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility 
4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) 

                                                                   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานประกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ทั้งสิ้นจ านวน 4 แผน ท าการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 11 โทษของสารเสพติด เรื่อง สารเสพติดในปัจจุบัน โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์ 

เป็นฐาน เพ่ือใช้สอนเป็นเวลา 1 คาบ คาบละ 40 นาที  
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2. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 11 โทษของสารเสพติด เรื่อง สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบัน1 โดยใช้การสอนแบบ

สร้างสรรค์เป็นฐาน เพ่ือใช้สอนเป็นเวลา 1 คาบ คาบละ 40 นาที  

3. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 11 โทษของสารเสพติด เรื่อง สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบัน2 โดยใช้การสอนแบบ

สร้างสรรค์เป็นฐาน เพ่ือใช้สอนเป็นเวลา 1 คาบ คาบละ 40 นาที  

4. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 11 โทษของสารเสพติด เรื่อง สารสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

เพ่ือใช้สอนเป็นเวลา 1 คาบ คาบละ 40 นาที ภายในห้องเรียน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์มีข้อค าถามแบ่งตามนิยามประเภท

ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดริเริ่ม 4 ข้อ ความคิดยืดหยุ่น 4 ข้อ ความคิดคล่องแคล่ว 4 ข้อ ความคิดละเอียดลออ 4 ข้อ รวม

ทั้งหมด 16 ข้อ ตอบโดยใช้ข้อความมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง/บ่อยครั้ง ปฏิบัติน้อย 

ไม่เคยปฏิบัติ ข้อค าถามมีลักษณะด้านบวกและด้านลบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

   

                                                 ข้อความเชิงบวก                                    ข้อความเชิงลบ  

ปฏิบัติเป็นประจ า                         4                                                    1  

ปฏิบัติบ่อยครั้ง                            3                                                    2  

ปฏิบัติน้อย                                 2                                                    3  

ไม่เคยปฏิบัติ                               1                                                    4 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย 

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  
1. ศึกษาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และวิเคราะห์

เน้ือหา ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และรูปแบบการคิดวิเคราะห์ 
3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 4 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ 10   เรื่อง โทษของสารเสพติด 4 แผน โดยก าหนดข้ันตอนการสอนดังน้ี 
 
3.1 ตัวชี้วัด 
3.2 สาระการเรียนรู้ 
3.3 จุดประสงค์การเรียนรู ้
3.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
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3.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
3.6 การวัดและประเมินผล   วิธีวัด - เครื่องมือวัด - เกณฑ์การประเมิน 

4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสรจ็เรียบร้อยแล้วใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องจ านวน 3 คน 
5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงน าไปใช้จริง 

5.1 แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค ์
ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ตามนิยามท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ คือ การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ

ในการคิดคล่องแคล่ว ความสามารถในการคิดยืดหยุ่น ความสามารถในการคิดริเริ่ม ความสามารถในการคิดละเอียดลออ 

5.2 สร้างแบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์ 

ประเด็นการประเมิน นิยาม ระดับคุณภาพ 
ก่อนเรียน 4 คะแนน 

ระดับคุณภาพ 
หลังเรียน 4 คะแนน 

 1.ความคิดคล่องแคล่ว 
(Fluency) 
 

ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมี
ปริมาณท่ีมากในเวลาท่ีจ ากัด 

  

  รวมคะแนน   

2.ความคิดยืดหยุ่น 
(Flexibility) 
 

ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง ไม่
ซ ้าแบบ 

  

 รวมคะแนน   
3.ความคิดริเริ่ม (Originality) 
 

ความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิด
ธรรมดาน าเอาความรู้เดิมมาดัดแปลง และ
ประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ข้ึนเป็นลักษณะที่
เกิดข้ึนเป็นครั้งแรก 

  

 รวมคะแนน   

4.ความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) 
 

ความสามารถที่จะให้รายละเอียดหรือ
ตกแต่งเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ หรือปรับปรุง 
หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

  

 รวมคะแนนทั้งหมด   
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ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค ์

ประเด็นที่ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
3 คะแนน 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 

ความคิดริเริ่ม 
 

ความแปลกใหม่ของ
สารเสพติดในความคิด
ที่แตกต่างจาก
แนวทางปกติได้ 4 ข้อ 
 

ความแปลกใหม่ของสาร
เสพติดในความคิดที่
แตกต่างจากแนวทาง
ปกติได้ 3 ข้อ 
 

ความแปลกใหม่ของสาร
เสพติดในความคิดที่
แตกต่างจากแนวทาง
ปกติได้ 2 ข้อ 
 

ความแปลกใหม่ของสาร
เสพติดในความคิดที่
แตกต่างจากแนวทาง
ปกติได้ 1 ข้อ 
 

ความคิดคล่องแคล่ว 
 

บอกรูปแบบหรือ
ลักษณะของสารเสพ
ติดที่พบได้มากกว่า 5 
ชนิด ภายในเวลา 1 
นาที 
 

บอกรูปแบบหรือ
ลักษณะของสารเสพติด
ที่พบได้ 4-5 ชนิด 
ภายในเวลา 1 นาที 

บอกรูปแบบหรือ
ลักษณะของสารเสพติด
ที่พบได้ 3-5 ชนิด 
ภายในเวลา 1 นาที 
 

บอกรูปแบบหรือ
ลักษณะของสารเสพติด
ที่พบได้ 1-2 ชนิด 
ภายในเวลา 1 นาที 
 

ความคิดยืดหยุ่น 
 

แบ่งกลุ่มผลกระทบ
ของสารเสพติดได้
ถูกต้อง 4 ประเภท 
ได้แก่  
ผู้เสพ, ครอบครัว ,
ชุมชน, ประเทศชาติ 
 

แบ่งกลุ่มผลกระทบของ
สารเสพติดได้ 3 ข้อ   
ในข้อต่อไปน้ี  
ผู้เสพ,ครอบครัว,ชุมชน 
ประเทศชาติ 
 

แบ่งกลุ่มผลกระทบของ
สารเสพติดได้ 2 ข้อ   
ในข้อต่อไปน้ี  
ผู้เสพ,ครอบครัว, 
ชุมชน ,ประเทศชาติ 

แบ่งกลุ่มผลกระทบของ
สารเสพติดได้ 1 ข้อ     
ในข้อต่อไปน้ี  
ผู้เสพ,ครอบครัว, 
ชุมชน ,ประเทศชาติ 
 

ความคิด
ละเอียดลออ 

 

ขยายรายละเอียดการ
ออกฤทธ์ิของสารเสพ
ติดในได้ 4 ข้อ 
 

ขยายรายละเอียดการ
ออกฤทธ์ิของสารเสพติด
ในได้ 3 ข้อ 
 

ขยายรายละเอียดการ
ออกฤทธ์ิของสารเสพติด
ในได้ 2 ข้อ 
 

ขยายรายละเอียดการ
ออกฤทธ์ิของสารเสพติด
ในได้ 1 ข้อ 
 

 
6.น าแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ท่ีสร้างเสร็จเรียบรอ้ยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องจ านวน 3 คน 
7.น าแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ท าการวิจัย เพ่ือใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

1. น าแบบสอบถามวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ไปทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานก่อน

การเรียนของกลุ่มเป้าหมาย  

2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปด าเนินการสอนในรายวิชาสุขศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 แผน โดย

ใช้เวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งสัปดาห์แรกก่อนท าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เป็นการทดสอบก่อนเรียน และเมื่อสิ้นสุดการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน จะมีการน าแบบสอบถามวัดความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน  

3. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  

4. ผู้วิจัยน าผลจากการเก็บข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในโปรแกรมต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ มาวิเคราะห์โดยใช้ การหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย (M) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t- test ที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน

เฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน ภายในกลุ่มก่อนเรียนและหลังเรียน  

2. วิเคราะห์ความแตกต่างระดับของความคิดสร้างสรรคภ์ายในกลุ่มก่อนเรียน  

3.น าข้อมูลที่ได้มาเขียนสรุปอภิปราย 

ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning เพ่ือพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  และประเมินผล

กระบวนการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 206 คน ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์  

การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย 
ความคิดสร้างสรรค ์                       �̅�  S.D. 

ก่อนการทดลอง 44.98 4.20 

หลังการทดลอง 48.10 4.40 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิด

สร้างสรรค์เท่ากับ 44.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.20 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 48.10 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 4.40 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนการทดลองและภายหลังการทดลอง พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่ม

ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม พบว่า ภายหลังการทดลอง

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความคิดริเริ่ม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดคล่องแคล่ว พบว่า ภายหลังการ

ทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความคิดคล่องแคล่ว สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดยืดหยุ่น พบว่า ภายหลังการทดลอง

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความคิดยืดหยุ่น สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดละเอียดลออ พบว่า ภายหลังการ

ทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความคิดละเอียดลออ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดสร้างสรรคภ์ายในกลุ่มก่อนการทดลอง 

ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ก่อนการทดลอง 27.5 72.5 - - 

หลังการทดลอง 62.5 37.5 - - 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับของความคิดสร้างสรรค์ภายในกลุ่มก่อนการทดลอง ส่วนใหญ่มีคะแนนความคิด

สร้างสรรค์อยู่ในระดับดี ร้อยละ 72.5 รองลงมามีคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 27.5 ส าหรับหลังการ

ทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 62.5 รองลงมามีคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 37.5  

 

ด้านความคิดริเริ่ม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ก่อนการทดลอง 35 62.5 2.5 - 

หลังการทดลอง 42.5 57.5 - - 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดริเริ่ม อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 62.5 รองลงมามีคะแนนความคิดริเริ่มอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 35 และมีคะแนนความคิดริเริ่มอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 

2.5 และหลังจากการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดริเริ่มอยู่ในระดับดี ร้อยละ 57.5 รองลงมามีคะแนนความคิดริเริ่มอยู่ใน

ระดับดีมาก ร้อยละ 42.5 
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ด้านความคิดคล่องแคล่ว ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ก่อนการทดลอง 17 80 2.5 - 

หลังการทดลอง 77.5 20 2.5 - 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดคล่องแคล่ว อยู่ 

ในระดับดี ร้อยละ 80 รองลงมามีคะแนนความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 17 และมีคะแนนความคิดคล่องแคล่วอยู่ใน

ระดับพอใช้ ร้อยละ 2.5 และหลังจากการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 77.5 รองลงมามี

คะแนนความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับดี ร้อยละ 20 และมีคะแนนความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 2.5 

 

ด้านความคิดยืดหยุ่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ก่อนการทดลอง 10 67.5 22.5 - 
หลังการทดลอง 77.5 20 2.5 - 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดยืดหยุ่น อยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 67.5 รองลงมามีคะแนนความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 10 และมีคะแนนความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับ

พอใช้ ร้อยละ 22.5 และหลังจากการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 77.5 รองลงมามีคะแนน

ความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับดี ร้อยละ 20 และมีคะแนนความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 2.5 

 

ด้านความคิดละเอียดละออ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ก่อนการทดลอง 32.5 65 2.5 - 

หลังการทดลอง 42.5 57.5 - - 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดละเอียดลออ อยู่

ในระดับดี ร้อยละ 65 รองลงมามีคะแนนความละเอียดลออ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 32.5 และมีคะแนนความคิดละเอียดลออ 

อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 2.5 และหลังจากการทดลอง ส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดละเอียดลอออยู่ในระดับดี ร้อยละ 57.5 

รองลงมามีคะแนนความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 42.5 

 อภิปรายผล 

การศึกษาผลจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม

ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง 206 คน พบว่า ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=< .05) โดยหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลอง    

(�̅� = 48.10, SD = 4.40 และ �̅� = 44.98, SD = 4.20 ตามล าดับ) เมื่อแบ่งเป็นระดับของความคิดสร้างสรรค์ได้คือ ก่อนการ

ทดลอง ส่วนใหญ่ คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35 และ ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
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2.5 ภายหลังการทดลอง ส่วนใหญ่ คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 42.5 แสดงให้เห็นว่า

นักเรียนส่วนใหญ่มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ดีข้ึน เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด กระตุ้นคิดหาค าตอบกันเป็นกลุ่ม ฝึกน าเสนอและวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ อิสระ

ในการค้นหาความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการสอนแบบคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน 

พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด ทักษะในการน าเสนอ ทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม และ

ทักษะในการบริหารเวลา สอดคล้องกับนัฐยา ทองจันทร (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมีค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่ม 

ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ หลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สอดคล้องกับรุสมีนี หะยียูโซ๊ะ (2559) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 พบว่า 

นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 60.05 แสดงให้เห็นว่ามีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในระดับพอใช้ 

          ด้านความสามารถในการคิดริเริ่ม พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดริเริ่ม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถแบ่งเป็นระดับของความคิดริเริ่มได้คือ ก่อนการทดลอง ส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดริเริ่มอยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 62.5 รองลงมามีคะแนนความคิดริเริ่มอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 35 และมีคะแนนความคิดริเริ่มอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 

2.5 หลังการทดลอง ส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดริเริ่มอยู่ในระดับดี ร้อยละ 57.5 รองลงมามีคะแนนความคิดริเริ่มอยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 42.5  

         ด้านความสามารถในการคิดคล่องแคล่ว พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องแคล่ว สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถแบ่งเป็นระดับของความคิดคล่องแคล่วได้คือ ก่อนการทดลอง ส่วนใหญ่มีคะแนน

ความคิดคล่องแคล่ว อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 รองลงมามีคะแนนความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 17 และมีคะแนน

ความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 2.5 หลังการทดลอง ส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับดีมาก ร้อย

ละ 77.5 รองลงมามีคะแนนความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับดี ร้อยละ 20 และมีคะแนนความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับพอใช้          

ร้อยละ 2.5  

      ด้านความสามารถในการคิดยืดหยุ่น พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดยืดหยุ่น สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถแบ่งเป็นระดับของความคิดยืดหยุ่นได้คือ ก่อนการทดลอง ส่วนใหญ่มีคะแนนความคิด

ยืดหยุ่น อยู่ในระดับดี ร้อยละ 67.5 รองลงมามีคะแนนความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 10 และมีคะแนนความคิด



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                                            

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

66 
 

ยืดหยุ่นอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 22.5 หลังการทดลอง ส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 77.5 

รองลงมามีคะแนนความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับดี ร้อยละ 20 และมีคะแนนความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 2.5  

    ด้านความสามารถในการคิดละเอียดลออ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดละเอียลลออ สูงกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถแบ่งเป็นระดับของความคิดละเอียลลออ ได้คือ ก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนน

ความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 65 รองลงมามีคะแนนความละเอียดลออ อยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ 32.5 และมี

คะแนนความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 2.5 หลังการทดลอง ส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 57.5 รองลงมามีคะแนนความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 42.5 

สรุปผลการวิจัย 

ภายหลังการทดลอง การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หลังการทดลองนักเรียน

ส่วนใหญ่มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ดีข้ึน สอดคล้องกับชิ้นงานในชั้นเรียน และระหว่างการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้

ผู้เรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และคิดหาค าตอบกันเป็นกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการ

จัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามของความคิดสร้างสรรค์ไว้คือ ความคิดริเริ่ม ความคิด

คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง  

พบว่า ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=< 

.05) โดยหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลอง (�̅� = 48.10, SD = 4.40 และ 𝑥 ̅ = 44.98,   

SD = 4.20 ตามล าดับ) เมื่อแบ่งเป็นระดับของความคิดสร้างสรรค์ได้คือ ก่อนการทดลอง ส่วนใหญ่ คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 

62.5 รองลงมาคือ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35 และ ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 2.5 ภายหลังการทดลอง ส่วนใหญ่ คือ ระดับดี 

คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 42.5  

ด้านความสามารถในการคิดริเริ่ม  

ด้านความสามารถในการคิดริเริ่ม พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดริเริ่ม สูงกว่าก่อนการทดลอง และเมื่อน า

เปรียบเทียบความแตกต่างหลังการทดลองมีระดับความคิดริเริ่มอยู่ในระดับดี เน่ืองจากกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ท า นักเรียนได้มี

โอกาสเรียนรู้ด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง ซึ่งครูจะคอยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเป็นผู้คันพบและอยากทดลอง โดยครูเปิดการเรียนรู้

แบบเสรีนักเรียนมีอิสระในการคิดและการแสดงออกในการศึกษาค้นคว้าในกรอบของความสนใจและความสามารถของตนเอง 

นักเรียนจะศึกษาหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองโดยครูจัดกิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เพ่ิมข้ึนส่งผลให้นักเรียนได้

ข้อมูลในรูปแบบที่แปลกใหม่กว่าเดิมเพ่ือส่งเสริมการคิดจินตนาการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดริเริ่มและน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหา

แปลก ๆ ใหม่ ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีความกล้าเสี่ยงทางสติปัญญา โดยครูไม่เข้มงวดกับผลหรือค าตอบหรือข้อสรุปที่ได้จากการ

ค้นพบมากจนเกินไปและยอมรับถึงความคลาดเคลื่อนและความผิดพลาดน้ันได้โดยถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได้ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยเวทิสา ตุ้ยเขียว (2560) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานหมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ที่น าปัญหามาเป็น

ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนค้นหาสาเหตุ และกลไกของการเกิดปัญหาน้ัน ค้นคว้าความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
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ปัญหาดัวยตนเอง เพ่ือจะน าไปสู่การ ระบุประเด็นปัญหาและแก้ป้ญหาด้วยวิธีที่แปลกใหม่ จากการใช้สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน

จริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการคิดริเริ่มละน าไปสู่

การแก้ปัญหา ทักษะด้านการท างานเป็นทีม และ ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ 

ด้านความสามารถในการคิดคล่องแคล่ว     

ด้านความสามารถในการคิดคล่องแคล่ว พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องแคล่ว สูงกว่าก่อนการทดลองและเมื่อ

น าเปรียบเทียบความแตกต่างหลังการทดลองมีระดับความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับดีมาก  สาเหตุเพราะจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้ฝึกการต้ังปัญหา

และแก้ปัญหารายบุคคล การฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การฝึกน าเสนอและ วิจารณ์แบบสร้างสรรค์วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วย

การใช้ปัญหาสถานการณ์เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนเพ่ือให้ ผู้เรียน เกิดความอยากรู้ในเน้ือเรื่องน้ัน ๆ ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันให้ผู้เรียน

พัฒนาความคิดหาความรู้ด้วยตนเอง และมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ได้เองอย่างอิสระมีทักษะในการ ค้นคว้าหาความรู้ 

สอดคล้องกับแนวทางการจัด การศึกษา ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แนวทางกิจกรรมโดยใช้

กระบวนการ มีส่วนร่วมแบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างาน

ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

คล่องแคล่ว และหลังจากจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ซี่งสอดคล้องกับวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ , 2558)  ได้กล่าวว่า การ

น าเข้าสู่บทเรียนจากบริบทที่สร้างข้ึนด้วยกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจ ตรวจสอบความรู้เดิม และกระตุ้นการมีส่วนร่วมใน  

การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งอาจเป็นการชมคลิปวีดีโอ การต้ังค าถาม การคาดคะเน การตอบค าถาม การสาธิต การทดลอง ช่วยท าให้

นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากข้ึน การส่งเสริมให้เด็กถาม และให้ความสนใจ ต้ังใจ  กระตือรือร้นต่อความคิดและค าตอบ

แปลกใหม่ของเด็ก การแสดงให้เด็กเห็นว่าความคิดของเขาน้ันมีคุณค่า  การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

อิสระ ให้เด็กใช้จินตนาการของตนเองอย่างกว้างขวาง 

ด้านความสามารถในการคิดยืดหยุ่น  

ด้านความสามารถในการคิดยืดหยุ่น พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดยืดหยุ่น สูงกว่าก่อนการทดลองและเมื่อน า

เปรียบเทียบความแตกต่างหลังการทดลองมีระดับความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับดีมาก   เน่ืองจากกิจกรรมที่ครูจัดข้ึนในชั่วโมง

เรียนและจากผลงานที่นักเรียนท าส่ง นักเรียนสามารถถ่ายทอดการคิดได้หลากหลายประเภท โดยนักเรียนน าความรู้จาก

ประสบการณ์ที่มีอยู่สามารถถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดยืดหยุ่น  คิดได้หลายมุมมอง  

หลายทิศทาง ไม่ซ ้ากัน โดยนักเรียนพยายามคิดให้หลายหลากรูปแบบอย่างเป็นอิสระ เป็นตัวเสริมให้มีความคิดที่แปลกแตกต่าง

ออกไป หลีกเลี่ยงการซ ้าซ้อนหรือเพ่ิมคุณภาพความคิดให้มากข้ึน กล่าวได้ว่าความคิดคล่องแคล่วและความยืดหยุ่น เป็นความคิด

พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ คือ เป็นการคิดหลายแง่มุม หลายหมวดหมู่ หลายประเภท ตลอดจนสามารใช้เป็นการสร้าง

ทางเลือกไว้หลายทาง ความยืดหยุ่นจึงเป็นความคิดเสริมคุณภาพให้ได้ดี นักเรียนกล้าคิด  กล้าแสดงออกในสิ่งใหม่คาดหวังให้
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นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาสุขศึกษาเพ่ิมมากข้ึนคาดหวัง  ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน ออกแบบผลงานแบบ

แนวคิดใหม่ๆ มาเพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับ Ligon, et al. (as cited in Rungsinan, (1989) กล่าวไว้ว่า 

ช่วงอายุ 10-12 ปี ควรให้โอกาสเด็กได้ส ารวจ ได้สร้างได้กระท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และมีโอกาส ได้อ่านซึ่งเท่ากับช่วยให้เด็กได้

สื่อสารกับคนอื่นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ของตน ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาส าหรับการส ารวจความสามารถ เป็นช่วงเวลาส าหรับการ

ช่วยให้เด็กเรียนรู้ในการท างานยากเรื่อยๆ และท้าทายให้พวกเขาได้ เรียนรู้ถึงสิ่งที่ยากต่างๆ นอกจากน้ีSusoarat (2008) กล่าว

เพ่ิมเติมอีกว่า ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได้ก็ต้องมีความเป็นอิสระในการคิด สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ปลูกฝังความกล้าที่จะท าสิ่งสร้างสรรค์ ซึ่งครูมีบทบาทส าคัญในการฝึกให้ผู้เรียนสามารถคิดหลายๆ ทาง ครูต้องกระตุ้นและ

สนับสนุนให้ นักเรียนแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เด็กคิดแสวงหาความรู้และจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองและใช้  

วิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย  

ด้านความสามารถในการคิดละเอียดลออ  

ด้านความสามารถในการคิดละเอียดลออ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดละเอียลลออ สูงกว่าก่อนการทดลองและ

เมื่อน าเปรียบเทียบความแตกต่างหลังการทดลองมีระดับความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับดี เพราะ จากการตรวจใบงานและชิ้นงาน

นักเรียนมีความละเอียดลออสามารถที่จะประสานความคิดต่างๆเข้าด้วยกัน อย่างเป็นข้ันตอน จนสามารถอธิบายให้เห็นชิ้นงานหรือ

ภาพได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Marzano (1988) ได้ท าการศึกษา กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมแต่งบทประพันธ์การออกแบบ

ภาระงานที่นักเรียนได้คิดหาค าตอบหรือแก้ปัญหาหลาย ๆ ทางในโจทย์เดียวกัน จากภาระงานที่ครูออกแบบให้นักเรียนท าความคิด

สร้างสรรค์สามารถนิยามอีกมิติหน่ึง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดหาเหตุผล การคิดละเอียดลออ

และสะท้อนความคิดของตนเองเพ่ือตัดสินใจที่จะเชื่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง การคิดสร้างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรร ค์จึงไม่ใช่สิ่ง

ขัดแย้งกันแต่เป็นสิ่งเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน เพราะการคิดดี หมายถึง คุณภาพของการประเมินและการใช้เหตุผล คือ การคิดอย่าง

วิจารณญาณและผลผลิตใหม่ที่ได้จากการคิดคือความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การคิดละเอียดละออเพ่ือให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์และ

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งน้ี สามารถให้ข้อเสนอแนะแบ่งแยกได้ 2 ส่วนดังน้ี  

  1.ข้อเสนอะแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

1.1 รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน สามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน ได้แก่ 

ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ เพ่ิมข้ึนได้ ดังน้ันจึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชา

อื่นได้ตามเน้ือหาและความเหมาะสม  

1.2 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลา ที่ใช้ในการท ากิจกรรมมีเวลา

มากพอไม่ควรต ่ากว่า 90 นาที เพ่ือใช้เวลาในการคิดสร้างสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพ่ือน าเสนอและอภิปราย  



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                                            

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

69 
 

1.3 การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนควรเปิดอิสระให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ผ่านสถานการณ์ หรือปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดย

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน ครูกระตุ้นโดยการใช้ค าถามท่ีท้าทาย  

  2.ข้อเสนอะแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

2.1 ควรมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่มีความสัมพันธ์กัน เข้ามาในการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน 

เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  

2.2 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาด้านอื่นที่สัมพันธ์กับกระบวนการคิด 

เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการร่วมมือ 
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A Study of English Mixing in Thai on Woody Show from August to October 2021 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดเเละลักษณะของค าภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการวู้ดด้ีโชว์ ที่
ออกอากาศในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยการรวบรวมข้อมูลจากเทปบันทึกผ่านช่อง YouTube จ านวน 10 ตอน ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบทฤษฎีการปนภาษาน าเสนอโดยรูปแบบตารางพรรณนาค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าชนิดของค า
ปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญใช้ค ามากที่สุดคือ ค านาม พบร้อยละ 62.36 ค ากริยา พบ 18.08 
และค าคุณศัพท์พบ 13.28 และชนิดของค าท่ีไม่พบในการปนได้แก่ ค าบุพบท และลักษณะของค าปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่
พบมากที่สุด คือ ค าทับศัพท์ รองลงมา คือ ค าย่อ การตัดค า และค าซ ้า ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : การปนภาษาอังกฤษ, วู้ดด้ีโชว์, ค าปน 

Abstract 

This research aimed to study the types and characteristics of English mixing in Thai language 
appeared on Woody Show from August to October 2021. The researcher collected data from YouTube in 10 
parts. The data were analyzed by using the mixed language theory framework presented in the form of 
percentage descriptive tables. The study found that the types of English mixing in Thai language that the 
moderator and guests used most common nouns found 62.36 percent, verbs 18.08 percent, and adjectives 
13.28 percent, and the types of words that are not found in the English mixing are prepositions. 
Characteristics of English mixing in Thai language most common transliterations 90.77 percent, followed by 
3.69 percent, segmentations 3.69 percent, and 1.85 percent respectively. Keywords: English mixing in Thai, 
Woody Show, Code-mixing.  

Keywords: English mixing in Thai, Woody Show, Code-mixing 
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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning                           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

นางสาวกรกช  บุญหยง 1 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรื่อง   สถิติ 1 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชินีบน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ีประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง 
สถิติ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค านวณค่าร้อยละ 

 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ท าให้เข้าใจข้ันตอนและ
กระบวนการทางสถิติผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจรอบตัว ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผู้ที่คอย
ให้ค าแนะน า ปรึกษา ส่งผลท าให้เข้าใจบทเรียนได้ดี ประกอบกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชันหรือ
โปรแกรมต่างๆที่เข้าถึงง่าย ช่วยอ านวยความสะดวกให้การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากย่ิงข้ึน 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์, กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

 

Abstract 

The purpose of this research is to develop an online teaching and learning management on Statistics 
no.1 of Secondary school 1st year students by using “Active Learning” activities. 

The sample group participated in this research consisted of 30 students of one classroom in 
Secondary school 1st year by specific random sampling of Rajini Bon School, 2nd semester, and academic year 
2021.  
The research instruments were used in this research consisted of 

1) the mathematics learning management plan on Statistics no.1 using the “Active Learning” 
activities.  

2) the questionnaire on the opinions of students towards the “Active Learning” management 
on Statistics no.1 of Secondary school 1st year’s data will be analysis by percentage 
calculations. 

 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชินีบน Email : korakot.b@rajinibon.ac.th 
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The results showed that most majority of students opinion on the “Active Learning” activities made 
them understand statistical procedures and processes through self-practice, learning from their interests, and 
using creativity. Teachers are responsible for providing advice and counselling, resulting in a better 
understanding of the lesson. 
 

Keywords: Online teaching and learning management, “Active Learning” activities 

 

บทน า 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนถือเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อระบบการศึกษา ประเทศไทยได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังน้ันครูผู้สอนถือเป็น
ก าลังส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย ดังน้ันครูจึงต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันยุค ทันสมัย ทันสถานการณ์ที่เกิดข้ึน
ในปัจจุบัน ที่ทั้งโลกก าลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดท าให้การด าเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป มีความจ าเป็นที่จะต้องเว้น
ระยะห่างทางสังคม การจัดการเรียนการสอนก็เช่นกัน มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน สิ่งส าคัญคือ ครูผู้สอน
จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างไรเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2560) กล่าวถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ไว้
ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆอันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญ 
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  

การจัดการเรียนการสอนเรื่อง สถิติ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบปกติครูต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้และ   
ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการทางสถิติ เริ่มต้ังแต่การต้ังค าถามทางสถิติ เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ความหมายผลลัพธ์ และน าเสนอข้อมูล ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มีโรคระบาดจึงมีความจ า เป็นต้องมีการเว้น
ระยะห่างทางสังคม มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ดังน้ันข้ันตอนและวิธีการที่นักเรียนใช้จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือท า สอดคล้องกับรายงานของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และพเยาว์ ยินดีสุข (2561) ที่รายงานว่า เมื่อน าทฤษฎี  การสร้างความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติท าให้
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นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้าน เน้ือหาสาระและทักษะกระบวนการและสามารถน าความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ผ่านการลงมือท า ท าให้นักเรียนได้

ใช้ความคิด เรียนรู้การแก้ปัญหา และน าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยมีหลักการ
ส าคัญของการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกเก่ียวกับการได้พูด 
(Talk) ได้ฟัง (Listen) ได้อ่าน (Read) ได้เขียน (Write) และได้สะท้อน (Reflect) ความรู้สึก ความคิดเห็นจากความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ
ไปแล้ว (Mayers and Jones, 1993) ท าให้ครูสามารถทราบปัญหาที่เกิดข้ึนในการเรียนรู้ของนักเรียนและชี้แนะแนวทางให้
นักเรียนได้อย่างตรงจุด การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ช่วยให้ผู้เรียนไปน าความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ผ่าน
การท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์และส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2544) ที่ระบุไว้ว่า ผู้สอนอาจจัดกิจกรรม หรือสถานการณ์สอดแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เห็นการน าความรู้เน้ือหาสาระ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ หรือน าคว ามรู้และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆหรือเห็นการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับชีวิตประจ าวัน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรื่อง   สถิติ 1 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ค าถามการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร 

ขอบเขตการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชินีบน ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน 

2. สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัย คือ   เรื่อง สถิติ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 
   2.1  ค าถามทางสถิติ 
   2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.3  การน าเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล 
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3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ1 ใช้เวลาในการสอน 9 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมี 

รายละเอียดดังน้ี 

  คาบที่   1 – 2      เรื่อง  ค าถามทางสถิติ 

  คาบที่   3 – 4      เรื่อง  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คาบที่   5 – 9      เรื่อง  การน าเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล 

 

ขั้นตอนการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชินีบน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน   

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง 
สถิติ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning จ านวน       
9 คาบ คาบละ 50 นาที มีข้ันตอนในการสร้าง ดังน้ี 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม 2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

1.2 ศึกษาขอบเขตเน้ือหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.3 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ 1 โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 9 คาบ           

มีรายละเอียดดังน้ี 
 

คาบที ่ เวลาท่ีใช้ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู ้ รายละเอียดกิจกรรม 

1 – 2 

 

คาบละ 50 นาที คำถามทางสถิติ 1. นักเรียนสามารถบอกได้ว่า
คำถามใดเป็นคำถามทางสถิติ 
2. นักเรียนสามารถสร้างคำถาม
ทางสถิติที่สอดคล้องกับป ญหา
หรือสถานการณ์ต่างๆที่สนใจ 

เมื่อนักเรียนสามารถจําแนกและระบุได้ว่า

คำถามใดเป็นคำถามทางสถิติและสามารถสร้าง
คำถามทางสถิติที่สอดคล้องกับป ญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆที่สนใจได้ ครูให้นักเรียนทำ
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กิจกรรมคำถามทางสถิติ + แบบสอบถาม (ภาพ
ที่ 1) โดยเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจและสร้าง
คำถามทางสถิติที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ
สามส่วนที่สำคัญ ได้แก่ 1) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาได้ 2) มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 3) สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าคำตอบที่จะเกิดข้ึนมีความ
แตกต่างกัน  

3 – 4 คาบละ 50 นาที การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 

1. นักเรียนสามารถระบุวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถ
นำไปตอบคำถามทางสถิติได้ 
2. นักเรียนสามารถวางแผนและ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบ
คำถามทางสถิติ 

ครูให้นักเรียนเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่สามารถน าไปตอบค าถามทาง

สถิติและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและน าเสนอในชั้นเรียน เน่ืองจาก

เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ

นักเรียนมีการสร้างไลน์กลุ่มในแต่ละห้องเพ่ือ

แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงได้น าแอปพลิเคชัน 

Line มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ

สร้างโพลในไลน์กลุ่มของห้อง แล้วสรุปผลการ

เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชัน Line (ภาพ

ที่ 2) 
5 – 9 คาบละ 50 นาที การนำเสนอ

ข้อมูลและการ
แปลความหมาย
ข้อมูล 

1. นักเรียนสามารถอ่าน 
วิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูลซึ่งมีอยู่ในชีวิตจริงที่
นำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท่ง กราฟเส้นและ
แผนภูมิรูปวงกลมได้ 
2. นักเรียนสามารถเลือกใช้
ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอ
ข้อมูลที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

การน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม    

ครูให้นักเรียนน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แอปพลิเคชัน Line มาสรุปเป็นตารางและคิด

ค านวณขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม

ในแต่ละหัวข้อ แล้วใช้โปรแกรม Microsoft 

Word ในการสร้างแผนภูมิรูปวงกลม เน่ืองจาก

เป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนมี โดย

เลือกรูปแบบการสร้างที่แสดงค่าร้อยละในแต่ละ

หัวข้อ จากน้ันครูให้นักเรียนตรวจสอบความ

ถูกต้องโดยการน าขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลาง
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ของวงกลมในแต่ละหัวข้อค านวณเปรียบเทียบ

กับค่าร้อยละที่ได้จากการสร้างแผนภูมิรูปวงกลม

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word (ภาพที่ 3) 

เมื่อท ากิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม นักเรียน

น าเสนอผลงานของตนเองในคาบเรียน 

 

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือตรวจสอบความ 

ถูกต้องและเหมาะสมกับเน้ือหา 

1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างกิจกรรมคำถามทางสถิติ + แบบสอบถาม 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแผนภูมิรูปวงกลม 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง สถิติ 1 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นค าถามปลายเปิดจ านวน 4 ข้อ มีข้ันตอนในการสร้าง ดังน้ี 

2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเพ่ือสร้างค าถาม 
2.2 สร้างค าถามแบบปลายเปิดจ านวน 4 ข้อ  
2.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนในการด าเนินการดังน้ี 

1. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้

แบบ Active Learning จ านวน 9 คาบ คาบละ 50 นาที  

2. ผู้วิจัยสังเกตและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรมของผู้เรียนและปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการ 

จัดการเรียนการสอน 

3. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active  

Learning เรื่อง สถิติ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นค าถามปลายเปิดจ านวน 4 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง สถิติ 1 ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ โดยมีข้อค าถามดังน้ี 

1. กิจกรรมที่ให้นักเรียนต้ังค าถามทางสถิติจากสิ่งที่สนใจ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจ าองค์ประกอบ 

3 ส่วนที่ส าคัญของลักษณะค าถามทางสถิติได้หรือไม่ อย่างไร 

- การได้ลงมือปฏิบัติท าให้เข้าใจบทเรียนมากข้ึน มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น 14 คน จากทั้งหมด  

30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 

- ได้ลงมือท าทุกข้ันตอนโดยมีครูคอยแนะน าท าให้เข้าใจมากข้ึน มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น 6 คน  

จากท้ังหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

- กิจกรรมท าให้เข้าใจบทเรียนมากข้ึน เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจท าให้เข้าใจและจดจ าได้ง่ายข้ึน มีนักเรียน 

แสดงความคิดเห็น 3 คน จากทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

2. การใช้แอปพลิเคชัน Line ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามท่ีนักเรียนเป็นผู้ออกแบบ 

ส่งผลดีอย่างไรกับการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร 

- การใช้แอปพลิเคชัน Line ช่วยให้สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น    

15 คน จากทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

- การใช้แอปพลิเคชัน Line ช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลง่ายข้ึน มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น    
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11 คน จากทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 

- แอปพลิเคชัน Line เป็นแอปพลิเคชันที่เข้าถึงง่าย มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น 6 คน จากทั้งหมด  

30 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

3. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างแผนภูมิรูปวงกลม 
- โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น 25 คน จาก 

ทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

 

- โปรแกรม Microsoft Word ช่วยให้สร้างแผนภูมิรูปวงกลมได้ง่าย มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย  

มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น 3 คน จากทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

- สามารถน าความรู้ไปใช้ในการน าเสนองานได้ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นย า มีนักเรียนแสดง 

ความคิดเห็น 2 คน จากทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนเรื่องสถิติอย่างไร 
- การได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปด้วยเมื่อเรียนจบในแต่ละหัวข้อ ท าให้เข้าใจบทเรียนมากข้ึน          

มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น 12 คน จากทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

- การท ากิจกรรมช่วยให้ได้เรียนรู้ข้ันตอนและกระบวนการทางสถิติมากข้ึน มีนักเรียนแสดง 

ความคิดเห็น 4 คน จากทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 

- สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ได้จริง มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น 2 คน จากทั้งหมด 30 คน  

คิดเป็นร้อยละ 6.67 

 

ผลการศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนน าสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆที่

สอดคล้องกับบทเรียน ช่วยให้ได้เรียนรู้ข้ันตอนและกระบวนการทางสถิติ ได้ลงมือปฏิบัติแต่ละข้ันตอนด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้

คอยให้ค าแนะน าและปรึกษา มีการอภิปราย สื่อสารระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน หรือการสื่อสาร

ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งสอดคล้อง

กับวีรยุทธ พลายเล็ก (2563) ท่ีกล่าวว่า แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning น้ัน สามารถท าได้หลาย
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แนวทาง เช่น การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การอภิปราย การสื่อสารระหว่างกัน การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และ

เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์สิ่ง

ต่างๆและพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการ

สื่อสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 70 เปอร์เซ็นต์ การน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ท้ังมีการฝึกปฏิบัติใน

สภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผลการเรียนรู้เกิดข้ึนถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 

 

สรุป 

จากความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกข้ันตอนโดยมีครูเป็นผู้แนะน าและให้

ค าปรึกษา ช่วยให้ได้เรียนรู้ข้ันตอนและกระบวนการทางสถิติมากข้ึน สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ได้จริง ท าให้เข้าใจบทเรียน

มากข้ึน การที่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจช่วยให้เข้าใจและจดจ าได้ง่ายข้ึน การใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ มีส่วนช่วยท าให้การ

ท างานง่ายและสะดวกย่ิงข้ึน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2562) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูง 

(Higher-Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ต้ังค าถาม และ

ถาม อภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงโดยต้องค านึงถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังน้ีผู้เรียนจะถูก

เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรื่อง สถิติ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จะต้องมีการ 

วางแผนจัดสรรเรื่องเวลา รูปแบบ วิธีการในการน าเสนอผลงานหรือความคิดเห็นของนักเรียนให้เหมาะสมกับปริมาณงานและ
จ านวนนักเรียน 

2. ครูผู้สอนจะต้องหมั่นติดตามและให้แสดงความคิดเห็นต่อผลงานนักเรียนอย่างสม ่าเสมอ เปิดโอกาสให้ 

นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และมุมมองความคิดที่หลากหลาย 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆร่วมกับการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

แบบออนไลน์ เช่น การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

2. ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

แบบออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในเน้ือหาอื่นๆ 
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การพัฒนาความสามารถในการจ าค าศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  โรงเรียนราชินีบน โดยใช้วิธีการสอน
แบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response : TPR)                                                                              

The Developments of Vocabulary Memorize Ability for Students Pratomsuksa 5/4  
at Rajinibon School through Total Physical Response: TPR 

 
 

เบญญทิพย์ พงศ์เกษตร 
 

บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางหรือ TPR 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางหรือ TPR กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 31 คน 
จาก 40 คน ท่ีกำลังเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ15101 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง 
แบบทดสอบวัดความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน (Posttest) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการใช้การสอนแบบตอบสนองท่าทาง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ พบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้
คำศัพท์ได้เพ่ิมข้ึน โดยผลคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 24.19 ( ร้อยละ 80.61) และ
ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 คน 2) ผลคำตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้วิธีการสอน
แบบตอบสนองด้วยท่าทาง หรือ TPR มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.55 (S.D. = 0.52) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 
 

คำสำคัญ:  ความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to develop the ability to remember English vocabulary in 

English by using Total Physical Response or TPR 2) to assess satisfaction with learning management by using 

Total Physical Response or TPR. The target group this study was 31 students in 5/4 from 40 people who were 

studying in basic English course 15101 Semester 2 academic year 2021, which was chosen from Purposive 

sampling. Research tool included 1) Lesson plans with the implement of TPR concept 2) English vocabulary 

recall ability test (Posttest) 3) English learning satisfaction assessment of students taught by using Total 

Physical Response or TPR. The data were analyzed by finding the percentage, mean and standard deviation. 
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 The results showed that 1) the effect of TPR implemented teaching for developing the ability to 

remember English vocabulary learning showed that students could learn and remember vocabulary better. 

The total average score after the posttest was average score of 24.19 (80.61 percent) there were 29 students 

who have passed the average 60 percentage and score test and get 18 from the 30 points. And the students 

did not pass the criteria, amount 2 people. 2) The results of the satisfaction assessment questionnaire on 

teaching and learning by using Total Physical Response technique the total average is 4.55 (S.D. = 0.52) which 

means Students have the highest level of satisfaction. 

Keywords: ability to remember English vocabulary TPR 
 
บทนำ 

ในสังคมโลกป จจุบันการติดต่อสื่อสารกันเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วในทุกด้าน  ไมว่าจะเป็นด้านการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา จะเห็นได้ว่า ข้อมูลข่าวสาร จากทั่วโลก จะสื่อถึงกันไดรวดเร็ว 
ด้วยการสื่อสารของเทคโนโลยี ซึ่งนำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง  ๆ และสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การสื่อสาร 
ได้มีความหมายตรงกันทั้งผู้ ส่งสารและรับสาร คือ ภาษา ทั้ งที่ เป็นวาจา และตัวอักษร ซึ่ งภาษาที่ ใช้ เป็นภาษาสากล 
ในการสื่อสารภาษาหน่ึงคือ ภาษาอังกฤษ ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยน้ันไดตระหนักถึงความสำคัญ 
และความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นสาระ 
การเรียนรูภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จัดให้มีการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา และมีนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
นำประสบการณ ในห้องเรียนไปใช้ ในการดำรงชี วิต มุ่ งให้ ผู้ เรียนมีทักษะในการฟ ง พูด อ่านและเขียนที่จะช่วยให้  
ใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก รวมทั้งการเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย
กว้างขวางข้ึน และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551:1) 
 ซึ่งในป จจุบันพบว่าป ญหาพ้ืนฐานของการเรียนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ คือ ป ญหาคำศัพท์ เน่ืองจากความรู้ด้านคำศัพท์
ไม่ เพียงพอ เป็นสาเหตุสำคัญประการหน่ึงที่ทำให้ นักเรียนไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน  
ไม่ว่าจะเป็นทักษะ การฟ ง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นที่นักเรียนจะต้องมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับคำศัพท์  
จึงจะสามารถเรียนภาษาได้ดี จึงเป็นที่ยอมรับว่า “คำศัพท์” เป็นหัวใจสำคัญในการศึกษาภาษาอย่างหน่ึง ด้ังน้ัน ในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคำศัพท์เพราะเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในการพัฒนาหรือต่อยอดทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ 
ฟ ง  พู ด  อ่ านและ เขี ยน  หากผู้ เรี ยนมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บค ำศั พ ท์ เป็ นอ ย่าง ดีก็ จะส ามารถส ร้า งค ำวลีห รือประโยค  
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี นอกจากน้ันการเรียนรู้คำศัพท์ยังเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอีกด้วย เช่น ความใกล้เคียงระหว่าง
วัฒนธรรมภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สอง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ภาษาท่ีสองได้ง่ายและถูกต้องเน่ืองจากผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงระหว่างความรู้ภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สอง (ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ , 2559, หน้า 3) การเรียนการสอนภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เรียนที่เป็นคนไทยผู้สอนจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีความรู้ความสามารถ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ส อ น เ น้ื อ ห า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ มี ผู้ ส อ น ห ล า ย ท า น มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ด้ า น เ น้ื อ ห า  
เป็นอย่างดีแต่ขาดเทคนิควิธีที่จะนำเสนอเน้ือหาน้ันหรือมีวิธีการแต่ขาดจุดสนใจ ขาดจุดเร้า ไม่มีการวางแผนที่ดีพอ เป็นต้น                  
(เรืองศักด์ิ อัมไพพันธ์, 2536, หน้า 2) 
 ดังน้ันเพ่ือแก้ป ญหาดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะนำวิธีการสอนแบบ TPR มาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ความสามารถการจำคำศัพท์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ15101 ในภาค
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เรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 และเพ่ือให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบTPR และสามารถนำไปประยุกต์ใน
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 

 

 ั ถุ ระสงค์การ ิจัย 

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางหรือ TPR 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางหรือ TPR 

 

ขั้น อนการ ิจัย 

อธิบายข้ันตอนการวิจัยด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงวิธีดำเนินการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย  

ขอบเข ด านกลุ่มเ ้าหมายการ ิจัย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 31 คน จาก 40 คน ท่ี

กำลังเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ15101 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  sampling) โดยพิจารณาจากผลการทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยใช้ Google form ในชั่วโมง
เรียน (น้อยกว่า 10 จาก 20 คะแนน) 

ขอบเข ด านเน้ือหา 
การวิจัยครั้งน้ีกำหนดขอบเขตเน้ือหาในการวิจัย ตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  

ในเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 รายวิชาภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน อ15101 หนังสือ
เรียน Super minds 5 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยคำศัพท์ เรื่อง  Action Verbs, Jobs and 
Part of boat  

 ั   รที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น   คือ วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response : TPR) 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  
ระยะเ ลาที่ดำเนินการ ิจัย 
ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 แผนการสอน แผนละ 2 ชั่วโมงจำนวน 3 แผน ซึ่งเป็นแผนการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

TPR มุ่งสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดภาษาอังกฤษของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียน (Posttest) โดยการบอก
ความหมายของคำศัพท์ จับคู่รูปภาพคำศัพท์ เติมคำท่ีหายไป จำนวน 30 ข้อ ตามหมวดหมู่คำศัพท์ที่กำหนดไว้แบ่งออกเป็น 
3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นเรื่องเก่ียวกับกับการเลือกตอบคำตอบที่ดีที่สุด 10 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นเรื่องเก่ียวกับกับการจับคู่รูปภาพ
กับคำศัพท์ 10 ข้อ และตอนที่ 3 เรื่องการเติมตัวอักษรที่หายไปในคำศัพท์ 10 ข้อ 
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2.3 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบตอบสนอง
ด้วยท่าทาง (TPR) โดยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทาง โดยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  กำหนดค่าคะแนนเป็น 5 
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) และกำหนดเกณฑ์มาทำข้อมูลในการประเมินดังน้ี ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้วิจัย กับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้น ป.5/4 ใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางหรือ TPR จำนวน 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ใน ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2564 ดังน้ี 

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง The story teller 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Museum of the future 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Mystery at sea 

3.2 ทดสอบหลังเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google form ในชั่วโมงเรียน โดยให้คะแนนข้อถูก 1 คะแนน และข้อ
ผิด 0 คะแนนเพ่ือนำข้อมูลที่ได้ตามวิธีทางสถิต 
  3.3 นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางหรือ TPR  
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

ในการวิจัยครั้งน้ีวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับดังต่อไปน้ี สถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ คือ การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองท่าทางและแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC 

 
ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  โรงเรียนราชินีบน โดย
ใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response : TPR) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้ดังน้ี 

 ผลการใช้การสอนแบบตอบสนองท่าทาง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ พบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้เพ่ิมข้ึน ท้ัง
กลุ่มเรียนอ่อนและเรียนดี โดยผลคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 24.19  
(ร้อยละ 80.61) มีผู้เรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หรือ 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 จำนวน 29 คน ซึ่งคะแนนจาก
การทดสอบหลังเรียน 3 อันดับแรก คือ ผู้เรียนคนที่ 7 และ 11  ได้คะแนน 28 คะแนน (ร้อยละ 93.3) รองลงมาคือ ผู้เรียนคนที่ 1 , 
3, 19 ได้คะแนน 27 คะแนน (ร้อยละ 90 ) และ ผู้ เรียนคนที่  4,8,9 , 17 , 21 , 22 , 24 และ 29 ได้คะแนน 26 คะแนน                     
(ร้อยละ 86.6 ) 

 ผลคำตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง 
หรือ TPR มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.55 (S.D. = 0.52) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
ราบข้อพบว่า ข้อที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  ผู้เรียนชอบการจัดการเรียนการสอนแบบ TPR โดยใช้ท่าทาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
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4.84 (S.D. =0.52) รองลงมาคือ  ผู้เรียนชอบการจัดการเรียนการสอนแบบ TPR มีค่าเฉลี่ย 4.81 (S.D.= 0.40) และรูปภาพ ทำให้
ผู้เรียนจำคำศัพท์ได้ง่ายข้ึนและกิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ ซึ่งมี่ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.74 (S.D. = 0.44) ซึ่งทั้ง 4 ข้อ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

สรุ  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนทั้งสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้เพ่ิมข้ึนจากคะแนนในการทำแบบทดสอบมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 
24.19 คะแนนและมีค่ าร้อยละ 80.61  ทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบในการสอนคำศัพท์ที่หลากหลายและน่าสนใจ  
การจัดกิจกรรมในการการเรียนที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นและมีความสนใจที่จะเรียนรู้คำศัพท์จากการเรียน 
การสอนเน่ืองจากการสอบแบบตอบสนองด้วยท่าทาง เป็นการสอนที่ได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ด้วยตนเองผ่าน
การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางที่ให้ผู้เรียนได้แสดงท่าทาง ลงมือปฏิบัติ สัมผัสกับวัตถุจริง อีกท้ังผู้สอนยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
นำคำศัพท์มาใช้ในการทำกิจกรรมภายในห้องเรียน ตลอดจนนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์จากการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิด
พ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ TPR ของซาร่า (Sarah 1994 : 18) ที่กล่าวว่าวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทางเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สุดโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับนักเรียนระดับประถมศึกษา เน่ืองจากเด็กระดับน้ี มีความ
เข้าใจในสิ่งที่ฟ งดีกว่าให้เด็กพูดเองเทคนิคในการจัดกิจกรรมแบบวิธีการตอบสนองด้วยท่าทาง  คือ กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้
ฝึกฝนการฟ งและมีโอกาสได้แสดงท่าทางโต้ตอบก่อนที่จะพูด นอกจากน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของซีรีน ชุมวรฐายี (2557) ท่ีได้
ศึกษาการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียน ที่พบว่าประสิทธิภาพของการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางต่อการเรียนรู้คำศัพท์และความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
ความสามารถในการรับรู้คำศัพท์ของนักเรียนเพ่ิมข้ึนและคะแนนเฉลี่ยในผลของความคงทนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังสอนและหมวด
คำศัพท์ที่นักเรียนเกิดการพัฒนาสูงสุด คือ หมวดคำที่บอกความรู้สึก และในการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักเรียน
เพราะได้ แสดงท่าทาง มีการเคลื่อนไหวร่างกาย และมีความ สนุกสนานในการเลียนแบบท่าทางอากัปกริยาของครูผู้สอน รวมทั้ง
นักเรียนรู้สึกต่ืนเต้นกับการได้ใช้ ภาษาใหม่ในการออกคำสั่งให้เพ่ือนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม  
 ในส่วนของการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง หรือ 
TPR มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.55 (S.D. = 0.52) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
พรสวรรค์ สีป้อ (2550 : 66-67) ท่ีได้สรุปข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางไว้ว่า บรรยากาศใน
ห้องเรียนจะสนุกสนาน เหมาะสมกับชั้นเรียนที่นักเรียนมีความสามารถแตกต่างกัน นักเรียนสามารถจำได้ดีเพราะ การเคลื่อนไหว
จะช่วยกระตุ้นประสาทรับรู้ 
 ดังน้ันจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical 
Response : TPR) มาช่วยในการสอน สามารถพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ของนักเรียนได้มากกว่าการสอนตามปกติ 
เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง(Total Physical Response : TPR) เพราะทำให้
ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการใช้ร่างกาย สัมผัสวัตถุจริงและการได้มองเห็นจากรูปภาพ ดังน้ันการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและเผชิญสถานการณ์จริงด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนต้องคิดทบทวนคำศัพท์และใช้ความคิดในการให้สมองนำคำศัพท์ที่
มีอยู่ในคลังความจำมาใช้ จะทำให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดีกว่าการเรียนโดยทั่วไป 
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ข อเสนอ นะ 

ข อเสนอ นะในการจัดการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนควรกำหนดเรื่องไม่ให้มากเกินไปและควรเป็นเรื่องที่มีความใกล้ตัวกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

ในการนำคำศัพท์ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เช่น Action Verbs, Jobs and Part of boat เป็นต้น 
2. ผู้สอนควรใช้ภาษาอังกฤษในการสอนหรือในการออกคำสั่งให้มากข้ึนเพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เรียนและ

อาจอธิบายความหมายเพ่ิมเติมด้วยการพูดภาษาไทยหากผู้เรียนไม่เข้าใจคำสั่ง เพราะการเรียนการสอนแบบตอบสนอง
ด้วยท่าทางเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนจะต้องเข้าใจความหมาย และเมื่อผู้เรียนฟ งเข้าใจ ผู้เรียนจะสามารถแสดงความเข้าใจ
ได้ด้วยการแสดงท่าทาง เลือกวัตถุที่ถูกต้อง หรือด้วยการพูด 

3. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง ผู้สอนอาจจะเลือกกิจกรรมให้
เหมาะสมกับระดับชั้นของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือความเหมาะสมของเพ่ือหาที่ใช้ในการเรียนและความสามารถของผู้เรียน 
 
ขั้นเสนอ นะในการทำ ิจัยครั้ง ่อไ  

1. ในงานวิจัยครั้งต่อไปผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางให้ครบทั้ง 
4 รูปแบบ 

2. ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการทดลองนำการจัดการเรียนแบบตอบสนองด้วยท่าทางไปช่วยในการพัฒนา
ความสามารถในด้านอื่น ๆ ของผู้เรียนเช่น การฟ ง การพูด การอ่าน การเขียน เป็นต้น 
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การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้แผนภาพความคิด 
(Mind Mapping) 

 

แพรวโพยม  เมียห์ 1 

 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้
แผนภาพความคิด (Mind Mapping) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้แผนภาพความคิด (Mind Mapping) กลุ่มตัวอย่างประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร ซึ่งก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 5 ห้องเรียน 178 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนภาพความคิด (Mind Maping) 2) แบบฝึกหัดการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 3) แบบทดสอบวัดลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 
2) ค่าเฉลี่ย 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการ
เขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภาพความคิด อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  

 

ค าส าคัญ: ความสามารถด้านการเขียน, จินตนาการ, แผนภาพความคิด 

 

Abstract 

The developing the ability to write stories according to the imagination of 2 grade students using a 
mind map. The objective of this study was to study the imaginative writing abilities of 2 Grade students by 
using a mind map. The sample consisted of grade 2 students from Rajinibon School second semester, 
academic year 2021, with 5 classrooms with 178 students. The research instruments used were 1) The Thai 
lesson plans using mind mapping, 2) Imaginative story writing exercises and 3) The imaginative story writing 
achievement test. Data analysis and statistics used : 1) percentage 2) mean scores 3) standard deviation and 
4) t-test dependent. The results showed that: Learning achievement of imaginative writing of 2 grade students 
using a mind mapping was higher than before with statistical significance at 0.05  

Keywords: ability of writing, imaginative, cooperative skills, mind mapping 

 
1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถานศกึษา โรงเรียนราชินีบน  อีเมลตดิต่อ Prawpayoum.m@rajinibon.ac.th 
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บทน า 

การเขียนเป็นทักษะหน่ึงในการสื่อสารผ่านลายลักษณ์อักษร เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้และความคิดเห็นของ
ผู้เขียนไปยังผู้รับสาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามเจตนาของผู้เขียน ดังที่จิรวัฒน์ เพชรรัตน์และอัมพร ทองใบ (2555: 287) ได้แกล่าว
ไว้ว่า การเขียนเป็นทักษะหน่ึงของการใช้ภาษาท่ีมีความจ าเป็นต่อสังคม ถ้าผู้เขียนส่งสารในการเขียนไม่ดี อาจส่งผลให้รับสารเข้าจิด
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญของการเขียน และการเขียนตามจินตนาการ โดยก าหนดเรื่องการเขียนไว้ในหลักสูตรเป็น
สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานวิชาการและมาตรฐาน 2552: 
12) ฐะปะนีย์ นาคทรรพ (2533: 63) ได้กล่าวถึงการเขียนความเรียงว่า ใช้หลักการเดียวกับการเขียนเรียงความ เพียงแต่มีการปรับ
ให้มีความคล่องตัวข้ึน การเขียนตามจินตนาการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นใน
อดีต มาสร้างสรรค์งานเขียนที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ดังที่ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 59) ได้กล่าวถึงการเขียนแนว
จินตนาการ คือ การใช้ประสบการณ์เดิมของผู้เขียนน ามารวมและผสมผสานกับความคิดใหม่เป็นความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
หรือเป็นไปได้และเกิดประโยชน์ นอกจากน้ีวิไล มาศจรัส (2544: 56 – 57) ได้กล่าวถึงการเขียนตามจินตนาการไว้ว่า การเขียนตาม
จินตนาการเป็นภาพของการนึกฝันที่สร้างข้ึนในความคิด ผู้เขียนจ าเป็นจะต้องมีจินตนาการให้ตัวละครมีอะไรพิเศษ เหมือนหรือไม่
เหมือนมนุษย์ที่เป็นอยู่ก็ได้  

จากการผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ได้พบปัญหาในด้านทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ กล่าวคือ นักเรียนขาดทักษะการเขียนบรรยายหรือประโยคที่มี
ขนาดยาว นักเรียนไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรจึงจะท าให้งานเขียนมีความน่าสใจ ขาดการวางแผนและจัดล าดับความคิด 
และเขียนไม่ตรงตามหัวข้อที่ก าหนด จึงส่งผลกระทบต่อทกัษะการเขียนสื่อสารของผู้เรียนไม่บรรลุตามวัตถุประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนต ่ากว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2542: 55) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยมักพบ
ปัญหาในการสอนการเขียนเสมอ กล่าวคือนักเรียนไม่สามารถเขียนเรื่องได้เป็นจ านวนมาก เน่ืองเรื่องไม่สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง การใช้
ภาษาไม่สลัสลวย สอดคล้องกับ มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร (2542: 27) กล่าวถึงปัญหาของการเขียนของนักเรียนว่า นักเรียนไม่สามารถ
เรียบเรียงข้อความให้เป็นเรื่องราวและสละสลวยได้ ซึ่งความคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับ สลิล ศิริมงคล (2539: 7) ได้กล่าวถึง
ปัญหาของการเขียนที่มักพบเสมอคือ นักเรียนไม่สามารถเขียนเรื่องให้จบตามท่ีต้องการได้ ในบางครั้งเขียนเรื่องไม่ตรงตามหัวข้อที่
ก าหนด เน้ือเรื่องไม่สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง  

จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการเขียนตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพความคิด (Mind 
Mapping) เพ่ือช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และสามารถจัดล าดับการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้อย่างเป็นระบบและ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ดังที่ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543: 19) ได้กล่าวถึงแผนภาพไว้ว่า เป็น
การฝึกให้ผู้เรียนจัดกลุ่มความคิดรวบยอดของตนเอง เพ่ือให้เห็นภาพรวมของความคิดเป็นความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดเป็น
ภาพ ง่ายต่อการจดจ า สอดคล้องกับ สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ (2544: 125) ก็ได้กล่าวถึงแผนภาพความคิดไว้ว่า เป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างสมองด้านซ้ายและสมองด้านขวา ซึ่งสมองด้านซ้ายท าหน้าท่ีวิเคราะห์ สัญลักษณ์ ส่วนสมองด้านขวาท าหน้าท่ี
สังเคราะห์ รูปแบบ รูปร่าง ช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดกลุ่มเน้ือหา ความสัมพันธ์ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                                            

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

99 
 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จ าน าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนภาพความคิด (Mind Mapping) มาพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การเขียนได้ดีย่ิงข้ึน  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้แผนภาพความคิด 
(Mind Mapping)  

 

ขั้นตอนการวิจัย 

งานวิจัยครั้งน้ีมีการใช้เครื่องมือในการวิจัยและมีข้ันตอนการวิจัย ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนภาพความคิด (Mind Mapping) 

 1.1 ศึกษาข้อมูลจากหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล และสื่อการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชินีบน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 1.2 ก าหนดเน้ือหาจากมาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 8 แผน แผน
ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 16 คาบ 

 1.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภาพความคิด (Mind Mapping) 5 ข้ันตอน คือ ข้ันระบุค าถาม ข้ัน
แสวงหาค าตอบ ข้ันสร้างความรู้ ข้ันสื่อสารความรู้ และข้ันประยุกต์ใช้ความรู้ โดยใช้แผนภาพความคิดในข้ันสร้างความรู้ 

2. แบบฝึกหัดการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 2.1 แบบฝึกหัดการเขียนเรื่องตามจินตนาการจ านวน 8 กิจกรรม แบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 แต่ง
เรื่องตามจินตนาการจากภาพที่ก าหนดให้ จ านวน 2 กิจกรรม รูปแบบที่ 2 แต่งเรื่องตามจินตนาการจากหัวข้อที่ก าหนดให้ จ านวน 
2 กิจกรรม รูปแบบที่ 3 แต่งเรื่องตามจินตนาการอื่น ๆ 

3. แบบทดสอบวัดลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการ 

 3.1 ศึกษาข้อมูลจากหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล และสื่อการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชินีบน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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 3.2 ศึกษาหลักการแบบทดสอบการเขียนเรื่องตามจินตนาการ จากต าราและเอกสาร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบทดสอบการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 3.4 สร้างแบบทดสอบการเขียนเรื่องตามจินตนาการก่อนและหลังเรียนการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้
แผนภาพความคิด (Mind Mapping) แบบอัตนัย จ านวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน เพ่ือใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน   

 

ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้
แผนภาพความคิด (Mind Mapping) สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 ความสามารถด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภาพความคิด อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 ซึ่งยอมรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทีก่ าหนดไว้ โดยความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการหลังจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภาพความคิด (Mind Mapping) มีค่าเฉลี่ยหลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ตามท่ี Bryan 
Bradley (2019) กล่าวว่า แผนภาพความคิดช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจเน้ือหา สามารถสังเคราะหแ์ละและรวมข้อมูล
ความคิด อีกท้ังกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ Inspiration (2019) กล่าวว่า แผนภาพความคิดช่วยให้นักเรียน
สื่อสารความคิดและข้อมูลได้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับวิจยัของ สุนิษา เกาะอ้อมและอัญชลี ทองเอม กล่าวว่า การเขียนความเรียง
โดยใช้แผนภาพความคิด เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น เกิดความสนใจ เกิดความสงสัย ซักถาม ในการ
เขียนความเรียง  ดังน้ันการที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิดสม ่าเสมอจะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในเรื่อง
ของการเขียนได้ 

 

สรุป 

จากการวิจัยครั้งน้ีจงึสรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๒ โดยใช้แผนภาพความคิด (Mind Mapping) สามารถพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ เห็นได้จาก
คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพความคิด (Mind  Mapping) ของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้ังไว้  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ การเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพความคิด (Mind 
Mapping) กับวิธีการสอนหรือสื่ออื่น ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

2. ควรเพ่ิมแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพ
ความคิด (Mind Mapping)  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัย การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าศาสนาในอ าเภอระแงะ จังหวัด  นราธิวาส โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาสและ เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสจ านวน ๑๐ 

คน ท่ีได้มาจาก การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

 ผลการวิจัย จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้น าศาสนาได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพความเป็น  ผู้น าเป็นส าคัญ ผู้น า

ศาสนาจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอด ผู้น าศาสนามีความส าคัญกับชุมชน โดยจะมี ศักยภาพในแต่ละด้านที่มีความแตกต่าง

กันออกไป ด้านความรู้ของผู้น าศาสนา ด้านทักษะของผู้น าศาสนา ด้าน ทัศนคติของผู้น าศาสนา โดยผู้น าศาสนาทุกคนต้องมีและให้

ความส าคัญในทุกด้าน และผู้น าศาสนามีรูปแบบใน การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาในด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมมาเป็น

หลักในการพัฒนาศักยภาพ ของตัวเองและภายใต้การเป็นผู้น าของเขาน้ันคิดว่าในบันดาผู้น าศาสนาทุกคนต้องมีการสร้างการ

เปลี่ยนแปลง และมีส่วนในการสร้างความเป็นธรรม ด้วยเหตุเพราะสังคมปัจจุบันน้ีมีการเอารัฐเอาเปรียบกันมีมากข้ึน โดย  ส่วนตัว

ของเขาน้ันจะมีรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพของเขา คือ การมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะพัฒนาศักยภาพ คือการเอาหลักค าสอนของ

ศาสนาอิสลามมาเป็นแนวพัฒนาตัวเอง 

ค าส าคัญ : ศาสนา, ผู้น า, ศักยภาพ 

Abstract 

 Research study Development of leadership potential of religious leaders in Rangae District, Narathiwat Province 
with the objectives To study the potential of Islamic leadership in Rangae District, Narathiwat Province and to study the 
model of developing Islamic Leadership Potential in Rangae District. Narathiwat Province is a qualitative research The tool 
used for data collection was an interview form. Data was collected by interviewing groups of Islamic religious leaders in 
Ra-nge District. Narathiwat Province, 10 people were obtained from a specific sampling 
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 The research findings from the interview revealed that religious leaders have given importance to the 
development of the potential of being Leadership is important Religious leaders must constantly develop their potential. 
Religious leaders are important to the community, each having different potential in each area. Knowledge of religious 
leaders skills of religious leaders; attitudes of religious leaders Every religious leader must have and give importance to 
every aspect. and religious leaders have a pattern in Because of today's society, the state has taken advantage of each 
other more. His personal style is to develop his potential, namely, morality and ethics to develop potential. Is to take 
the doctrine of Islam as a guide for self-development. 

Keywords: religion, leadership, potential 

บทน า 

 การพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาท้องถ่ิน โดยอาศัยผู้น าท้องถ่ินซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการ  เปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาท้องถ่ินเพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ผู้น าที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน  การพัฒนาที่ดีต้องมีความสามารถมี

คุณธรรม ยุติธรรม มีประสบการณ์ในการบริหารและการแก้ไขปัญหา เข้าใจปัญหา รู้ปัญหา เข้าใจภูมิปัญญาท่ีแท้จริงของท้องถ่ิน

น้ัน ๆ สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนตามความ ต้องการของประชาชน ผู้น าจึงมีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาและบริหาร

ท้องถ่ิน เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้ (สมเกียรติ ยมจินดา , 2551) ดังน้ัน ผู้น า

ควรได้รับการ พัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชน ดังที่ศิริพร เลิศย่ิงยศ (2560) ได้ ศึกษา

ศักยภาพผู้น าชุมชน อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้น าชุมชนต้องมีความต้ังใจ ช่วยเหลือ ท างานโปร่งใสและได้รับความ

ศรัทธาจากคนในชุมชน ส่วนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้น า ได้แก่ บุคลิกภาพ ความรู้ ทักษะ 

 ความเข็มแข็งของผู้น านับได้ว่ามีความส าคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างย่ิง เป็น กลไกในการขับเคลื่อน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน อันเน่ืองมาจากการ  เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ตลอดจนการเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน การจัดการทรัพยากร สุขภาพอนามัย ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี การพัฒนาคนในชุมชน การบริหาร จัดการชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ทั้งน้ีการพัฒนาศักยภาพของผู้น า สามารถที่จะน าเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในร่างกาย น ามาใช้ ให้เกิดประโยชน์

อย่างมีกระบวนการ มนุษย์เราเมื่อต้องการท างานบางอย่าง จ าเป็นต้องมีความรู้ในสิ่งน้ัน ๆ มี ความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะ

ท างานให้ดีท่ีสุด แต่มนุษย์เรามักจะท างานเพียงล าพัง เปรียบเสมือนการ มองเหรียญด้านเดียว หากมนุษย์เราได้มีการท างานร่วมกับ

บุคคลอื่น ก็จะเกิดมุมมองที่ต่างกัน เมื่อได้ท างาน ร่วมกันแล้วก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานที่ท าให้มากที่สุด ท าให้มีมุมมอง

ที่กว้างกว่าเดิม มีการจัดท า ข้อมูล จัดเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูลอย่างมีระบบ ผลสุดท้ายงานที่ท าก็จะเกิดประโยชน์อย่าง

สูงสุด (ครู แต้ว,2558) 

 จากความเป็นมาและความส าคัญ ศักยภาพความเป็นผู้น าของผู้น าศาสนาอิสลามมีความส าคัญในการ  ท างานอย่าง

โปร่งใสและได้รับความศรัทธาจากคนในชุมชน ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับศักยภาพความเป็น ผู้น าของผู้น าศาสนา และน ามา

พัฒนาภาวะผู้น าให้เป็นผู้น าศาสนาที่ประเสริฐ โดยน ารูปแบบการพัฒนา  ศักยภาพของผู้น าศาสนามาเป็นหลักในการด ารงชีวิต 
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ดังน้ันศักยภาพความเป็นผู้น าจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะ แนะวิถีทางการพัฒนาผู้น าศาสนา ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับผู้ที่สนใจประเด็นการศึกษาศักยภาพของผู้น าศาสนาสามารถที่จะพัฒนาผู้น าศาสนาได้และผู้น าศาสนา

จะต้องมีการพัฒนาความเข้าใจและทักษะทางสังคมอยู่ตลอด 

วัตถุประสงค์ 

 1 เพ่ือศึกษาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

 2 เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ จังหวัด 

 

  

ขั้นตอนการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)โดยการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informant) เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย

ตามล าดับ 5 ข้ันตอน ดังน้ี  

  1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  2.การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  4.การวิเคราะห์ข้อมูล  
  5.การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มผูน้ าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จ านวน ๑๐ คน  

 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วย กลุ่มผู้น าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 
๖ คน และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาสจ านวน ๔ คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจง 

 2.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ การสัมภาษณ์ที่เป็นทางการกับกลุ่มผู้รู้ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ที่เกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า และรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าศาสนา อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้ค้นคว้าอิสระสร้างข้ึน โดยได้ด าเนินการตามล าดับ 
ดังน้ีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าศาสนาอ าเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส  
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 1.ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต าราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า ของกลุ่มผู้น าศาสนาอิสลาม 
ในอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

 2.ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของค าถามในการวิจัยให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและ ความส าคัญของการวิจัย โดย
ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

 3.ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างและน าให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์  

 4.ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งทีมเก็บข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 - 2 คน และจัดทีมกระจายพ้ืนที่ ใน การเก็บสอบถามให้
ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ในอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ประมาณ 2 วัน 

  5.น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไป วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจัย 

 3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี ลักษณะของเครื่องมือใน
การศึกษา 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าศาสนา ลักษณะ  แบบสัมภาษณ์ 
เป็นค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าศาสนา  

 1.ท่านมีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของท่านอย่างไร  

 2.ท่านใช้รูปแบบการพัฒนาศักยความเป็นผู้น าของท่านอย่างไร  

 3.ท่านคิดว่าอ านาจของความเป็นผู้น าศาสนาของท่านสามารถท าให้ผู้คนประพฤติในแนวทางศาสนา ได้หรือไม ่

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 4.การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามีล าดับข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังน้ี  

 1. ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยน าค าสัมภาษณ์จากผู้ถูกสัมภาษณ์มา เปรียบเทียบ  ความเหมือนและ
ความต่างของแต่ละบุคคล และจัดล าดับความส าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล  

 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกันอย่าง เป็นระบบและน าไปสู่
การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความส าคัญของข้อมูลได้ ชัดเจนย่ิงข้ึน เพ่ือสะดวก ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะ
ไม่ใช้ข้อมูล ตัวเลข แต่จะเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีมี “รายละเอียด” และ “ลึก” และมีการอ้างถึงโดยตรงเก่ียวกับ ท่ีมาของข้อมูลไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าหรือข้อมูล ทางเอกสาร 
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 ดังน้ัน ข้อมูลเชิ งคุณภาพที่ ได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์  (Interview Research)และ ข้อมูลจาก เอกสารต่าง ๆ 
(Document Research)จะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ในแง่ ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผล
ซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการพรรณนาน าไปสู่ ค าตอบในการศึกษาและสรุปตามหลักวิชาการประกอบการเขียนรายงาน 
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้น าและรูปแบบ ที่มีความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น าของกลุ่มผู้น าศาสนาและเข้าใจถึง
การที่น า รูปแบบมาปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าให้บรรลุผล 

 

 5.การตรวจสอบข้อมูล  

 หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพ่ือตรวจสอบ
ว่าข้อมูลที่ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือหรือไม่ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้เป็น ข้อมูลที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ประมวลวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป ทั้งน้ีการตรวจสอบ ข้อมูลแบบสามเส้า แบ่งเป็น 

 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพ่ือพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ ได้มาน้ันถูกต้อง หรือไม่ ซึ่งได้
ด าเนินการส ารวจข้อมูลโดยการมอบแบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบาย รายละเอียดให้กับกลุ่ม ตัวอย่าง รวมทั้งการสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มาน้ันถูกต้องตรงกัน หรือไม่  

 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) เป็นการ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและน ามาประมวลผลรวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ  กลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบกับข้อมูลที่
ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง ต่าง ๆ กันว่าข้อมูลที่ได้มาใน แต่ละวิธีการน้ันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่ง
การ ตรวจสอบขอ้มูลด้วยวิธีการน้ีจะท าให้ได้ข้อมูลที่ มีคุณภาพ ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ส าหรับการประมวล ผลและวิเคราะห์ต่อไป 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส น้ัน
เป็นการท าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีพรรณนาเชิงเน้ือหาเพ่ือมาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล จากผู้สัมภาษณ์ เพ่ือให้เห็นถึงการพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าศาสนาอิสลามในอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รวมไปถึงการน ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้น าศาสนา สามารถสรุปผลการการสัมภาษณ์ เป็น ๓ ตอน จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง 
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นตรงกันในประเด็นค าถามการ สัมภาษณ์ ดังน้ี  

 4.1 ศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาอิสลาม จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้น าศาสนาได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้น าเป็นส าคัญ ผู้น าศาสนาจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอด ผู้น าศาสนามีความส าคัญกับชุมชน โดยจะมี
ศักยภาพในแต่ ละด้านที่มีความแตกต่างกันออกไป  

 ด้านความรู้ของผู้น าศาสนา ผู้น าศาสนาต้องมีความรู้เก่ียวกับศาสนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือที่จะน าไปสู่ การพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้น าศาสนาพร้อมให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้น าศาสนา และความรู้ความ  เข้าใจทางศาสนาสามารถที่จะท าให้ผู้น า
ศาสนามีศักยภาพที่เพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือน าความรู้ไปบอกกล่าว เผยแพร่ ชักน า ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ตามหลักศาสนาให้กับ
ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามให้มีความรู้และ อยู่ในแนวทางอิสลามท่ีถูกต้องเพ่ือที่ประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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 ด้านทักษะของผู้น าศาสนา ผู้น าศาสนาต้องมีทักษะในการสื่อสารทางศาสนาท่ีดี ท่ีสามารถเข้าถึง ประชาชนได้ ทักษะที่
จะน าการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าให้เป็นผู้น าท่ีมีทักษะและมีความกล้าท่ีจะแนะน า หรือชี้แนะให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักของ
ศาสนาและผู้น าศาสนาต้องมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือให้เห็นถึง ศักยภาพของความเป็นผู้น าและผู้น าศาสนาสามารถท าให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมท า กิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยผู้น าศาสนาต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองเกิดข้ึนจากการมีทักษะในการ
เอาชนะ สถานการณ์ที่เป็นอยู่โดยเชื่อว่าตนสามารถคุณค่าที่แท้จริงเข้าไปในสถานณ์น้ันได้ในการปรับปรุงความเชื่อมั่น ในตนเอง
ด้วยการนึกถึงสิ่งที่เราได้เคยท าส าเร็จมาแล้วในอดีต 

 ด้านทัศนคติของผู้น าศาสนา ผู้น าศาสนามีมุมมองในแง่ดีในการปฏิบัติงาน การให้เกียรติซึ่งกันและ กัน รวมไปถึงการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้ร่วมงาน ผู้น าศาสนาต้องเข้าใจถึงความต้องการของ  ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้น าศาสนาต้องปรับ
ทัศนคติของตนเพ่ือไม่ให้เกิดความไม่ไว้วางใจ อคติและความเกลียดชัง  เพราะจะน าไปสู่ผู้น าที่ไม่มีศักยภาพ ผู้น าศาสนาต้องปรับ
ทัศนคติให้เข้ากับผู้ร่วมงาน โดยผู้น าศาสนาต้องเป็น คนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีเรียนรู้ความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไป
พัฒนาให้มีศักยภาพความเป็นผู้น า ศาสนาท่ีดี ผู้น าศาสนาจ าเป็นต้องสร้างความรู้สึกที่สมดุลทั้งต่อโอกาสของความส าเร็จและต่อ
ปัญหาที่จะแก้ไข 

 รูปแบบในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาอิสลาม  

 จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้น าศาสนามีรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาในด้านการ  มีคุณธรรม
จริยธรรมมาเป็นหลักในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองและภายใต้การเป็นผู้น าของเขาน้ันคิดว่าใน  บันดาผู้น าศาสนาทุกคนต้องมี
การสร้างการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนในการสร้างความเป็นธรรม ด้วยเหตุเพราะ สังคมปัจจุบันน้ีมีการเอารัฐเอาเปรียบกันมีมากข้ึน 
โดยส่วนตัวของเขาน้ันจะมีรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพ ของเขา คือ การมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะพัฒนาศักยภาพคือการเอาหลัก
ค าสอนของศาสนาอิสลามมาเป็นแนว พัฒนาตัวเองและประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนในความดูแลของเขาเองและประชาชน
ภายนอกส่วน คุณธรรมจริยธรรมที่เขาใช้มาเป็นรูปแบบคือ มีการปฏิบัติงานที่ดีงามเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมซึ่ง  มี
พ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนาค่านิยม ทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ  การรู้จักไตร่ตรองว่า
อะไรควรท า ไม่ควรท าและอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมที่น ามาปฏิบัติจนเป็น  นิสัย เช่น การเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ 
และมีความรับผิดชอบ และน้ีคือรูปแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเห็น ว่าคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้มาตลอด น้ีสามารถที่จะใช้ได้จริง
และก็ท าให้เขาเองประสบผลส าเร็จ แล้วในการ ท างานรวมไปถึงการน าเอารูปแบบกิจกรรมและโครงการพัฒนา ซึ่งเขาเองก็ยังให้
ความส าคัญในกิจกรรมด้วย เพราะตนคิดว่าสามารถน าเอาเอารูปแบบที่อยู่ในกิจกรรมโครงการน้ันมาเป็นหลักหรือรูปแบบที่จะ
สามารถ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของตนให้มีการพัฒนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าอิสลาม  

 สิ่งแรกที่จะมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ต้องพัฒนาตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปพัฒนาคนในหมู่บ้าน ผู้น าศาสนาก่อนที่จะไป
เผยแพร่ในเรื่องศาสนาผู้น าศาสนาต้องไปศึกษาในเรื่องที่ตัวเองจะเอาน าความรู้ต่างๆ มาสอนในพ้ืนที่ ผู้น าต้องรู้จักในเรื่องศาสนาให้
มากก่อน แต่ถ้าในมุมมองไม่มีบุคคลใดที่จะมีความสมบูรณ์แบบ พร้อมทุกด้านที่จะมาเป็นผู้น าศาสนา และถึงแม้จะมีผู้คนในพ้ืนที่
รู้จักตนอย่างมากมาย แต่ก่อนที่มาเป็นผู้น า ศาสนา ผู้น าต้องรู้เรื่องว่าศาสนามีหลักค าสอนอะไร เพ่ือที่จะมีพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและจะไปพัฒนากับ ประชาชนในพ้ืนที่ของตน ผู้น าศาสนาไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ในบางเรื่อง ต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือ จากประชาชนในพ้ืนที่และผู้น าศาสนาจะเอา ความคิด ความรู้สึกหรือการกระท าของตนเองมาพัฒนาในพ้ืนที จะพัฒนา
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ไม่ได้ ผู้น าศาสนาต้องมีความรู้ความเข้าใจ ที่จะมาพัฒนาศักยภาพของตนและของประชาชนในพ้ืนที่  ผู้น าศสาสนาทุกคนก็ต้องมี
ข้อบกพร่องของตนเอาอยู่แล้ว แล้วผู้น าก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงศักยภาพหรือ การปฏิบัติในเรื่องของการท างาน แล้วผู้น าศาสนา
ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองในหลายทางเพ่ือจะได้พัฒนา ในการเรียนรู้ทางตรงด้วยตนเองและการเรียนรู้ทางอ้อนจากคนอื่นจะ
ได้รู้ว่าจุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองมี อะไรบ้างจะแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนหรือจากการผิดพลาดของตนมีอะไรบ้างเพ่ือจะได้มาพัฒนา
ศักยภาพความเป็น ผู้น าศาสนาจะมาพัฒนาตนเองและมาพัฒนาประชาชนในพ้ืนที่ ผู้น าศาสนาต้องเข้าฟังสัมมนาในเรื่องเก่ียวกับ 
ศาสนาและการอบรมเก่ียวกับศาสนามาปรับใช้และประยุกต์ใช้ได้การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาได้ด 

 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนา  

 จะต้องมีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาอิสลาม เพ่ือให้ผู้น าศาสนาอิสลามมี ความรู้ในแนวทาง
และการพัฒนากิจการของมัสยิดในพ้ืนที่ได้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้น าศาสนาและจะส่งผลให้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพ่ือให้สังคม
อิสลามเป็นสังคมที่สงบ สันติสุข ตามค าสอนของศาสนาอิสลาม  ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าถือมี
ความส าคัญที่จะท าให้ชุมชน จังหวัด หรือประเทศมีความเข้มแข็ง และหากผู้น าศาสนามีศักยภาพความเป็นผู้น า จะท าให้ประชาชน
ในชุมชนหรือใน พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้ประเทศ  

ได้รับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

สรุป 

 รูปแบบในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนา  

 จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้น าศาสนามีรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาในด้านการ  มีคุณธรรม

จริยธรรมมาเป็นหลักในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองและภายใต้การเป็นผู้น าของเขาน้ันคิดว่าใน บรรดาผู้น าศาสนาทุกคนต้องมี

การสร้างการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนในการสร้างความเป็นธรรม ด้วยเหตุเพราะ สังคมปัจจุบันน้ีมีการเอารัดเอาเปรียบกันมีมากข้ึน 

โดยส่วนตัวของเขาน้ันจะมีรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพ ของเขา คือ การมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะพัฒนาศักยภาพคือการเอาหลัก

ค าสอนของศาสนาอิสลามมาเป็นแนว พัฒนาตัวเอง มีการปฏิบัติงานที่ดีงามเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมซึ่งมีพ้ืนฐานมา

จากหลักศีลธรรม ทางศาสนาค่านิยม ทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพการรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควร ท า 

ไม่ควรท าและอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมที่น ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่ น การเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ และมีความ

รับผิดชอบ และน้ีคือรูปแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้มา ตลอด น้ีสามารถที่จะใช้ได้จริงและก็ท าให้

เขาเองประสบผลส าเร็จ แล้วในการท างานรวมไปถึงการน าเอา รูปแบบกิจกรรมและโครงการพัฒนา ซึ่งเขาเองก็ยังให้ความส าคัญ

ในกิจกรรมด้วยเพราะตนคิดว่าสามารถ น าเอาเอารูปแบบที่อยู่ในกิจกรรมโครงการน้ันมาเป็นหลักหรือรูปแบบที่จะสามารถพัฒนา

ศักยภาพความเป็น ผู้น าของตนให้มีการพัฒนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้น าท้องถ่ินกับการ

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ศึกษาคุณลักษณะที่ดีของผู้น าท้องถ่ินกับการสร้างค่านิยมและกระบวนทัศน์

ใหม่ในการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ชุมชนกับรูปแบบของ
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การ เรียนรู้ของผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น าท้องถ่ิน  และผู้น าชุมชน

จ านวน 75 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 6 แห่ง คือ องค์การ บริหารส่วนต าบลแม่ทา เทศบาล

ต าบลบ้านกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่ว น  ต าบลกี้ดช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลยุหว่า ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่ดีของผู้น าท้องถ่ิน ประกอบไปด้วย  

 1) เป็นคนดีมีศีลธรรม มีศรัทธาในศาสนาและเชื่อมั่นในหลักจริยธรรม  

 2) ด าเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  

 3) มีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 

  4) ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและการตัดสินใจ  

 5) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน 

 การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า 

  ผู้น าศาสนาไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ในบางเรื่อง ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากประชาชนใน พ้ืนที่และผู้น าศาสนา

จะเอา ความคิด ความรู้สึกหรือการกระท าของตนเองมาพัฒนาในพ้ืนที จะพัฒนาไม่ได้ ผู้น าศาสนาต้องมีความรู้ความเข้าใจ ท่ีจะมา

พัฒนาศักยภาพของตนและของประชาชนในพ้ืนที่ ผู้น าศสาสนา ทุกคนก็ต้องมีข้อบกพร่องของตนเอาอยู่แล้ว แล้วผู้น าก็ควรจะต้อง

มีการปรับปรุงศักยภาพหรือการปฏิบัติใน เรื่องของการท างาน แล้วผู้น าศาสนาต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองในหลายทางเพ่ือจะ

ได้พัฒนาในการเรียนรู้ ทางตรงด้วยตนเองและการเรียนรู้ทางอ้อมจากคนอื่นจะได้รู้ว่าจุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองมีอะไรบ้างจะ 

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนหรือจากการผิดพลาดของตนมีอะไรบ้างเพ่ือจะได้มาพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนา  จะมาพัฒนาตนเอง

และมาพัฒนาประชาชนในพ้ืนที่ ผู้น าศาสนาต้องเข้าฟังสัมมนาในเรื่องเก่ียวกับศาสนาและ การอบรมเก่ียวกับศาสนา มาปรับใช้และ

ประยุกต์ใช้ได้การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนาได้ดี 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า  ศาสนาเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วโดยในระยะแรกเกิดจาก

ความกลัวสิ่งต่าง ๆ ที่ล้อมรอบตัวเป็นการเกรง  กลัวปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น ้าท่วม 

แผ่นดินไหว พระอาทิตย์ พระจันทร์ มนุษย์จึงต้องพยายามกราบไหวบูชา เพ่ือขอความเมตตาคุมครองป้องกันให้ปลอดภัยและ

บรรดาน ให้มนุษย์ได้สิ่งที่หวังไว้ มนุษย์จึงพากันเคารพด้วยความเกรงกลัวด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิส าหรับชีวิต  ตนและ

ส่วนรวม ศาสนาได้มีวิวัฒนาการมาตามล าดับจนถึงระยะหน่ึงที่มนุษย์เริ่มได้คิดว่าน่าจะมีสิ่งอื่นนอกเหนือจาก  อิทธิพลของสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิที่จะท าให้มนุษย์รอดพ้นจากความทุกข์ได้จึงมีผู้ปัญญาคิดหาหนทางหรือแนวทางอัน  ได้แก่ การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ทางศาสนาเพ่ือให้ชีวิตรอดพ้นจากความทุกข์และพบกับความสุขได้ใน ลักษณะดังน้ีก็คือ การเกิดศาสดาของศาสนาต่าง ๆ ข้ึน

ศาสดาหล่าวน้ีได้สอนให้มนุษย์ยึดถือพระธรรมเป็นหลัก  ปฏิบัติเพ่ือให้รอดพ้นจากความทุกข์และพบกับความสุขที่ปรารถนาโดย

ศาสดาเหล่าอาจจะเป็นผู้คิดค้นหลักค าสอนข้ึนเอง 
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 มาลี จุฑา (2560 : 10) กล่าวว่าผู้น า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าในหน่วยงานโดย  ได้รับการแต่งต้ัง 

เลือกต้ัง หรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าและเป็นบุคลากรที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้อื่น ใน การที่ชักจูงใจให้บุคคลปฏิบัติตามค าสั่ง  

 วัชรินทร์ พงษ์พันธ์ุอัศดร (2559 : 20) กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่แสดงพฤติกรรมในการจูงใจ ท าในสิ่งที่เขาต้องการ 

โดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง  

 เสนาะ ติเยาว์ (2559: 5-6) กล่าวว่า ภาวะผู้น า เกิดข้ึนได้จากการพัฒนาบุคคลไม่ใช่เกิดจาก คุณสมบัติส่วนตัว คือ เกิด

จากพฤติกรรมของผู้น าเอง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเป็นผู้น าคือความสัมพันธ์ ระหว่างผู้น ากับผู้อื่น หรือในแง่ของการบริหาร คือ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บัญชา  

เฮอร์เซย์ และบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard, 2019:69 อ้างถึงใน ประเสริฐสมพงษ์ธรรม , 2559: 45) ให้

ความหมายว่า ภาวะผู้น า คือกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคลที่พยายามให้บรรลุ เป้าหมายในสถานการณ์หน่ึง 

สุรีย์ภรณ์ ทรรศนียากร (2561 : 30)กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกในการ  ใช้อ านาจหน้าท่ีหรือ

อิทธิพลที่มีอยู่ต่อผู้ร่วมงานในสถานการณ์ต่างๆโดยการจูงใจผู้ร่วมงานให้เกิดแรงจูงใจ  ภายในเพ่ือให้ผู้ร่วมงานพึงพอใจให้ความ

ร่วมมือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจและใช้ความพยายามของตนใน  การปฏิบัติงานโดยทุ่มเทก าลังความคิด ก าลังกายความรู้

ความสามารถในการช่วยกันแก้ปัญหาเพ่ือให้การ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การดา จันทร์แย้ม (2560 : 128) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่ มีอยู่ในการชักน า หรือ

โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายขององค์กร 

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าศาสนา จะต้องมีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพความ

เป็นผู้น าศาสนาอิสลาม เพ่ือให้ผู้น าศาสนาอิสลามมี ความรู้ในแนวทางและการพัฒนากิจการของมัสยิดในพ้ืนที่ได้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ของผู้น าศาสนาและจะส่งผลให้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพ่ือให้สังคมอิสลามเป็นสังคมที่สงบ สันติสุข ตามค าสอนของศาสนาอิสลาม 

ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของกลุ่มผู้น าถือมีความส าคัญที่จะท าให้ชุมชน จังหวัด  หรือประเทศมีความเข้มแข็ง 

และหากผู้น าศาสนามีศักยภาพความเป็นผู้น า จะท าให้ประชาชนในชุมชนหรือใน  พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพท าให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน การที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้ประเทศ ได้รับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศักยภาพความเป็นผู้น า  

 (ดร.เกียรติชัย เวษฎาพันธ์ุ,๒๕๕๙) ได้ศึกษาเรื่องวิจัยการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการบริหาร  จัดการของ

ผู้น าชุมชน จังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  เรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์การ

วิจัย คือ 1. เพ่ือส ารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้น าชุมชนในการเตรียมความพร้อมด้านการ บริหาร จัดการของผู้น าชุมชน จังหวัด

ปทุมธานีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันของผู้บริหารกับสมรรถนะ การบริหาร

ของผู้น าชุมชนจังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่  ประชาคมอาเซียน 3 .วิเคราะห์ปัจจัยศักยภาพ และความสามารถ
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ด้านการบริหารจัดการ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ การบริหารของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการบริหาร จัดการของผู้น าชุมชน 

จังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานวิจัยเชิง  คุณภาพเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1. 

เพ่ือส ารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้น าชุมชนในการเตรียมความ พร้อมด้านการบริหารจัดการของผู้น าชุมชนจังหวัดปทุมธานี ในการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้บริหารกับสมรรถนะการบริหารของผู้น าชุมชน

จังหวัด ปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยศักยภาพและความสามารถ ด้านการ

บริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารของผู้น าชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ในการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชน ผลการวิจัย  ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มาจาก องค์กรสตรี รองลงมาคือ ป้องกันภัยส่วนพล เรือน และสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุ 41 -50 ปี การศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ระดับต ่ากว่าปริญญาตรีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า30,000 บาท ประสบการณ์

การท างานต ่ากว่า 5 ปี ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยรูปแบบการบริหารพบว่าการสนับสนุนระบบงาน ผู้น าให้ความส าคัญต่อ ระบบ

บริหารองค์ความรู้และวัฒนธรรมข้ามชาติตามล าดับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ผู้น าให้

ความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์์ 

 (ปรียา แก้วพิมล, ๒๕๖๐) ได้ศึกษาเรื่องบทเรียนรู้ผู้น าศาสนาเพ่ือพัฒนาสังคมชายแดนใต้เป็น งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องน้ี

มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือบรรยายประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาผู้น า  ศาสนาในกิจกรรมทัศนศึกษาสังคมพหุ

วัฒนธรรม ผลการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี (ร้อยละ 47.60) รองลงมาอายุ 50-60 ปี (ร้อยละ 23.80) เพศ

ชาย(ร้อยละ 90.48) มีภูมิล าาเนาอยู่ใน ๘ จังหวัดปัตตานี (ร้อยละ 38.10) รองลงมาจังหวัดยะลา (ร้อยละ 23.80) นับถือศาสนา

อิสลาม (ร้อยละ 51.10) ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 38.10) มีบทบาทด้านศาสนา (ร้อยละ 76.20) รองลงมาเป็นบทบาทด้าน การศึกษา 

(ร้อยละ 52.40) ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ (ร้อยละ 85.70) ส าเร็จ การศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ (ร้อยละ 14.30)ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัด ประสบการณ์กระทบต่อความรู้สึกของนักศึกษาผู้น าาศาสนาที่เข้า

ร่วมกิจกรรม ณ ขณะร่วมท าากิจกรรมใน พ้ืนที่ศึกษาดูงานและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันในระหว่างการเดินทาง ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมการสะท้อน คิดในการกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์สามารถช่วยให้เกิดกระบวนการใคร่ครวญเพ่ือการเรียนรู้ที่มี  

ความลึกซึ้งต่อโลกทัศน์ภายในและโลกทัศน์ภายนอกบุคคลสามารถน าามาใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้ใหญ่ได้ 

ข้อเสนอแนะ  

 1 ข้อเสนอแนะ ผู้น าศาสนาต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้มาก คือ ได้อ่าน ได้ฟัง ได้เห็น ได้ท ามาก คน ที่มี

วิสัยทัศน์และมุ่งมั่นน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติมักจะส าเร็จ ผู้น าศาสนาต้องเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนใน  ชุมชน และคนทั่วไป

เพราะความส าเร็จในการบริหารไม่ได้เกิดจากการท างานเพียงล าพังของผู้น าศาสนาแต่เกิด จากการที่คนในชุมชนให้การช่วยเหลือ

และสนับสนุน  
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 2 ข้อเสนอแนะวิจัยครั้งต่อไป ในอีกหลายรูปแบบไปใช้เพ่ือความเหมาะสมแต่ละบริบท หรือเพ่ือน ามาบูรณาการจนเกิด

ประโยชน์ สูงสุด ต่อผู้น าศาสนา สังคม และประเทศชาติควรท าการศึกษาวิจัยต่อไป ด้วยการพัฒนาองค์ประกอบของ  ภาวะผู้น า 

ทางความคิดสร้างสรรค์ โดยน่ิมเป็นรายด้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับทุกคน 
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การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารและการคิดขั้นสูงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนผานรายวิชาภาษาไทย                           
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The development of higher ordered thinking and communicative competence of high school students 

through the course of Thai Language for Careers in Digital Age 

พรชนก ย้ิมแยม1 

บทคัดยอ 

ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาจ าเปนตองสงเสริมใหผูเรียนมีความพรอมในดานการสื่อสาร การคิดข้ันสูง และมีคุณลักษณะ

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 น าไปสูการวิจัยครั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารและการคิดข้ันสูงของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนรายวิชาดังกลาว กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนราชินีบน จ านวน 17 คน 

ในปการศึกษา 2564 ด าเนินการวิจัยแบบ One - Shot Case Study ศึกษาคุณภาพของรายวิชาโดยใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ทดลองใช ประเมินระดับสมรรถนะการสื่อสาร และการคิดข้ันสูง วัดระดับเจตคติที่มีตอการเรียนรูของนักเรียนในรายวิชา วิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ยรอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังน้ี 1. รายวิชาที่พัฒนาน้ีมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะการสื่อสารและการคิดข้ันสูงของนักเรียมัธยมศึกษาตอนตน ในการสื่อสารและคิดข้ันสูง ผานกระบวนการเรียนรูตาม

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ และสรางสรรคผลงานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล น าเสนอผานสื่อสังคมออนไลน และการประเมิน

พฤติกรรมตามเกณฑระดับสมรรถนะการสื่อสาร และการคิดข้ันสูง 2. ผลการศึกษาคุณภาพของรายวิชา พบวา การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในรายวิชาสงผลใหนักเรียนมีสมรรถนะการการสื่อสารระดับดีเย่ียมและการคิดข้ันสูงระดับดีและนักเรียนมีเจตคติในระดับที่

ดีตอการจัดการเรียนรูของรายวิชา ในดานเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และความรูความสามารถของครู 

ค าส าคัญ: สมรรถนะการสื่อสาร, การคิดข้ันสูง 

 

Abstract 

In the 2 1 st century, education needs to encourage learners to be ready for communication 

competence. Higher Ordered thinking and have characteristics of learners in the 21st century leading to this 

research. The objective is to develop communication and thinking competences among junior high school 

students in the aforementioned course. The sample were 17 G9 students of Rajinibon School in A.D. 2021. A 

One-Shot Case Study was conducted to study the quality of the courses by having experts to examine, test, 

assess the level of communication competency and higher ordered thinking. The level of attitude towards 

learning of the students in the course was measured. The data were analyzed using statistical mean, 
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percentage and standard deviation. The research results are as follows: 1 . This developed course aims to 

develop communication competence and higher ordered thinking abilities of junior high school students in 

communication competence and higher ordered thinking through the learning process according to the 

qualitative research process and create works using digital technology presented through social media and 

behavioral assessment according to communication competency criteria. and advanced thinking. 2 .  The 

results of the study on the quality of the course showed that the learning activities in the course resulted in 

the students having excellent communication skills and good advanced thinking and the students had a good 

attitude towards the learning management of the course in technology management and knowledge and 

skills of teachers. 

Keywords: Communicative Competence, high school students 

 

บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาจ าเปนตองสงเสริมใหผูเรียนมีความพรอมในดานการสื่อสาร การคิดข้ันสูง และมีคุณลักษณะ

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดก าหนดวิสัยทัศน (Vision) ไววา คนไทยทุกคนไดรับ

การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และก าหนดเปาหมายดานผูเรียนที่มุงพัฒนาใหผเูรียนทุกดนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) คือ 3Rs การอานออก การเขียนไดและการคิดเลขเปน และ8Cs ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและ

ทักษะในการแกปญหา ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือ การท างานเปนทีม มี

ภาวะผูน า ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รวมถึงการมีทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรูซึ่งการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่โลกและผูคนตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็ว พลิกผันอยางรุนแรง ท าใหผูเรียนในยุคใหมจึงจ าเปนตองมีทักษะสูงในการเรียนรู และมีสมรรถนะ (ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2550) 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีลักษณะส าคัญ คือเปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่จ าเปนตองใชใน

การด ารงชีวิต โดยมีการก าหนดสมรรถนะหลักที่เหมาะสมแตละชวงชั้น ใหครูผูสอนน าไปใชเปนหลักในการก าหนดจุดประสงและ

สาระการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล เปนหลักสูตรที่ใหความส าคัญกับพฤติกรรมการกระท า การ

ปฏิบัติของผูเรียน มิใชที่การรูหรือมีความรูเพียงเทาน้ัน แตผูเรียนตองสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ เจตคติ คานิยม และ

คุณลักษณะตาง ๆ ในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เปนหลักสูตรที่ใชผลลัพธ น าสูจุดมุงหมายการเรียนรู ไมใช

หลักสูตร น าสูผลลัพธ และเปนหลักสูตรที่ใหผุเรียนเปนศูนยกลางและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของผูเรียน ครู และ

สังคม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) กลาวโดยสรุปคือ การจัดการเรียนรูในปจจุบันที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนจึง

จ าเปนตองจัดการศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเรียน การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ วัดและประเมินผลโดย
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เปนการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ ความถนัด และมีความกาวหนาไปตาม

ความสามารถ ทั้งน้ี ความรู ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ ที่เกิดข้ึนของผูเรียนจากการเรียนรูตองสามารถพัฒนาน าไปประยุกตใช

ในการท างาน และสถานการณจริงของชีวิตซึ่งเปนการแสดงออกถึงความสามารถของผูเรียน 

รายงานพฤติกรรมผูบริโภคดาน Digital และ Social Media (2564) Global Digital Report ของ We Are Social และ

Hootsuite แพลตฟอรมดานการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลนที่ส ารวจขอมูลและพฤติกรรมการใชงานดิจิทัลของผูคนทั่วโลก  

พบวา ต้ังแตเดือนกรกฎาคม ป 2564 คนไทยจ านวนรอยละ 69 ใชแพลตฟอรมออนไลน เห็นไดวา การเขาถึงเทคโนโลยีและการใช

สื่อสังคมออนไลนเปนปจจัยหน่ึงที่เขามามีบทบาทตอผูคน เพราะเปนแหลงขอมูลที่เขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว และมีความหลากหลาย

จากขอมูลสะทอนใหเห็นวาเชนเดียวกันผูเรียนในยุคปจจุบันมีความจ าเปนที่ตองใชเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือการเรียนรูใหเทาทัน

เทคโนโลยีเพราะเปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่ส าคัญตอการเรียนรูดังน้ันการสื่อสารสารสนเทศ การพิจารณาเน้ือหา รวมถึงการสรางสรรค

เพ่ือเผยแพรขอมูลในการใชเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะของการสื่อสารและการคิดข้ัน

สูงซึ่งเปนสวนส าคัญในการน าทักษะไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีคุณภาพ 

กรอบสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 10 สมรรถนะหลัก ไดแก ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                

คณิตศาสตรในชีวิตประจ าวัน การสืบสอบทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะชีวิตและความ

เจริญแหงตน ทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม การรูเทาทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล การ

ท างานแบบรวมพลังเปนทีม และมีภาวะผูน า และการเปนพลเมืองต่ืนรูที่มีส านึกสากลทั้ง 10 สมรรถนะน้ีจะท าใหเด็กไทยมี

คุณสมบัติเปนคนไทยฉลาดรู อยูดีมีสุข มีความสามรถสูง และใสใจสังคม (ทิศนา แขมมณี, 2562) รายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพ

ในยุคดิจิทัลเปนรายวิชาเพ่ิมเติมสงเสริมสมรรถนะหลักของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนราชินีบน เปนรายวิชาที่เนนสงเสริมสมรรถนะหลักของผูเรียน คนไทยฉลาดรู ดานภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร คนไทยอยูดีมีสุข ทักษะชีวิตและความเจริญแหงตน คนไทยสามารถสูง ทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ การรูเทา 

ทันสื่อสารสารสนเทศและดิจิทัล และพลเมืองไทยใสใจสังคม การท างานแบบรวมมือรวมพลังแบบเปนทีม และภาวะผูน า โดย

รายวิชาไดจัดการเรียนการสอนใหมีลักษณะส าคัญที่มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน และผูเรียนสามารถเกิดการ

เรียนรู สรางองคความรู และสามารถประยุกตใชในชีวิตจริงได 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารและการคิดข้ันสูงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพของรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัล 
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ขั้นตอนการวิจัย 

รูปแบบของการวิจัย เปนกรณีศึกษาเชิงทดลองข้ันตน (pre - experimental) แบบ one – shot case study คือ

ทดลองใชผานรายวิชาท่ีพัฒนาข้ึนกับกลุมตัวอยาง ศึกษาผลหลังการทดลองโดยไมมีการทดสอบกอนการเรียนและไมมีกลุมควบคุม 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปนนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนราชินีบน จ านวน 613 คนกลุ

มตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จ านวน คนที่เรียนรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัล ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2564 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

(1) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก ประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุค

ดิจิทัล ไดรับการพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและเชิงโครงสราง ผูวิจัยปรับปรุงรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรูตามข

อเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 3 ทานกอนการน าทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

(2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 

2.1 แบบประเมินสมรรถนะการสื่อสาร จ านวน 1 ฉบับ ตามสมรรถนะยอย 2 ดาน คือ (1) ดานเน้ือหาในการ สื่อสารอย

างสรางสรรค(2) ดานการสื่อสารและเผยแพรในสื่อสังคมออนไลน เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ที่มีรายการค าถามตาม

องคประกอบของสมรรถนะ เพ่ือน าไปใชในการประเมินสมรรถนะการสื่อสารของนักเรียนแล้วประเมินระดับสมรรถนะตามเกณฑที่

ก าหนด 

  2.2 แบบประเมินการคิดข้ันสูง ประกอบดวย หัวขอค าถามในประเด็นที่แสดงสมรรถนะการคิดข้ันสูงของนักเรียนเป็น

แบบอัตนัยจ านวน 5 ค าถาม และน าไปใชกับนักเรียนในการวัดการคิดข้ันสูง 4 ข้ันตอน ต้ังแตระบุประเด็นค าถามรวบรวมขอมูล

สารสนเทศ วิเคราะหมิติสัมพันธของการคิดข้ันสูงและลงขอสรุปอยางมีเหตุผล เพ่ือสะทอนผลระดับการคิดข้ันสูงตามเกณฑการ

ตรวจใหคะแนนที่ผูวิจัยก าหนดข้ึน แลวประเมินระดับการคิดข้ันสูงตามเกณฑที่ก าหนด 

2.3 แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูรายวิชาท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวยขอค าถามที่วัดระดับเจตคติ 5 ระดับ 

ของนักเรียนตามองคประกอบ 4 ดาน คือ การจัดการเรียนรูของรายวิชา ในดานเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และความรู

ความสามารถของครูเครื่องมือทั้ง 3 ฉบับ ไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาตาม

สูตรการหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item – objective congruence หรือ IOC) และปรับปรุงตามค าแนะน าของ                

ผูเชี่ยวชาญกอนน าไปทดลองใช แบบประเมินในขอ 2.1 ตรวจสอบความเท่ียงระหวางผูประมินตามสูตรของ Kendall สวนแบบ

ประเมินในขอ 2.2 และแบบวัดเจตคติในขอ 2.3 ตรวจสอบความเที่ยงโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach  

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เกิดข้ึนหลังจัดการเรียนรูในรายวิชาน้ีเสร็จสิ้นดังน้ี 
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(1) ใชแบบประเมินสมรรถนะการสื่อสาร ตรวจใหคะแนนดานเน้ือหาในการสื่อสารอยางสรางสรรค วิเคราะห หาคา

เฉลี่ยรอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวประเมินตามเกณฑระดับสมรรถนะ 

 (2) ใชแบบประเมินการคิดข้ันสูง เก็บรวบรวมขอมูลจากหัวขอค าถามในประเด็นที่แสดงสมรรถนะการคิดข้ันสูงของ

นักเรียน แบบอัตนัยจ านวน 5 ค าถาม ระหวางการจัดการเรียนรู วิเคราะหหาคาเฉลี่ยรอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลว 

ประเมินตามเกณฑที่ก าหนด 

 (3) ใชแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูในรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน วิเคราะหหาคาเฉลี่ย                

รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวประเมินตามเกณฑที่ก าหนดการศึกษาคุณภาพรายวิชา ในการวิจัยเบื้องตนน้ี ท าโดยการ

ปรึกษาผูเชียวชาญและประชุมรวมกันระหวางผูวิจัยกับครูในกลุมสาระภาษาไทย เพ่ือพิจารณาผลการน ารายวิชาภาษาไทยส าหรับ

อาชีพในยุคดิจิทัลไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และอภิปรายรวมกันเพ่ือสรุปและอภิปราย

คุณภาพรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัลที่พัฒนาข้ึน ปญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงพัฒนารายวิชา                                  

อยางตอเน่ือง 

 

ผลการศึกษา 

รายวิชาการภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัล เปนรายวิชาท่ีพัฒนาข้ึนเปนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะของกลุ

มสาระการเรียนรูภาษาไทย ในการพัฒนานักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

ใหมีการพัฒนาในดานความรู ความคิด ทักษะ คานิยมและเจตคติ ประกอบดวย 5 องคประกอบส าคัญ ดังน้ี 

  (1) จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนานักเรียนในดานตอไปน้ี 

1.1 สมรรถนะการสื่อสาร เปนความสามารถของนักเรียนในการต้ังประเด็นค าถาม แสวงหาค าตอบผานกระบวนการวิจัย

เชิงคุณภาพเพ่ือไดมาของค าตอบหรือขอมูลสารสนเทศ ในการที่จะสามารถสื่อสารเน้ือหาน าไปเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลนและ

สรางปฏิสัมพันธเพ่ือน าขอมูลที่ไดกลับมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของเน้ือหาที่สื่อสาร  

1.2 การคิดข้ันสูง เปนทักษะการคิดที่มีความซับซอน ในการแกปญหาตาง ๆ จะตองใชทักษะการคิดทั่วไปหลายทักษะ

ผสมผสานกันที่น ามาซึ่งค าตอบของปญหาในประเด็นที่สมเหตุสมผล เปนทักษะที่สงผลตอความสามารถในการรกระท า การตัดสิน

ใน การแกปญหาและการคิดสรางสรรค 

(2) เน้ือหาสาระ เปนการบูรณาการสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แบบสหวิทยาการ ( interdisciplinary integration) เขาสูประเด็นค าถามหรือ  

ปญหาตามความสนใจของนักเรียนโดยครอบคลุมเน้ือหาตามหลักการของวิชาโดยใชทักษะดานการอาน การเขียน การฟง การดู

และการพูด 
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(3) กระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพบูรณาการค าถาม (ทิศนา แขมมณี , 2559) เพ่ือ

พัฒนากระบวนการคิดข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนไปสูการคิดข้ันสูง โดยรวมกันวิเคราะหประเด็นค าถามวิจัยตามหลักการของการคิด

ข้ันสูง ดังน้ี 

ตารางที่ 1 กระบวนการเรียนรูของรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัล 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ตัวอย่างค าถามที่ใชในประเด็นแสดงสมรรถนะการคิดขั้นสูง 
(1) ระบุประเด็นค าถาม ความสามารถในการต้ังประเด็น 
ปญหาที่นักเรียนใชในการก าหนดประเด็นค าถามและหา 
ค าตอบที่เปนเน้ือหาหรือขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที ่
หลากหลายและมีความหมาย 

ค าถามท่ี 1 เพราะเหตุใด ท าไมและอยางไร 
- ประเด็นที่นักเรียนจึงคิดที่จะท าหรือประเด็นใดที่สนใจ 
- ประเด็น/เน้ือหาน้ีเปนประเด็นดานใด/ส าคัญอยางไร เพราะ 
เหตุใด 
- ค าตอบที่ไดจะเปนประโยชนอยางไร 
- ความไมชัดเจนในประเด็น/เน้ือหาน้ีอาจสงผลกระทบอยางไร 
เพราะเหตุใด 

(2) ออกแบบวางแผนการหาค าตอบ ข้ันที่นักเรียนวิเคราะห 
ประเด็นค าถาม เพ่ือศึกษาท่ีมาของแหลงขอมูลหรือ 
กระบวนการที่จะใชในการสืบคน ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยด าเนินการเปนข้ันตอนตามล าดับ 

ค าถามท่ี 2 ความรูและขอมูลตอเรื่องที่จะสรางสรรค 
- นักเรียนมีความรูเดิม/ความรูใหมอยางไรในประเด็นค าถามน้ี 
ค าถามท่ี 3 มีความพรอมในการด าเนินการใหเสร็จสิ้นได 
หรือไม 
- นักเรียนมีความสามารถในการสืบคนและหาค าตอบตอ 
ประเด็นค าถามน้ีไดหรือไม เพราะเหตุใด 
ค าถามท่ี 4 ชิ้นงานอะไรที่ตองท าและด าเนินการอยางไร 
- ขอมูลลักษณะใดสามารถตอบค าถามน้ีได 
- จะเก็บขอมูลดวยวิธีการใด 
- ล าดับข้ันของการด าเนินงานเปนแบบใด เพราะเหตุใด 
ค าถามท่ี 5 งานที่ท ามีความเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม 
- งานที่ท าจะส าเร็จทันก าหนดหรือไม เพราะเหตุใด 
ค าถามท่ี 6 เตรียมพรอมและจะท าอยางไรในการรับผลกระทบ 
- ปญหา อุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการท างาน 
น้ีคืออะไร และจะจัดการอยางไร 

(3) รวบรวมขอมูลสารสนเทศ ความสามารถในการไดมาของ 
ค าตอบที่สอดคลองกับประเด็น/ขอมูลที่ไดศึกษาคนควา 
นักเรียนใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดวย 
กระบวนการและวิธีการที่ถูกตอง 

ค าถามท่ี 7 ท างานอยางไรใหส าเร็จลุลวงตามเปาหมาย 
- นักเรียนใชวิธีการหรือเครื่องมือใดที่ชวยเก็บรวบรวมขอมูลให 
มีประสิทธิภาพ 
ค าถามท่ี 8 งานส าเร็จลุลวงตามเปาหมายหรือไม อยางไร 
- นักเรียนรูไดอยางไรวาขอมูลน้ันถูกตอง หรือพบขอบกพรอง 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ตัวอย่างค าถามที่ใชในประเด็นแสดงสมรรถนะการคิดขั้นสูง 

 อยางไร และจะจัดการอยางไร 

(4) วิเคราะหมิติสัมพันธของการคิดข้ันสูง เปนความสามารถ
ในการใชทักษะคิดข้ันสูงกับความสัมพันธระหวางขอมูลที่
ปรากฏกับขอสรุปของเรื่องทีศ่ึกษาคนควา 

ค าถามท่ี 7 ท างานอยางไรใหส าเร็จ 
- นักเรียนมีวิธีการหรือเครื่องใดที่ชวยเก็บรวบรวมขอมูลใหมี 
ประสิทธิภาพ 
ค าถามท่ี 8 งานส าเร็จหรือไม อยางไร 
- นักเรียนจะรูไดอยางไรวาขอมูลถูกตอง หรือมีจุดบกพรอง 
อยางไร และจะแกปญหาน้ีไดอยางไร 

(5) ลงขอสรุปอยางมีเหตุผล เปนความสามารถในการตอบ 
ค าถาม อธิบายความสอดคลองของขอมูล อภิปราย 
สมเหตุสมผล มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลหรือมีหลัก
ฐานอื่น ๆ สนับสนุน เพ่ือใหไดเปนค าตอบของประเด็น/
เน้ือหา 

ค าถามท่ี 9 นักเรียนไดเรียนรูสิ่งใดและสามารถน าไปใชได 
อยางไร 
- ไดเรียนรูสิ่งใดบางจากการหาค าตอบในครัง้น้ี 
- ค าตอบน้ีมีประโยชนอยางไร 
- ค าตอบน้ีน าไปสูการเปลี่ยนแปลงใดบางที่พบ 

 

(4) สื่อการเรียนการสอน เปนสื่อวีดิทัศนและสื่อดิจิทัลและใบงานในรูปแบบไฟลดิจิทัล ใชในการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลนตามแผนการจัดการเรียนรู และสถานการณจริงผานออนไลน นักเรียนจึงตองน าความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะอัน

พึงประสงคมาใชในการท างานหรือแกปญหาในสถานการณจริงผานออนไลนจนส าเร็จลุลวง ซึ่งสถานการณจริงผานออนไลนของ

รายวิชาน้ี เปนการก าหนดใหนักเรียนใชแพลตฟอรมในสื่อสังคมออนไลน เพ่ือใหนักเรียนไดสื่อสารผลงานที่เปนผูสรางสรรคเน้ือหา

(Content creator) ไดน าผลงานของตนเองตอสาธารณชน และมีการสื่อสารแสดงปฏสิัมพันธ (comment) แลกเปลี่ยนเรียนรูรวม

กันผานการแสดงความคิดเห็นตอผลงานของนักเรียน 

(5) การประเมินการเรียนรู แบงเปน 2 มิติ โดยใชเครื่องมือแตกตางกัน ดังน้ี 

  5.1 สมรรถนะการสื่อสาร ตรวจสอบหลังจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัล แบบประเมิน

สมรรถนะการสื่อสาร จ านวน 1 ฉบับ ตามสมรรถนะยอย 2 ดาน คือ (1) ดานเน้ือหาในการสื่อสารอยางสรางสรรค (2) ดานการ

สื่อสารและเผยแพรในสื่อสังคมออนไลน จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลงานของนักเรียนตามเกณฑระดับสมรรถนะที่

ก าหนด 

5.2 สมรรถนะการคิดข้ันสูง วัดผลการเรียนรูหลังจากการเรียนรูของนักเรียนเสร็จสิ้น โดยใชแบบวัดการคิดข้ันสูง ตรวจให

คะแนนแลวประเมินระดับการคิดตามเกณฑที่ก าหนดผลการศึกษาคุณภาพรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัล หลังจากการ

จัดการเรียนรูใหกลมุตัวอยางเสร็จสิ้น มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาคุณภาพของรายวิชา ดังน้ี 

 

 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                                            

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

121 
 

(1) สมรรถนะการสื่อสาร ผลการประเมินมีดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สมรรถนะการสื่อสาร 

 

ผลการประเมินสมรรถนะการสื่อสารในภาพรวม พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละคิดเปน 94.90 อยูในระดับดีเย่ียม เมื่อ

พิจารณาสมรรถนะการสื่อสารรายดาน พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละดานเน้ือหาในการสื่อสารอยางสรางสรรคคิดเปน 90.50 อยู

ในระดับดีเย่ียมและมีคาเฉลี่ยรอยละดานการสื่อสารและเผยแพรในสื่อสังคมออนไลนคิดเปน 95.90 อยูในระดับดีเย่ียมเชนเดียวกัน 

(2) สมรรถนะการคิดข้ันสูง ผลการประเมิน มีดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 สมรรถนะการคิดข้ันสูง 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะการคิดข้ันสูงในภาพรวม พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละคิดเปน 59.00 อยูในระดับผาน เมื่อ 

พิจารณาแยกองคประกอบ พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละดานการระบุประเด็นค าถาม การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ                         

การวิเคราะหมิติสัมพันธและการลงขอสรุปอยางมีเหตุผล คิดเปน 52.40 60.10 62.90 และ 54.90 อยูในระดับผานทั้งหมด

ตามล าดับ 
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(3) เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัล 
 

ตารางที่ 4  เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัล 

 

ผลการวัดเจตคติตอของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัลตามรูปแบบ พบวา นักเรียน

มีคาเฉลี่ยระดับเจตคติโดยรวมคิดเปน 3.35 อยูในระดับดี เมื่อพิจารณาแยกเปนประเด็น พบวานักเรียนมีคาเฉลี่ยระดับเจตคติตอ 

การตอการจัดการเรียนรูของรายวิชา การใชประโยชนจากเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และความรูความสามารถของครูคิดเปน

3.05 3.30 3.21 และ2.97 อยูในระดับดีถึงปานกลางตามล าดับ 

 

สรุป 

(1) การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร เปนความสามารถของนักเรียนในการต้ังประเด็นค าถาม แสวงหาค าตอบผาน  

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือไดมาของค าตอบหรือขอมูลสารสนเทศ ในการที่จะสามารถสื่อสารเน้ือหาน าไปเผยแพรผานสื่อ

สังคมออนไลนและสรางปฏิสัมพันธเพ่ือน าขอมูลที่ไดกลับมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของเน้ือหาที่สื่อสาร ผลการประเมินสมรรถนะ

การสื่อสารในภาพรวม พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละคิดเปน 94.00 อยูในระดับดีเย่ียม เมื่อพิจารณาสมรรถนะยอยรายดาน      

พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละดานเน้ือหาในการสื่อสารอยางสรางสรรค คิดเปน 90.50 อยูในระดับดีเย่ียม และมีคาเฉลี่ยรอยละ   

ดานการสื่อสารและเผยแพรในสื่อสังคมออนไลนคิดเปน 95.90 อยูในระดับดีเย่ียม 

(2) การคิดข้ันสูง เปนทักษะการคิดที่มีความซับซอน ในการแกปญหาตาง ๆ จะตองใชทักษะการคิดทั่วไปหลายทักษะ 

ผสมผสานกันที่น ามาซึ่งค าตอบของปญหาในประเด็นที่สมเหตุสมผล เปนทักษะที่สงผลตอความสามารถในการกระท า การตัดสินใน

การแกปญหาและการคิดสรางสรรคจากประเด็นค าถามโดยใชทักษะดานการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด บูรณาการ

สาระการเรียนรู ระหวางกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพสูการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูงของนักเรียน ผลการวิจัย

ครั้งน้ีอยูในเกณฑระดับผานเทาน้ัน 
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(3) คุณภาพการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูในรายวิชาภาษาไทยส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัลรายวิชาภาษาไทย

ส าหรับอาชีพในยุคดิจิทัล เปนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในการพัฒนานักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ใหมีการพัฒนาในดานความรู ความคิด ทักษะ คา

นิยมและเจตคติ จากประเด็นค าถามโดยใชทักษะดานการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูดบูรณาการสาระการเรียนรู 

ระหวางกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพสูการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารและการคิดข้ันสูงของนักเรียนโดยการสราง

ผลงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลน ดังภาพประกอบ 2 

 

การพิจารณาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูในรายวิชาน้ี พบวา เจตคติโดยรวมของนักเรียนอยูในระดับดี โดยเฉพาะ

ในดานการจัดการเรียนรูของรายวิชาดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการ ท้ังน้ีการจัดการเรียนรูในยุค               

ปจจุบันจ าเปนตองมีเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของเพราะเปนเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู ดังน้ัน การจัดการเรียนรูของหลักสูตรจึง

สามารถเชื่อมเขากับเทคโนโลยีดิจิทัลไดเปนอยางดี 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูสนใจสามารถน าแนวทางในรายวิชาน้ีไปประยุกตไดเพราะเปนรูปแบบของรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการไดกับทุกกลุม 

สาระการเรียนรทูั้งน้ีครูตองมุงพัฒนาตนเองและเรียนรูเพ่ือสรางองคความรู และเทาทันตอโลกยุคปจจุบันและเทคโนโลยีเพ่ือที่ครู 

จะสามารถเปนแรงบันดาลใจ รวมเรียนรูและพัฒนาไปพรอมกับนักเรียน                                   

2. อาจมีการประเมินทักษะดานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนและยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหดีย่ิงข้ึนเมื่อ

ไดผลคะแนนแลวน ามาวิเคราะหเพ่ืออธิบายการพัฒนาสมรรถนะดานน้ัน ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการวิจัย 
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การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล 
A study and development of a water management model of Ban Ton Tan Community 

ยัสมี บาการียา1                                                                                                                                                   
ฟาซีลา มิง                                                                                                                                                   
รอฮานี เซะ                                                                                                                                                   

รุสมาวาตี สาและ                                                                                                                                         
พรทิพย์ มานพค า  

ชนาธิป หวังวรวงศ์ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัยการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
(1)เพ่ือศึกษาการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล(2)เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล 
(3)เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาต้นแบบการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล โดยวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของป่าชุมชนบ้าน
ต้นตาลที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพ่ือสร้างให้เกิดความย่ังยืนในการใช้ทรัพยากรน ้าและทรัพยากรอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 2 กลุ่มได้แก่ คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านต้นตาล และประชาชนในพ้ืนที่ป่า
ชุมชนบ้านต้นตาล จ านวน 20 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบว่าป่าชุมชนบ้านต้นตาลได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง และทางป่าชุมชน
บ้านต้นตาลได้จัดโครงการสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ือกักเก็บน ้า และพัฒนาแหล่งน ้าที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการป้องกันน ้าท่วมและ
ป้องกันภัยแล้ง ซึ่งในช่วงฤดูแล้งชุมชนบ้านต้นตาลเกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน ้า อีกทั้งแหล่งน ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่
รองรับการใช้น ้าก็ยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น ้าของคนในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านต้นตาล ดังน้ันหากสามารถกักเก็บน ้า
ที่มีมากในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งที่ขาดแคลนน ้าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ 
 ดังน้ันการสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ือกักเก็บน ้าท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านต้นตาลมีน ้าใช้ตลอดทั้งปี และยังสามารถ
ท าให้ประชาชนมีน ้าใช้อย่างเพียงพอในการท าการเกษตร ปศุสัตว์ โดยการสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ือกักเก็บที่มีอยู่จากอ่างเก็บน ้า 
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูการเพาะปลูกและสามารถท าการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้น ้าท่ีมีจาก
ธรรมชาติโดยตรง นอกจากน้ียังมีน ้าใช้ในการท าการเพาะปลูกในหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี 
 
ค าส าคัญ : การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล 
 
Abstract 
 This research is a research study and development of a water management model of Ban Ton Tan 
Community Forest, with the following objectives: (1) To study the water management of Ban Ton Tan 
Community Forest (2) to study the success factors in water management of Ban Ton Tan Community Forest 
(3) to study the guidelines for developing a model for water management in Ban Ton Tan community forest 

 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 6160705004@pnu.ac.th 
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by analyzing the problems of the Ban Ton Tan community forest that will lead to a change and development 
of creatly a sustainability, A qualitative research was condneted from 20 of participants : a committee of Ban 
Ton Tan community and  people in the Ban Ton Tan community  
 From this research study It was found that the Ban Ton Tan Community Forest had a water shortage 
problem during  dry season. Ban Ton Tan Community Forest has organized a project to build check dams to 
store water and develop water resources that are useful in both flood prevention and drought prevention 
during  dry season. In addition, a small and large water sources that supporting water use are still insufficient 
to meet the needs of people in the Ban Ton Tan Community Forest, therefore, staing water during raining 
season can help alleviate the above problems. 
 Therefore, the construction of check dams to store water can be gnsured that people in the Ban Ton 
Tan community forest have sufficient water all year round.It can also provide people with sufficient water for 
farming and livestock by building a check dam to collect the existing water from the reservoir .Preventing 
water shortages in the growing season can effectively cultivate, using water that is directly available from 
nature. There is also water for cultivation in dry season as well. 
 
Keyword :     development of a water management model, Ban Ton Tan Community 
 
บทน า 

 พ้ืนฐานสังคมชนบทไทยชาวบ้านล้วนอาศัยพ่ึงพาป่าเพ่ือปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่ แหล่งอาหาร ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค และ
เครื่องนุ่งห่มที่มีความส าคัญต่อชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว นอกจากน้ีชาวบ้านยังได้พ่ึงพาน ้า ที่มีต้นธารจากป่าเพ่ือการเกษตร อาศัย
ผลผลิตจากป่าเป็นรายได้เสริม นอกเหนือจากการท าเกษตรกรรม อีกทั้งป่ายังเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อ ประเพณี ซึ่งเป็นรากฐาน
ความสัมพันธ์ของชุมชน บทบาทของป่าต่อความอยู่รอดของชุมชนจึงมีมาเน่ินนานและไม่สามารถแยกจากกันได้ ชุมชนพ้ืนเมืองหรือ
กลุ่มชนชาติพันธ์ุ และชุมชนท้องถ่ินแทบทุกแห่งมีวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติในการจัดการและดูแลรักษาป่า เช่นความเชื่อเรื่องผีที่
ดูแลป่า รักษาต้นน ้า แบบแผนการใช้ทรัพยากรจากป่าอย่างรู้คุณค่า และมีกุศโลบายในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าผ่านทาง
พิธีกรรมต่าง ๆ (สมหญิง สุนทรวงษ์,2011)  
 กระบวนการ (กรรมวิธี) จัดการน ้า ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการจัดหาและพัฒนาการจัดสรรและใช้ เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง 
ๆ รวมตลอดถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าให้คงอยู่และมีใช้อย่างยืนยาว รวมทั้งการ แก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน ้าท้ังด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้หมดไป…ซึ่งการจัดการน ้าน้ี เรามักกล่าวถึง กันเสมอ ว่าการจัดการน ้าต้องเป็น “การจัดการแบบบูรณา
การ” หรือไม่ก็ “การจัดการน ้าอย่างยั่งยืน” น้ัน มีหลักการอย่างไร สามารถอธิบายได้ว่า การจัดการน ้าอย่างใดอย่างหน่ึง หรือโดย
ด้านใดด้านหน่ึงแบบเอกเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยหลักแล้วจะต้องด าเนินการให้สอดผสมผสานแบบรวมเป็นอั นหน่ึงอัน
เดียวกันอย่าง ที่เรียกกันว่า “บูรณาการ” ด้วยหลายวิธีหลายเทคนิค และผู้คนในสังคมทุกชุมชนยอมรับ (ปราโมทย์ ไม้กลัด ,2014)  
 การจัดการทรัพยากรน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง ท าให้ประชาชนใน
พ้ืนที่กว่า 30 หลังคาเรือนที่อยู่ในบริเวณของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ไม่มีน ้าใช้ในการท าการเกษตร และอุปโภคบริโภค เน่ืองจาก
พ้ืนที่ตรงน้ันเป็นพ้ืนที่ดินเปรี้ยวท าให้น ้าใต้ดินไม่สามารถน ามาใช้ได้ อีกทั้งเพ่ือชะลอน ้าในยามน ้าป่าไหลหลาก เน่ืองจากทุกปีได้
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ประสบปัญหาอุทกภัย ท าให้พ้ืนที่บางส่วนเกิดน ้าท่วม จึงมีการจัดการสร้างฝายกักเก็บน ้าข้ึนที่ส่งผลให้เกิดความย่ังยืนในการใช้
ทรัพยากรน ้า (มะซี มะเกซง,2021) 
 จากปัญหาข้างต้น ถ้าองค์กร ชุมชน หรือคนในประเทศไทยไม่มีการจัดการปัญหาด้านทรัพยากรน ้าอาจจะเกิดปัญหาน้ี
เกิดข้ึนได้อีก เพราะฉะน้ันการจัดการน ้าป่าชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังน้ันทางคณะผู้จัดท้าวิจัยจึงได้
เลือกป่าชุมชนบ้านต้นตาล ต าบลจอเบาะ อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นอีกหน่ึงป่าชุมชนที่มีการจดทะเบียนเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ มีจุดเด่นในเรื่องการจัดการน ้าของป่าชุมชน ทั้งสามารถพัฒนาชุมชนไม่ ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน ้าส าหรับใช้ใน
การเกษตรกรรม และสามารถป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อีกด้วย การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการจัดการน ้า
ของป่าชุมชน โดยเลือกศึกษาป่าชุมชนบ้านต้นตาล เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการน ้าของป่าชุ มชน อัน
น าไปสู่การพัฒนาอันเป็นต้นแบบในการจัดการน ้าของป่าชุมชน เพ่ือความสมดุลและย่ังยืนของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า  
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล     
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาต้นแบบการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล  
 
แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการน ้า 
การพัฒนาที่มุ่งผลส าหรับคนส่วนใหญ่น้ันไม่อาจเกิดข้ึนหรือสืบทอดต่อไปได้หากปราศจากการบริหาร  จัดการเป็น

เป้าหมายของการพัฒนาการจัดการน ้าของป่าชุมชนเป็นการพัฒนาแนวคิด ให้ผู้น าป่าชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน ้าและ
การแก้ไขปัญหาของป่าชุมชน รู้จักวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่ตนเองเป็นอยู่ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อจ าเป็น ต้องเป็น
กระบวนการพัฒนาที่เป็นไปด้วยความสมัครใจปราศจากการบังคับผู้น าในการจัดการน ้าจะมีบทบาทหลักในการพัฒนาและ
พ่ึงตนเองได้ และผลแห่งการพัฒนาจะตกอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในป่าชุมชนน้ันเอง นักวิชาการหลายท่านได้
ให้แนวคิดเก่ียวกับการจัดการน ้าไว้หลากหลาย 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการน ้า 
 ทรัพยากรน ้ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ มากมาย อาทิ เช่น ดิน  ป่าไม้ สัตว์ เป็นต้น เราไม่
สามารถแยกการจัดการน ้าได้เพียงอย่างเดียว ดังน้ันภายในทรัพยากรน ้าจึงมีขอบเขตของการจัดการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในด้าน
การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน ้าการจัดสรรน ้าการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ การป้องกันมลพิษทางน ้า และการบ าบัดน ้าเสีย ซึ่ง
มีผลต่อการก าหนดนโยบาย และแนวทางในการด าเนินการจัดการทรัพยากรน ้าให้เกิดความย่ังยืนต่อไป ต้องอาศัยหลักการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผู้ให้แนวทางดังน้ี 
 CWRA (1997 อ้างถึงใน สถาบันด ารงราชานุภาพ, 2542) เป็นองค์กรจัดการทรัพยากรน ้าประเทศ แคนาดา ได้ใช้
หลักการจัดการทรัพยากรน ้าให้ประสบความส าเร็จ และเกิดความย่ังยืนว่าต้องค านึงถึงดุลยภาพของระบบนิเวศ  และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมกันของคนในสังคม มีองค์ประกอบ
การจัดการทรัพยากรน ้าดังน้ี 
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 1) การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างผสมผสาน โดยการเชื่อมโยงคุณภาพ และปริมาณน าเข้ากับการ จัดการทรัพยากร
ประเภทอื่น ๆ สร้างความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ สถาบันที่ด าเนินการสภาพ สังคม นิเวศวิทยา และการจัดการ
ทรัพยากรน ้าตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของแนวเขตลุ่มน ้า และน ้าใต้ดิน 
 2) สนับสนุนการอนุรักษ์  และคุ้มครองคุณภาพน ้า โดยตระหนักถึงคุณค่าของปริมาณน ้าที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 3) การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน ้า โดยน าเอาระบบการวางแผน ติดตามประเมินผลและการวิจัยมาใช้ น ้าเอาระบบ
ข้อมูลทุกด้านมาประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนให้มีการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมจาก สาธารณชน มีการน ากลยุทธ์การ
เจรจาต้อรอง และการไกล่เกลี่ยมาใช้เพ่ือหาฉันทามติ รวมทั้งสนับสนุนให้ สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส และให้
การศึกษากับประชาชน 
 Mitchell (1997 อ้างถึงสถาบันด ารงราชานุภาพ, 2542) ได้เสนอหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างผสมผสาน ต้องค านึงถึงระบบนิเวศ และความเชื่อมโยงของ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานอย่างผสมผสาน โดยผสมส านักงานกับองค์ประกอบของการจัดการ4 ประการคือความครอบคลุม ความเชื่อมโยง
กับระบบนิเวศ การก าหนดยุทธศาสตร์ และการประสานงาน 
 Ostrom (1990 อ้างถึงใน ชูศักด์ิ วิทยาภัค, 2538) ได้เสนอหลักการจัดการทรัพยากรน ้า ประการ ดังน้ี 
 1) การก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน (clearly defined boundaries) ประกอบด้วยขอบเขตทางกายภาพ ของพ้ืนที่ที่ได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน ้า และขอบเขตจ ากัดของผู้ใช้ทรัพยากรจากแหล่งน ้าหรือสมาชิกของชุมชน ซึ่งต้องระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิ
ใช้ทรัพยากรน ้าอย่างชัดเจน 
 2) กฎระเบียบเก่ียวกับการใช้ และดูแลรักษาทรัพยากรน ้าให้เหมาะสม (congruence) กับสภาพ ท้องถ่ิน ทั้งสภาพทาง
ชีวภาพของระบบทรัพยากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน  
 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ในการออกระเบียบ (collective - choicearrangement) สมาชิกชุมชน มีส่วนร่วม
ในการออกกฎระเบียบหรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบหรือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ  
 4) การสอดส่องติดตามผล (monitoring) สมาชิกในชุมชนทุกคน มีหน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมการ ใช้ทรัพยากรของ
คนในชุมชน อาจต้ังเป็นกลุ่มหรือองค์กร เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบการละเมิดกฎระเบียบ  
 5) การลงโทษแบบค่อยเป็นค่อยไป (graduated sanction) การลงโทษบุคคลที่กระท าความผิด อาจมีโทษต้ังแต่ชั้นเบา
ไปถึงโทษชั้นหนัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความร้ายแรงของการกระท าผิด  
 6) มีกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (conflict resolution mechanism) ในการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้ง ต้องมี
ผู้น าท าหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน หรือชุมชน เป็นอันดับแรก ถ้าไม่ส าเร็จอาจต้อง
อาศัยบุคคลที่สามหรืออาศัยอ านาจจากภายนอกท่ีเหนือกว่า เช่น เจ้าหน้าท่ีปกครองหรือต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย  
 7) มีการแทรกแซงสิทธิชุมชนน้อยที่สุด (minimal intervention) หมายความรวมถึงสิทธิชุมชน ใน บทบัญญัติ
กฎระเบียบและก่อต้ังองค์กรในการจัดการทรัพยากรน ้าให้มีการแทรกแซงอ านาจจากภายนอก ชุมชนน้อยที่สุด หรืออีกนัยหน่ึงคือ
รัฐให้การยอมรับสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน  
 8) มีสถาบันท้องถ่ิน ที่อยู่เหนือกว่าโครงสร้างสถาบัน (nested enterprises) หมายถึง การมีระเบียบ มีกฎกติกาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานระดับชาติ 
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 The DPA / ROCHE CONSOTIUM (2539 อ้างถึงใน สถาบันด ารงราชานุภาพ , 2542) ได้เสนอ หลักการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาทีย่ังยืน มีหลักการดังน้ี 
 1) หลักการทางนิเวศวิทยา (ecosystem approach) มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศไม่อาจแยก ออกจากกันได้ 
นอกจากน้ี ยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และปัจจัย
ทางด้านเทคนิควิชาการความสัมพันธ์ดังกล่าว ช่วยอธิบายผลที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้ง 
 2) การปฏิบัติอย่างย่ังยืน (sustainable action) ทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู่อย่างจ ากัดมีข้อจ ากัดใน การรองรับอยู่ระดับ
หน่ึง ดังน้ัน การที่จะด ารงให้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย่ังยืนมนุษย์จ าเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ และ
การจัดการที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความสมดุลให้เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติ และสอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 3) วิธีการแบบมีส่วนร่วม (participative approach) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องเปิดโอกาส ให้สาธารณชน
ทราบถึงการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการที่เปิดเผย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่ฉับไว ร่วมกันจัดท า
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน และประชาชนในพ้ืนที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 4) เน้นปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่  (people - oriented problem) การแก้ไขปัญหาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับ
ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่อย่างแท้จริง โดยการจัดท าแผน และแนวทางปฏิบัติอย่างผสมผสาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความเป็นจริงในท้องถ่ิน  
 5) การจัดการอย่างเหมาะสม (adaptive management) เป็นการตัดสินใจที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลที่  ถูกต้อง มีการ
ประสานงาน รับแนวความคิดใหม่ ๆ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับแผนได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
 6) ความเสมอภาค (equal emphasis) เป็นการให้ความส าคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยด้านวิชาการในการด าเนินงาน รวมถึงความแตกต่างระหว่าง เพศ ความเท่าเทียมในภูมิภาค และความ
แตกต่างในพ้ืนที่  
 7) มองการณ์ในอนาคต (future orientation) การด าเนินงานต้องมีการวางเป้าหมายระยะยาวใน อนาคต มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พ้ืนที่ด าเนินการและ
วิธีการปฏิบัติ 
 2. ทฤษฎีการจัดการน ้า 
 มิติการจัดการ : Thomas J. Peters ผลงานที่ยอดเย่ียม คือ Insearch of Excellence คุณสมบัติที่ท าให้องค์กรเป็นเลิศ 
8 ประการ 
  1. การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ (Bias for Action)  
  2. การมีความใกล้ชิดกับลูกค้า (Close to the Customer)  
  3. การ ให้ ค วาม อิ ส ระในการท า ง านและสร้ า งค วาม รู้ สึ ก เป็ น เจ้ าขอ งกิ จ ก าร  (Autonomy and 
Entrepreneurship)  
  4. การเพ่ิมผลผลิตโดยพนักงาน (Productivity Through People)  
  5. การติดตามงานอย่างใกล้ชิดและการใช้ค่านิยมเป็นแรงผลักดัน (Hands-on and Value Driven)  
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  6. การท าแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ (Stick to the Knitting)  
  7. การมีรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Simple Form and Lean Staff)  
 8. การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน (Simultaneous Loose tight Properties) 
 3. ทฤษฎีการจัดการ 
 เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ได้สรุปเป็นทฤษฎีว่า หากวันหน่ึงคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้คนจ านวน มาก ๆ ในการ
ท างานแล้วก็หัวใจของการจัดการเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายน้ัน มีองค์ประกอบด้วยกัน 5 ปัจจัย เรียกว่า POCCC มีดังน้ี  
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์ล่วงหน้าถึง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดข้ึนเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานใน
อนาคต  
 2. การจัดการองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องให้มี โครงสร้างของงาน ต่าง ๆ และ
อ านาจหน้าท่ี ทั้งน้ี เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผล
ส าเร็จได้  
 3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งกระท าให้
ส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน  
 4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงของทุกคนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน  
 5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปน้ันสามารถ
เข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้ล่วงหน้า 
 ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะพร้อมความสามารถทางร่างกาย จิตใจ ไหวพริบ การศึกษาหาความรู้ เทคนิคในการท างาน 
และประสบการณ์ต่าง ๆ Fayol แยกแยะให้เห็นว่าคุณสมบัติทางด้านเทคนิควิธีการท างานน้ันส าคัญที่สุดในระดับคนงานธรรมดา 
แต่ส าหรับระดับสูงข้ึนไปกว่าน้ันความสามารถทางด้านบริหารจะเพ่ิมความส าคัญตามล าดับ และมีความส าคัญมากที่สุดในระดับ
ผู้บริหารข้ันสุดยอด (Top executive) ควรจะได้มีการอบรม (training) ความรู้ทางด้านบริหารควบคู่กันไปกับความรู้ทางด้าน
เทคนิคในการท างาน 
 เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ได้น าเอาประสบการณ์การบริหารจัดการของตนมาสร้างเป็นหลักในการบริหารจัดการ 14 
ประการ ที่ก่อให้เกิดความส าเร็จขององค์กร ซึ่งหลักการน้ียังได้รับการยกย่องและใช้กันมาจนถึงทุกวันน้ี โดยหลักการจัดการทั้ง 14 
ประการน้ันมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. การแบ่งหน้าที่และการท างาน (Division of Work)  การวางโครงสร้างองค์กรตลอดจนการท างานจะท าให้เราเห็น
หน้าท่ีและการท างานของแต่ละคนในองค์กรได้ชัดเจน น่ันน ามาซึ่งการแบ่งงานให้ส่วนต่างๆ ท าได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย การแบ่ง
งานกันท าน้ันควรแบ่งตามทักษะและความช านาญของแต่ละคน เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility)  การปฏิบัติงานที่ดีเมื่อได้รับอ านาจหน้าท่ีในการ
ท างานแล้วต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ท าด้วยการตัดสินใจออกค าสั่งบริหารจัดการจะต้องสามารถรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 3. ระเบียบวินัย (Discipline)  การท างานหมู่มากน้ันจ าเป็นจะต้องมีระเบียบวินัยในการท างาน หาก    ทุกคน ทุก
ต าแหน่ง ท างานอย่างมีระเบียบวินัย นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ แล้ว ยังท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จ
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ได้อย่างง่ายดาย ระเบียบวินัยน้ันเป็นกรอบข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน เคารพเชื่อฟัง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และท างานตามที่
ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ระเบียบวินัยควรบังคับจากบนลงล่าง มีหลักการที่ชัดเจน และมีบทลงโทษไว้รองรับผู้ที่ฝ่าฝืนด้วย แต่ก็
ควรลงโทษตามเหตุผลตลอดจนมีความเป็นธรรม ระเบียบวินัยยังหมายถึงการท างานร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน ไม่ออกนอก
ลู่นอกทาง ไม่หลบหลีกเพ่ือเอื้อประโยชน์ฝ่ายใด ผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติตามระเบียบวินัยให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วย 
 4. เอกภาพแห่งการบังคับบัญชา (Unity of Command)  การมีหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพที่สุดน้ัน
จ าเป็นจะต้องมีเพียงคนเดียว เพ่ือมีอ านาจเด็ดขาดในการสั่งการ และส่งผลให้การตัดสินใจสามารถท าให้ปฏิบัติการได้อย่าง
ทันท่วงที การมีผู้บังคับบัญชาหลายคนน้ันจะท าให้เกิดการสับสนใจการสั่งการไปจนถึงการปฏิบัติงาน  และอาจท าให้เกิดการ
ตัดสินใจที่ช้าได้เน่ืองจากรอมติสรุปอีกครั้ง การมีผู้บังคับบัญชาหลายคนยังอาจท าให้เกิดการขัดแย้งได้ง่ายอีกด้วย ทั้งความขัดแย้ง
ในการท างานและความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชาเอง 
           5. เอกภาพของทิศทางการด าเนินงาน (Unity of Direction)  การท างานควรมีแผนงานหลักเพียงแผนงานเดียว อาจมี
แผนส ารองไว้รองรับแต่ก็ควรยึดตามแผนงานหลักเป็นอันดับแรกก่อน ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนใจการท างาน มีทิศทางการ
ท างานที่ชัดเจน แล้วการท างานที่เป็นกลุ่ม หน่วยงาน หรือแม้แต่องค์กร สิ่งส าคัญคือการมีเป้าหมายร่วมกัน การที่มีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันน้ันจะท าให้ทุกคนเห็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีหลักยึด มีเส้นทางเดินที่ไปสู่ทิศทางเดียวกัน และมีแรงผลักดัน
ร่วมกันในการก้าวไปสู่จุดหมาย ท าให้แผนงานประสบผลส าเร็จได้ง่ายและมีพลัง 
 6. ผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองกว่าประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of Individual Interest)  คุณธรรมเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ควรยึดถือในการท างาน ควรยึดถือประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของส่วนรวม มาก่อนประโยชน์ส่วนตัว ทั้งน้ีควรอยู่บน
บรรทัดฐานแห่งความยุติธรรม ความถูกต้อง ความเหมาะสมด้วย หลักบริหารข้อน้ีสอดคล้องกับค ากล่าวของอริสโตเติลที่ว่าส่วนรวม
คือผลรวมจากส่วนย่อย (the whole is the sum of its parts) บุคคลแต่ละคนจึงควรยอมรับว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งที่ใหญ่กว่า 
หากส่วนรวมอยู่ไม่ได้ ตัวเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน 
 7. การให้ผลประโยชน์ตลอดจนค่าตอบแทน (Remuneration)  แน่นอนว่าการท างานน้ันย่อมมีการจ้างงาน องค์กรควรมี
การค านวนผลตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบ ที่ส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบตลอดจนพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การให้ผลประโยชน์ตอบแทนยังควรปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เหมาะสมอีกด้วย อย่างกรณีที่องค์กร
สามารถประกอบการได้ผลก าไรที่มากข้ึน ก็ควรปันผลตอบแทนให้ลูกจ้างมากข้ึนตาม เป็นต้น ในส่วนของเรื่องค่าตอบแทนน้ันอาจ
ไม่ใช่การจ่ายในรูปแบบเงินเสมอไป ยังรวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ อาทิ ของรางวัล สวัสดิการ ผลประโยชน์รูปแบบอื่น การ
ฝึกอบรม ตลอดจนการยกย่องเชิดชูซึ่งสามารถสร้างความพอใจให้พนักงานได้อีกด้วย 
 8. สมดุลของการรวมและกระจายอ านาจ (The Degree of Centralization)  การรวมอ านาจไว้ศูนย์กลางน้ันจะง่ายต่อ
การควบคุมสั่งการ และทันท่วงที ตัดสินใจได้ฉับไว ศูนย์รวมอ านาจความเป็นจุดเดียวและอาจมีการกระจายอ านาจลดหลั่นไปยัง
ส่วนต่างๆ แต่ต้องมีล าดับความส าคัญที่แตกต่างและมีอ านาจที่แตกต่างกันด้วย เพ่ือการควบคุมที่เป็นระบบและง่ายต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 9. สายการบังคับบัญชา (Scalar chain)  การวางสายงานจะท าให้เราเห็นอ านาจการบังคับบัญชา ตลอดจนระดับข้ันของ
การบริหารงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดความลื่นไหลตลอดจนกระบวนการท างานที่เป็นระบบระเบียบ บริหารจัดการได้ง่าย แก้ไข
ปัญหาได้ว่องไวตรงจุด ทั้งยังช่วยให้เกิดระเบียบในการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล รวมถึงการจัดการเน้ือหาของการสื่อสารให้เหมาะสม
ได้อีกด้วย 
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 10. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมในการท างาน (Order)  ทุกอย่างหากอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็
จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สะดวกและง่ายดายข้ึน บริหารจัดการได้อย่างไม่ติดขัด และ
ด าเนินตามมาตรฐานได้อย่างราบรื่น ทุกคนควรเคารพระเบียบวินัยขององค์กรและปฏิบัติให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยน้ียังสะท้อนถึงความรับผิดชอบอย่างรอบด้าน ไม่สะเพราะ เอาใจใส่ ตลอดจนใส่ใจรายละเอียดในการท างานอีก
ด้วย ซึ่งน่ันจะท าให้ผลงานออกมาดี และส่งเสริมให้องค์กรประสบความส าเร็จ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยน้ียังหมายถึงเรื่องสถานที่
ท างาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดระเบียบทั้งองค์กร ให้มีความพร้อม สะอาด น่าท างาน และอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม
ด้วย 
 11. ความเสมอภาค (equity)  องค์กรควรให้ความส าคัญกับความเสมอภาค ในที่น้ีหมายถึงความเสมอภาคในฐานะที่เป็น
มนุษย์เฉกเช่นเดียวกัน ควรได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่มีมนุษยธรรม ไม่กดข่ี ข่มแหง รังแก หรือท าร้ายให้เกิดความเสียหายใดๆ 
ควรมีความเอื้ออารีย์ต่อกัน เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
 12. เสถียรภาพในการท างาน (Stability of Tenure of Personnel)  การท างานที่มีเสถียรภาพจะท าให้พนักงานอุ่นใน
ใจการท างาน ไม่กังวล และเต็มที่กับการท างาน หากองค์กรเอื้ออ านาจให้เกิดการย้ายงานที่ง่าย หรือองค์กรไม่มีมาตรฐานในการ
ท างานที่ชัดเจนที่มีผลท าให้พนักงานต้องออกจากงาน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบน้ีย่อมส่งผลเสียต่อการท างานได้เช่นกัน  เมื่อ
พนักงานขาดเสถียรภาพในการท างานก็ย่อมท าให้องค์ไรไม่มีเสถียรภาพตามไปด้วย นอกจากจะท าให้การท างานสะดุดไม่ราบรื่น
แล้วยังลดความน่าเชื่อถือขององค์กรได้อีกต่างหาก สิ่งที่องค์กรควรบริหารจัดการก็คือท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการ
ท างาน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีความสุขกับการท างาน รวมถึงให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือลดอัตราการเข้าออก
ของพนักงานให้ต ่าลง และสร้างเสถียรภาพให้เกิดข้ึนกับองค์กรได้ 
 13. เสรีภาพในการน าเสนอสิ่งใหม่ (Initiative)  พนักงานควรมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดอุปนิสัยคิดริเริ่มอันเป็นพ้ืนฐานที่ดีของการท างานไม่ว่าจะลักษณะใดหรือสายอาชีพใดก็ตาม ซึ่งน่ีคือจุดแข็งขององค์กร
ได้เลยทีเดียว องค์กรควรส่งเสริมให้มีการแสดงออก เปิดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ รวมถึงเสนอแนะด้านการท างาน ปัญหาที่พบ ตลอดจนแนวทางที่ควรแก้ไขปรับปรุง น่ันยังจะท าให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงขององค์กรด้วย และการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนวความคิดใหม่ๆ  อาจท าให้องค์กรได้วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการผลิตผลผลิตใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรข้ึนได้เช่นกัน 
 14. ความเข้าใจและการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Esprit de Corps)  หลักการบริหารข้อน้ีน ามาจากหลักการการทหารของ
กองทัพฝรั่งเศสที่แปลความได้ว่า “สามัคคีคือพลัง” น่ันเอง องค์กรควรท างานอย่างสอดประสานกันด้วยดี เพ่ือผลลัพธ์ขององค์กรที่
ยอดเย่ียมที่สุด พนักงานทุกคนต้องท างานอย่างเป็นส่วนหน่ึงส่วนเดียวกัน และมีความเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ตลอดจน
รับมือกับปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ก้าวไปสู่จุดที่ประสบความส าเร็จร่วมกัน 
 4. ทฤษฎีระบบ (System theory) 
 มณีรัตน์ สุวรรณวารี (2557) ทฤษฎีระบบ คือทฤษฎีที่เกิดจากระบบการท างานโดยรวม ระบบ คือกลุ่มขององค์ประกอบ
ที่พ่ึงพาอาศัยกันท างานเป็นหน่ึงเดียวกันเพ่ือจุดประสงค์บางอย่างเปรียบเทียบเหมือนร่างกายมนุษย์ที่ต้องสัมพันธ์กัน  องค์การ
เช่นเดียวกันที่ผู้บริหารต้องสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์การทั้งหมดตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กันกับ สิ่งแวดล้อมเพราะองค์การต้อง
ท างานในระบบเปิด คือต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหากองค์การใดมีการ จัดการเป็นระบบแล้วสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีคุณภาพการน าระบบงานและคนเข้ามาประยุกต์เข้า ด้วยกันพร้อมทั้งพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมควบคู่กันไปเป็นระบบผู้
ศึกษาทฤษฎีน้ี คือ นอร์เบิร์ต เวียร์ เนอร์ (Norbert Wiener) ซึ่งเป็นชาวอเมริกาและเป็นนักวิทยาศาสตร์  ได้ศึกษาการควบคุม
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ระบบที่น าไปสู่ สาขาวิชา Gybemetic ให้แนวคิดขององค์การอย่างชัดเจนว่าองค์การเป็นระบบหน่ึงที่ประกอบด้วยสิ่งน าเข้า 
กระบวนการ สิ่งส่งออก สิ่งย้อนกลับ และสภาพแวดล้อม ได้ใช้วิธีการศึกษาแบบสหวิชาเช่น สาขาวิชา วิศวกรรมการควบคุม 
วิศวกรรมการติดต่อสื่อสาร คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา แพทยศาสตร์ ดาราศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น 
 5. ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
 Lyndall Urwick & Luther Gulick : สองนักทฤษฎีที่โดดเด่นในเรื่องทฤษฎีองค์กรและกระบวนการ บริหารงาน ที่ให้
ความส าคัญของการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารมากกว่าการท างานของฝ่ายพนักงานระดับล่าง  และมุ่งเน้นไปยังวิธีการท างาน
ตลอดจนพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นหลัก โดยหลักการที่ เป็นที่รู้จักในระดับสากลน้ันก็คือ POSDCORB ที่
ทั้งสองเป็นหน่ึงในกลุ่มนักวิชาการที่ถูกกองทัพสหรัฐเรียกมารวมตัวกันช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  เพ่ือประเมินข้อผิดพลาดใน
การบริหารจัดการกองทัพและปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งทั้งสองได้น าเสนอแนวคิดดังกล่าวที่เป็นภาระหน้าท่ีส าคัญ
ของนักบริหารอันประกอบไปด้วยหน้าท่ี 7 ประการดังน้ี 
 P – Planning : การวางแผน ตลอดจนการจัดวางโครงสร้างของการท างาน รวมไปถึงการวางแผนการ ล่วงหน้าเพ่ือ
เตรียมการ ไปจนถึงการวางแผนท างานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ  
 O – Organizing : การจัดองค์กร ต้ังแต่การก าหนดโครงสร้าง ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ ความ รับผิดชอบ ตลอดจนการ
ก าหนดส่งงาน แบ่งงานท าอย่างเป็นระบบระเบียบ  
 S – Staffing : การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรต้ังแต่การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การจัด ต าแหน่ง การพัฒนา 
เป็นต้น  
 D – Directing : การอ านวยการ ต้ังแต่หน้าท่ีในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ ออกค้าสั่ง ไปจนถึงการ มอบหมายภารกิจ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนภาวะการเป็นผู้น า  
 Co – Co-ordinating : การประสานงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ให้การท้างานบรรลุเป้าหมายด้วยดี รวมไปถึงการ
ประสานงานในแต่ละส่วนให้สอดคล้องกันด้วย เพ่ือให้การท างานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 R – Reporting : การรายงานการปฏิบัติงานต้ังแต่งานส่วนบุคคลไปจนถึงองค์กร เพ่ือให้รู้ถึงการ ท้างานของฝ่ายต่าง ๆ 
และควบคุมให้ด าเนินไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้และสามารถตรวจสอบตลอดจน ประเมินผลได้  
 B – Budgeting : การบริหารงบประมาณ ต้ังแต่การประเมินงบประมาณ การจัดท าบัญชี การ ตรวจสอบด้านการเงิน ไป
จนถึงการน างบประมาณมาใช้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด 
 Frederick W. Taylor ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Principle of Scientific Management) 
ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ มีความส าคัญและดีกว่าการจัดการแบบความเคยชินหรือ Rule of Thumb ซึ่ง
เป็นการบริหารที่ไม่มีรูปแบบ อาศัยวิธีการบริหารแบบเดิมๆ ท าตามกันมาท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ Taylor เสนอให้
องค์กรมีการจัดต้ังระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยอาศัยวิธีการศึกษาที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย ท าให้
การสร้างหลักในการบริหารจะต้องมีการท าอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ กฎระเบียบ วิธีการใน
ท างาน มีมาตรฐานในการท างานที่องค์กรจะน ามาใช้ ต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์เสียก่อน โดยมีการสังเกต จับเวลา 
จดบันทึกวิเคราะห์วิจัยมาแล้วอย่างดีว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้ว  สามารถน ามาใช้ในการท างานน้ันได้อย่างดี Taylor ก าหนด
หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 4 ข้อคือ 
 1. พัฒนาหลักการแบบวิทยาศาสตร์ข้ึนมาใช้เป็นมาตรฐานในการท างาน แทนการท างานแบบความเคยชินที่ไม่มี
ระบบงาน การวางมาตรฐาน (Standardization) ในการท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างย่ิงเน่ืองจากการท างานทุก
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อย่างต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานต้ังแต่ วิธีการท างาน ปริมาณงานที่ท า เวลาการท างาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกันหมด เน้นเรื่องวิธีการท างานที่ดีที่สุด (One Best Way) 
 2. ต้องมีการคัดเลือกคนตามหลักการวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้คนที่เหมาะสมกับงาน ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายคนงานจะได้รับ จะข้ึนอยู่กับการท างานของแต่ละคน เพราะฉะน้ันทุกคนต้องท างานให้มีผลผลิตสูงสุดเท่าที่จะท าได้ หลักการ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานตามหลักวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องพิจารณาท้ังด้านความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้น ในการ
ท างานเป็นส าคัญดังน้ันการคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานต้องไม่มองเฉพาะจุดของการคัดเลือกเท่าน้ัน ต้องมองไปถึงอนาคตด้วย ต้อง
อาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ทักษะ ความรู้ความสามารถความช านาญงานที่บุคคลแสดงออกมาในขณะท าการทดสอบงาน หรือ
บุคลิกลักษณะไหวพริบ ความเฉลียวฉลาด ความกระตือรือร้นในการท างานที่สามารถสังเกตได้จากการสัมภาษณ์ 
 3. ต้องพัฒนาบุคคลแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (Develop person) เพ่ือให้ทุกคนท างานได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิทยาศาสตร์ต้องท าควบคู่ไปกับการท างานในข้อ 2 เมื่อรับบุคคลเข้าท างานแล้วต้องมีการฝึกอบรม สอนงานให้แต่ละคนท างาน
อย่างถูกต้องตามข้ันตอนและวิธีการในการที่องค์การก าหนดไว้ด้วย เพ่ือเป็นการเตรียมตัวให้ผู้ที่ท างานสามารถท างานที่องค์การ
ก าหนดไว้ได้อย่างดี และมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีในอนาคตด้วย แนวความคิดของ Taylor เกิดจากความเชื่อที่ว่า หัวหน้า
งานแต่ละคนเป็นผู้น าที่มีความช านาญทางการปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ันหัวหน้างานคนหน่ึงจึงไม่สามารถก ากับควบคุมการ
ท างานทุกอย่าง จึงได้เสนอให้จ ากัดอ านาจหน้าท่ีของหัวหน้างานแต่ละคน ให้ท างานที่เขามีความช านาญเพียงอย่างเดียว 
 4. สร้างความร่วมมือในการท างานอย่างฉันท์มิตรให้เกิดข้ึนในองค์การ (Friendly Cooperation) โดยต่างฝ่ายต่างต้อง
เห็นใจซึ่งกันและกันคือ ฝ่ายบริหารต้องมีความเห็นใจคนงาน โดยมอบหมายงานให้แก่คนงานในปริมาณและมาตรฐานของงานที่จะ
ให้คนงานท าในแต่ละวัน ควรมีปริมาณที่เหมาะสมไม่หนักเกินไป ฝ่ายบริหารต้องให้รางวัลพิเศษแก่คนงานที่ท างานดีเด่นและ
สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ด้วย ฝ่ายจัดการต้องคอยเอาใจใส่สอนคนงานให้ท างานในแต่ละข้ันตอนของงานอย่างถูกวิธี โดยจัด
ให้มีหัวหน้างานคอยสอนงานดูแล แนะน าคนงานให้ท างานอย่างถูกต้อง และฝ่ายจัดการต้องเปิดโอกาสให้คนงานได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับวิธีการท างานที่ท า และน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไปโดยใช้การวิเคราะห์ทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี เป็นประชากรอาศัยในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านต้นตาล หมู่ 2 ต าบลจอเบาะ อ าเภอย่ีงอ 
จังหวัดนราธิวาส มีจ านวนทั้งสิ้น 989 คน (ส านักบริหารทะเบียน กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553) โดยแบ่งออกเป็น 
กลุ่ม ดังน้ี 
 1. ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านต้นตาล  
 2. เลขาป่าชุมชนบ้านต้นตาล  
 3. คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านต้นตาล  
 4. ประชาชน  

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ดังน้ี 
 1. ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านต้นตาล จ านวน 1 คน 
 2. เลขาป่าชุมชนบ้านต้นตาล จ านวน 1 คน 
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 3. คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านต้นตาล จ านวน 8 คน  
 4. ประชาชน จ านวน 10 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี ลักษณะของเครื่องมอืใน
การศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 เครื่องมือ ดังน้ี 

 เครื่องมือที่ 1 แบบสัมภาษณ์ Key-informants) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นข้อมูล
ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์โดยใช้ประเด็นแนวทางการสัมภาษณ์  ท าการรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นปัญหาข้อเสนอแนะ จาก
ประสบการณ์โดยตรงในการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล รวมไปถึงปัจจัยแห่งผลความส าเร็จในการจัดการน ้าของป่าชุมชน
โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก (KeyInformants) ซึ่งได้แก่ ผู้รู้ และคณะกรรมการป่าชุมชน 
 เครื่องมือที่ 2 แบบสนทนากลุ่ม (Focused group) โดยใช้แบบสอบถามในการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม(Group 
think) โดยใช้เทคนิค Appreciation-Influence-Control (AIC) การระดมความคิดเห็น (Brainstorming) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ปัจจัยแห่งผลความส าเร็จในการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล และแนวทางการ
พัฒนาต้นแบบการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล โดยการ สนทนากลุ่มนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 – 5 คน 
ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้มีการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  จากการท าวิจัยครั้งน้ีพบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวนทั้งหมด 20 คน โดยเพศชาย จ านวน15คน และเพศ
หญิง จ านวน 5 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40 ปีข้ึนไป เป็นผู้ทีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้น
ตาล 
 ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
  จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม คณะกรรมของป่าชุมชนบ้านต้นตาล และประชาชน พบว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นตรงกันในประเด็น ดังน้ี  
   ประเด็นที่ 1 จากการศึกษาการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล พบว่า ในการจัดการทรัพยากร
น ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่กว่า 30 หลังคาเรือนที่อยู่ใน
บริเวณของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ไม่มีน ้าใช้ในการท าการเกษตร และอุปโภคบริโภค เน่ืองจากน ้าในพ้ืนที่ตรงน้ันเป็นพ้ืนที่ดินเปรี้ยว
ท าให้น ้าใต้ดินไม่สามารถน ามาใช้ได้ อีกทั้งเพ่ือชะลอน ้าในยามน ้าป่าไหลหลาก เน่ืองจากทุกปีได้ประสบปัญหาอุทกภัยท าให้พ้ืนที่
บางสวนเกิดน ้าท่วม จึงมีการจัดท าฝายกักเก็บน ้าข้ึน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีน ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตรตลอด
ปี อีกทั้งยังท าให้ป่าไม้และระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านต้นตาลมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถลดการเกิดไฟป่า และยังสามารถ
ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านต้นตาล ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่มากย่ิงข้ึน   
   ประเด็นที่ 2 จากการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล พบว่า 
ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จเกิดจากจิตส านึกของคนในพ้ืนที่ที่มีความร่วมมือ ความสามัคคี และมีผู้น าที่เข้มแข็งที่จะน าพา
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องค์กรให้ประสบความส าเร็ จ อีกทั้ง ยังท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้ ช่วยกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นที่ 3 จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาต้นแบบการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล 
พบว่า การพัฒนาชุมชนบ้านต้นตาล สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของคนต่างพ้ืนที่ที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทาง
ให้กับป่าชุมชนอื่นได้ เน่ืองจากป่าชุมชนบ้านต้นตาล มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน มีการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ และมีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้คงอยู่ อีกทั้งยังส่งผลให้ระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าชุมชนดีข้ึนอีกด้วย  

      
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม คณะกรรมของป่าชุมชนบ้านต้นตาล และประชาชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความ
คิดเห็นตรงกันในประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 จากการศึกษาการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล พบว่า ในการจัดการทรัพยากรน ้าของป่าชุมชนบ้าน
ต้นตาล ได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่กว่า 30 หลังคาเรือนที่อยู่ในบริเวณของป่าชุมชน
บ้านต้นตาล ไม่มีน ้าใช้ในการท าการเกษตร และอุปโภคบริโภค เน่ืองจากน ้าในพ้ืนที่ตรงน้ันเป็นพ้ืนที่ดินเปรี้ยวท าให้น ้าใต้ดินไม่
สามารถน ามาใช้ได้ อีกทั้งเพ่ือชะลอน ้าในยามน ้าป่าไหลหลาก เน่ืองจากทุกปีได้ประสบปัญหาอุทกภัยท าให้พ้ืนที่บางสวนเกิดน ้า
ท่วม จึงมีการจัดท าฝายกักเก็บน ้าข้ึน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีน ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตรตลอดปี อีกท้ังยังท าให้
ป่าไม้และระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านต้นตาลมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถลดการเกิดไฟป่า และยังสามารถท าให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านต้นตาล ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่มากย่ิงข้ึน   

ประเด็นที่ 2 จากการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จเกิดจากจิตส านึกของคนในพ้ืนที่ที่มีความร่วมมือ ความสามัคคี และมีผู้น าที่เข้มแข็งที่จะน าพาองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จ อีกทั้งยังท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้ ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวด
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ 3 จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาต้นแบบการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล พบว่า การพัฒนาชุมชน
บ้านต้นตาล สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีก
ทั้งยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนต่างพ้ืนที่
ที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล  ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางให้กับป่าชุมชนอื่นได้ 
เน่ืองจากป่าชุมชนบ้านต้นตาล มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน มีการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ให้คงอยู่ อีกท้ังยังส่งผลให้ระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าชุมชนดีข้ึนอีกด้วย 
การอภิปรายผล 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม คณะกรรมของป่าชุมชนบ้านต้นตาล และประชาชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความ
คิดเห็นตรงกันในประเด็น ดังน้ี 
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ประเด็นที่ 1 การจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ในการจัดการทรัพยากรน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ได้ประสบกับ
ปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่กว่า 30 หลังคาเรือนที่อยู่ในบริเวณของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ไม่มีน ้าใช้
ในการท าการเกษตร และอุปโภคบริโภค เน่ืองจากน ้าในพ้ืนที่ตรงน้ันเป็นพ้ืนที่ดินเปรี้ยวท าให้น ้าใต้ดินไม่สามารถน ามาใช้ได้ อีกทั้ง
เพ่ือชะลอน ้าในยามน ้าป่าไหลหลาก เน่ืองจากทุกปีได้ประสบปัญหาอุทกภัยท าให้พื้นที่บางสวนเกิดน ้าท่วม จึงมีการจัดท าฝายกัก
เก็บน ้าข้ึน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีน ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตรตลอดปี  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการลุ่มแม่น ้า สาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชลธร ทิพย์สุวรรณ (2557) ผลการวิจัย พบว่า 
ปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาน ้าท่วมในฤดูน ้าหลาก ปัญหาน ้าประปาไม่เพียงพอเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การบริหาร
จัดการน ้า เพ่ือให้ชุมชนได้ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรน ้าและปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าที่เกิดข้ึน รวมถึงตระหนักในคุณค่าของ
ตัวเอง มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและเปิดโอกาสอย่างเต็มที่  เพ่ือให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาจาก
การใช้ทรัพยากรน ้าท่ีเกิดข้ึน อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการน ้าท่ีดีต่อไป 

ประเด็นที่ 2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จเกิดจาก
จิตส านึกของคนในพ้ืนที่ที่มีความร่วมมือ ความสามัคคี และมีผู้น าท่ีเข้มแข็งที่จะน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ โดยสอดคล้อง
กับ เฮนรี่ ฟาโยล (2562) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ในการท างานหัวใจของการจัดการเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายน้ันมีองค์ประกอบด้วยกัน 
5 ปัจจัย มีดังน้ี 

1. การวางแผน หมายถึง หน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง  ๆ เพ่ือก าหนดถึง
แผนการปฏิบัติงาน 

 2. การจัดการองค์การ หมายถึง หน้าที่ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่เพ่ือให้
เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคนอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้  

3. การบังคับบัญชาสั่งการ หมายถึง หน้าท่ีในการสั่งงานต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งทพให้งานส าเร็จผลด้วยดี โดยที่
ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี และต้องเข้าใจผลงานของตน  

4. การประสานงาน หมายถึง ภาระหน้าท่ีที่จะต้องเชื่อมโยงทุกคนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  
5. การควบคุม หมายถึง การที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปน้ันสามารถเข้ากันได้กับแผน

ที่วางไว้ 
 ประเด็นที่  3 แนวทางในการพัฒนาต้นแบบการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล การพัฒนาชุมชนบ้านต้นตาล 
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถ
เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนต่างพ้ืนที่ที่ได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการน ้าของป่าชุมชนบ้านต้นตาล ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางให้กับป่าชุมชนอื่นได้ โดยสอดคล้องกับ 
ศูนย์สนเทศการเกษตรและสาหกรณ์  (2536) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน ้าอาจท าได้โดยใช้นโยบายและ
มาตราการต่าง ๆ โดยการก าหนดนโยบายและมาตราการในการพัฒนาแหล่งน ้าให้มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้มีการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น ๆ ได้ เช่น ป่าไม้ ที่ดิน เพ่ือช่วยสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรน ้าเป็นไปอย่าง
ได้ผล และเพ่ือใช้กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคม 
  รัฐควรมีนโยบายที่มุ่งเน้นการส่งเสริม กระตุ้น สนับสนุน ให้ชุมชนสามารถจัดการน ้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างย่ังยืนตามแนวทางความถนัดและศักยภาพของชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบควรให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการน ้า
ควรปลูกฝังทัศนคติในการจัดการน ้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  ควรศึกษาพ้ืนที่ในเชิงลึกมากกว่าน้ี และจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน และควรศึกษาหาข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการป่าชุมชน  
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การศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดของการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ:                                               
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The Study of Translation Techniques and Errors: The Case Study of Khun Lahan Local Museum, Yi-Ngo 
District, Narathiwat Province 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดที่อาจพบจากการ
แปลข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส และมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
แบบบันทึกข้อมูล จากผลการวิจัย พบกลวิธีที่ใช้ในการแปล ประกอบด้วย การแปลทับศัพท์ การแปลค าทดแทนในเชิงวัฒนธรรม 
การแปลค ายืม การแปลตรงตัว การแปลเอาความ การแปลแบบเติม และการแปลแบบละ ซึ่งกลวิธีการแปลที่พบ ได้แก่ การแปล
ตรงตัว คิดเป็นร้อยละ 35.48 รองลงมา คือ การแปลแบบเติม คิดเป็นร้อยละ 22.58 การแปลทับศัพท์ และการแปลแบบละ มี
จ านวนร้อยละ 12.90 เท่ากัน ในขณะที่การแปลเอาความ คิดเป็นร้อยละ 11.29 การแปลค าทดแทนในเชิงวัฒนธรรม คิดเป็นร้อย
ละ 3.22 และการแปลค ายืม คิดเป็นร้อยละ 1.61 ตามล าดับ นอกจากน้ียังพบข้อผิดพลาดที่มากท่ีสุด คือ การแปลทับศัพท์ และ
การแปลตรงตัว คิดเป็นร้อยละ 27.27 ในขณะที่การแปลเอาความ และการแปลแบบละ คิดเป็นร้อยละ 18.18 ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ: กลวิธีการแปล, ข้อผิดพลาดของการแปล, ข้อมูลพิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอ ย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 
 

Abstract 

 This qualitative research studied translation techniques and errors: the case study of Khun Lahan 
Local Museum, Yi-Ngo District, Narathiwat Province. The objective is to study translation techniques from Thai 

 
1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
4 อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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to English as well as errors found in Khun Lahan Local Museum information, Yi-Ngo District, Narathiwat 
Province. The sample groups used in this study were the information of Khun Lahan Local Museum, Yi-Ngo 
District, Narathiwat Province. Narathiwal Province. The tool used in this research is data recording sheet. The 
study reveals that the most commonly used is literal translation is 35.48 percent, addition translation is 22.58 
percent, omission translation and transcript translation are 12.90 percent similarly, free translation is 11.29 
percent, cultural translation is 3.22 percent, and loan translation is 1.61 percent respectively. Translation 
errors found are transcript translation and literal translation with 27.27 percent equally, followed by omission 
translation as well as free translation with 18.18 percent in similar. 

Keywords: translation techniques, translation errors, museum, Khun Lahan Local Museum, Yi-Ngo District, 
Narathiwat Province   

 

บทน า 

ในโลกยุคปัจจุบันการแปลได้เข้ามามีบทบาทที่หลากหลายมากข้ึนไม่เพียงแต่ด้านการศึกษาการเผยแผ่ศาสนาเหมือนยุค
สมัยในอดีต แต่การแปลได้เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวันทั่วไปของชีวิตมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การประกอบอาชีพ 
อุตสาหกรรม การคมนาคม และการท่องเท่ียว เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคการท่องเท่ียวน้ัน ชาวต่างชาติมักหลั่งไหลเข้ามา
ท่องเท่ียวในประเทศต่างๆ เป็นจ านวนมาก การให้ข้อมูลเชิงท่องเท่ียวจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการแปลข้อมูล จากภาษาหน่ึงไป
ยังภาษาหน่ึงเพ่ือให้ชาวต่างชาติเข้าใจข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา และ
วัฒนธรรม และน าไปสู่ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้อมูลเชิงท่องเท่ียวและวัฒนธรรมมักมีการจัดท าเป็นรูปแบบสองภาษาหรือหลายภาษา
เสมอ คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษากลวิธีการแปลข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลเชิงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่ส าคัญ 
ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติในการแวะเย่ียมชม และศึกษาหาความรู้เชงิประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมจากแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทน้ี เพราะถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวม สงวนรักษา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดแสดง วัตถุที่เป็นหลักฐานเก่ียวข้องกับ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ท่ีอธิบายถึงประวัติศาสตร์ของมรดกโลกท าให้เป็นที่ดึงดูดของ
นักท่องเท่ียวและชาวต่างชาติ เพราะฉะน้ันก็จะมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งได้ริเริ่มแปลข้อมูลส าคัญต่างๆเป็นหลายภาษา เพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลของนักท่องเท่ียวจากนานาประเทศ  

ในการน้ี คณะผู้วิจัย จึงได้ส ารวจพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาส และมีความสนใจศึกษากลวิธีการแปลข้อมูลจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือศึกษากลวิธีการการถ่ายทอดความหมายจากภาษา
หน่ึงไปยังภาษาหน่ึง โดยเฉพาะให้ชาวต่างชาติต่างภาษาได้เข้าใจเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างลึกซึ้งและแท้จริง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาสจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 2. เพ่ือศึกษาข้อผิดพลาดที่อาจพบจากการแปลข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอ   ย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งน้ี คือ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 5 ห้อง 
ได้แก่ 1. ห้องภูมิหลัง เรื่องประวัติพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร 2. ห้องเครื่องใช้ไม้สอย      เรื่องกระต่ายขูดมะพร้าว (กอแฆ) 3. 
ห้องพิธีกรรม เรื่องแม่พิมพ์ปูตูสมางะ 4. ห้องสายน ้า เรื่องกอเตาะ (กล่องไม้ชาวประมงโบราณ)  และ 5. ห้องศาสตราวุธ เรื่องกริซ 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบบันทึกข้อมูล  

 ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 5 ข้ันตอนตามล าดับ ดังน้ี 

  1. ศึกษาข้อปฏิบัติ และข้ันตอนในการสร้างแบบบันทึกข้อมูล  

  2. ออกแบบ และสร้างแบบบันทึกข้อมูล โดยเน้ือหาของแบบบันทึกข้อมูลที่สร้างไว้ แบ่งเป็น ประเภทห้อง และ
ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ภาษาไทย (ภาษาต้นทาง) และภาษาอังกฤษ (ภาษาปลายทาง)  

  3. ส่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ และคณะผู้วิจัยด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 

  4. แบ่งหน้าท่ีสมาชิกในกลุ่มในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล โดยการรวมรวบเอกสาร และถ่ายรูปข้อมูลพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

 3. การเก็บข้อมูล 

 คณะผู้วิจัยท าการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้แบบบันทึก
ข้อมูล จากน้ันท าการศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดที่อาจพบ โดยใช้แบบวิเคราะห์ข้อมูลในการบันทึกผลการวิเคราะห ์

 ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ข้ันตอนตามล าดับ ดังน้ี 

  1. สถานที่ที่เก็บข้อมูล คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 
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  2. บันทึกข้อมูลพิพิธภัณฑ์ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล  

  3. เข้าสู่ข้ันตอนวิเคราะห์ข้อมูลกลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดของข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (ถ้ามี)  

 4. การค านวณและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติบรรยาย 

  การศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดที่อาจพบจากการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของข้อมูลพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 5. กรอบแนวคิดวิจัย 

                                                                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
                 ตัวแปรต้น 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลวิธีการแปล  

 - การแปลทบัศัพท ์

 - การแปลค าทดแทนในเชิงวัฒนธรรม 

 - การแปลค ายืม 

 - การแปลตรงตัว 

 - การแปลเอาความ 

 - การแปลแบบเติม 

 - การแปลแบบละ 

 

 

 

 

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
ขุนละหาร 

 

ข้อผิดพลาดที่อาจพบจากการแปล 
 - การแปลทบัศัพท ์
 - การแปลค าทดแทนในเชิงวัฒนธรรม 
 - การแปลค ายืม 
 - การแปลตรงตัว 
 - การแปลเอาความ 
 - การแปลแบบเติม 
 - การแปลแบบละ 
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ผลวิจัย 
1. สรุปภาพรวมของกลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดในการแปลข้อมูลพิพิธภัณฑ์ฯ ทีพ่บ ดังน้ี 

                              
                               
 
                                 การแปล 
  
 
ประเภทหอ้ง 

T T 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

C T 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

Lo 
Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

Li Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

F Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

A Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

O Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

รวมจ านวน 
(ร้อยละ) 

1.ห้องภูมิหลัง 

 
 
กลวิธีการแปล 
 
 

1 
(16.66) 

- - 
1 

(16.66) 
1 

(16.66) 
- 

3 
(50.00) 

6 
(100.00) 

 
 
ข้อผิดพลาด 
 
 

1 
(25.00) 

- - - 
1 

(25.00) 
- 

2 
(50.00) 

4 
(100.00) 

 
 
2.ห้องเครื่องใช ้
ไม้สอย 
 

 
 
กลวิธีการแปล 
 
 

2 
(14.28) 

- - 
7 

(50.00) 
1 

(7.14) 
1 

(7.14) 
3 

(21.42) 
14 

(100.00) 
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                                 การแปล 
  
 
ประเภทหอ้ง 

T T 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

C T 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

Lo 
Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

Li Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

F Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

A Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

O Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

รวมจ านวน 
(ร้อยละ) 

 
 
 
ข้อผิดพลาด 
 
 

- - - - - - - - 

3. ห้องพิธีกรรม 

 
 
กลวิธีการแปล 
 
 

1 
(1.11) 

- - 
3 

(33.33) 
1 

(1.11) 
2 

(2.22) 
2 

(2.22) 
9 

(100) 

 
 
ข้อผิดพลาด 
 

- - - - - - 
1 

(100) 
1 

(100) 
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                                 การแปล 
  
 
ประเภทหอ้ง 

T T 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

C T 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

Lo 
Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

Li Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

F Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

A Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

O Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

รวมจ านวน 
(ร้อยละ) 

4.ห้องสายน ้า 

 
 
กลวิธีการแปล 
 
 

1 
(6.66) 

1 
(6.66) 

- 
6 

(40.00) 
2 

(13.33) 
5 

(33.33) 
- 

15 
(100.00) 

 
 
ข้อผิดพลาด 
 
 

- - - - - - - - 

5. ห้องศาสตราวุธ 

 
 
กลวิธีการแปล 
 
 

3 
(16.66) 

1 
(5.55)  

1 
(5.55) 

5 
(27.77) 

2 
(11.11) 

6 
(33.33) 

- 
18 

(100) 
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                                 การแปล 
  
 
ประเภทหอ้ง 

T T 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

C T 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

Lo 
Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

Li Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

F Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

A Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

O Tจ านวน 
(ร้อยละ) 

รวมจ านวน 
(ร้อยละ) 

 
 
ข้อผิดพลาด 
 
 

2 
(33.33) 

- - 
3 

(50.00) 
1 

(16.66) 
- - 

6 
(100) 

 
 
รวมจ านวนกลวิธีที่พบ 

8 
(12.90) 

2 
(3.22) 

1 
(1.61) 

22 
(35.48) 

7 
(11.29) 

14 
(22.58) 

8 
(12.90) 

62 
(100) 

รวมจ านวนข้อผิดพลาดที่พบ 3 
(27.27) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(27.27) 

2 
(18.18) 

0 
(0.00) 

2 
(18.18) 

11 
(100) 

หมายเหตุ   การแปลทับศัพท์ (T T ย่อมาจาก Transcript Translation) 
  การแปลค าทดแทนในเชิงวัฒนธรรม (C T ย่อมาจาก Cultural Translation)  
  การแปลค ายืม (Lo T ย่อมาจาก Loan Translation)  
  การแปลตรงตัว (Li T ย่อมาจาก Literal Translation) 
  การแปลเอาความ (F T ย่อมาจาก Free Translation) 
  การแปลแบบเติม (A T ย่อมาจาก Addition Translation) 
  การแปลแบบละ (O T ย่อมาจาก Omission Translation) 
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2. สรุปภาพรวมของกลวิธีการแปลในการแปลข้อมูลพพิิธภัณฑ์ฯ ดังน้ี 
 

 
 
3. สรุปภาพรวมของข้อผิดพลาดจากการแปลที่พบในการแปลข้อมูลพิพิธภัณฑ์ฯ ดังน้ี  
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อภิปรายผล 
จากการสรุปผลการศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดของการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: พิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส คณะผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 การแปลแบบตรงตัว เป็นกลวิธีที่พบมากที่สุดในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ซึ่งการแปลตรงตัวเหมาะส าหรับข้อมูลที่มี 
โครงสร้างทางภาษาใกล้เคียงกัน ดังตัวอย่างประโยค กระต่ายขูดมะพร้าว (กอแฆ) บ้างเรียกว่า กระต่ายขูด หรือเหล็กขูด แปล
เป็นภาษาปลายทางได้ว่า A Coconut grater (Ko-khae), It is sometimes called a rabbit grater or Lek-Khood. 
แม้บางครั้งผู้แปลอาจประสบปัญหาพบว่าข้อความฉบับแปลมีลักษณะแปลกแปรง่ผิดธรรมชาติบ้าง แต่ก็ยังรักษาไว้ซึ่ง
ความหมายของต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ตามแนวคิดของ ลาร์สัน (Larson, 1984)  ได้กล่าวไว้ การแปลตรงตัวน้ันสามารถ
เปลี่ยนโครงสร้างทางไวยากรณ์ได้เล็กน้อยและการเลือกใช้ค าในภาษาฉบับแปลซึ่งเป็นการเปลี่ยนเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาท่ี
แปลกแปร่งผิดธรรมชาติ   
 การแปลทับศัพท์ พบว่าผู้แปลมีการถอดเสียงตามค าในภาษาต้นทางที่อาจมีข้อผิดพลาดและไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
ราชบัณฑิตยสถาน เช่น “ประวัติพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร Khun Laharn Local Museum” ค าว่า ขุนละหาร แปลเป็น 
Khun Laharn ตามเกณฑ์ราชบัณฑิตยสถาน ควรแปลค าว่า ขุนละหาร เป็น Khun Lahan โดยไม่ต้องใส่อักษร r ตาม
ภาษาต้นฉบับ  ดังน้ัน การแปลทับศัพท์ควรมีการศึกษาคน้คว้าเกณฑ์ราชบัณฑิตยสถานเรื่องการถอดเสียงค าทับศัพท์ และได้
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ตามท่ี แคมปัส สตาร์ (Campus Star, 2561) ได้ให้ความหมายการแปลทับศัพท์ คือ การถอด
อักษรจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกระบบหนึ่งอย่างมีหลักการโดยตามส านักงานราชบัณฑิตยสถานได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ 
 การแปลแบบละ ผู้แปลละค าในภาษาต้นทางโดยไม่ได้ถ่ายทอดในภาษาปลายทาง ซึ่งมีการใช้กลวิธีน้ีปรากฏหลาย
ข้อมูล  ยกตัวอย่างเช่น “โดยน าผลิตภัณฑ์ “ขุนละหาร” มาเป็นสัญลักษณ์ By the product “Khun Laharn” as a 
symbol” ค าว่า น า ที่ปรากฏในภาษาต้นทาง โดยละค าน้ีในภาษาปลายทาง ซึ่งในประโยคน้ีอาจขาดความต่อเน่ืองในการท า
ให้ประโยคมคีวามสละสลวยตามธรรมชาติของภาษาปลายทาง ดังน้ัน การแปลแบบละควรแปลส่วนที่ละไว้ เพ่ือความสมบูรณ์
ในด้านรูปแบบภาษาสละสลวย เป็นธรรมชาติ แต่ไม่มีผลต่อการถ่ายทอดความหมายไปยังผู้รับสารในภาษาปลายทาง ดัง
แนวคิดของ มาโลน (Malone, 1988) ได้กล่าวว่าการละ คือ การตัดข้อความท่ีซ ้าซ้อน สับสน วกวน ไม่มีความส าคัญ และเป็น
ปัญหาต่อผู้อ่านบทแปล หรือไม่มีประโยชน์ เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ทราบกันดีอยู่แล้วในภาษาปลายทาง  
 การแปลเอาความ ผู้แปลใช้กลวิธีการแปลแบบเอาความ โดยไม่เน้นรูปแบบโครงสร้าง แต่มุ่งเน้นด้านความหมาย
และความเข้าใจมากกว่า ตัวอย่างเช่น “ผู้ก่อต้ัง โดยมีแนวคิด เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน และความเป็น
เอกลักษณ์ด้ังเดิมน าศิลปะภูมิปัญญาชาวบ้านประยุกต์มาเป็นผลิตภัณฑ์สมัยใหม่สู่การสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชมุชนย่ังยืน A 
founder of the concept and to preserve local culture and traditional of arts and folks wisdom 
applied to modern products to make its and created a sustainable community” ซึ่งในประโยคน้ีพบว่ามี
ค าส าคัญที่ถูกละและมีการเรียงล าดับค าในประโยคใหม่ตามหลักไวยากรณ์ภาษาปลายทาง  สรุปได้ว่าการแปลเอาความเป็น
การเน้นความเป็นธรรมชาติของภาษาปลายทาง แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความหมายหลักของภาษาต้นทางที่ผู้เขียนต้องการสื่อ 
ตามท่ี ธัฒฌา ธนัญชัย (2561)  ได้กล่าวว่า การแปลประเภทน้ีอาจมีการปรับเปลี่ยน ย้ายต าแหน่ง รูปค า และข้อความทาง
ไวยากรณ์ อาจมีการขยายความค าบางค าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากข้ึน หรือตัดทอนค าบางค าเพ่ือความสั้น กระชับ 
กะทัดรัด 

การแปลค าทดแทนในเชิงวฒันธรรม ผู้แปลได้ใช้กลวิธีการแปลค าทดแทนในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายวัฒนธรรม
ทางภาษา (linguistic culture) เช่น “เป็นกล่องคู่กายคู่ใจของชาวประมงโบราณ This box is a user-friendly 
equipment for traditional fishermen” ค าว่า กล่องคู่กายคู่ใจ ซึง่มีความหมายที่แสดงให้เห็นภาพพจน์ของกล่องไม้ว่า
มีความใช้งานได้สะดวกสบาย และเป็นที่พึงพอใจต่อชาวประมงที่เป็นผู้ใช้งาน ผู้แปลจงึเลือกใชค้ าว่า a user-friendly 
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equipment เพ่ือถ่ายทอดความหมายดังกล่าวไปยังภาษาปลายทาง   สรุปได้ว่าการแปลค าทดแทนในเชิงวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ส าคัญในการแปล เน่ืองจากภาษาและวัฒนธรรมเป็นสิ่งคู่กัน ดังแนวคิดของ ลาร์สัน (Larson, 1998) ได้อธิบายว่า หลักในการ
แปลน้ัน การศึกษาภาษาต้นฉบับเป็นเรื่องที่ต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค าศัพท์ โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ บริบทในการใช้ภาษา และองค์ประกอบทางวัฒนธรรม จากน้ันน าองค์ประกอบทั้งหมดมากลั่นกรอง จนได้ออกมา
เป็นความหมาย และสุดท้ายจึงท าให้ความหมายดังกล่าวแปรสภาพมาเป็นภาษาแปล อย่างไรก็ตาม หากมีบริบททางวัฒนธรรม 
ควรค านึงถึงบริบทดังกล่าวควบคู่กันด้วย 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า กลวิธีการแปลที่ผู้แปลเลือกใช้ข้ึนอยู่กับประเภทของงานแปล งานแปลที่มีคุณภาพจะต้องสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง ผู้แปลอาจมีกลวิธีที่หลากหลายในการถ่ายทอดความหมาย แต่จะต้องรักษาความหมายของ
ภาษาต้นทางและส่งความหมายน้ีไปยังภาษปลายทางได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ นอกจากน้ี ผู้แปลจะต้อง
พิจารณาความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปแบบภาษา ต้ังแต่ระดับค า การสะกดค า ระดับประโยค  การเรียงล าดับค าใน
ประโยคที่มคีวามถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหลักเกณฑ์การใช้ภาษาน้ันๆ โดยมุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติของภาษา และ
พิจารณาองค์ประกอบทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคญัที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบในงานแปลอยู่เสมอ  

 
สรุป 

จากการศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดของการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละ
หาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผลการวิจัย โดยแบ่งตามประเภทห้อง ดังน้ี  

1. ห้องภูมิหลัง พบว่ากลวิธีการแปลจะประกอบไปด้วย การแปลทับศัพท์ การแปลตรงตัว การแปลเอาความ และ
การแปลแบบละ ซึ่งกลวิธีที่พบมากที่สุด คือ การแปลแบบละ คิดเป็นร้อยละ 50.00 (จากจ านวนกลวิธีที่พบ 6 กลวิธี) 
นอกจากน้ียังพบข้อผิดพลาดมากท่ีสุด คือ ข้อผิดพลาดจากกลวิธีการแปลแบบละ คิดเป็นร้อยละ 50.00 (จากจ านวน
ข้อผิดพลาดที่พบ 4 รายการ)   

2. ห้องเครื่องใช้ไม้สอย พบว่ากลวิธีการแปลจะประกอบไปด้วย การแปลทับศัพท์ การแปลตรงตัว การแปลเอาความ 
การแปลแบบเติม และการแปลแบบละ ซึ่งกลวิธีที่พบมากที่สุด คือ การแปลตรงตัว คิดเป็นร้อยละ 50 (จากจ านวนกลวิธีที่พบ 
14 กลวิธี) และไม่พบข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดจากการแปล 

3. ห้องพิธีกรรม พบว่ากลวิธีการแปลจะประกอบไปด้วย การแปลทับศัพท์ การแปลตรงตัว การแปลเอาความ การ
แปลแบบเติม และการแปลแบบละ ซึ่งกลวิธีที่พบมากที่สุด คือ การแปลตรงตัว คิดเป็นร้อยละ 33.33 (จากจ านวนกลวิธีที่พบ 
9 กลวิธี) นอกจากน้ียังพบข้อผิดพลาดที่พบมีเพียงข้อผิดพลาดเดียวซึ่งพบในกลวิธีการแปลแบบละ คิดเป็นร้อยละ 100 (จาก
จ านวนข้อผิดพลาดที่พบ 1 รายการ)  

4. ห้องสายน ้า พบว่ากลวิธีการแปลจะประกอบไปด้วย การแปลทับศัพท์ การแปลค าทดแทนในเชิงวัฒนธรรม การ
แปลตรงตัว การแปลเอาความ และการแปลแบบเติม ซึ่งกลวิธีที่พบมากที่สุด คือ การแปลตรงตัว คิดเป็นร้อยละ 40.00 (จาก
จ านวนกลวิธีที่พบ 15 กลวิธี) และไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการแปล 

5. ห้องศาสตราวุธ พบว่ากลวิธีการแปลจะประกอบไปด้วย การแปลทับศัพท์ การแปลค าทดแทนในเชิงวัฒนธรรม 
การแปลค ายืม การแปลตรงตัว การแปลเอาความ และการแปลแบบเติม ซึ่งกลวิธีที่พบมากที่สุด คือ การแปลแบบเติม คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 (จากจ านวนกลวิธีที่พบ 18 กลวิธี) นอกจากน้ีข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด คือ ข้อผิดพลาดจากกลวิธีการแปลตรง
ตัว คิดเป็นร้อยละ 50.00 (จากจ านวนข้อผิดพลาดที่พบ 6 รายการ)  

ในภาพรวมสรุปได้ว่า จากผลการศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดของการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งพบกลวิธีการแปล ได้แก่ การแปลทับศัพท์ การแปลค าทดแทนใน
เชิงวัฒนธรรม การแปลค ายืม การแปลตรงตัว การแปลเอาความ การแปลแบบเติม และการแปลแบบละ ซึ่งกลวิธีการแปลที่
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พบมากในล าดับต้น ได้แก่ การแปลตรงตัว คิดเป็นร้อยละ 35.48 รองลงมาการแปลแบบเติม คิดเป็นร้อยละ 22.58 การแปล
ทับศัพท์ และการแปลแบบละ มีจ านวนร้อยละ 12.90 เท่ากัน ในขณะที่การแปลเอาความ คิดเป็นร้อยละ 11.29 การแปลค า
ทดแทนในเชิงวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 3.22 และการแปลค ายืม คิดเป็นร้อยละ 1.61 ตามล าดับ นอกจากน้ียังพบ
ข้อผิดพลาดที่มากที่สุด คือ การแปลทับศัพท์ และการแปลตรงตัว คิดเป็นร้อยละ 27.27 ในขณะที่การแปลเอาความ และการ
แปลแบบละ คิดเป็นร้อยละ 18.18 ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายจากการศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดของการแปลจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ: พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยฉบับน้ีเพ่ือไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับหัวข้อน้ีต่อไปในอนาคต ดังน้ี 

1. ก่อนการศึกษากลวิธีและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลควรมีการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลต้นฉบับเพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในการศึกษา 

2. การศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดของการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: ควรมีการศึกษาข้อมูลของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอย่างละเอียด โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 3. ควรเพ่ิมการศึกษากลวิธีการแปล ตลอดจนข้อผิดพลาดอื่นๆตามหลักทฤษฎี
การแปลทั้งเชิงรูปแบบ และความหมายของภาษา เช่น การศึกษาวิเคราะห์ประเภทการแปลค าทดแทนในเชิงวัฒนธรรม 
เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนและหลากหลายข้ึนจากการศึกษาศาสตร์การแปล  

4. การศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดของการแปล ควรระมัดระวังการสะกดค ากรณีที่ภาษาปลายทางเป็น
ภาษาอังกฤษ ควรเลือกใชภ้าษาอังกฤษมาตรฐานบริติช (British) หรือ อเมริกัน (American) มาตรใดมาตรฐานหน่ึงเท่าน้ัน 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบเดียวกัน 

5. ควรศึกษากลวิธีการแปลและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการแปลในชุดข้อมูลเชิงท่องเท่ียวอื่นๆ ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติ โบราณสถานต่างๆ เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลที่ใช้และน ามาปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ พัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านศาสตร์การแปล ตลอดจนเป็นการพัฒนาข้อมูลเชิงท่องเท่ียงให้แก่ชุมชนและสังคม 
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การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์                                
เรื่อง บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน 

 

จิรวรรณ อิศรานนท์1 

 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกม  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน จ านวน 208 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเรื่องบรรพบุรุษไทย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test  ผลการวิจัยพบว่า 

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
บรรพบุรุษไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.52/93.20 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 80/80 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมกับเกณฑ์ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�=4.50, S.D.=0.70) 

ค าส าคัญ:   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

 

บทน า 

วิชาประวัติศาสตร์เป็นสาระที่ 4 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเป็นวิชาท่ีว่าด้วย
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงต่างเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก (หลักสูตรแกนกลางข้ัน
พ้ืนฐาน, 2551)  

การศึกษาประวัติศาสตร์ท าให้ผู้เรียนรู้จักต้ังค าถาม ซึ่งน ามาสู่ กระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เรียกว่า 
วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยการศึกษาประวัติศาสตร์น้ันผู้เรียนจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ การมีวิจารณญาณในการคิด การ
ตีความ การเชื่อมโยงข้อมูล การสรุปข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาใน

 
1 สังกัดโรงเรียนราชินีบน  อีเมลติดต่อ jirawan.i@rajinibon.ac.th 
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วิชาอื่น ๆ ได้ หากมองผิวเผินวิชาประวัติศาสตร์คงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะต้องอาศัยการจดจ าเหตุการณ์และเรื่องราว จนท าให้
นักเรียนรู้สึกว่าประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีไม่น่าสนใจและไม่มีสิ่งเร้าท่ีจูงใจได้ (สุนันท์ อุดจันทร์, ชยุตม์ กระต่ายทองและบุญล้อม 
ด้วงวิเศษ , 2562) ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนเพ่ือให้
กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องยกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้อง
กับการปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนด้วยการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ และผู้ที่มีบทบาทส าคัญของการสร้างการเรียนรู้คือผู้สอน (สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ , 2560) โดยเฉพาะกับการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครองต้องปรับตัวตามชีวิต
วิถีใหม่           (New Normal) ท าให้ผู้สอนต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม  

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชินีบนจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นระยะเวลานานท าให้ไม่ได้รับความสนใจจากผู้เรียน ผู้เรียนขาดสมาธิ ขาดความกระตือรือร้น 
และขาดการมีส่วนร่วมในการเรียน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง จากการศึกษาพบว่า ใน
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วิธีการสอนของครูยังมีไม่หลากหลายมากนัก ท าให้ผู้เรียนบางส่วนขาดปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สอนและเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงน ามาสู่ความพยายามในการศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม Vonder go มา
ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงข้ึน และเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การน าเกมมาใช้เป็นสื่อการสอนเป็นกิจกรรมที่เร้าความสนใจและให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เรียนโดยไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย สามารถจูงใจให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนใจ เกิดองค์ความรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง และยังช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียดในการเรียนได้ (ภาวินี กลิ่นโลกัย และเยาวภา ประคองศิลป์, 2553) นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี (2559) ได้ให้
เทคนิคและข้อเสนอแนะของวิธีการสอนโดยใช้เกมไว้ว่า เป็นวิธีการสอนที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกาและน าเน้ือหา ข้อมูลของเกม และพฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลของการ
เล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถโดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง จึงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมสูง ซึ่งสอดคล้องกับ พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2553) ที่กล่าวว่าการเล่นเกมเป็นส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้และความคิดรวบยอด ที่เป็นพ้ืนฐานของความเข้าใจและความคิดด้านเหตุผลอย่างเป็นระบบ ดังน้ันถ้าครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องใดปนไปกับการเล่นหรือการจัดการเรียนให้สมองกับการเรียนได้ก็จะช่วยให้การเรียนรู้ในเรื่องน้ัน ๆ 
เกิดความประสบผลส าเร็จอย่างมาก ดังที่อัจฉรา ชีวพันธ์ (2542) กล่าวถึงประโยชน์ของการน าเกมมาใช้เป็นสื่อการสอนว่า 
เกมช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถของแต่ละบุคคล ช่วยในการทบทวนเน้ือหาวิชา และรู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนต้องการรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีความ
แปลกใหม่ ด้วยเหตุน้ีจึงน ามาสู่ความพยายามในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่า การน าเกมมาใช้เป็นสื่อการสอนเป็นกิจกรรมที่เร้าความสนใจและให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เรียน
โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย เกิดการเรียนรู้ได้ดี และจดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็วและแม่นย ามากข้ึน เป็นการสร้างบรรยากาศของ
การจัดการเรียนการสอนให้สนุกสนานผ่อนคลายจากความตึงเครียด (นิรุต กุลคิด ศรวัส ศิริและสรวุทธิ พิทธยะพงษ์, 2561) 
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ซึ่งการน าเกมมาใช้เป็นสื่อการสอนเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผู้เรียนมักจะขาดการมีส่วนร่วมในการเรียน 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง ผู้วิจัยจึงจัดท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เกิด
ความสนุกสนาน และส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

ผู้วิจัยหวังว่าการจัดท าวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จะสร้าง
แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ให้กับผู้เรียนมากย่ิงข้ึน และเป็นแนวทางให้ผู้สอนพัฒนาวิธีการจัดการสอนได้อย่าง
เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้งผลจากการวิจัยจะเป็นแนวทางให้ผู้สอนน าเกม 
Vonder go ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบรรพบุรุษไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนราชินีบน ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมในการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย   

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง บรรพบุรุษไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบรรพบุรุษไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง บรรพบุรุษไทย ในระดับมากข้ึนไป 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เรื่อง บรรพบุรุษไทย 

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 

1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เรื่อง บรรพบุรุษไทย 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบรรพบุรุษไทย 
3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เรื่อง บรรพบุรุษไทย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความสนใจ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบรรพบุรุษไทย โดยเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแท็บแล็ตที่ เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต มีกติกาและเกณฑ์ในการตัดสินผลการเล่น ซึ่งเกมออนไลน์ที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้ประกอบการสอนมีชื่อว่าเกม 
Vonder  go โดยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เกม Vonder  go มีการด าเนินการดังน้ี 

1.) การเตรียมตัวนักเรียน  
1.1) การอธิบายจุดประสงค์ของการเล่น วิธีการเล่น กติกาและเกณฑ์ในการตัดสินผลการเล่น 

2.) การด าเนินการสอน 
2.1) การอธิบายสาระส าคัญของเน้ือหา 
2.2) การใช้เกมเป็นกิจกรรมในการฝึก 
2.3) การสรุปผลการเล่น 

3.) การสรุปผลการเรียนรู้ 

2. เกม Vonder go หมายถึง www.vonder.co.th เป็นแอปพลิเคชันที่มีรูปแบบเกมที่น่าต่ืนเต้น ซึ่งเกมเปรียบผู้เล่น
เสมือนอัศวินที่ต้องป้องกันปราสาทในด่านต่าง ๆ ผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครที่ตนชอบได้ โดยแต่ละตัวละครจะมีพลังโจมตีที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผู้เล่นจะต้องตอบค าถามให้ถูกจึงจะสามารถป้องกันปราสาทไว้ได้ แต่ถ้าหากผู้เล่นตอบผิดจะถูกศัตรู
โจมตี อีกทั้งยังมีการจัดล าดับความถูกต้องและความไวในการตอบค าถาม หากผู้เล่นตอบค าถามได้ถูกต้องและไวมากเท่าใดก็
จะได้ข้ึนล าดับสูงเท่าน้ัน โดยผู้สอนมีหน้าที่เตรียมชุดค าถาม ภาพประกอบ และค าอธิบายค าตอบเพ่ิมเติม นอกจากน้ีเกมยัง
สามารถน ามาปรับใช้ได้หลายรูปแบบทั้งการทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน การทบทวนเน้ือหา  

3. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม หมายถึง ผลของการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go 
กับกลุ่มตัวอย่างแล้วท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ 80/80 โดยที่ 80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go ใน
รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบรรพบุรุษไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ของผลการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม  Vonder go ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบรรพบุรุษ
ไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย หมายถึง ความส าเร็จในด้านความรู้หลังการจัดการ 
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากการทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่อง บรรพบุรุษไทย 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่
ผู้วิจัยสร้างข้ึน ประกอบด้วย 3 ด้าน (ชัยยศ โพธ์ิศรี, 2553) ดังน้ี 

1) ด้านปัจจัยน าเข้า หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจของนักเรียนต่อสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการ ได้แก่ เกม
ออนไลน์ ประกอบด้วยความเหมาะสมด้านกติกา เน้ือหา ระยะเวลา 
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2) ด้านกระบวนการ หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจของนักเรียนต่อการน าปัจจัยเข้ามาจัดกระบวนการให้เกิดผลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น แรงจูงใจเมื่อ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 

3) ด้านผลผลิต หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจของนักเรียนต่อผลที่ได้รับจากปัจจัยน าเข้าและกระบวนการทั้งหมด 
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go ประกอบด้วย ความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง     
บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
โดยใช้เกม Vonder go วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบรรพบุรุษไทย 2) แบบทดสอบระหว่างเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test  โดยผู้วิจัยขอเสนอ
รายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี  

1. การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือในการวิจัย 
3. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 
เรื่องบรรพบุรุษไทย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เรื่อง บรรพบุรษุไทย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่องบรรพบุรุษไทย 

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เรื่อง บรรพบุรุษไทย 
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1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น 208 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น 208 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่คละความสามารถ 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม  Vonder go เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน จ านวน 5 
แผน  

2.2 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
1) แบบทดสอบระหว่างเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย จ านวน 4 ชุด รวม 40 ข้อ 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย จ านวน 1 ชุด รวม 15 ข้อ 
3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม  Vonder go เรื่อง 

บรรพบุรุษไทย จ านวน 10 ข้อ 
3. การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามล าดับ 

ข้ันตอนดังน้ี  

1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คู่มือสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)  

2) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือเป็นแนวทางในการการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม  
4) ก าหนดจ านวนคาบเรียนและเน้ือหาในแต่ละคาบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
5) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม  Vonder go เรื่อง บรรพบุรุษไทย โดยจัดท าให้

สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จ านวน 5 แผน  

6) น าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม  Vonder go เรื่อง บรรพบุรุษไทย ที่ผู้วิจัยสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนเพ่ือประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ 

7) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2 การสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย จ านวน 4 ชุด รวม 40 ข้อ โดยผู้วิจัย 

ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ตามล าดับข้ันตอนดังน้ี 
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1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คู่มือสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)  

2) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับทฤษฎี และวิธีสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย 
และสร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

3) สร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์
จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย จ านวน 4 ชุด รวม 40 ข้อ 

4) น าแบบทดสอบระหว่างเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนประวัติศาสตร์ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของเน้ือหา
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5) ปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
6) น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย จ านวน 1 ชุด รวม 15 ข้อ 

โดย 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ตามล าดับข้ันตอนดังน้ี 

1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คู่มือสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)  

2) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี และวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง บรรพบุรุษไทย และ
สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ให้สอดคล้องกับตาราง
วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย จ านวน 4 ชุด รวม 40 ข้อ 

4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนประวัติศาสตร์ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง
ของเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5) ปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
6) น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.4 การสร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go เรื่อง 

บรรพบุรุษไทย แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ 
ตามล าดับข้ันตอนดังน้ี 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีความพึงพอใจ ความสนใจ การวัดและประเมินผล การสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือนำ ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go เรื่อง บรรพบุรุษไทย 

2) ก าหนดเป้าหมายในการสอบถามความพึงพอใจ 
3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม 
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5) ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
6) น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยด าเนินการตามล าดับต่อไปน้ี 

1) แนะน าข้ันตอนการจัดการเรียนรู้  โดยชี้แจงกลุ่มตัวอย่างให้ทราบถึงกติกาและวิธีการเรียนรู้โดยใช้เกม 
Vonder go ในวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2) ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง บรรพบุรุษไทย จ านวน 5 แผน โดย
หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม Vonder go ในแต่ละคาบ กลุ่มตัวอย่างจะได้ทำ า
แบบทดสอบระหว่างเรียน จ านวน 4 ครั้ง และบันทึกคะแนนเป็นคะแนนระหว่างเรียน 

3) หลังจากด าเนินการจัดการเรียนรู้ครบตามแผน ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ไปทดสอบแก่กลุ่มตัวอย่าง และบันทึกคะแนนเป็นคะแนนหลังเรียน 

4) น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างจากแบบทดสอบระหว่างเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง บรรพบุรุษ ทั้ง 4 ชุด และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
บรรพบุรุษไทย         มาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้
เกม Vonder go เรื่อง บรรพบุรุษไทย ตามเกณฑ์ 80/80  

5) น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย มาวิเคราะห์
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบรรพบุรุษไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go กับเกณฑ์ร้อยละ 
80 ของคะแนนเต็ม 

6) ให้นักเรียนท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม 
Vonder go เรื่อง บรรพบุรุษไทย แล้วผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยมีล าดับชั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1) หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนนักเรียนที่ได้จากการ
ทดสอบ 

2) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง บรรพบุรุษไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน โดยใช้สูตร E1/E2   

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนราชินีบน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go กับเกณฑ์ร้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม โดยใช้ t-test (Dependent Samples)  

4) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้
เกม Vonder go ในวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย หลังทดลองเสร็จสิ้นโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 สถิติพ้ืนฐาน 

1)  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556) 

สูตร       𝑥 =
𝛴𝑥

𝑁
  

 

   เมื่อ  �̅�   แทน ค่าเฉลี่ย 
∑ 𝑥   แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
N   แทน จำ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

 

2)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยค านวณจากสูตร (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556) 
 

   สูตร        𝑠 = √
𝑁𝛴𝑥2−(𝛴𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
  

 

   เมื่อ     S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ∑𝑥2  แทน ผลรวมของก าลังสองของข้อมูลแต่ละตัว 

(∑𝑥)2  แทน ก าลังสองของผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 

 

6.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
1) ทดสอบสมมติฐานโดยการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ E1/E2 ใช้ในการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ 
ออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go ในวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สูตร 
E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556) 

 

สูตรที่ 1   𝐸1 =
[

𝛴𝑥

𝑛
]

𝐴
× 100 

 

เมื่อ  𝐸1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

∑𝑥   แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบย่อยทั้งหมด 
A   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบย่อยทั้งหมด 
N   แทน จ านวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

   สูตรที่ 2  𝐸2 =
[

𝛴𝐹

𝑁
]

𝐵
× 100 

    

   เมื่อ  𝐸2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

    ∑𝐹  แทน คะแนนรวมจากแบบทดสอบหลังเรียน 
    B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
    N  แทน จ านวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
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2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบรรพบุรุษไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้เกม Vonder go กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ใช้สูตร t-test 
for Dependent Samples 

   

สูตร  𝑡 =
�̅�−𝜇

𝑠

√𝑛
  𝑡 =

�̅�−𝜇
𝜎

√𝑛

 ; ⅆ𝑓2 = 𝑛2 − 1 

ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยแบ่งการนำ าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ (1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ (3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม โดยแต่ละตอนมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม  

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน คะแนน 
หลังเรียน 

(15 คะแนน) 
ครั้งที่ 1 

(10 คะแนน) 
ครั้งที่ 2 

(10 คะแนน) 
ครั้งที่ 3 

(10 คะแนน) 
ครั้งที่ 4 

(10 คะแนน) 
รวมคะแนน 
(40 คะแนน) 

208 1930 1904 1947 1917 7698 2908 
E1/E2 92.52 93.20 

 

จากตารางพบว่า ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 92.52 และมีค่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 93.20 แสดงว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.52/93.20 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม �̅� S.D. % of mean t Sig (1-tailed) 

หลังเรียน 208 15 13.98 2.21 93.2 12.88 0.000 
 

จากตารางพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 
13.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.21 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
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ที่ 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม จากการก าหนด ∝ =  .05  และเป็นการต้ังสมมุติฐานแบบทางเดียว    df = 208-1 

= 207  จากตารางที่ 𝛼 =  .05   จะได้ค่าวิกฤต  t ค านวณ  = 13.07 มากกว่า  ตาราง 12.88 ดังน้ันจึง ปฏิเสธ H0 ยอมรับ 
H1 น้ันคือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม  

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเรื่อง บรรพบุรุษไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 208 คน โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าเล่นเกม 4.19 0.86 มาก 

2. เกมที่ครูน ามาใช้มีความน่าสนใจ 4.63 0.56 มากท่ีสุด 

3. เกมที่ครูน ามาใช้ท าให้บรรยากาศในการเรียนออนไลน์ไม่น่าเบื่อ 4.69 0.65 มากท่ีสุด 
4. รูปแบบของเกมมีความเหมาะสมกับเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอน 4.58 0.64 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเล่นเกม 4.27 0.79 มาก 

6. นักเรียนเกิดความสนุกสนานระหว่างเล่นเกม 4.67 0.62 มากท่ีสุด 
7. เกมที่ครูน ามาใช้ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียนรู้มากข้ึน 4.55 0.72 มากท่ีสุด 

8. เกมที่ครูน ามาใช้ท าให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาในบทเรียนได้ดีย่ิงข้ึน 4.47 0.73 มาก 

9. เกมที่ครูน ามาใช้ท าให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนได้ ในระยะเวลาอันจ ากัด 4.29 0.84 มาก 
10. ภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้เกมในการจัดการเรียนการสอน 4.62 0.62 มากท่ีสุด 

สรุปคะแนนเฉลี่ยทุกรายการ 4.50 0.70 มาก 
 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 และผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมพบว่า นักเรียนมีความสนุกสนานและชื่นชอบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกม Vonder go มาก และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมยังสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ให้กับนักเรียน 

 

สรุป 

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง บรรพ
บุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้อาจมี
สาเหตุมาจากหลายปัจจัยส่วนหน่ึงคือ ผู้สอนศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้เรียนก่อนที่จะด าเนินการแก้ปัญหาตามความ
เหมาะสมของบทเรียนและวัยของผู้เรียน และด าเนินการสอนโดยจ าลองบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมือนการเล่นเกมตลอด
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง จากการศึกษาพบว่าเกม Vonder go ที่น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 สามารถสรุปได้ว่าเกม 
Vonder go สามารถน ามาใช้เป็นสื่อการสอนได้เน่ืองจากมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และเกม Vonder go ยังช่วยส่งเสริมให้
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ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน โดยผู้เรียนจะต้องแข่งขันกันตอบค าถามเพ่ือสะสมคะแนน ซึ่งจะมีการจัดล าดับความ
ถูกต้องและความไวในการตอบค าถาม หากผู้เล่นตอบค าถามได้ถูกต้องและไวมากเท่าใดก็จะได้ข้ึนล าดับสูงเท่าน้ัน ท าให้ผู้เรียน
เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้มากข้ึนเพราะต้องการได้ล าดับสูง ๆ และข้ึนเป็นผู้ชนะในเกมและผู้น าของห้องเรียน ซึ่งส่งผลให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนดีข้ึน  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกม หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ มีสาเหตุมาจากเกม Vonder go ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและกระตุ้นให้อยากเรียนมาก
ข้ึน เน่ืองจากเกมมีความสนุกสนานและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนที่ไม่สนใจในบทเรียนอยากมีส่วนร่วม
ในการเรียนมากข้ึน ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับครู นอกจากน้ีการเรียนออนไลน์นักเรียน
จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและภาระงานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ การใช้เกม Vonder go เข้ามาประกอบการสอน
ยังท าให้ผู้เรียนได้ฝึกวินัยในตนเอง และก ากับตนเองให้สนใจในการเรียนได้มากข้ึน ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนดีข้ึน  

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.70 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 อาจเป็นเพราะผู้สอนเลือกใช้เกมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งมี
ระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจต่อการเรียนเท่าที่ควร อีกท้ังเกม Vonder go เป็นเกม
ที่สามารถเล่นได้ในหลากหลายอุปกรณ์ทั้งสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และแท็บแล็ต ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงเกมได้ง่ายและ
สะดวกสบาย โดยเกม Vonder go เป็นเกมที่ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึนและผู้เรียนยังต่ืนเต้นกับการรายงาน
อันดับของเกม  

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้อภิปรายผลการวิจัยไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เกม (2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ (3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 
โดยแต่ละตอนมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 

จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.52/93.20 หมายความว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหว่างเรียนประวัติศาสตร์ทั้ง 4 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.52 และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 93.20 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนะวัฒน์ วรรณประภา (2554) ท่ีกล่าวว่าเกมช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจใน
การเรียนซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมส่งผลให้ผู้เรียนมีความต้ังใจและเกิดการเรียนรู้จาก
การกระท าของเพ่ือนคนอื่นๆ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรางค์ โค้วตระกูล 
(2556) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้ของนักเรียนทีจ่ะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน   
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
พบว่าการนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็นไป ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของดาวประดับ 
เรืองศิริ (2563) และภาวินี กลิ่นโลกัย และเยาวภา ประคองศิลป์ (2553) ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และความเข้าใจในเน้ือหาวิชาเพ่ิมมากข้ึน โดยผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้สมกับวัยและ
ความสามารถของผู้เรียน จึงจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ขณะที่เล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในเน้ือหาวิชามากข้ึนกว่าฟังบรรยายจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 

จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม Vonder go เรื่อง บรรพบุรุษ
ไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 

(�̅�=4.50, S.D.=0.70) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากควานสนใจและธรรมชาติของผู้เรียนในชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น อีกทั้งเหมาะกับความสามารถของผู้เรียน ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้ผ่านเกมที่ครูมอบหมายให้ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชฎาพร ยางเงิน (2562) ท่ีพบว่านักเรียนพอใจในกิจกรรมการเรียนที่สนุกและน่าสนใจ 
รวมทั้งพอใจในสื่อประกอบการเรียนรู้ใหม่ ๆ นอกจากน้ันการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เกมยังส่งผลให้ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออกมากข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 

1. ผู้สอนควรอธิบายวิธีการเล่น กฎ กติกา และรายละเอียดต่างๆ ของเกม ให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนจะ
ได้รับจากการเรียนรู้ในครั้งน้ัน 

2. ในการสอนออนไลน์ผู้สอนควรค านึงถึงอุปกรณ์ที่ผู้เรียนใช้เล่นเกม  เน่ืองจากมีความหลากหลายมาก ดังน้ันเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ผู้สอนควรคิดหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการเล่นเกมในอุปกรณ์ที่
ต่างกัน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมไปใช้ในสาระการเรียนรู้อื่น  ๆ โดยปรับให้เหมาะสมกับเน้ือหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชาน้ัน ๆ 

2. จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่า ผู้สอนควรศึกษาค้นคว้าเกมและกิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือความหลากหลายอยู่
เสมอหากผู้สอนใช้เกมหรือกิจกรรมเดิม จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ 
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การศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศลิป์ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

A study of online art activities through the concept of Active Learning towards a new competency 
in the visual arts course of 4th grade students 

 
 

 สุมิตรา  อุ่นเปีย 1 

 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา1)ระดับสมรรถนะของผู้เรียนก่อนและหลังการท ากิจกรรม 2)พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้เรียน และ 3)ความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อ
สมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้เชิงรุก สมมติฐานของการวิจัย คือ ผู้เรียนที่ท ากิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จะเกิดสมรรถนะ
ทางการเรียนรู้ทางศิลปะสูงกว่าก่อนท ากิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 212 คน วิธีการทดลองการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ( One-group pretest-posttest 
design) โดยงานวิจัยครั้งน้ีใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอน 
(5Steps) 2) แบบประเมินสมรรถนะตามแนวคิดของ McCleland 3) แบบสังเกตพฤติกรรม 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรียน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับสมรรถนะของผู้เรียนหลังท ากิจกรรมศิลปะสูงกว่าก่อนท ากิจกรรมศิลปะอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05 2) พฤติกรรมที่ปรากฏระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะมากที่สุด คือ พฤติกรรมแสดงออกด้านการสื่อสาร 

ที่แสดงออกเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการจัด

กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถพัฒนาสมรรถนะในวิชาศิลปะของผู้เรียนให้ดีข้ึนเน่ืองจากผู้เรียนได้มี

โอกาสสังเกต  ต้ังค าถามน าไปสู่สมรรถนะทางศิลปะตามความสนใจของผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

ค าส าคัญ: กิจกรรมศิลปะออนไลน์, การเรียนรู้เชิงรุก, สมรรถนะ 

 

Abstract  

           The objective of this research were 1) to investigate the level of student's artistic learning before 

and after the activity 2) to investigate the behaviour of student's expressions  3) to investigate student's 

satisfaction for  a study of online art activities through the concept of active learning towards a new 

competency in the visual arts course of 4 grade students. The Research Hypothesis was that the student 

who worked online art activities through the concept of active learning towards a new competency in the 

 
1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนราชินีบน E-mail:sumitra.a@rajinibon.ac.th 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                                            

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

169 
 

visual arts would have the artistic learning competency significantly higher than before the activity was 

statistically significant at 0.5 level. A sample was selected from 4 grade 122 students by One-group 

pretest-posttest design. The duration of this research was 3 weeks, one period each. The research 

instruments comprised 1) a 5 step of lesson plan 2) a McClelland conceptual competency assessment 

form 3) a behavioral observation form 4) a learner's opinion questionnaire. 

 The results of the study were as follows: 1) The student’s artistic learning competency 

significantly higher than before the activity was statistically significant at 0.5 level. 2) The behavior that 

appeared during art activities the most was communication behavior about expressing emotions. 3) The 

students' satisfaction with art activities was at a high level. A study of online art activities through the 

concept of active learning towards a new competency in the visual arts can improve the student’s artistic 

learning competency to be greater due to the students having the opportunity to observe, asking the 

questions for leading to artistic competence according to learners' interests, according to the objectives 

set. 

 

Keywords: ART ACTIVITIES ONLINE, ACTIVE LEARNING, COMPETENCY 

 

บทน า 

        จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส านัก

นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2563) เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคระบาดดังกล่าว โดยมีการออกมาตรการเว้นระยะห่าง

ทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งงดการสัมผัสระหว่างบุคคลและการอยู่รวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมากในสถานที่ต่างๆ ประกาศ

ดังกล่าวได้ส่งผลให้ โรงเรียนและสถานที่ราชการหยุดท าการอย่างกะทันหัน สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

สอนคือการใช้รปูแบบออนไลน์ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ทางไกลอย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนออนไลน์น้ันก็ยังมีข้อจ ากัด 

เช่น หากผู้เรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็จะไม่สามารถเข้าถึงบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือในรายวิชาท่ีเน้นการพัฒนา

ทักษะ การเรียนการสอนอาจเป็นไปได้ยาก  Schoech and Helton (2002) 

       การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะซึ่งรูปแบบการสอนเน้นทักษะปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎี เพ่ือฝึกกระบวนการ

สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์ ที่ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ ผ่านการใช้เทคนิค และ

วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งการเรียนศิลปะส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมสิ่งที่ส าคัญ คือ การมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสส ารวจ ทดลอง ค้นคว้าจากวัสดุนานาชนิด ด้วยวิธีการเรียนรู้การแก้ปัญหา สามารถสร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงาน   จาก

การเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง และเน่ืองจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันท าให้รายวิชาศิลปะปฏิบัติน้ันยากต่อการ

ปรับเข้าสู่รูปแบบการสอนออนไลน์ และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม Castro (2012) นักวิชาการด้าน

ศิลปศึกษาให้ข้อเสนอว่า กระแสการเรียนการสอนออนไลน์น้ันเป็นแนวโน้มที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้สอนจึงควรตระหนักและ
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เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันครูผู้สอนจึงมองเห็นปัญหาที่เกิดข้ึนและถือเป็นโอกาสในการน ากิจกรรมศลิปะรูปแบบ

ออนไลน์ซึ่งเป็นทางเลือกเดียวที่น ามาใช้ในสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลในสิ่งที่ตนเองสนใจและ

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดทุกท่ีทุกเวลา ขณะเดียวกันผู้เรียนต้องมีวินัยด้านการจัดการตนเอง ฝึกฝนและค้นหาเทคนิคของตนเอง 

โดยครูผู้สอนเปลี่ยนบทบาทคอยให้แนะน าในการจัดการเรียนรู้ที่ปัจจุบันการเรียนการสอนต้องปรับเข้าสู่รปูแบบออนไลน์  สิ่ง

ส าคัญที่ครผูู้สอนต้องกลับมาสะท้อนคิด คือควรออกแบบกิจกรรมศิลปะในรูปแบบออนไลน์อย่างไร ที่จะสง่เสรมิให้ผู้เรียนที่มี

ความหลากหลายได้มีโอกาสส ารวจ ทดลอง ค้นคว้าจากวัสดุนานาชนิด เรียนรู้จากการแก้ปัญหา อันก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้

จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่หลากหลายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทาง

ศิลปะที่สามารถสร้างสรรค์ข้ึนในรูปแบบที่หลากหลายตามความถนัดของผู้เรียน นอกจากน้ี วรรณดี สุทธินรากร (2564) ได้

กล่าวว่าครูผู้สอนควรเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนไป การสร้างสรรค์ความรู้ 

ควรให้ความส าคัญกับโลกและตัวตนที่มีความหลากหลายของผู้เรียนไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโลกโดย

เริ่มต้นจากความสนใจที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละคน และต่อเติมทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้โดยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

ต่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงในพ้ืนที่ของชีวิตเข้าด้วยกัน การจัดกิจกรรมศิลปะในยุควิถีใหม่จะต้องอาศัย

องค์ประกอบจากทักษะด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่นการสังเกต การต้ังค าถาม การสร้างความรู้ การสื่อสาร การน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2563) ที่กล่าวถึงแนวการสอนที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้

ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทั้งกระบวนการคิด การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และ

สามารถประยุกต์ความรู้ สร้างชิ้นงาน โดยมีครูเป็นผูอ้ านวยความสะดวก การเรียนรู้ดังกล่าวผู้เรียนต้องต่ืนตัวเน้นเชิงรุก

มากกว่าเชิงรับ เรียกว่าการเรียนรู้เชิงรุก   

       จากการศึกษาวิธีการการจัดกิจกรรมการสอนในรูปแบบต่าง ๆ พบว่าวิธีการที่น่าสนใจคือการจัดการเรียนรู้รูปแบบ (5 

STEPs)  ซึง่มี 5 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันที่ 1.) ข้ันระบุค าถาม ข้ันที่ 2.) ข้ันแสวงหาสารสนเทศ ข้ันที่ 3.) ข้ันสร้างความรู้ ข้ันที่ 4.) ข้ัน

สื่อสาร ข้ันที่ 5.) ข้ันตอบแทนสังคม การจัดการเรียนรู้รปูแบบ (5 STEPs) เป็นแนวการสอนหน่ึงของการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งประยุกต์ความรู้ได้บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของผู้เรียน

เป็นผู้เรียนรู้ บทบาทของครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

       โดยรูปแบบการสอนที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะครูผู้สอนจึงเกิดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบ (5 

STEPs) ผ่านการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ เรื่อง “สี...สร้าง...สรรค์” ผสานการบูรณาการจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ระบุไว้ว่า 

การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่มีการผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ ในลักษณะของการบูรณาการจะท าให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้แบบองค์รวม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี วรรณดี สุทธินรากร 

(2564) ได้กล่าวว่า การบูรณาการเน้ือหาระหว่างวิชาถือว่ามีความจ าเป็นในสถานการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี

ต้องยึดสถานการณ์ของความเป็นจริง เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรยีนสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึก ความคิดของตนเอง ผ่านทัศน

ธาตุเรื่องสี เพราะผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม หรือเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันในเรื่องต่าง ๆ ได้ และสามารถน าความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ เข้ามาประกอบกัน ในการจัดกิจกรรมศิลปะ
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ออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถดึงศักยภาพภายในของตนเองออกมา ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ McClelland (1973) ชี้ว่าสมรรถนะเป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของบุคคล สามารถผลักดันให้เกิดการ

สร้างผลงานด้วยการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดงานที่รับผิดชอบ จากความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ เช่น ทัศนคติ 

ค่านิยม แรงจูงใจ เพ่ือช่วยให้สร้างผลงานส าเร็จจากงานในระดับที่ดีเย่ียม สมรรถนะจึงเป็นขีดความสามารถที่ดีกว่าเหนือกว่า

จากการใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคล จนเกิดเป็นสมรรถนะหลักของผู้เรียนทั้ง 6 ด้าน ดังน้ี คือ 1) สมรรถนะ

การจัดการตนเอง 2) สมรรถนะการคิดข้ันสูง 3)  สมรรถนะการสื่อสาร 4) สมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม 5)  สมรรถนะ

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 6) สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างย่ังยืน หลอมรวมอยู่ในตัวตนของผู้เรียนจน

สามารถท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ปรับตนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผู้เรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มี
ต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจากกิจกรรมศลิปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อ
สมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อสมรรถนะวิถี
ใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

ค าถามวิจัย 

            แนวทางการจัดกิจกรรมศลิปะออนไลน์ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีมีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์จะ
ช่วยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีสมรรถนะทางการเรียนรู้ศิลปะได้หรือไม่ 

ขั้นตอนการวิจัย 

1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

         ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านการจัดกิจกรรมศิลปะ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อมูลทางด้านพัฒนาการและการแสดงออกทางด้านศิลปะของผู้เรียนวัยน้ี 
และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากเอกสาร วารสาร ต ารา งานวิจัยบทความและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2. สมมติฐานการวิจัย 

          ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท่ีท ากิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จะเกิดสมรรถนะทางการ
เรียนรู้ทางศิลปะสงูกว่าก่อนท ากิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. วิธีด าเนินการวิจัย  
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 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental  research) ใช้แผนการทดลองที่เรียกว่า One-
group pretest-posttest design เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยรายละเอียดของการด าเนินการวิจัยมี
ดังต่อไปน้ี 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงให้
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร จ านวน 212 คน เป็นการวิจัย
กึ่งทดลองที่มีแบบแผนการทดลองแบบ  One-group pretest-posttest design 
 

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนท ากิจกรรม แผนการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบ 
(5 STEPs) 

หลังท ากิจกรรม 

Gr O1 T O2 

 
            สัญลักษณ์ที่ใช้   
            Gr     คือ กลุ่มตัวอย่าง 
            O1    คือ ก่อนท ากิจกรรม 
            T      คือ แผนการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบ (5 STEPs) 
            O2    คือ หลังท ากิจกรรม 
    โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยเหตุผลดังน้ี 
 4.1 เป็นโรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางทางการศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้
เข้ากับ  บริบทของสถานศึกษา 
 4.2 เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอน และงานด้านการวิจัยทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 4.3 เป็นโรงเรียนที่มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
     5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังน้ี  
          5.1  เครื่องมือทดลอง คือ แผนการสอนกิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก ผู้วิจัยออกแบบแผนการ
สอนกิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบ (5 STEPs) ซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง 5 ข้ันดังน้ี 1)ข้ันระบุค าถาม 
2)ข้ันแสวงหาสารสนเทศ 3)ข้ันสร้างความรู้ 4)ข้ันสื่อสาร 5)ข้ันตอบแทนสังคม ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2558) เมื่อออกแบบแผนการสอนกิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบ (5 
STEPs) แล้วจึงน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ตรวจให้ค าแนะน า  
         5.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
              1. แบบประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ผ่านแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผู้วิจัยสร้างแบบประเมิน
สมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์จากเกณฑ์สมรรถนะหลัก 6 ด้าน ตามแนวคิดของ McClelland (1973) ดังน้ี 1)
สมรรถนะการจัดการตนเอง 2)สมรรถนะการคิดข้ันสูง 3)สมรรถนะการสื่อสาร 4)สมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม 5)
สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 6)สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างย่ังยืน 
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              2. แบบสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะออนไลน์ ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะออนไลน์ จากข้อมูลบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (5 STEPs) ซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง 5 ข้ันดังน้ี 1)ข้ันระบุ
ค าถาม 2)ข้ันแสวงหาสารสนเทศ 3)ข้ันสร้างความรู้ 4)ข้ันสื่อสาร 5)ข้ันตอบแทนสังคม 
              3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ที่มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศิลปะตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนจากข้อมูลด้านทฤษฎี การจัดกิจกรรมศิลปะ
ออนไลน์ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ จากหนังสือ วารสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ 
            จากน้ันน าเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ตรวจให้ค าแนะน า และพัฒนาแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
เกณฑ์การคัดเลือกดังน้ี 
      - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอนหรือมีผลงานทาง
วิชาการ มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 10 ป ี
      - ผู้เชี่ยวชาญหรือครูสอนศิลปะผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมศิลปะไม่น้อยกว่า 10 ปี 
     6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมศลิปะออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจัดกิจกรรมศลิปะออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม (StreamYard) เสมือนเป็นห้องสตูดิโอผ่านการเชื่อมต่อกับบัญชี (Facebook) กลุ่มส่วนตัวโดยใช้ชื่อ (RB Online 
P.4) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คาบ ๆ ละ 40 นาที และ 2) การส่ง-ตรวจผลงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็น
รายบุคคลผ่านช่องทาง (Google Classroom)  

      7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

            การวิจัยครั้งน้ีวิเคราะห์ข้อมูล โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ก่อนการทดลอง ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และ สถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแบบประเมิน
สมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ก่อนและหลังการท ากิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชา
ทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปการวิจัยได้ดังน้ี 

ผลจากค่ามัชฌิมเลขคณิตของแบบประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ก่อนและหลังท ากิจกรรมศิลปะ
ออนไลน์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ก่อนและหลังท ากิจกรรมศิลปะ
ออนไลน์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จากกลุ่มตัวอย่างประชากรจ านวน 212 คน พบว่า หลังจากท ากิจกรรมศิลปะ
ออนไลน์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากแบบประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์หลัง
การท ากิจกรรมมีค่าสูงกว่า ก่อนการท ากิจกรรมอย่างชัดเจน สามารถสรุปได้ว่า หลังการท ากิจกรรมผู้เรียน มีสมรรถนะวิถีใหม่

ในรายวิชาทัศนศิลป์สูงข้ึน โดยก่อนท ากิจกรรมผู้เรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (�̅� =3.51) และหลังจากท ากิจกรรม (�̅� =4.35) 
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เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิตจากคะแนนการประเมิน สมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ก่อนและหลัง
การท ากิจกรรม โดยสถิติทดสอบที (t-test) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีคะแนนหลัง
การท ากิจกรรมสูงกว่าก่อนท ากิจกรรม เมื่อท าการศึกษาคะแนนจากแบบประเมินรายบุคคล พบว่าผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนจากแบบประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์หลังการท ากิจกรรมสูงกว่าก่อนท า
กิจกรรม 

 ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลปก่์อนการท ากิจกรรมศิลปะออนไลน์ตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ผลการวิเคราะหจ์ากแบบประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ โดยใช้แนวคิดของ (McCleland) ที่กล่าวว่า 
การวัดสมรรถนะ จึงวัดกันที่คือ ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อการประสบผลส าเร็จในงานตามมาตรฐาน มีดังน้ี 1) 
ความรู้ (Knowledge) คือสิ่งที่ก าหนดให้ผู้เรียนต้องรู้ 2) ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่ก าหนดให้ผู้เรียนต้องท า 3) พฤตินิสัยที่พึง
ปรารถนา (Attributes) คือสิ่งที่ต้องการใหผู้้เรียนเป็น เช่น ความใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรักและความมุ่งมั่นในความส าเร็จต่อ
สิ่งที่ท า    

           จากการประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ โดยผู้สอนเป็นผู้บันทึกข้อมูล แสดงจากตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ก่อนการท ากิจกรรม
ศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

                          ข้อความ                                                             𝒙            S.D.        ความหมาย 

1.ผลงานผ่านการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการของผู้เรียน  
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานสอดคล้องในเรื่อง “สี...สรา้ง...สรรค์” 
มาตรฐานที่1 ด้านความรู้ (สมรรถนะการจัดการตนเอง)                                 3.93            0.84             มาก 

2.ผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 
มาตรฐานที่1 ด้านความรู้ (สมรรถนะการคิดข้ันสูง)                                       3.50            0.72             ปานกลาง 

3.ผลงานสื่อความหมายโดยสะท้อนจากกิจกรรมเรื่อง “สี...สร้าง...สรรค์” 
มาตรฐานที่2 ด้านทักษะ (สมรรถนะการสื่อสาร)                                          3.74            0.72             มาก 
4.ผลงานมีความสอดคล้องตามหลักองค์ประกอบศิลป์และเลือกใช้อุปกรณ์ 
ที่หลากหลายตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานที่2 ด้านทักษะ (สมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม)                       3.51            0.85             ปานกลาง 
5.ผลงานแสดงออกถึงการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
มาตรฐานที่3 ด้านพฤตินิสัย (สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง)                    3.07            0.52             ปานกลาง 
6.ผลงานแสดงออกถึงความงามและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐานที่3 ด้านพฤตินิสัย (สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน)   3.28            0.62              ปานกลาง 

  รวมเฉลี่ย                                                                                3.51            0.71             ปานกลาง 
             

          สรุปจากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ก่อนการท ากิจกรรมศิลปะออนไลน์
ผ่านแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางการเรียนรู้ได้ระดับมาก คือผลงานผ่านการถ่ายทอดอารมณ์
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ความรู้สึกและจินตนาการของผู้ เรียนและสามารถสร้างสรรค์ผลงานสอดคล้องในเรื่อง “สี...สร้าง...สรรค์”  (�̅� = 3.93) 

รองลงมา ผลงานสื่อความหมายโดยสะท้อนจากกิจกรรมเรื่อง “สี...สร้าง...สรรค์” (�̅� = 3.93) และผลงานมีความสอดคล้อง
ตามหลักองค์ประกอบศิลป์และเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับ

ปานกลาง (�̅� = 3.51) ผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน (�̅� = 3.50) และผลงานแสดงออก

ถึงความงามและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (�̅� = 3.28) และผลงานแสดงออกถึงการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและผู้อื่น (�̅� = 3.07) ตามล าดับ 

           ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์หลังการท ากิจกรรมศิลปะออนไลน์ตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

           ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ โดยใช้แนวคิดของ (McCleland) ที่กล่าวว่า 
การวัดสมรรถนะ จึงวัดกันที่คือ ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อการประสบผลส าเร็จในงานตามมาตรฐาน มีดังน้ี 1) 
ความรู้ (Knowledge) คือสิ่งที่ก าหนดให้ผู้เรียนต้องรู้ 2) ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่ก าหนดให้ผู้เรียนต้องท า 3) พฤตินิสัยที่พึง
ปรารถนา (Attributes) คือสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็น เช่น ความใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรักและความมุ่งมั่นในความส าเร็จต่อ
สิ่งที่ท า 

จากการประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ โดยผู้สอนเป็นผู้บันทึกข้อมูล แสดงจากตารางที่ 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์หลังการท ากิจกรรม
ศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

                          ข้อความ                                                             𝒙            S.D.        ความหมาย 

1.ผลงานผ่านการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการของผู้เรียน  
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานสอดคล้องในเรื่อง “สี...สรา้ง...สรรค์” 
มาตรฐานที่1 ด้านความรู้ (สมรรถนะการจัดการตนเอง)                                4.43            0.85             มาก 

2.ผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 
มาตรฐานที่1 ด้านความรู้ (สมรรถนะการคิดข้ันสูง)                                    4.11            0.89             มาก 

3.ผลงานสื่อความหมายโดยสะท้อนจากกิจกรรมเรื่อง “สี...สร้าง...สรรค์” 
มาตรฐานที่2 ด้านทักษะ (สมรรถนะการสื่อสาร)                                         4.24            0.89             มาก 
4.ผลงานมีความสอดคล้องตามหลักองค์ประกอบศิลป์และเลือกใช้อุปกรณ์ 
ที่หลากหลายตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานที่2 ด้านทักษะ (สมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม)                      4.33            0.85             มาก 
5.ผลงานแสดงออกถึงการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
มาตรฐานที่3 ด้านพฤตินิสัย(สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง)                    4.43            0.81             มาก 

6.ผลงานแสดงออกถึงความงามและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐานที่3 ด้านพฤตินิสัย (สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน) 4.56            0.78           มากที่สุด 

  รวมเฉลี่ย                                                                              4.35            0.84             มาก 
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สรุปจากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์หลังการท ากิจกรรมศิลปะออนไลน์
ผ่านแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางการเรียนรู้ได้ได้ดีมากท่ีสุด คือผลงานแสดงออกถึงความงามและ

การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (�̅� = 4.56) รองลงมา ผลงานผ่านการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการของ
ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานสอดคล้องในเรื่อง “สี...สร้าง...สรรค์”และผลงานแสดงออกถึงการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและผู้อื่น (�̅� = 4.43) และ ผลงานมีความสอดคล้องตามหลักองค์ประกอบศิลป์และเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย

ตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (�̅� = 4.33) และผลงานสื่อความหมายโดยสะท้อนจากกิจกรรมเรื่อง “สี

...สร้าง...สรรค์” (�̅� = 4.24) และ ผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน (�̅� 4.11) ตามล าดับ 

       ผลการวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะออนไลน์ 

         ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมที่แสดงออกขณะเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะออนไลน์ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
สะท้อนออกมา จนเป็นผลงานซึ่งประกอบไปด้วย การต้ังค าถามจากการสังเกต การอธิบายแนวคิด และกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรม สี...สร้าง...สรรค์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการพิมพ์ค าถามหรือค าตอบผ่านช่องแชท คลิปวีดิโอ  จาก
ข้อมูลด้านทฤษฎีการสอน (5 STEPs) ซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง 5 ข้ันดังน้ี 1)ข้ันระบุค าถาม 2)ข้ันแสวงหาสารสนเทศ 3)ข้ันสร้าง
ความรู้ 4)ข้ันสื่อสาร 5)ข้ันตอบแทนสังคม 

         จากแบบสังเกตพฤติกรรมจากการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ โดยผู้สอนเป็นผู้บันทึกข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

         1. ขั้นระบุค าถาม พบว่า ในกิจกรรม สี...สร้าง...สรรค์ ข้ันที่ 1 ผู้เรียนมีการต้ังค าถามถึงข้อสงสัยในผลงานตัวอย่างที่
ผู้สอนให้ผู้เรียนสังเกต  ตัวอย่างค าถามของผู้เรียนเช่น ศิลปะเกิดจากอะไรค่ะ ? , ทัศนธาตุมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ไม่ใช่ จุด เส้น 
สี ? , ท าไมวาดรูปต้องมีสีด้วย ? , ศิลปะมีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรค่ะ ? ,  การแต่งหน้าช่วยเสริมทักษะ
ทางศิลปะหรือเปล่าค่ะ ? ,  การตกแต่งถือเป็นงานศิลปะไหมค่ะ ? , อยากรู้วิธีท าสีน ้าค่ะ ? ,น ้ากับสีโปสเตอร์เเตกต่างกัน
อย่างไร และสีทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะการใช้งานอย่างไรค่ะ ? , ท าไมถึงต้องต้องร่างลายเส้นบางก่อนค่ะท าไมไม่วาดเลยละค่ะ ? 

         2. ขั้นแสวงหาสารสนเทศ พบว่า ในกิจกรรม สี...สร้าง...สรรค์ ข้ันที่ 2  ผู้เรียนมีการวางแผนก่อนที่จะสร้างสรรค์
ผลงานจริง เช่น การท าผังมโนทัศน์แยกวรรณะสี เพ่ือทบทวนรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์หาข้อมูลก่อนที่จะสร้างสรรค์จนเป็น
ผลงานตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และมีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากแอปพลิเคชันต่าง เช่น 
Youtube , pinterest ฯลฯ 

        3. ขั้นสร้างความรู้ พบว่า ในกิจกรรม สี...สร้าง...สรรค์ ข้ันที่ 3 ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของแต่ละคน 

เช่นสาธิตการแต่งหน้าให้สีเข้ากับชุดเสื้อผ้า โดยเลือกแต่งหน้าด้วยสีโทนอุ่นกับชุดสีม่วงอ่อน , ท าสายคล้องหน้ากากอนามัย

โดยการร้อยลูกปัดผ่านการเลือกขนาดและสีวรรณะร้อนและเย็น , จัดแขวนเสื้อผ้าเรียงตามโทนสีอ่อนเข้มในตู้เสื้อผ้าท าให้

สะดวกในการเลือกใช้ , ออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากสีวรรณะร้อนและเย็น , ออกแบบจัดจานอาหารเช้าโดยใช้สีวรรณะร้อน 

ซึ่งประกอบไปด้วย ไข่เจียว แครอท มะเขือเทศ กุ้ง , การแต่งหน้าคัพเค้กจากสีผสมอาหาร , การถ่ายภาพผ่านการจัด

องค์ประกอบศิลป์รูปร่างธรรมชาติและเชื่อมโยงกับวรรณะสี , เพ็นท์กระถางต้นไม้โดยใช้สีวรรณะเย็น , วาดภาพในไอแพด

แสดงบรรยากาศท้องฟ้าสีวรรณะเย็นและสามารถน าผลงานมาใช้งานได้หลายครั้ง , น าวัสดุเหลือใช้มาออกแบบเป็นที่ใส่ดินสอ 

โดยน าหลักการสีวรรณะร้อนและเย็นมาปรับใช้ ฯลฯ 

          4. ขั้นสื่อสาร พบว่า ในกิจกรรม สี...สร้าง...สรรค์ ข้ันที่ 4 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
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             4.1 ช่วงข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม ผู้สอนต้ังค าถามว่า นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการสังเกตผลงานตัวอย่างน้ี ผู้เรียนได้

สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อผลงานทางช่องทางแสดงความคิดเห็น เช่น รู้สึกว่าในความมืดยังมีแสงสว่างที่อบอุ่นค่ะ , รู้สึกว่า

เป็นซัมเมอร์ที่สดใสหน้าร้อนมีความรู้สึกเหมือนได้สูดอากาศหอม ๆ จากธรรมชาติตอนเย็น ๆ  ค่ะ , มันดูน่ากลัวแล้วก็มีไฟ มี

ความเป็นสามมิติ มีสัตว์ต่าง ๆ รวบรวมอยู่ในภาพน้ันมีการใช้สีวรรณะอุ่นประกอบไปด้วยสี เเดง เหลือง ส้ม  , มันสวยมาก

เพราะเหมือนได้เราดูเงาของนกสองตัวค่ะ , การเรืองแสงโดยใช้สีวรรณะร้อนเห็นเเล้วเเสบตา เเต่สีวรรณะเย็นจะดูสบายตากว่า

ค่ะ , สีวรรณะเย็นรู้สึกสบายสีวรรณะร้อนดูอุ่นและอบอุ่น , สีวรรณะร้อนแสดงถึงความดุร้ายของสัตว์ชนิดน้ันค่ะ ฯลฯ 

              4.2 ช่วงสร้างสรรค์ผลงาน ผู้เรียนสื่อสารอธิบายความรู้สึกที่มีต่อผลงานของตนเอง เช่น อธิบายแนวความคิดการ

จัดเสื้อผ้าตามโทนสีเพ่ือความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการหยิบจับในการสวมใส่ ส่วนใหญ่เสื้อผ้าโทนที่หนูชอบใส่จะเป็นโทนสีอุ่น 

เช่นสีชมพู ให้ความรู้สึกสดใสและโทนสีขาวสามารถแต่งตัวได้ง่าย , แนวความคิดการแต่งหน้าโดยใช้เครื่องส าอางโทนสีร้อน

หรือโทนสีอุ่นเป็นการแต่งหน้าโทนสีส้มมองดูแล้วให้ความรู้สึกว่าท าให้ดูสวยใส มีออร่า ท าให้ข้ึนกล้อง ให้ความอบอุ่น มี

ความสุข สนุกสนานค่ะ , ภาพเด็กผู้หญิงน่ังชิงช้าใต้ต้นไม้ โดยใช้เทคนิคการถูสีฝุ่นท าให้บรรยากาศดูฟุ้ง ๆ ผลงานสื่อถึงอารมณ์

เศร้า เหงา ไม่มีเพ่ือน , ภาพธรรมชาติของฉันผ่านการเลือกใช้สีวรรณะเย็นที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ , การจัดช่อ

ดอกไม้โดยการเลือกใช้โทนสีวรรณะร้อน ท าให้ดูสดใสมีพลังค่ะ , การด่ืมน ้าเป็นกิจวัตรหน่ึงในการด ารงชีวิต บางครั้งนอกจาก

น ้าเปล่าแล้ว ก็อยากด่ืมน ้าที่มีรสชาติอื่น ๆ ด้วยค่ะ อย่างเช่น น ้าส้ม กับ น ้าเขียวน้ี ซึ่งน ้าแต่ละชนิดก็มีสีที่แตกต่างกัน 

ความรู้สึกตอนที่ด่ืมก็ให้ความสดชื่นแตกต่างกันด้วยค่ะ มีความรู้สึกว่าน ้าส้มจะสดชื่นซ่ามากกว่าน ้าเขียว เหมือนสีส้มจากสี

วรรณะร้อนที่รู้สึกว่า สนุก สดชื่น กว่าน ้าสีเขียวจากสีวรรณะเย็นค่ะ , ภาพถ่ายจากตึกสูงเน่ืองจากขณะน้ีหนูป่วยค่ะ สีตึก

บรรยากาศท้องฟ้าตอนเย็นใกล้มืด มองไปรู้สึกเศร้าหดหู่อยากกลับบ้านแล้วค่ะ ฯลฯ 

           5. ขั้นตอบแทนสังคม พบว่า จากกิจกรรม สี...สร้าง...สรรค์ ข้ันที่ 5 ผู้เรียนมีการน าความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานที่หลากหลายตามความถนัดของตนเอง เช่น ออกแบบแผนผังสวนสัตว์จากสีโทนเย็น , เพ็นท์กระถางต้นไม้ , เพ็นท์ถุง
ผ้าเพ่ือน าไปบริจาคที่โรงพยาบาล , การวาดภาพเพ่ือตกแต่งห้อง , การแต่งหน้า , การจัดเสื้อผ้าตามโทนสี , การแต่งหน้าเค้ก , 
การออกแบบอาหารและเครื่องด่ืม , การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย , การร้อยสายคล้องแมส , การจัดดอกไม้ , การท า
สไลม์ , การย้อมสีกระดาษท าปกสมุดท ามือ , ตกเเต่งบ้านในเกม (Minecraft) ฯลฯ 

 

           ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ผลการวิเคราะหจ์ากแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศลิปะออนไลน์ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีมีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีมี
ต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล แสดงจากตารางที่ 
3 ดังน้ี 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศลิปะออนไลน์ตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีมีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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                          ข้อความ                                                              𝒙            S.D.        ความหมาย 
นักเรียนชอบการจัดกิจกรรมศลิปะ Online ในรูปแบบ  
5 STEPs ผ่านการสร้างสรรคง์าน เรื่อง“สี...สร้าง...สรรค”์                                  4.27            0.80             มาก 

นักเรียนสามารถน าอารมณ์และความรู้สึกของตนเองมา 

สร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นผลงานและมีเป้าหมายในการ 

ปฏิบัติงานศิลปะเรื่อง“สี...สร้าง...สรรค์”  

(สมรรถนะการจัดการตนเอง) 4.25            0.85             มาก 

นักเรียนสามารถคิดสร้างสรรคผ์ลงานตามจินตนาการของ 

ตนเอง โดยน าความรู้มาแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีเป้าหมาย (สมรรถนะการคิดข้ันสูง) 4.28            0.80             มาก 

นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง และสามารถออกแบบ 

การสื่อสารได้อย่างมีศลิปะ (สมรรถนะการสื่อสาร)                                                     4.17            0.89             มาก 

นักเรียนสามารถวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างเป็นข้ันตอนเพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายความส าเร็จของงาน (สมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม) 4.17            0.87             มาก 

นักเรียนมีความรับผิดชอบ และยอมรับความหลากหลายในการสร้างสรรค ์

ผลงานศิลปะของตนเองและผู้อื่น (สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง)                     4.23            0.84             มาก 

นักเรียนได้ฝึกการสังเกตสิ่งรอบตัวเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในสร้างสรรคผ์ลงาน 

และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้(สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

และวิทยาการอย่างย่ังยืน) 4.27            0.79             มาก 

นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนศิลปะมากข้ึน                                                    4.66            0.61          มากท่ีสุด 

นักเรียนสนุกกับการเรียนศิลปะมากข้ึน 4.73            0.58           มากท่ีสุด 

นักเรียนชอบการเรียนศิลปะมากข้ึนกว่าเดิม                                                               4.65            0.67          มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย                                                                                     4.37            0.77             มาก 
 

สรุปจากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่าผู้เรียน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� =4.37 ) ต่อการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถสรุปโดยแบ่งประเด็นตามระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนสนุกกับการเรียน

ศิลปะมากข้ึน (�̅� = 4.73) รองลงมา คือ นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนศิลปะมากข้ึน (�̅� = 4.66) นักเรียนชอบการ

เรียนศิลปะมากข้ึนกว่าเดิม (�̅� = 4.65) นักเรียนสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง โดยน าความรู้มา

แก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีเป้าหมาย (�̅� = 4.28) นักเรียนชอบการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ ในรูปแบบ 5 STEPs 
ผ่านการสร้างสรรค์งาน เรื่อง“สี...สร้าง...สรรค์”และนักเรียนได้ฝึกการสังเกตสิ่งรอบตัวเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์

ผลงาน และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้  (�̅� = 4.27) นักเรียนสามารถน าอารมณ์และความรู้สึกของตนเองมา

สร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นผลงานและมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานศิลปะ (�̅� = 4.25) นักเรียนมีความรับผิดชอบ และยอมรับ

ความหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองและผู้อื่น (�̅� = 4.23) ส่วนที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  
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นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง และสามารถออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีศิลปะและนักเรียนสามารถวางแผน

ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นข้ันตอนเพ่ือบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของงาน (�̅� = 4.17) ตามล าดับ 

 

สรุป 

งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียน ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่ท ากิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชา
ทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงข้ึนกว่าก่อนการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ จาก
ผลการวิจัยที่ปรากฏน้ี สามารถน ามาอภิปรายถึงสมรรถนะทางการเรียนรู้ในรายวิชาทัศนศิลป์ของผู้เรียนที่ดีข้ึนจากสมรรถนะ
หลักทั้ง 6 ด้าน ตามแนวคิดของ McClelland (1973) คือ 1) สมรรถนะการจัดการตนเอง 2) สมรรถนะการคิดข้ันสูง 3)  
สมรรถนะการสื่อสาร 4) สมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม 5)  สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 6) สมรรถนะการอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างย่ังยืน ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ตาม
ทฤษฎีของ McClelland ทั้ง 6 ด้าน สามารถสรุปและอภิปรายผลตามล าดับแต่ละข้ันดังน้ี  

สมรรถนะการจัดการตนเอง พบว่า ผู้เรียนถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการของผู้เรียนผ่านการสร้างสรรค์
ผลงานที่สอดคล้องในกิจกรรมเรื่อง “สี...สร้าง...สรรค์” อยู่ในระดับดีมาก ผู้เรียนมีความเข้าใจรู้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิด ความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของตนเอง สามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเองผ่านการปฏิบัติงาน
ศิลปะให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ให้ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับ วรรณดี สุทธินรากร (2564) กล่าวว่า การจัดการ
ตนเองหมายถึงการรู้จักตัวตนของตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น (Emotional Intelligence) การรู้จักตนเองเป็น
ทักษะชีวิตที่มีความหมายต่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 สมรรถนะการคิดขั้นสูง พบว่า ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่มองเห็นภาพรวมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ โดยอาศัยจินตนาการและทักษะพ้ืนฐานด้านการคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดหลากหลาย เพ่ือให้ได้สิ่งใหม่ที่
แตกต่างไปจากเดิม มีการเชื่อมโยงกับบริบทในการปฏิบัติงานของตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ วรรณ
ดี สุทธินรากร (2564) กล่าวว่า การคิด ทั้งการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ท่ีผู้เรียนจะต้องศึกษาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา (Logicl Thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ท่ีผู้เรียนต้องใช้จินตนาการเพ่ือสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีกว่ารวมไปถึงทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ซึ่งทักษะการคิดเหล่าน้ี ผู้เรียนต้องผ่านเส้นทางของการรู้จักคิด
วิเคราะห์ (Analytic Thinking) และการคิดสังเคราะห์ (Synthesis Thinking) ซึ่งทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณน้ี Dewey 
ชี้ว่าต้องสร้างจนเป็นอุปนิสัยของการคิดให้ได้ เพราะมีความหมายต่อการลงมือท าหรือการปฏิบัติที่จะเกิดข้ึนในเวลาต่อมา 

สมรรถนะการสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานโดยการรับรู้จากอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์จน
สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองโดยการสร้างสรรค์จนเป็นผลงานที่ สื่อความหมายโดยสะท้อนความคิดของตนเองผ่าน
กิจกรรมเรื่อง “สี...สร้าง...สรรค์” อยู่ในระดับดี ผู้เรียนได้อธิบายสะท้อนความคิดของตนเองในรูปแบบการเขียนอธิบาย
บรรยายบนกระดาษ และพิมพ์ผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือพูดแสดงสีหน้าท่าทางในรูปแบบคลิปวีดีโอ  ผ่านสื่อในรูปแบบ
ต่างๆที่ตนเองถนัด สอดคล้องกับ วรรณดี สุทธินรากร (2564) กล่าวว่า การสื่อสาร (Communication) จากการใช้ภาษา ท้ัง
จากการพูด การฟัง การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องไปถึงความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิตอล  (Digital 
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Literacy) นอกจากน้ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2565)  ยังกล่าวว่าการเลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะ
ต่าง ๆ ท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนการสื่อสารความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
สื่อสารโดยมีความรับผิดชอบ ต่อผลที่จะเกิดข้ึนในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติและสากล 

สมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม พบว่า ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานมีความสอดคล้องตามหลักองค์ประกอบศิลป์
และเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับดีมาก ผู้เรียนมีการวางแผน
เป็นล าดับข้ันตอน มีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ตามความถนัดของตนเอง สามารถน าจุดเด่น
ของตนเองมาสร้างสรรค์ผลงาน ชื่นชมและยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้อื่นสอดคล้องกับ 
วรรณดี สุทธินรากร (2564) กล่าวว่า การท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นความจ าเป็นของโลกยุคใหม่เพราะการท างานของ
มนุษย์มักมีความเชื่องโยงถึงกัน การท างานของบุคคลต้องใช้ความสามารถมาร่วมมือกัน ท่ามกลางความสลับซับซ้อนที่เกิดข้ึน
การท างานเป็นทีมมีความหมายต่อการสร้างสัมพันธภาพของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน 

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง พบว่า ผู้เรียนแสดงออกถึงการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่นอยู่ในระดับดีมาก ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองและ ชื่นชมยอมรับความแตกต่าง
ในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้อื่น ค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อการส่งงานตามระยะเวลาท่ีผู้สอนก าหนด 
สอดคล้องกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (2564) ได้ให้ความหมาย สมรรถนะการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง คือการปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น เคารพในกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลาย มี
บทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

          สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน พบว่าผู้เรียนส่วนมากมีการสร้างสรรค์ในกิจกรรมศิลปะ
ออนไลน์ เรื่อง สี...สร้าง...สรรค์ ในด้านการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานแสดงออกถึงความงามและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับดีมาก ผู้เรียนมองเห็นปัญหาสามารถเชื่อมโยง ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางศิลปะ และ
เห็นคุณค่าของงานศิลปะที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564) ได้ให้ความหมายของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างย่ังยืน ว่ามี
ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและความสัมพันธ์กับวิทยาการและธรรมชาติในชีวิตประจ าวัน ใช้และรู้เท่า
ทันเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็น ช่างสังเกต เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

         การวิเคราะห์ผลด้านพฤติกรรมการแสดงออกในกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรกุที่มีต่อ
สมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปและอภิปรายผลตามล าดับแต่ละ
ข้ันดังน้ี 

          จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่
มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 

                           ขั้นระบุค าถาม พบว่า ผู้เรียนได้สังเกตภาพผลงานศิลปะของไทยและต่างประเทศที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต 
จดจ า และมีการต้ังค าถามเองโดยเป็นค าถามจากสิ่งที่ตนเองสงสัยและมีความอยากรู้ แล้วให้วิเคราะห์ว่า ผู้เรียนรู้สึกอย่างไร 
และผลงานมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การหาความคิดหลักหรือสาระการเรียนรู้เรื่องวรรณะสี 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และไม่ได้รู้สึกว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ไกลตัว จึงเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เปิดใจกว้างและอยาก
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ศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะและศิลปินที่ตนเองไม่รู้จักเพ่ิมเติม ซึ่งสอดคล้องกับ Dillon (1998) ให้เหตุผลว่า ค าถามของผู้เรียน
เกิดข้ึนก่อนค าถามของครูเน่ืองจากช่วยให้ได้ข้อสรุปในประเด็นที่จะน าเข้าสู่บทเรียนของครูในระหว่างที่สนทนาพูดคุยเมื่อไรที่มี
การถาม การเรียนรู้ก็จะเกิดข้ึนหลังจากมีค าตอบซึ่งค าตอบมาจากการถามเกิดจากความสงสัยและความไม่รู้ของผู้เรียน ดังน้ัน 
การกระตุ้นความคิดของผู้เรียนและใช้วิธีการสืบสอบจะท าให้ประสบผลส าเร็จในการหาค าตอบ นอกจากน้ี สริตา เจือศรีสกุล 
(2553) กล่าวว่า เมื่อผู้เรียนได้สังเกต จนเกิดข้อสงสัยน าไปสู่การต้ังค าถาม ผู้เรียนจะมีความรู้พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ ดังน้ัน
การถาม คือ ยุทธศาสตร์การสอนที่ส าคัญก่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาระบบการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การถ่ายทอด
ความคิดและความเข้าใจ และสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเรียนรู้ที่ดี  

               ขั้นแสวงหาสารสนเทศ พบว่า ผู้เรียนมีการทบทวนความรู้ โดยมีการวางแผนก่อนการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ
การร่างภาพต้นแบบลงในกระดาษ หรือมีการออกแบบวางแผนผังมโนทัศน์สรุปและวิเคราะห์เน้ือหาเรื่องวรรณะสี เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดี
สุข (2563) ที่กล่าวว่า ข้ันแสวงหาค าตอบเป็นข้ันส าคัญเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน เพ่ือหาค าตอบของค าถามส าคัญโดยครูอาจ
ออกแบบให้ หรือผู้เรียนวางแผนเองในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มา
ใช้ในการประกอบการสร้างความรู้ กระบวนการที่เกิดข้ึนท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
สร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผล 

               ขั้นสร้างความรู้ พบว่า ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้ โดยเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ที่หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ  Chapman (1978) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปะน้ันต้องท าให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการในการเชื่อมโยงสิ่งที่เรี ยนรู้ใหม่ กับสิ่งที่ผู้ เรียนเรียนรู้อยู่แล้วจาก
ประสบการณ์ของตน และแสดงออกถึงการเรียนรู้น้ันทั้งในด้านการแสดงออกผ่านทางการสร้างผลงานศิลปะ และการตอบรับ
ผ่านทางการบรรยาย การตีความควบคู่กันไป นอกจากน้ี นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (2525) ได้กล่าวถึง การสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้น าหลักการและวิธีการท างานที่ได้เรียนรู้แล้วมาคิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง เน้นการส ารวจ การทดลอง เป็น
การสอนที่ปราศจากการบังคับหรือ ควบคุมผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างเต็มที่ในการเลือกสื่อหรือวัสดุเพ่ือการ
แสดงออก ให้ความส าคัญกับกระบวนการในการปฏิบัติงานและข้อค้นพบที่ผู้เรียนได้มากกว่าตัวผลงานที่ส าเร็จ ผู้เรียนจะได้รับ
ความเพลิดเพลิน และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

                    ขั้นสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนมีการอธิบายถึงแนวความคิดในการน าอิทธิพลของสีที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึกมา
สร้างสรรค์เป็นผลงาน และมีการสะท้อนความคิดจากกระบวนการสร้างสรรค์งาน น าเสนอจุดเด่น พร้อมระบุปัญหา การ
แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ  Frank (2003) กล่าวว่า บทบาทของภาษาท่ีปรากฏในหลักสูตรหรือหลายส่วนของการสอนต้องใช้
ภาษาเป็นสื่อกลาง เช่น การวัดประเมินความสามารถของผู้เรียนในการพูดหรือเขียน และถึงแม้ว่าในศาสตร์ที่มีสื่อในลักษณะที่
หลากหลาย สื่อและวัสดุอุปกรณ์เชิงทัศน์การสื่อสารเชิงทัศน์ในผลงานศิลปะ ส่วนใหญ่ก็ยังต้องมีภาษาเข้ามาเก่ียวข้อง และการ
ใช้ในการเรียนรู้ นอกจากน้ี พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2563) กล่าวถึงข้ันสื่อสารความรู้ว่า เป็นข้ันผู้เรียน
น าเสนอความรู้ และการเรียนรู้ที่ได้จากการสร้างความรู้ด้วยความเข้าใจหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลงานติดที่ผนัง เป็นข้ันส าคัญที่
ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกการน าเสนอ จากน้ันผู้เรียนมีการสะท้อนการคิดกระบวนการเรียน การปฏิบัติงาน ข้อดี ข้อบกพร่อง 
จนได้บทเรียน พร้อมฝึกการสร้างบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพนอก ขณะน าเสนออย่างมั่นใจ 

                   ข้ันตอบแทนสังคม พบว่า ผู้เรียนมีการน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะออนไลน์มาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานที่หลากหลายตามความถนัดของตนเอง เช่น การสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2563) ที่กล่าวว่า ข้ันประยุกต์ใช้ความรู้
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เป็นข้ันที่ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้หรือน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ เช่น ในชีวิตการเรียนรู้ในสาระอื่นๆ ในครอบครัว ท า
ให้ได้ชิ้นงานใหม่ 

             จากที่กล่าวถึงการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ที่มีต่อสมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ตามทฤษฎีของ 
McClelland ทั้ง 6 ด้าน และพฤติกรรมการแสดงออกในกิจกรรมศิลปะออนไลน์ตามแนวคิดเชิงรุก (5 STEPs) 5 ข้ันตอน 
พบว่าผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางศิลปะที่สูงกว่าก่อนการท ากิจกรรม สังเกตได้จากการที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ผู้เ รียนมี
สมรรถนะทางศิลปะที่เพ่ิมสูงข้ึนและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีมากที่สุด คือ สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการ
อย่างย่ังยืน พบว่าผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานที่แสดงออกถึงความงามและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ผู้เรียนมองเห็นปัญหาสามารถเชื่อมโยง ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางศิลปะ เห็นคุณค่าของงานศิลปะที่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างย่ังยืน และมีพัฒนาการทางการรับรู้ การสังเกตที่ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับเกสร ธิตะจารี 
(2543) กล่าวว่าการรับรู้ (Perception) นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะถ้าขาดการรับรู้ก็คงล าบากในการที่จะท างาน ด้านทักษะ 
(Skill) ท่ีแคล่วคล่องและความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) นอกจากน้ี มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ (2545) ยังกล่าวถึงผู้เรียน
ในช่วงระดับชั้นประถมศึกษาควรได้รับและพัฒนาการรับรู้ การรับรู้ น้ันมีหลายทางมีทั้งการเห็น การได้ยิน ได้สัมผัส ได้ลิ้มรส 
โดยเฉพาะการพัฒนาการเห็นในด้านการรับรู้ (ทางตา) ที่สามารถเห็นได้อย่างกระจ่าง ชัดเจนในวัยเด็กไปจนถึงพัฒนาการที่
ซับซ้อนข้ึนในวัยเด็กโต และในส่วนด้านพฤติกรรมการแสดงออกที่พบมาก คือ พฤติกรรมด้านการสื่อสารความรู้ ผู้เรียน
สามารถอธิบายถึงแนวความคิดในการน าอิทธิพลของสีที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่หลากหลายตามความ
ถนัดของตนเอง และมีการสะท้อนความคิดจากกระบวนการสร้างสรรค์งาน สามารถอธิบายและน าเสนอจุดเด่น พร้อมระบุ
ปัญหา การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับ โสมฉาย บุญญานันต์ (2560) ที่กล่าว่าผู้เรียนได้มีโอกาส
น าเสนอแนวความคิดของตนเองที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้น ได้ฝึกทักษะการเขียนอธิบายข้ันตอนในการท า และการ
เขียนสะท้อนความคิดความรู้สึกที่มีต่อผลงาน การวิจารณ์ผลงานศิลปะและการแสดงความรู้สึกเชิงสุนทรียะที่มีต่อผลงานศิลปะ
อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันของผู้เรียน 4.0 

              การวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อ
สมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี 

              จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อ
สมรรถนะวิถีใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 

1. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งผู้เรียนได้แสดงทรรศนะ
เพ่ิมเติม 

ว่ากิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก มีความแตกต่างจากกิจกรรมศิลปะทั่วไป กิจกรรมมีความแปลกใหม่ 
แหวกแนว เน้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของ
ตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Castro (2012) ว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่สามารถปรับใช้ในการสอนศิลปะได้ง่าย 
เพราะเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวัน แต่การเรียนการสอนออนไลน์น้ันมีแนวคิดและบริบทที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนจึงรู้สึกมี
ความสุขและสนุกสนานกับการเรียนสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2541) ซึ่งให้แนวทางการเรียนการสอนเพ่ือท าให้ผู้เรียนมีความสุขไว้ว่า บทเรียนต้องสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 
วิธีการเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อหรือกดดัน มีกิจกรรมที่หลากหลาย หากผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วจะสามารถเรียนรู้ได้ดี 
การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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            2. เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก  พบว่า 
ผู้เรียนสนุกกับการเรียนศิลปะมากข้ึน เห็นความส าคัญของการเรียนศิลปะมากข้ึน และชอบการเรียนศิลปะมากข้ึนกว่าเดิม 
ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง โดยน าความรู้มาแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานได้อย่างมี
เป้าหมาย ผู้เรียนชอบการจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ ในรูปแบบ (5 STEPs) ผ่านการสร้างสรรค์งานในกิจกรรมเรื่อง“สี...สร้าง
...สรรค์” โดยผู้ เรียนได้ฝึกการสังเกตสิ่งรอบตัวเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์ผลงานและสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  ผู้เรียนสามารถน าอารมณ์และความรู้สึกของตนเองมาสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นผลงานอย่างมีเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานศิลปะ ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ยอมรับความหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองและผู้อื่น และ
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองสามารถออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีศิลปะ โดยผู้เรียนสามารถวางแผนปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นข้ันตอนเพ่ือบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของงาน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม มีความ
สอดคล้องกัน พบว่า ผู้เรียนทราบว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับผลงานเป็นสิ่งที่ดีและไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผลงานของเรา
จะไม่เหมือนคนอื่นแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายในสังคม สามารถน าจุดเด่นของตนเองมาสร้างสรรค์
ผลงานให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง ประศักด์ิ หอมสนิท, อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และดิเรก ธีระภูธร (2563) 
แสดงทรรศนะว่า ในการเรียนออนไลน์น้ันมีโอกาสที่ผู้เรียนจะมีพฤติกรรมการเรียนที่แตกต่างไปจากปกติ เน่ืองจากผู้เรียน
จ าเป็นต้องควบคุมดูแลตนเอง จึงต้องมีความต้ังใจและมุ่งมั่นมากกว่าการเรียนในชั้นเรียน หากมีการน าหลักจิตวิทยา เช่น การ
ก ากับดูแลตนเอง (Self-Directed) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจปรับพฤติกรรมของผู้เรียนได้ 

             จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  การจัดกิจกรรมศิลปะออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับผู้ เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ต้องอาศัยหลักการทฤษฎี เทคนิค วิธีการต่าง ๆ เข้ามาประกอบกัน  สอดคล้องกับที่ มนัส
วาสน์ โกวิทยา (2547) ได้เสนอลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไว้ว่า แหล่งเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยให้การ
รับรู้ของประสาทสัมผัสของผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์มากกว่าการน่ังฟังการบรรยายจากผู้สอนโดยตรงในชั้น
เรียน เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้ การที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีน้ัน ประสาทสัมผัสทั้งหลายของ
ผู้เรียนควรจะได้รับรู้และได้รับประสบการณ์ โดยการกระตุ้นจากภาพ สี การเคลื่อนไหว และเสียง  ส่วนทางด้านผู้สอนต้อง
พร้อมรับกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเรียนรู้รูปแบบการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั่น การให้ความยืดหยุ่นในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การให้ผลสะท้อนกลับอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนศิลปะออนไลน์ของ Schoech and Helton (2002) และ Castro (2012) ว่าการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นแนวทางหน่ึงในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่เมื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาปฏิบัติอย่างศิลปะแล้วน้ัน ผู้สอน
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดและรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ท่ีให้ผู้เรียนต้องต่ืนตัวในการเรียนรู้ที่เน้นเชิงรุก
มากกว่าเชิงรับ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม หรือเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในเรื่องต่าง ๆ ได้ และสามารถน าความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ เข้ามาประกอบกันในกิจกรรมศิลปะออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถดึงศักยภาพภายในของตนเองออกมา ซึ่งสอดคล้องกับ McClelland 
(1973) ชี้ว่าสมรรถนะเป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของบุคคล สามารถผลักดันให้เกิดการสร้างผลงานด้วยการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดงานที่รับผิดชอบ จากความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ 
เพ่ือช่วยให้สร้างผลงานส าเร็จจากงานในระดับที่ดีเย่ียม สมรรถนะจึงเป็นขีดความสามารถที่ดีกว่าเหนือกว่าจากการใช้ความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคล จนสามารถใช้วิธีคิดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ปรับ
ตนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ประเด็นการเรียนออนไลน์ถือว่ามีการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาวงกว้าง สมควรท าวิจัยเพ่ือศึกษาแนว
ทางการจัดการเรียนรู้กับระดับอื่นๆ เช่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
จึงอาจจะมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ต่างกัน 

            2.การจัดกิจกรรมศิลปะให้มีประสิทธิภาพ ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกตและต้ังค าถามน าไปสู่การสร้างความรู้
จากการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ด้วย 

3.การจัดกิจกรรมศลิปะที่ดี ผู้สอนควรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะสอน สามารถที่จะใช้
ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ข้อค้นพบที่ได้  
             1.ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพความถนัดของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยผู้เรียนได้มีโอกาสในการสังเกต ต้ังค าถาม ค้นคว้า
ข้อมูลที่ตนเองสนใจจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทดลองปฏิบัติสร้างสรรค์เป็นผลงาน น าไปสู่สมรรถนะทางศิลปะตามความ
สนใจของแต่ละคน 
             2.ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะสร้างสรรคง์านศิลปะที่มีความท้าทายความสามารถมากข้ึนเทียบเท่าผู้ใหญ่หรืองาน
ศิลปิน 
             3.การจัดการเรียนการสอนใช้เวลาได้อย่างเต็มที่และพบแนวทางในการจัดกิจกรรมศลิปะออนไลน์ในระดับที่สูงข้ึน
ต่อไป 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

             - ความท้าทายในการสอนยุคออนไลน์ครผูู้สอนต้องพร้อมรับกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้รูปแบบการ
สอนโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  พร้อมทั้งควรมีการให้ความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ และการให้ผลสะท้อนกลับอย่างสม ่าเสมอ 

             - การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการสังเกต และการสัมผัสบนพ้ืนผิววัตถุจริง ยังคงเป็นจุดแข็งของการสอน on-site ที่มิ
อาจปฏิเสธได้ ดังน้ันกระบวนการเรียนรู้ในยุค “Next normal” จ าเป็นต้องผสมผสานข้อดีทั้ง on-site และ online มาสู่
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียน
ผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดข้ึนจาก วิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากรูปแบบ ซึ่งเป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้เรยีนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
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การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะทา้ยภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

A study of English final consonants pronunciation of First Year English Major Students,                                               
Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University 

 
                              นัสเราะห์ มะลี1

                   นาดีระห์ อูเซ็ง2

           ฮานันท ์แวแม3

                           นูรีฮัน เด็ง4                                                                                           
นูรอา สะมะแอ5 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ  และศึกษาปัญหาการออกเสียง
พยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ 
จ านวนทั้งหมด 47 คน โดยศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายเสียงกัก /p/, /t/, /k/, /m/, /n/ และเสียงพยัญชนะท้าย
เสียงเสียดแทรก /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ รวมจ านวน 13  เสียง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบการออก
เสียงภาษาอังกฤษจ านวน 39 ค า และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลต่อการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่น 0.54 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างออกเสียงพยัญชนะท้ายเสียงกักถูกต้องมากที่สุด คือ /t/ คิดเป็นร้อยละ 
10.21 และเสียงที่ถูกต้องน้อยที่สุด คือ /m/ คิดเป็นร้อยละ 8.19 ส่วนเสียงเสียดแทรก (Fricatives) เสียงที่กลุ่มตัวอย่างออก
เสียงถูกต้องมากที่สุด คือ /f/ และ /v/ คิดเป็นร้อยละ 9.02 และเสียงที่ถูกต้องน้อยที่สุด คือ /ð/ คิดเป็นร้อยละ 3.50 ส่วน
ปัญหาท่ีส่งผลต่อการออกเสียง คือ ความแตกต่างของระบบภาษาส่งผลต่อการออกเสียง ความวิตกกังวล ความรู้พ้ืนฐานด้าน
การออกเสียง ความสามารถในการออกเสียง ขาดความต้ังใจ โอกาสในการพูดภาษาอังกฤษ และระยะเวลาในการฝึกออกเสียง
ไม่เพียงพอ  

 
ค าส าคัญ: การออกเสียง,  พยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ, ปัญหาการออกเสียง, ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการออกเสียง  
 

Abstract 
 

 The research aims to study the pronunciation problems of English final consonants and to study 
the pronunciation problems of English final consonants of first-year English major students, Faculty of 
Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University 47 students. This research studies 13 English consonants 
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which are English stop final consonants, /p/, /t/, /k/, /m/, /n/ and English fricatives final consonants, 
/f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/. The researcher collected data from 39 English words in an English 
pronunciation test and a questionnaire on the affect pronunciation problems of English final consonants. 
which has confidence value of 0.54. The findings show that the sample group pronounced stop final 
consonants /t/ correctly (10.21 percent), and the least correct final consonant is /m/ (8.19 percent) while 
fricative final consonants, the sample group pronounced correctly are /f/ and /v/ (9.02 percent), and the 
least correct final consonant is /ð/ (3.50 percent). The affect pronunciation problems of English final 
consonants are the differences in language systems, anxiety, fundamentals of pronunciation, ability, lack 
of intention, English speaking opportunity, and the practice duration of pronunciation. 
 

Keywords: Pronunciation, Final consonant of English, Pronunciation problems, Factors Affecting 

Pronunciation Problems. 

บทน า 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (International language) ที่ประชากรโลกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ส าคัญและแพร่หลายมากที่สุด (สมเกียรติ อ่อนวิมล , 2554)  การ
สื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันน้ีเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าด้านการสื่อสารและความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้วิวัฒนาการด้านการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันกลายเป็นการสื่อสารแบบไม่จ ากัดส าหรับ
คนไทย นอกจากการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้ว ภาษาอังกฤษถือเป็นอีกหน่ึงภาษาท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด
และมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันในสังคมอาเซียนและประชาคมโลก (พัชราพร รตันวโรภาส , 
2553) ซึ่งในการสื่อสารน้ันการออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญ เมื่อจ าเป็นต้องใช้ในสื่อสารชีวิตประจ าวัน 
ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้ฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจ ก็ถือว่าการเรียนภาษาอังกฤษน้ัน
ล้มเหลว (Ashby, 2011) 

 การเรียนการสอนด้านการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์เป็นการสอนที่ผู้สอนจะต้องน ามาใช้เพ่ือสอน ให้ผู้เรียนออก
เสียงได้ถูกต้องและใกล้เคียงเจ้าของภาษาเพ่ือที่จะให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล (นันทนา รณเกียรติ, 2562)  ปัจจุบันการเรียน
การออกเสียงภาษาอังกฤษมักจะไม่ค านึงถึงหรือถูกเพิกเฉย หลายคนจึงมักมาศึกษาภายหลังด้วยเหตุที่ว่าครูหรือสถาบันบาง
แห่งอาจไม่มีเวลาพอที่จะเพ่ิมการออกเสียงเข้าไปในเน้ือหาวิชาที่สอนโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาจึงเน้นการสอ นหลัก
ไวยากรณ์เป็นส่วนใหญ่ หากต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วคนฟังเข้าใจสิ่งที่พูด การที่มนุษย์จะพูดหรือสื่อความหมายเข้าใจ
กันได้น้ันต้องเกิดจากการเปล่งเสียงหรือการออกเสียง เพราะฉะน้ันการออกเสียงให้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับส าเนียงของเจ้าของ
ภาษาจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ที่เรียนภาษาที่สองการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการออกเสียงค าต่าง ๆ ในภาษาน้ัน ๆ ได้อย่างถูกต้อง (ประกอบ ผลงาม, 2549)  
 จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบการศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยไว้อย่างหลากหลาย โดยใน
ระดับหน่วยเสียง (Phoneme) พบการศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะท้าย พบการศึกษาเรื่องการรับรู้เสียงพยัญชนะท้าย
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของ ศิริรัตน์ ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน (2562) พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษที่ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทยได้  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 กล่าวคือ
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เสียงพยัญชนะท้าย s เป็นเสียงพยัญชนะที่กลุ่มตัวอย่างออกเสียงถูกต้องมากที่สุด (ร้อยละ 47.4) และเสียงพยัญชนะท้าย 
ð เป็นเสียงที่กลุ่มตัวอย่างออกเสียงได้ถูกต้องน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.7) รูปแปรของเสียงพยัญชนะท้ายที่พบมากที่สุด คือ รูป
แปร /t/ ส่วนการศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยมุสลิม กรณีศึกษานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 แห่ง จังหวัดปัตตานี ของนิอัสมา ระเด่นอาหมัด (2562) พบว่า เสียง
พยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาในการออกเสียงมากที่สุด คือ /p/, /t/ และ /k/ ซึ่งคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยออกเสียงผิดร้อยละ 97.07, 96.38 และ 96.90 ตามล าดับ ส่วนศึกษาการพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์
ภาษาอังกฤษของรุ่งรัชนี พร้อมเพรียง (2561) ผลการศึกษาพบว่า พยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษที่มีปัญหา การออกเสียง
ท้ายมากท่ีสุดคือ กลุ่มเสียงเสียดแทรก รองลงมากลุ่มเสียงข้างลิ้นและกลุ่มเสียงกระดกลิ้น ผลการวิจัยพบว่าเสียงพยัญชนะท้าย
พยางค์ภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียงมากที่สุดคือเสียงที่อยู่ในกลุ่มเสียงเสียดแทรกคิดเป็นร้อยละ  100 รองลงมา
คือกลุ่มเสียงข้างลิ้น คิดเป็นร้อยละ 93.33 และกลุ่มเสียงกระดกลิ้น คิดเป็นร้อยละ 86.67 ผู้เรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ
ท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษได้ ถูกต้องมากย่ิงข้ึนหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 44.77 ส่วน
การศึกษาของกุสุมา นะสานี และ พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต (2563) ศึกษาเรื่อง การออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษาสามารถออกเสียงเสียดแทรก 
(Fricatives) ได้ถูกต้องร้อยละ 32.65 จากการศึกษาท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า ความแตกต่างของภาษาแม่ส่งผลให้ผู้เรียนชาวไทยที่
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศน้ันประสบปัญหาในการออกเสียง ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่านักศึกษาสามารถออก
เสียงได้ถูกต้องมากท่ีสุด คือ /s/ คิดเป็นร้อยละ 75.33 และเสียงที่ถูกต้องน้อยที่สุด คือ /z/ คิดเป็นร้อยละ 2.93 
 นอกจากภาษาอังกฤษและภาษาไทยจะมีความแตกต่างในเรื่องโครงสร้าง ประโยคดังกล่าวข้างต้นแล้ว ข้อแตกต่าง
ส าคัญที่เห็นได้ชัดเจนอีกประการหน่ึง คือ ข้อแตกต่างในด้านระบบเสียง ดังที่กล่าวข้างต้นว่าภาษาอังกฤษและภาษาไทยมี 
ความแตกต่างกันทั้งในด้านระบบเสียงพยัญชนะ สระ ท านองเสียง และการเน้นเสียง งานวิจัยน้ีสนใจศึกษาความแตกต่างใน
ด้านระบบเสียงพยัญชนะท้ายระหว่างภาษา อังกฤษและภาษาไทย เน่ืองจากภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงพยัญชนะท้าย 9 
เสียง ได้แก่ /p/, /t/, /k/, /m/, /n/, ŋ, j, w, ʔ/ซึ่งเป็นเสียงพยัญชนะที่มีลักษณะการออกเสียง แบบเสียงกัก (plosive) 
ได้แก่ เสียงพยัญชนะ /p, 1, k, ʔ/ เสียงนาสิก (nasal) ได้แก่ /m/, /n/, ŋ และเสียงเปิด (approximant) /j, w/ แต่ใน
ภาษาอังกฤษมีระบบเสียงพยัญชนะท้ายที่มีลักษณะการออกเสียงแตกต่างจากภาษาไทยอย่างชัดเจน (ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพล
พิพัฒน์, 2560) 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีหลายประการ การออกเสียงที่ถูกต้องตามเจ้าของ
ภาษานับเป็นปัญหาส าคัญ เสียงภาษาอังกฤษบางเสียงก็ยังคงเป็นปัญหาในการออกเสียงส าหรับคนไทย  การออกเสียงมี
ความส าคัญและเป็นทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้เพราะ หากผู้เรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ก็จะท าให้การเรียน   แต่ละครั้ง
พบปัญหาและอุปสรรคมากมาย นักวิชาการไทยพบว่ามีเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษอยู่หลายเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยและมี
เสียงจ านวน หน่ึงที่คล้ายกับเสียงภาษาไทย คนไทยจึงใช้เสียงของภาษาไทยแทนเสียงภาษาอังกฤษซึ่งไม่ถูกต้อง การใช้เสียง
ภาษาไทยแทนมักท าให้เกิดความไม่เข้าใจหรือบางครั้งความหมายของค าก็เปลี่ยนไปเลย ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องออกเสียง
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง (พลเรือเอกชุมศักด์ิ มัธยมจันทร์, 2547) จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นพบว่าสามารถเป็นปนะโยชน์แก่
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาการออกเสียงได้ถูกต้องมากข้ึนโดยนักศึกษาสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง พูดได้และสื่อสารเข้าใจมากข้ึน 
อย่างไรก็ตามผลจากการวิจยัครัง้นีไ้ม่สามารถน ามาเป็นบรรทัดฐานของการออกเสียงของนักเรียนส่วนใหญ่ได้ เนื่องจาก
เป็นเพียงกรณีศึกษานักเรียนเพียงกลุ่มเดียว แต่ อาจจะเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญต่อการวิจยักลุ่มตวัอย่างอื่นๆ ที่ มีจ านวนมาก
ต่อไปผลการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต์่อ โรงเรียนที่ท  าการวิจยั สามารถใชเ้ป็นฐานส าหรบัการวิจัย ต่อยอดเพ่ือขยาย
ผล และเพ่ือการพฒันาศกัยภาพการเรียน การสอนในการออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยมสุลิมต่อไป 
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ในปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการออกเสียง คือ รายวิชา           
11-054-219  สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งเป็นหน่ึงในรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
และจากการที่ได้เข้าไปสังเกตการพบว่ามีนักศึกษาเพียงส่วนน้อยที่สามารถตอบโต้และกล้าออกเสียงกับอาจารย์ผู้สอน ในส่วน
ที่เหลือนักศึกษาไม่กล้าท่ีจะตอบโต้และไม่กล้าออกเสียง ดังน้ันจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อการเรียนในรายวิชาการออกเสียง
ของนักศึกษาในการออกเสียงภาษาอังกฤษ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการออกเสียงพ ยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ เสียงกัก (Stop) และกลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เน่ืองจากผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมที่มีภาษามลายูปาตานีเป็นภาษาแรก (L1) 
และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง (L2) และภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งความแตกต่างของระบบภาษาอาจส่งผลต่อ
ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษและปัญหาที่ส่งผลต่อการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์  
 

ขั้นตอนการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษและปัญหาที่ส่งผลต่อการออกเสียงพยัญชนะท้าย
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน 47 
คน จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 59 คน โดยเลือกจากนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เรียนรายวิชา สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น ซึ่ง
เป็นหน่ึงในรายวิชาของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะท้ายเสียงกัก (Stop) ได้แก่ /p/, /t/, /k/, /m/, /n/ 
จ านวน 5 เสียง และเสียงเสียดแทรก (fricative) ได้แก่ /f/, /v. /, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ จ านวน 8 เสียง เสียงละ 
3 ค า รวมทั้งหมด 39 ค า โดยเป็นค าศัพท์จากหนังสือเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกเสียงเป็น
รายบุคคล ผู้วิจัยก าหนดเวลาให้กลุ่มตัวอย่างอ่านแบบทดสอบทั้งหมดจ านวน 39 ค า ภายในเวลา 10 นาที โดยอ่าน 2 ครั้ง ต่อ 
1 ค า เพ่ือไม่ให้กลุ่มตัวอย่างอ่านซ ้ากันหลายรอบ เพราะอาจท าให้ผู้วิจัยสับสนในการเก็บข้อมูล  และส่งไฟล์เสียงกลับมาให้
ผู้วิจัยใน Google Drive ดังแสดงให้เห็นในตารางต่อไปน้ีและการใช้ text หรือบทสนทนาถ้าออกเสียงค าศัพท์ผิดความหมาย
จะเปลี่ยนทันที ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ค าศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะท้ายในการเก็บข้อมูลในการท าวิจัยครั้งน้ี และการออกเสียงท้าย
ภาษาอังกฤษก็มีความส าคัญ เช่น เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาษาอังกฤษมีลักษณะการออกเสียงท้ายที่พิเศษกว่าภาษาไทย 
กล่าวคือ เสียงท้ายภาษาไทยไม่มีการออกเสียงที่ต้องปล่อยลม ( release burst) แต่เสียงพยัญชนะท้ายภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยมุสลิม กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เสียงท้ายภาษาอังกฤษอาจทั้งมีหรือไม่มี
ลักษณะการปล่อยลมจึงจ าเป็นต้องศึกษาหาปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป 
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ตารางที่ 1 รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะท้ายเสียงกัก (Stop)  
 

เสียงกัก (Stop) 
 

 
ล าดับ 

  เสียงพยัญชนะทา้ย
ภาษาอังกฤษ 

เสียงกัก (Stop) 

      
ค าศัพท ์

1        
2        
3               

 
/p/ 

Soap                                   
Rope                                 
Cheep        

/səʊp/                                                        
/rəʊp/                                   
/tʃiːp/                                   

4 
5 
6 

/t/ 

Float 
Bite 
Foot 

/fləʊt/ 
/baɪt/ 
/fʊt 

7 
8 
9 

/k/ 

Struck 
Spark 
Mark 

/strʌk/ 
/spɑːk/ 
/mɑːk 

10     
11     
12 

 
/m/ 

Seem                                    
Stream                              
Blossom           

/siːm/                                     
        /striːm/                                 
/ˈblɒs.əm/ 

 
ล าดับ 

  เสียงพยัญชนะทา้ย
ภาษาอังกฤษ 

เสียงกัก (Stop) 

      
ค าศัพท ์

13     
14      
15                          

  
 /n/ 

Supervision                             
Clean                                          
Bin 

 /suːpəˈvɪʒ.ən/                                     
/kliːn/                                              
/bɪn/ 
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ตารางที่ 2 รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะท้ายเสียงเสียดแทรก (Fricatives)  
 

เสียงเสียดแทรก (Fricatives) 
 

      
 

ล าดับ 

 
  เสียงพยัญชนะทา้ย

ภาษาอังกฤษ 
เสียงเสียดแทรก  
(Fricatives) 

 

 
 

ค าศัพท ์

1        
2        
3                    

 
/f/ 

Wolf                                        
Surf                               

Belief                

/ˈkɪk.ɑːf/                               
/sɜːf/                                  

/bɪˈliːf/                                 

4        
5        
6              

 
/v/ 

Improve                                   
Olive                                     
Stove       

/ɪmˈpruːv/                            
/ˈɒl.ɪv/                             
/stəʊv/ 

7        
8        
9      

 
/θ/ 

Both                                       
North                                       
Earth            

/bəʊθ/                                               
/nɔːθ/                                  
/ɜːθ/                                   

10     
11     
12          

                          
/ð/                  

Teethe                                    
Booth                                      
Bath   

/tiːð/                                     
/buːð/                                
/bɑːθ/                                                                

     
ล าดับ 

  เสียงพยัญชนะทา้ย
ภาษาอังกฤษ 

เสียงเสียดแทรก 
(Fricatives) 

 

 
 

ค าศัพท ์
 

13     
14      
15 

                          
 /s/                           

Famous                                  
Guess                                   
Sauce 

/ˈfeɪ.məs/                                                                  
/ɡes/                                                                 
/sɔːs/ 

16     
17     
18 

                         
  /z/ 

Prize                                   
Buzz                                   
Freez                                             

/praɪz/                                  
/bʌz/                                   
/friːz/ 
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19     
20     
21 

                             
/ʃ/                 

Trash                                  
Wash                              

Establish              

  /træʃ/                               
/wɒʃ/                         

/ɪˈstæb.lɪʃ/                             

22      
23     
24      

                       
  /ʒ/               

Garage                                     
Age                                

Advantage 

/ˈɡær.ɑːʒ/                                 
/eɪdʒ/                      

/ədˈvɑːn.tɪdʒ/ 

 
 นอกจากน้ี การศึกษาครั้งน้ียังมีเครื่องที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามปัญหาท่ีส่งผลต่อการออกเสียงพยัญชนะท้าย
ในภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  ความแตกต่างระหว่างภาษามลายูกับภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผู้เรียนมี
ความวิตกกังวลต่อการใช้ภาษอังกฤษให้ถูกต้องเมื่อต้องการสื่อสาร ระบบเสียงระหว่างภาษาแรก (L1) และภาษาท่ีสอง (L2) มี
ความแตกต่างกัน เช่น พยัญชนะ สระ เป็นต้น ผู้เรียนขาดความรู้พ้ืนฐานด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ และผู้เรียนมีความ
สามรถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามล าดับ ปัญหาที่ส่งผลต่อการออกเสียงอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผู้เรียนขาดความ
ต้ังใจ ผู้เรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงทั้งในและนอกโรงเรียน ผู้เรียนมีการสะกดค าก่อนออกเสียง ผู้เรียนไม่
มีเวลาเพียงพอในการออกเสียงภาษาอังกฤษ และผู้เรียนมีการออกเสียงภาษาอังกฤษตามวรรณยุกต์ท านองเสียงภาษาไทย 
ตามล าดับ ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามผ่าน Google form โดยคณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 59 
คน และ กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามกลับมาท้ังหมดจ านวน 47 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยฟังเทปบันทึกเสียงการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ และตรวจสอบความถูกต้อง
โดยใช้ Cambridge dictionary online  โดยผู้วิจัยบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการออกเสียง
พยัญชนะท้ายในภาษาอังกฤษ โดยนับความถ่ี ถ้าออกเสียงผิดนับความถ่ี 0 ครั้ง และถ้าออกเสียงเสียงถูกนับความถ่ี 1 ครั้ง 
และผู้วิจัยน าความถ่ีมาค านวณทางสถิติเพ่ือหาค่าร้อยละของจ านวนพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษที่กลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาในการ
ออกเสียง 
 
 
ผลการศึกษา 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ และปัญหาที่ส่งผลต่อการ
ออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 47 คน จากจ านวนทั้งหมด 59 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ทาง
คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และน าผลการวิจัยมาแปรผลตามล าดับดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่  1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามศึกษาปัญหาท่ีส่งผลต่อการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
 1. ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ตารางที่ 3 การออกเสียงพยัญชนะเสียงกัก (Stop) ท้ายพยางค์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 
เสียง 

การออกเสียงถูกต้อง 

ค าที่ถูกต้อง ร้อยละ 

/p/ 91 64.53 

/t/ 111 78.72 

/k/ 101 71.63 

/m/ 89 63.12 

/n/ 109 77.30 

 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์เสียงกัก (stop) พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถออก
เสียงพยัญชนะท้ายเสียงกักได้ถูกต้องที่สุด คือ เสียง /t/ โดยมีความถ่ีจ านวน 111 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 78.72 รองลงมา เสียง 
/n/ โดยมีความถ่ีจ านวน 109 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.30 ถัดมา เสียง /k/ โดยมีความถ่ีจ านวน 101 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
71.63 ถัดมา เสียง /p/  โดยมีจ านวนความถ่ีจ านวน 91 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.53 และเสียงที่ถูกต้องน้อยที่สุด คือ เสียง 
/m/ โดยมีความถ่ีจ านวน 89 คิดเป็นร้อยละ 63.12 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะเสียงกัก (Stop) 
จ านวน 5 เสียง /p/, /t/, /k/, /m/, /n/ ซึ่งปรากฏในต าแหน่งท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
สามารถออกเสียงได้ถูกต้องมากที่สุด คือ เสียง /t/ คิดเป็นร้อยละ 78.72 และเสียงที่สามารถออกเสียงถูกต้องน้อยที่สุด คือ 
เสียง /m/ คิดเป็นร้อยละ 63.12 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4 การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ท้ายพยางค์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 
เสียง 

การออกเสียงถูกต้อง 

ค าที่ถูกต้อง ร้อยละ 

/f/ 98 69.50 

 /v/ 75 53.19 
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/θ/ 46 32.62 

/ð/ 38 26.95 

/s/ 78 55.31 

/z/ 98 69.50 

/ʃ/ 84 59.57 

/ʒ/  69 48.94 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะท้ายเสียงเสียดแทรก (Fricatives) กลุ่มตัวอย่างสามารถออก
เสียงพยัญชนะท้ายเสียงเสียดแทรกได้ถูกต้องมากท่ีสุด คือ เสียง /f/ และ /z/ โดยมีความถ่ีจ านวนเท่ากัน คือ 98 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 69.50 รองลงมา คือ เสียง /ʃ/ โดยมีความถ่ีจ านวน 84 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.57 ถัดมา เสียง /s/ โดยมีความถ่ี
จ านวน 78 ครั้ง   คิดเป็นร้อยละ 55.31 ถัดมา เสียง /v/ โดยมีความถ่ีจ านวน 75 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.19 ถัดมา เสียง 
/ʒ/ โดย มีความถ่ีจ านวน 69 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.94 ถัดมา เสียง /θ/ โดยมีความถ่ีจ านวน 46 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.62 
และเสียงที่ถูกต้องน้อยที่สุด คือ เสียง /ð/ โดยมีความถ่ีจ านวน 38 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.95 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์การ
ออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก (Fricatives) จ านวน 8 เสียง /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ ซึ่งปรากฏใน
ต าแหน่งท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ เเสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายได้ถูกต้องมากที่สุดจ านวน
เท่ากัน คือ เสียง /f/ และ /z/คิดเป็นร้อยละ 69.50 และสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายได้ถูกน้อยมากที่สุด คือ เสียง /ð/ 
คิดเป็นร้อยละ 26.95 ตามล าดับ 
 
 2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปัญหาการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
ตารางที่ 5  แสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลต่อการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ 

ล าดับ รายการ x̅ S.D. ระดับ 
1 ผู้เรียนมีเวลาไม่เพียงพอในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3.30 0.76 ปานกลาง 

2 ผู้เรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงทั้งในและ
นอกโรงเรียน 3.34 0.78 ปานกลาง 

3 ผู้เรียนขาดความรู้พ้ืนฐานด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3.57 0.63 มาก 
4 ผู้เรียนขาดความต้ังใจ 3.36 0.95 ปานกลาง 

5 ผู้เรียนมีความวิตกกังวลต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเมื่อ
ต้องสื่อสาร 3.72 0.97 มาก 

6 ระบบเสียงระหว่างภาษาแรก (L1) และภาษาท่ีสอง (L2) มี
ความแตกต่างกัน เช่น พยัญชนะ สระ เป็นต้น 3.66 0.48 มาก 
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 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อมูลปัญหาที่ส่งผลต่อการออกเสียงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวนทั้งหมด 59 คน ที่มีต่อแบบสอบถามปัญหาที่ส่งผล

ต่อการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.49, S.D.= 0.72) เมื่อจ าแนกเป็นราย

ข้อพบว่าอันดับที่ 1 คือ ความแตกต่างระหว่างภาษามลายูกับภาษาอังกฤษของผู้เรียน (x̅ = 3.79, S.D.= 0.64) รองลงมา คือ 

ผู้เรียนมีความวิตกกังวลต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเมื่อต้องสื่อสาร (x̅ = 3.72, S.D.= 0.97) และน้อยที่สุด คือ ผู้เรียนมี

การออกเสียงภาษาอังกฤษตามวรรณยุกต์และท านองเสียงภาษาไทย  (x̅ = 3.28, S.D.= 0.67) โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
ยังค่าเฉลี่ยต ่าสุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่ส่งผลต่อการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สรุปได้ว่าปัญหาที่ส่งผลต่อการออกเสียง
พยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งหมด 10 ข้อ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการออกเสียงอยู่ในระดับปานกลาง 

(x̅ = 3.49, ร้อยละ 69.83, S.D.= 0.72) แบ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อปัญหาการออกเสียง ปัญหาที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความ
แตกต่างระหว่างภาษามลายูกับภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผู้เรียนมีความวิตกกังวลต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเมื่อต้องการ
สื่อสาร ระบบเสียงระหว่างภาษาแรก (L1) และภาษาท่ีสอง (L2) มีความแตกต่างกัน เช่น พยัญชนะ สระ เป็นต้น ผู้เรียนขาด
ความรู้พ้ืนฐานด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ และผู้เรียนมีความสามรถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามล าดับ ปัญหาที่
ส่งผลต่อการออกเสียงอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ ผู้เรยีนขาดความต้ังใจ ผู้เรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
ทั้งในและนอกโรงเรียน ผู้เรียนมีการสะกดค าก่อนออกเสียง ผู้เรียนไม่มีเวลาเพียงพอในการออกเสียงภาษาอังกฤษและผู้เรียนมี
การออกเสียงภาษาอังกฤษตามวรรณยุกต์ท านองเสียงภาษาไทย ตามล าดับ 
 จากผลการศึกษา พบว่า งานวิจัยมีความเกี่ยวข้องต่อการเรียนการสอนและการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจาก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ รายวิชา 11-054-219 สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งเป็นหน่ึงในรายวิชาของ
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการออกเสียงพยัญชนะท้าย
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศลิปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่า

นักศึกษาสามารถออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้นและการออกเสียงมีความสำคัญผู้เรียน วิเคราะห์แบบทดสอบการออก
เสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษเสียงกัก (Stop) ของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถออกเสียง /t/ และ /n/ ได้
ถูกต้องมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.72 และ 77.30 ตามล าดับ ส่วนเสียง /p/, /k/, /m/ กลุ่มตัวอย่างออกเสียงได้ถูกต้องไม่
ถึงร้อยละ 50 โดยเสียงที่ถูกต้องน้อยที่สุด ได้แก่ /m/ คิดเป็นร้อยละ 63.12 และเสียงเสียดแทรก (Fricatives) มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Meo and Dharma (2019) และการศึกษาของ นิอัสมา ระเด่นอาหมัด (2562) ที่ศึกษาการออก
เสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษเสียงกัก (Stop) พบว่า เสียงที่มีปัญหามากท่ีสุด คือ /p/ อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งน้ี มี

7 ผู้เรียนมีความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3.55 0.67 มาก 
8 ผู้เรียนมีการออกเสียงภาษาอังกฤษตามวรรณยุกต์และ

ท านองเสียงภาษาไทย 3.28 0.67 ปานกลาง 

9 ผู้เรียนมีการสะกดค าก่อนออกเสียง 3.34 0.69 ปานกลาง 

10 ความแตกต่างระหว่างภาษามลายูกับภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน 3.79 0.64 มาก 

รวม 3.49 0.72 ปานกลาง 
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ความแตกต่างจากวิจัยของ Meo and Dharma (2019) และ นิอัสมา ระเด่นอาหมัด (2562) เน่ืองจากงานวิจัยน้ี กลับพบว่า
เสียงกัก (Stop) ที่มีปัญหาจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ /m/  

 ผลการศึกษาเสียงเสียดแทรก (Fricatives) พบว่าเสียงที่มีปัญหา โดยเรียงจากน้อยไปมาก ได้แก่ /f/, /z/, /ʃ/, 

/s/, /v/, /ʒ/, /θ/, /ð/ ซึ่ งคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  69.50, 69.50, 59.57, 55.31, 53.19, 48.94, 32.62, และ 26.95 

ตามล าดับ และมีความสอดคล้องกับการศึกษาของศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ (2560) กุสุมา นะสานี และ พรเพ็ญ 
ไพศาลศุภนิมิต (2563) และการศึกษาของ Farrah and Halahlah (2020) พบว่า ที่ศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายีและ 
พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต และ Farrah and Halahlah (2563) เน่ืองจาก พบว่าเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ที่เป็นปัญหา

มากท่ีสุด คือ เสียง /z/ และ เสียง /ʒ/  
 จากผลการศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อปัญหาการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  1                  
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์  ปัญหาที่ส่งผลต่อการออกเสียงพยัญชนะท้าย

ภาษาอังกฤษ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการออกเสียงอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.49, ร้อยละ 69.83, S.D.= 0.72) 
แบ่งเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อปัญหาการออกเสียง ปัญหาที่เป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระบบเสียงระหว่างภาษาแรก (L1) 
และภาษาที่สอง (L2) มีความแตกต่างกัน เช่น พยัญชนะ สระ เป็นต้น ผู้เรียนขาดความรู้ พ้ืนฐานด้านการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ และผู้เรียนมีความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ผู้เรียนขาดความต้ังใจ ผู้เรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงทั้งในและนอกโรงเรียน ผู้เรียนมีการสะกดค า
ก่อนออกเสียง ผู้เรียนมีเวลาไม่เพียงพอในการออกเสียงภาษาอังกฤษ และผู้เรียนมีการออกเสียงภาษาอังกฤษตามวรรณยุกต์
ท านองเสียงภาษาไทย ตามล าดับ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิชุรา วินัยธรรม และ สุขสรรพ์ ศุภเศษฐเสรี 
(2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่คลาดเคลื่อนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกเสียงของนักศึกษาไทย
ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษคลาดเคลื่อนดังกล่าว ได้แก่ นักศึกษาไทยขาด
ความรู้พ้ืนฐานด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ มีการออกเสียงภาษาอังกฤษตามวรรณยุกต์และท านองเสียงภาษาไทย ขาด
ความต้ังใจ ความเคยชินในการพูดโดยท านองเสียงภาษาอังกฤษ ขาดการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และมีความวิตก
กังวลมากไปต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเมื่อต้องสื่อสารด้วยวาจา และยังสอดคล้องกับงานวิจัย Nurulhusna Paramal 
(2019) ศึกษาเรื่อง ภาวะแทรกซ้อนระดับเสียงจากภาษามลายูปาตานีและไทยในภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ที่พูดมลายูปาตานีเป็นภาษาแม่ โดยมีปัจจัยมาจากข้อจ ากัดทางเสียงของภาษามลายูปาตานีและภาษาไทย อย่างไรก็ตาม 

ผู้วิจัยพบว่า ท านองเสียงในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนที่พูดภาษามลายูปาตานีเป็นภาษาแม่ และยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Hassan (2014) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางภาษาบางอย่างท่ีท าให้เกิดการออกเสียงผิดของนักเรียน
ซูดาน พบว่า ความแตกต่างของระบบเสียง ภาษาแรก (L1) และภาษาท่ีสอง (L2) และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Abigail (2015) การศึกษาพบว่านักศึกษาต้องการโอกาสในการพูดในสถาณการณ์จริง และมี
ความแตกต่างทางภาษา  
  
สรุป 
 การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการใช้แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ  คณะผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัยดังน้ี ผลการวิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะเสียงกัก (Stop) จ านวน 5 เสียง /p/, /t/, /k/, /m/, /n/ ซึ่ง
ปรากฏในต าแหน่งท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างสามารถออกเสียงได้ถูกต้องมากที่สุด คือ เสียง /t/ คิดเป็นร้อยละ 
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78.72 และเสียงที่สามารถออกเสียงถูกต้องน้อยที่สุด คือ เสียง /m/ คิดเป็นร้อยละ 63.12 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์การ
ออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก (Fricatives) จ านวน 8 เสียง /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ ซึ่งปรากฏใน
ต าแหน่งท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ เเสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายได้ถูกต้องมากที่สุดจ านวน
เท่ากัน คือ เสียง /f/ และ /z/  คิดเป็นร้อยละ 69.50 และสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายได้ถูกต้องมากที่สุด คือ เสียง /ð/ 
คิดเป็นร้อยละ 26.95 ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาท่ีส่งผลต่อการออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สรุปได้ว่าปัญหาท่ีส่งผลต่อ
การออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งหมด 10 ข้อ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการออกเสียงอยู่ในระดับ

ปานกลาง (x̅ = 3.49, ร้อยละ 69.83, S.D.= 0.72) แบ่งเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อปัญหาการออกเสียง ผู้เรียนมีปัญหามากท่ีสุด คือ 
ความแตกต่างระหว่างภาษามลายูกับภาษาอังกฤษของผู้เรียนและผู้เรียนมีปัญหาน้อยที่สุด คือ ผู้เรียนมีการออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามวรรณยุกต์ท านองเสียงภาษาไทย ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนชาวไทย เพ่ือศึกษาเรื่อง
อื่น ๆ เป็นกรณีตัวอย่าง 
 2. ควรศึกษาการออกเสียงในหน่วยเสียงอื่น ๆ การออกเสียงในระดับค าหรือระดับประโยค เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น  
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งการจัดการตนเองและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

Study of relationship between self-management and health Behavior of undergraduate  
students at Faculty of Management Science at Princess of Naradhiwas University 

ชนิตา พรหมทองดี 
 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ 2) ศึกษาระดับการดูแล
ตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองกับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 จ านวน 47 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามการจัดการตนเอง (Self-management) และ แบบสอบถามการดูแลตนทางด้านสุขภาพ (Self-
healthcare) ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.702 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละและค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษามีระดับการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับพอใช้ ( X =2.28, 

S.D.=0.278)  2) นักศึกษามีระดับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับดี ( X =2.57, S.D.=0.249) และ          
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองกับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์กันในทิศกันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค าส าคัญ: การจัดการตนเอง, การดูแลสุขภาพตนเอง, พฤติกรรมสุขภาพ 
 

Abstract  

This research aimed to 1) study level of Self-management 2) study level of Self-healthcare 3) study 
relationship between Self-management and Self-healthcare of Faculty of Management Science Students at 
Princess of Naradhiwas University. The samples of the study are 47 students final semester in 2021 academic 
year. The research was conducted using Self-management questionnaires and Self-healthcare questionnaires, 

cronbach‘s alpha coefficient was 0.702. The data of this study was analyzed by using mean ( X ), percentage 
and Pearson correlation Coefficient 

The results showed that:  1)  Students had level of Self-management at a fair level ( X = 2.28, 

S.D.=0.278) 2) Students had level of Self-healthcare at a good level ( X =2.57, S.D.=0.249) 3) Self-management 
were positively correlated with Self-healthcare statistically significant at a level of 0.05.  

 

Keywords: Self-management, Self-healthcare, Health Behavior 
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บทน า 
สหพันธ์โรคอ้วนโลก (World Obesity Federation) กล่าวว่า “น ้าหนักเกิน” เป็นภัยคุกคามชีวิต เพราะ "ความอ้วน” 

คือ จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ไม่ดี ส่งผลต่อสมรรถภาพการท างาน คุณภาพการนอน การใช้ชีวิตในสังคม ความกังวลในรูปลักษณ์ของ

ตนเองเกิดปมด้อย อาจมีปัญหาสุขภาพจิต เครียด ซึมเศร้า (วรรณี นิธิยานันท์ และสง่า ดามาพงษ์, 2564) จากสถานการณ์ปัญหา

ภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนทั่วโลก เป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้น ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจสุขภาพ

ประชาชนไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563 ที่พบว่าโรคจากพฤติกรรรมทางสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังคงต้องได้รับการแก้ไข เช่น 

การสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา การจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องการกินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ บริโภคหวาน 

มัน เค็มมากเกินไป, การกินผักน้อยเกินไป, การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ เป็นที่มาของการมีภาวะน ้าหนักเกินซึ่งเป็นสัญญาณ

เตือนของโรคร้ายต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่น ๆ  

สุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา ภาวะสุขภาพเป็นกระบวนการพลวัตที่ไม่หยุดน่ิง มีกา รเปลี่ยนแปลงอย่าง

สลับซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเน่ือง บุคคลจึงต้องพยายามหาวิธีการที่จะปกป้องสุขภาพเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะเจ็บป่วยหรือ

ถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะเจ็บป่วยข้ึน บุคคลจะต้องพยายามดูแลรักษาเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด วิธีการส าคัญที่บุคคล

ใช้ปกป้องสุขภาพน้ัน คือการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและสม ่าเสมอ (Palank, 1991) สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคอาหาร, การออกก าลังกายที่ถูกต้องรวมถึงความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ความเชื่อ เจตคติ ฯลฯ และ 

ทักษะทางสังคม ในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์แปลความหมาย ประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการทาง

สุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอด ท าให้เกิดการจูงใจให้ตัดสินใจเลือกวิถีทางในการดูแลตนเอง และคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไว้เสมอ 

รวมทั้งชี้แนะให้กับบุคคลอื่น ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสุขภาพที่ดีได้ 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองกับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของ

นักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือที่จะได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกของบุคคลการสร้างเสริม

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม อันจะส่งผลให้นักศึกษามีสุขภาพดี พัฒนาทักษะทาง 

เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาระดับการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 
2) เพ่ือศึกษาระดับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 
3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองกับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคณะ

วิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ขั้นตอนการวิจัย 
1. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีขอบเขตการศึกษาดังน้ี 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีตัวแปรต้น คือ การจัดการตนเอง

ทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ  และตัวแปรตาม คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ และการปฏิบัติตนทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาการ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

จ านวน 47 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 47 คน  

 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การจัดการตนเองและพฤติกรรม

สุขภาพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ข้อค าถามจากแบบทดสอบความ
ฉลาดทางสุขภาพเก่ียวกับโรคอ้วน (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) โดยประยุกต์ใช้ใน 2 
ด้าน คือ การจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ได้แก่  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 ตอนที่ 2 การจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณ

ค่า 4 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคะแนนของค าตอบแต่ละข้อดังน้ี 
  ท าทุกวัน 7 วัน  ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 4 
  ท าบ่อย 5-6 วัน  ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 3 
  ท าบ้างไม่ท าบ้าง 1-4 วัน ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 2 
  ไม่ท าเลย   ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 1 
 
 

ตัวแปรตาม 

- ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองทางด้าน

พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลตนเองทางด้าน

พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา 

ตัวแปรต้น 

- การจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ  

- การดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
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ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ก าหนดไว้ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
  3.51-4.00 หมายความว่าอยู่ในระดับ ดีมาก 
  2.51-3.50 หมายความว่าอยู่ในระดับ ดี 
  1.51-2.50 หมายความว่าอยู่ในระดับ พอใช้ 
  1.00-1.50 หมายความว่าอยู่ในระดับ แย่ 
 ตอนที่ 3 การดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณ

ค่า 4 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคะแนนของค าตอบแต่ละข้อดังน้ี 
  เป็นประจ า ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 4 
  บ่อยครั้ง  ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 3 
  นานๆครั้ง ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 2 
  ไม่เคย  ให้ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากับ 1 

ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ก าหนดไว้ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
  3.51-4.00 หมายความว่าอยู่ในระดับ ดีมาก 
  2.51-3.50 หมายความว่าอยู่ในระดับ ดี 
  1.51-2.50 หมายความว่าอยู่ในระดับ พอใช้ 
  1.00-1.50 หมายความว่าอยู่ในระดับ แย่ 
 

ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถาม โดย
ค านวณหาค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับค าถาม ( IOC: Index of Item Object Congruency) จากน้ันน าผลการ
พิจารณามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องย่ิงข้ึน ใช้เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป โดยปรับปรุงข้อที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.702 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ และได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้วไป

เก็บสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภาคการศึกษาที่ 2             
ปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการเก็บออนไลน์ จ านวน 47 ชุด ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 สัปดาห์ กรณีพบว่าแบบสอบถามไม่
ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ จะเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ จ านวน 47 ชุด 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์

ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) และ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
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ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

การประเมินขนาดรูปร่างของนักศึกษา   
ผอมเกินไป 8 17.0 
ผอมบางไปนิด 7 14.9 
ขนาดก าลังดี 17 36.2 
อ้วนไปหน่อย 10 21.3 
อ้วนมาก 5 10.6 
การประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษา   
แย่ 1 2.1 
 พอใช้ 15 31.9 
ดี 25 53.2 
ดีเย่ียม 6 12.8 

รวม 47 100.00 
  

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา พบว่า 
 การประเมินขนาดรูปร่างของนักศึกษา พบมากที่สุดคือ ขนาดก าลังดี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ 
อ้วนไปหน่อย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และน้อยที่สุด คือ อ้วนมาก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดับ 
 การประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษา พบมากที่สุดคือ ดี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาคือ พอใช้ 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 และน้อยที่สุด คือ แย่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดับ 
 

 2. การจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา 
ตารางที่ 2 การจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา 

การจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา X  S.D. ระดับ 

1. นักศึกษาด่ืมน ้าเปล่าอย่างน้อย 6 แก้วต่อวัน 2.53 0.856 ดี 
2. นักศึกษาก าหนดตารางหรือแผนการออกก าลังกาย 1.72 0.682 พอใช้ 
3. นักศึกษารับประทานผักสดและผลไม ้ 2.40 0.712 พอใช้ 
4. นักศึกษารับประทานอาหารที่มีมันมากหรือของทอด เช่น ข้าวมันไก่ 
เปาะเปี๊ยะทอด ไก่ทอด กล้วยทอด โดนัท เป็นต้น 

2.68 0.594 ดี 

5. นักศึกษาแนะน าเพ่ือนคนอื่นๆอย่างมั่นใจในด้านการเลือกบริโภคอาหารที่
เหมาะสม 
 

2.09 0.747 พอใช้ 
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6. นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนถึงวิธีอื่นๆที่สามารถควบคุม
น ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

2.21 0.720 พอใช้ 

7. นักศึกษาชักชวนเพ่ือนเพ่ือนให้กินพิซซ่าหรืออาหารขยะด้วยกัน 2.96 0.779 ดี 
8. นักศึกษาหลีกเลี่ยงการด่ืมน ้าอัดลมน ้าหวานและขนมหวานในมื้อเดียวกัน 2.06 0.528 พอใช้ 
9.นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเมื่อพบว่า
เสื้อผ้าเริ่มใส่ไม่ได้ 

1.96 0.721 พอใช้ 

10. นักศึกษารับประทานอาหารไม่หมดโดยไม่รู้สึกผิด 1.96 0.859 พอใช้ 
11. นักศึกษาเลือกปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อไม่สามารถจัดการควบคุม
ปัญหาน ้าหนักได้ด้วยตนเอง 

1.47 0.687 แย่ 

12. นักศึกษารับประทานขนมกรุบกรอบบ่อยมากข้ึนในช่วงเวลาใกล้สอบ
หรือเรียนหนัก 

2.74 0.765 ดี 

13. นักศึกษาเลือกรับประทานอาหารประเภทแป้งในปรมิาณมากที่ท าให้อิ่ม
ด้วยและราคาถูกด้วย 

2.81 0.680 ดี 

โดยรวม 2.28 0.278 พอใช ้
 

จากตารางที่ 2 การจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( X =2.28, 
S.D.=0.278) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องชักชวนเพ่ือนเพ่ือนให้

กินพิซซ่าหรืออาหารขยะด้วยกัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับดี ( X =2.96, S.D.=0.779) รองลงมาคือ นักศึกษาเลือก

รับประทานอาหารประเภทแป้งในปริมาณมากที่ท าให้อิ่มด้วยและราคาถูกด้วย อยู่ในระดับดี  ( X =2.81, S.D.=0.680) และน้อย

ที่สุด คือ นักศึกษาเลือกปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อไม่สามารถจัดการควบคุมปัญหาน ้าหนักได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับแย่ ( X =
1.47, S.D.=0.687) ตามล าดับ 

 

 3. การดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา 
ตารางที่ 3 การดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา  

การดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา X  S.D. ระดับ 

1. นักศึกษาคิดหากลวิธีหรือทางเลือกหลาย ๆ แบบในการแก้ปัญหา 2.68 0.695 ดี 
2. นักศึกษาตัดสินใจได้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ แห่ง  2.79 0.720 ดี 
3. นักศึกษาคิดถึงผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของตนเอง  3.15 0.722 ดี 
4. นักศึกษาเลือกรับประทานอาหารตามความชอบ  1.62 0.768 พอใช้ 
5. นักศึกษากินมากเกินไปเวลาท่ีอยู่กับเพ่ือน ๆ หรือครอบครัวในวาระพิเศษ
อย่างวันเกิด หรืองานฉลอง  

1.96 0.884 พอใช้ 

6. นักศึกษาตัดสินใจ เน่ืองจากอิทธิพลของเพ่ือน ๆ 2.62 0.822 ดี 
7. นักศึกษาด่ืมน ้าเปล่า เวลารับประทานอาหารหรือไม่  3.77 0.476 ดีมาก 
8. นักศึกษากินอาหารโดยไม่ค านึงถึงปริมาณแคลลอรี 1.87 0.769 พอใช้ 
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9. นักศึกษากินขนม หรือด่ืมน ้าหวาน ช่วงเวลาดูทีวีหรือท าการบ้าน 2.17 0.868 พอใช้ 
10. นักศึกษากินผักหรือผลไม ้ 3.09 0.830 ดี 
11. ในหน่ึงวันนักศึกษาด่ืมน ้าหวานหรือน ้าอัดลม อย่างน้อย1 แก้ว/กระป๋อง 2.40 0.771 พอใช้ 
12. นักศึกษากินอาหารประเภท กะทิ ของทอด 2.34 0.635 พอใช้ 
13. นักศึกษาสั่งอาหารพิเศษ เช่น เพ่ิมข้าวเพ่ิมกับอื่น ๆ 2.89 0.699 ดี 
14. นักศึกษากินอาหารรสจัด โดยการเติมหวาน เค็ม เผ็ด 2.40 0.993 พอใช้ 
15. นักศึกษาด่ืมเครื่องด่ืมให้พลังงานแทนการกินข้าวหลังการออกก าลังกาย 2.79 0.858 ดี 
19. นักศึกษากินอาหารไม่หมดจาน หากรู้ตัวว่าอิ่มแล้ว  2.49 0.975 พอใช้ 
17. นักศึกษาด่ืมนมจืดหรือพร่องมันเนย 2.32 0.810 พอใช้ 
18. นักศึกษาเป็นคนก ากับปริมาณข้าวที่กินในแต่ละมื้อ  2.49 0.997 พอใช้ 
19. นักศึกษากินข้าวเย็นแล้ว ยังไม่ถึงชั่วโมงแล้วเข้านอนเลย 2.94 0.965 ดี 

โดยรวม 2.57 0.249 ดี 
 

จากตารางที่ 3 การดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =2.57, S.D.=0.249) 

เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาด่ืมน ้าเปล่าเวลารับประทานอาหารหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด อยู่ในระดับดีมาก ( X =3.77, 

S.D.=0.476) รองลงมาคือ นักศึกษาคิดถึงผลดีและผลเสียที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจของตนเอง  อยู่ในระดับดี  ( X =3.75, 

S.D.=0.772) และน้อยที่สุด คือ นักศึกษาเลือกรับประทานอาหารตามความชอบ อยู่ในระดับพอใช้ ( X =1.62, S.D.=0.768) 
ตามล าดับ 

 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ  และระดับการดูแลตนเองทางด้าน
พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ และระดับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรม
สุขภาพของนักศึกษา 

 ระดับการจัดการตนเอง
ทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

ระดับการดูแลตนเอง
ทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

ระดับการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ - 0.410* 
ระดับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ -  

*p<0.05 
 จากตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ และระดับการดูแลตนเอง
ทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา พบว่า ระดับการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กันในทิศกัน
ทางบวกกับระดับการปฏิบัติตนทางด้านการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

การจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เน่ืองจากสังคมมีการพัฒนาแบบก้าว
กระโดดโลกและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย สามารถซื้ออาหารส าเร็จรูปได้จากร้านสะดวกซื้อหรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้มาก
ข้ึน การเลือกรับประทานอาหารในปัจจุบันจึงเป็นการซื้ออาหารส าเร็จรูป อาหารปรุงส าเร็จพร้อมรับประทาน ท าให้การรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ ได้สัดส่วนถูกต้องตามหลักโภชนาการลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ได้แก่ การเกิดโรคจากการ
บริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ปราณี จันธิมา และสมเกียรติ  ศรีธาราธิคุณ (2560) ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นและทฤษฎีของนักสังคมวิทยาในส านักทฤษฎีการปฏิบัติว่า การปฏิบัติเกิดจากปฎิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกลุ่ม
สังคม หรือเศรษฐกิจ จึงเป็นสิ่งที่ถูกบังคับและควบคุมโดยองค์กร สถาบัน หรือตรรกะ ท าให้ระดับการจัดการตนเองไม่สอดคล้อง
กับพ้ืนฐานขององค์ความรู้ ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงส่งผลให้ระดับการ
จัดการตอนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพมีประสิทธิภาพลดลง 

 

2. เพื่อศึกษาระดับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

การดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดี การรับรู้ภาวะสุขภาพสามารถพยากรณ์ 
การดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพได้ในทิศางบวก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการที่นักศึกษารับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองว่า
แข็งแรง ก็จะปฏิบัติพฤติกรรมที่จะส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงย่ิงข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health 
responsibility), ด้านกิจกรรมทางกาย (Physical activities), หรือ ด้านโภชนาการ (Nutrition) น้ันแสดงให้เห็นว่านักศึกษามี
ความเข้าใจถึงผลที่จะเกิดข้ึนจากการดูแลตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชมล ธนะวงศ์ (2557) การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดของตนเองและปฏิบัติตามที่สังเกตตนเอง ต้ังเป้าหมายพฤติกรรมเตือน
ตนเอง ตัดสินใจและปฏิกิริยาต่อตนเอง การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมให้เกิดกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีข้ึน
พบว่า พฤติกรรมของบุคคลมีความส าคัญต่อภาวะสุขภาพ ส่งผลให้บุ คคลน้ันมีสุขภาพที่ดีทั้งในระยะสั้นระยะยาว ช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายรวมไปถึงสามารถปรับตัวต่อภาวะวิกฤติของการเจ็บป่วยได้เร็ว ดังน้ัน พฤติกรรมของบุคคลจึงมีความส าคัญ
เก่ียวข้องกับบุคคล ตลอดระยะของภาวะสุขภาพดีและการเจ็บป่วย  

 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองกับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคณะ
วิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 การจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กันในทิศกันทางบวกกับการปฏิบัติตนทางด้านการดูแล
ตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ และการจัดการ
ตนเอง ของนักศึกษาส่งผลต่อการใช้ข้อมูลข่าวสารและการเข้ารับบริการสุขภาพ ในเรื่องการดูแลโรคภัยไข้เจ็บด้วยตนเอง         
การป้องกันโรค ซึ่งจะมีสุขภาวะมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยภายในตัวเอง ร่วมกับปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ 
พัชรินทร์ สิรสุนทร (2558) ที่พบว่า การด ารงภาวะสุขภาพและเป็นการแสดงศักยภาพของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับหรือมีผล ต่อ
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สุขภาพของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมของบุคคล การท าให้บุคคลมีทางเลือกในการดูแล
สุขภาพในบริบทของตนและเกิดพลังแห่งตนในการสร้างแนวคิดสุขภาพที่ดี ส่งผลให้นักศึกษามีสุขภาพดีมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป  

 

สรุป 
การสร้างเสริมสุขภาพ สามารถท าได้ง่ายกว่าการซ่อมแซมสุขภาพ เพราะนอกจากจะเป็นการลดภาระทางด้านการ

รักษาพยาบาลแล้วยังท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วย การดูแลสุขภาพตนเองเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างย่ิง ในการพัฒนาภาวะสุขภาพ 
หรือประชาชนให้ประสบผลส าเร็จ จะต้องส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองเป็นส าคัญ  และในการดูแลสุขภาพตนเองน้ัน พฤติกรรม
ของบุคคลมีความส าคัญต่อภาวะสุขภาพที่ดี ดังน้ัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองกับการดูแลตนเองทางด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงมีความส าคัญต่อการผลักดันนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมในทุก ๆ ด้าน ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง 
เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอ านวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพ
สมบูรณ์ ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีก าลังท าประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ เพ่ือเป็น
การส ารวจองค์ความรู้และเตรียมพร้อมในการวางแผนพัฒนาให้นักศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์ได้น้ัน สถานศึกษาจะต้องรู้จักนักศึกษา 
โดยเฉพาะจะต้องมีความรู้เก่ียวกับระดับการจัดการตนเองทางด้านพฤติกรรมสุขภาพและระดับการดูแลตนเองทางด้านพฤติกรรม
สุขภาพ เพ่ือจะหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ถูกต้อง เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ดังน้ันในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนในรายวิชาการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ จึงมีความสนใจเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยในครั้งน้ีมาใช้ในการวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา และเสนอแนะให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
น าไปวางแผนการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาต่อไป 
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The investigation of demotivational and motivational factors in online English learning of                             
PNU’s English Major Students 
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อีฟฟาร์ดะห์  ดะมิแล3 

ธาวิน  สันตินากุล4 

ตัสนีม  เจะและ5 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1-4 คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 168 คน 
โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วยคำถามปลายปิด จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจฯ กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยในระดับมากในเรื่องของ (1) การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและครูผู้สอน (2) ความกลัวในการพูดผิดหรือตอบ
ผิด (3) โอกาสในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีน้อย และ (4) การสอนที่เน้นไวยากรณ์ เป็นต้น นอกจากน้ี ในส่วนของปัจจัยที่ส่งเสริม
แรงจูงใจฯ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากในเรื่องของ (1) ความต้องการอาชีพที่ดีในอนาคต (2) ความต้องการในการเลียนแบบ
พฤติกรรมเจ้าของภาษา เช่น สำเนียง และการเลือกใช้คำต่าง ๆ (3) ความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ และ 
(4) สื่อและอุปกรณ์การสอนที่น่าสนใจและทันสมัย เป็นต้น 
 

คำสำคัญ: ปัจจัยที่ลดระดับแรงจงูใจ, ปัจจัยที่สง่เสริมแรงจูงใจ, การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

  

Abstract 

The aim of this study was to investigate demotivational and motivational factors in online English 
learning of PNU’s English major students. The study was a quantitative research. The data were collected 
through questionnaires containing 25 close-ended questions from the representative sample which is 168 
students. Mean and standard deviation were used for data analysis. The findings indicated that in terms of 
demotivational factors in online English learning, the representative sample agreed on (1) lack of interaction 
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between learners and teachers, (2) fear of making mistakes, (3) small chances of communication in English, 
and (4) based-on grammar teaching, etc. Furthermore, in terms of motivational factors in online English 
learning, the representative sample agreed on (1) needs for a good future career, (2) needs to imitate native-
speaking behaviors such as accent and word choice, (3) needs to learn new things in English and (4) 
interesting and up-to-date teaching materials, etc. 

 

Keywords: Demotivational factors, Motivational factors, Online English learning 

 

บทนำ 

 การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นไปอย่างกระทันหันใน
ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งลักษณะการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ฯเป็นการเรียนการ
สอนผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Zoom, Google Meet, Google Classroom และ Facebook เป็นต้น ในการเรียนในรูปแบบ
ออนไลน์ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงความสนใจและหันเหผู้เรียนในยุคน้ีไปจากการเรียนได้อย่างง่ายดาย ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ันทำให้
ผู้ เรียนเกิดความท้อแท้และความเบื่อหน่ายในการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษที่ เป็น
ภาษาต่างประเทศและไม่ใช่ภาษาแม่ ซึ่งอาจส่งผลในเชิงลบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ัน การทราบถึงปัจจัยที่ลดระดับและ
ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของผู้เรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังส่งผลในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งงานวิจัยของโฮลตัน และ บอลด์วิน (Holton and 
Baldwin, 2013) ท่ีสนับสนุนว่า แรงจูงใจส่งผลต่อผลลัพธ์ในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ และผลการปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคล 

 ลีทิง (Liting, 2013) ได้อธิบายทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ไว้ว่า ทฤษฎีของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก 
(Frederick Herzberg) มีชื่อเรียกแตกต่างกัน "Motivation-maintenance Theory" หรือ "Dual Factor Theory" หรือ "The 
Motivation-hygiene Theory" ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) แบ่งปัจจัยหลาย 
ๆ อย่างที่แตกต่างกัน มีส่วนสัมพันธ์กับความรู้สึกที่ดีและไม่ดีที่เกิดข้ึน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถแยกออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ 
ดังน้ี 

  1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนโดยตรงเพ่ือจูงใจให้นักศึกษาเรียน
ภาษา เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่นักศึกษา ให้เรียนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปัจจัยที่สามารถ
สนองตอบความต้องการภายในได้ด้วยกัน ได้แก่ 

   1.1) ความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาและ
ประสบความสำเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อสำเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มใน
ผลสำเร็จน้ัน ๆ 

   1.2) การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากเพ่ือน นักศึกษา ครู
บาอาจารย์ การยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในการยกย่อง ชมเชย การแสดงความยินดี การให้กำลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็น
ถึงการยอมรับในความสามารถ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสำเร็จด้วย 
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   1.3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง การเรียนภาษาที่ น่าสนใจ ที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์หรือมีลักษณะสามารถเรียนได้ต้ังแต่ต้นจนจบโดยลำพัง 

   1.4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจ ท่ีเกิดข้ึนจากการเลือกเรียนภาษามีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน มีหรือไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

   1.5) ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการพัฒนา การมีโอกาส ได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับ
การฝึกอบรม 

  2) ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ำจุนให้
แรงจูงใจในการเรียนภาษาของนักศึกษามีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกันบุคคลในองค์การจะเกิดความไม่
ชอบข้ึน และปัจจัยที่มาจากภายนอกนักศึกษา ได้แก่ 

   2.1) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากหมายถึง การที่นักศึกษาได้ทำงานที่ดีกว่า
หลังจากจบแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่นักศึกษาสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพอีกด้วย 

   2.2) ความสัมพันธ์กับผู้สอน เพ่ือนนักศึกษาร่วมห้อง หมายถึง การติดต่อไม่ว่าเป็นกิริยาหรือวาจาที่
แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถสื่อสารกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 

   2.3) สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพน้ันเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักด์ิศรี 

   2.4) นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารของสถาบันศึกษา การ
ติดต่อสื่อสารภายใน เช่น หลักสูตรของคณะ ตารางเรียน ฯลฯ 

   2.5) สภาพสถานที่เรียน หมายถึง สภาพทางกายภาพ เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการเรียน รวมทั้ง
ลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย 

   2.6) ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับ 

   2.7) วิธีการปกครองของผู้สอนและผู้ปกครอง หมายถึง ความสามารถของผู้สอนและผู้ปกครองใน
การสอน การสนับสนุนหรือความยุติธรรมในการควบคุม 

 

 ระดับแรงจูงใจของผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุช
น้อย (Nuchnoi, 2006) และงานวิจัยของบรูซซาร์ด และ การ์ริสัน (Broussard and Garison, 2004) ที่ได้อภิปรายว่า ผู้เรียนที่มี
ระดับแรงจูงใจสูงในการเรียนภาษาอังกฤษจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเช่นกัน นอกจากน้ี  แรงจูงใจยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง ดังตัวอย่างงานวิจัยของไรมันน์ 
(Reimann, 2001) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จในการเรียนภาษา เน่ืองจากแรงจูงใจมีอิทธิพล
ต่อการสร้างแรงบันดาลใจในการบรรลุผลสำเร็จ เพราะฉะน้ัน คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความสนใจ
อย่างมากในการศึกษาปัจจัยที่ลดระดับและส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งผลลัพธ์จากงานวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านปัจจัยที่ลด
ระดับแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการ
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เรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ อีกทั้งสามารถนำผลลัพธ์จากงานวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้และเป็นข้อมูลสำหรับผู้สอนหรือผู้ที่สนใจในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

ขั้นตอนการวิจัย 

1. วิธีวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจที่ลดระดับและส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สำรวจในเรื่องของปัจจัยภายใน เช่น ทัศนคติ ความรู้สึก บุคลิกภาพ และข้อมูลของปัจจัยภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อม วิธีการสอน 
หลักสูตร การสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสถานที่ทำการวิจัย 
คือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ต้ังแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง 
มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ลดระดับและส่งเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาฯ ซึ่งโครงสร้างของแบบสอบถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ีแบ่งเป็น 4 
ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 ข้อคำถามปลายปิดที่ใช้ในการสำรวจปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ออนไลน์ของนักศึกษาฯ จำนวน 11 ข้อ 

ตอนที่ 3 ข้อคำถามปลายปิดที่ใช้ในการสำรวจปัจจัยที่ส่งเสิรมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ออนไลน์ของนักศึกษาฯ จำนวน 14 ข้อ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ จำนวน 2 ข้อ 
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 การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

  วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์  (IOC: Index of Item Object 
Congruency) โดยใช้สูตร (พรสันต์ เลิศวทยาวิวัฒน์, 2554) 

 

   

 

 เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

 𝛴R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

  N  แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนดังน้ี  

ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  

                       ตารางที่  1 ค่ าค วามสอดคล้อ งของ วัต ถุป ระสงค์ กับ คำถาม  ( IOC: Index of Item Object 
Congruency) 

ข้อ ข้อคำถามในแบบสอบถาม  
ผู้เชี่ยวชาญ  

IOC 

 

แปลผล 
1 2 3 

ปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษา 

ปัจจัยภายใน 

1 การขาดความมั่นใจในตนเอง +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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2 ความกลัวในการพูดผิดหรือตอบผิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 ความเขินอายในการพูดภาษาอังกฤษ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 ทัศนคติในเชิงลบต่อภาษา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 การขาดความมุ่งมั่น +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

  6 การขาดความสนใจในภาษาอังกฤษ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ปัจจัยภายนอก 

7 การสอนที่เน้นไวยากรณ์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8 โอกาสในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีน้อย +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9 การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและ
ครูผูส้อน 

+1 +1 +1 1.00 

 

สอดคล้อง 

10 สื่อการสอนที่ไม่ทันสมัย +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

11 ครูผูส้อนตอกย้ำความผิดพลาดของนักศึกษา +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 

ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษา 

ปัจจัยภายใน 

12 ความสนใจในภาษาอังกฤษ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

13 ความต้องการอาชีพที่ดีในอนาคต +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

14 ทัศนคติในเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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15 ความสนใจในภาพยนตร์และเพลง
ภาษาอังกฤษ 

+1 +1 0 0.67 

 

สอดคล้อง 

16 ความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

+1 +1 +1 1.00 

 

สอดคล้อง 

17 ความต้องการในการเลียนแบบพฤติกรรม
เจ้าของภาษา เช่น สำเนียง และการเลือกใช้
คำต่าง ๆ 

+1 +1 +1 1.00 

 

 

สอดคล้อง 

ปัจจัยภายนอก 

18 วิธีการสอนที่น่าสนใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

19 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ไม่มีเสียงรบกวน 
แสงที่เพียงพอ บรรยากาศในการเรียน 

+1 0 +1 0.67 

 

สอดคล้อง 

20 การถูกยอมรับและการชมเชย  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

21 กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เช่น สัมมนา
ออนไลน์ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษใน
รูปแบบออนไลน์ 

+1 +1 +1 1.00 

 

 

สอดคล้อง 

22 หลักสูตรที่เปิดกว้างและมีความหลากหลาย +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

23 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

24 สื่อและอุปกรณ์การสอนที่น่าสนใจและทันสมัย +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

25 การตระหนักถึงการใช้ภาษาองักฤษเป็น
เครื่องมือสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ +1 +1 +1 1.00 
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  *หมายเหตุ 

   ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 อาจารย์ ดร.นูรหม๊ะ  หะยีกาเล็ง 

   ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 อาจารย์ ฟิรดาว  นิสะนิ 

   ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อาจารย์ ภีมระพัฒต์  รองสวัสด์ิ 

 

 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  3.1 คณะผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
น้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 289 คน โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีจำนวน 168 คน โดย
การใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ในการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

        3.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยได้
จัดเตรียมไว้ จำนวนทั้งสิ้น 27 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ข้อคำถามปลายปิด จำนวน 25 ข้อ และข้อเสนอแนะ จำนวน 2 ข้อ 

สอดคล้อง 

26 นอกจากข้อคำถามข้างต้น ปัจจัยใดคือปัจจัยที่
ลดระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช-
นครินทร์   

+1 +1 +1 1.00 

 

 

 

 

สอดคล้อง 

27 นอกจากข้อคำถามข้างต้น ปัจจัยใดคือปัจจัยที่
ส่งเสริมแรงจงูใจในการเรียนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช-
นครินทร ์

+1 +1 +1 1.00 

 

 

 

 

สอดคล้อง 
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  3.3 ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 

  3.4 รวบรวมแบบสอบถามเพ่ือนำมาวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 

 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อคณะผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามได้ครบตามจำนวนแล้ว คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือประมวลผลลัพธ์ที่ได้ 

 4.1.1 วิเคราะห์เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )  

 4.1.2 วิเคราะห์เพ่ือหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 

ผลการศึกษา  

 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ปัจจัยภายใน 𝑥̅  S.D. ระดับ 
1. การขาดความมั่นใจในตนเอง 3.65 0.967 มาก 
2. ความกลัวในการพูดผิดหรือตอบผิด 3.98 0.902 มาก 
3. ความเขินอายในการพูดภาษาอังกฤษ 3.71 0.917 มาก 
4. ทัศนคติในเชิงลบต่อภาษา 2.59 1.123 ปานกลาง 
5. การขาดความมุ่งมั่น 3.24 0.962 ปานกลาง 
6. การขาดความสนใจในภาษาอังกฤษ 2.77 1.093 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยภายใน 3.32 1.116 ปานกลาง 
ปัจจัยภายนอก 
7. การสอนที่เน้นไวยากรณ์ 3.60 0.980 มาก 
8. โอกาสในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีน้อย 3.89 0.918 มาก 
9. การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและครูผู้สอน 3.58 0.837 มาก 
10. สื่อการสอนที่ไม่ทันสมัย 3.23 0.989 ปานกลาง 
11. ครูผู้สอนตอกย้ำความผิดพลาดของนักศึกษา 3.11 1.204 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยภายนอก 3.48 1.030 ปานกลาง 
รวมทั้งหมด 3.39 1.080 ปานกลาง 

 

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.39, S.D. 
= 1.080) ต่อปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ ในส่วนของปัจจัยภายใน ผู้ตอบแบบสอบถาม
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เห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.98, S.D. = 0.902) ในประเด็นเรื่อง ความกลัวในการพูดผิดหรือตอบผิด ถัดมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.71, S.D. = 0.917) ในประเด็นเรื่อง ความเขินอายในการพูดภาษาอังกฤษ รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.65, S.D. = 0.967) ในประเด็นเรื่อง การขาดความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
ระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.24, S.D. = 0.962) ในประเด็นเรื่อง การขาดความมุ่งมั่น นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับ
ปานกลาง (𝑥̅  = 2.77, S.D. = 1.093) ในประเด็นเรื่อง การขาดความสนใจในภาษาอังกฤษ และผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับ
ปานกลาง (𝑥̅  = 2.59, S.D. = 1.123) ในประเด็นเรื่อง ทัศนคติในเชิงลบต่อภาษา 

       ในส่วนของปัจจัยภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.89, S.D. = 0.918) ในประเด็นเรื่อง โอกาสใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษมีน้อย ถัดมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.60, S.D. = 0.980) ในประเด็นเรื่อง การสอน
ที่เน้นไวยากรณ์ รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก  (𝑥̅  = 3.58, S.D. = 0.837) ในประเด็นเรื่อง การขาดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและครูผู้สอน อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.23, S.D. = 0.989) ในประเด็น
เรื่อง สื่อการสอนที่ไม่ทันสมัย  และผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับปานกลาง  (𝑥̅  = 3.11, S.D. = 1.204) ในประเด็นเรื่อง 
ครูผู้สอนตอกย้ำความผิดพลาดของนักศึกษา 
 

 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษา 

 

ปัจจัยภายใน 𝑥̅  S.D. ระดับ 
12. ความสนใจในภาษาอังกฤษ 4.13 0.778 มาก 
13. ความต้องการอาชีพที่ดีในอนาคต 

4.38 
0.809 มาก 

 
ปัจจัยภายใน 𝑥̅  S.D. ระดับ 
14. ทัศนคติในเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ 4.11 0.834 มาก 
15. ความสนใจในภาพยนตร์และเพลงภาษาอังกฤษ 4.20 0.808 มาก 
16. ความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ 4.23 0.750 มาก 
17. ความต้องการในการเลียนแบบพฤติกรรมเจ้าของภาษา เช่น 
สำเนียง และการเลือกใช้คำต่าง ๆ 

4.24 0.835 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยภายใน 4.21 0.806 มาก 
ปัจจัยภายนอก    
18. วิธีการสอนที่น่าสนใจ 3.74 0.797 มาก 
19. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ไม่มีเสียงรบกวน แสงที่เพียงพอ 
บรรยากาศในการเรียน 

3.60 1.004 มาก 

20. การถูกยอมรับและการชมเชย 3.57 0.919 มาก 
21. กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เช่น สัมมนาออนไลน์  
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ 

3.38 0.914 ปานกลาง 

22. หลักสูตรที่เปิดกว้างและมีความหลากหลาย 3.56 0.971 มาก 
23. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ 3.70 0.906 มาก 
24. สื่อและอุปกรณ์การสอนที่น่าสนใจและทันสมัย 3.64 0.872 มาก 
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25. การตระหนักถึงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สื่อสารระหว่างประเทศ 

4.03  0.872 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยภายนอก 3.65 0.923 มาก 
รวมทั้งหมด 3.89 0.918 มาก 

 

 ผลการศึกษาจากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.89, S.D. = 
0.918) ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษา ในส่วนของปัจจัยภายใน ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.38, S.D. = 0.809) ในประเด็นเรื่อง ความต้องการอาชีพที่ดีในอนาคต ถัดมาผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.24, S.D. = 0.835) ในประเด็นเรื่อง ความต้องการในการเลียนแบบพฤติกรรมเจ้าของ
ภาษา เช่น สำเนียง และการเลือกใช้คำต่าง ๆ รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.23, S.D. = 0.750) ใน
ประเด็นเรื่อง ความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.20, S.D. = 
0.808) ในประเด็นเรื่อง ความสนใจในภาพยนตร์และเพลงภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.13, 
S.D. = 0.778) ในประเด็นเรื่องความสนใจในภาษาอังกฤษ และผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.11, S.D. = 0.834) 
ในประเด็นเรื่อง ทัศนคติในเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ   

       ในส่วนของปัจจัยภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.03, S.D. = 0.872) ในประเด็นเรื่อง การ
ตระหนักถึงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ ถัดมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  
= 3.74, S.D. = 0.797) ในประเด็นเรื่อง วิธีการสอนที่น่าสนใจ รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.70, S.D. 
= 0.906) ในประเด็นเรื่อง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 
3.64, S.D. = 0.872) ในประเด็นเรื่อง สื่อและอุปกรณ์การสอนที่น่าสนใจและทันสมัย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  
=3.60, S.D. = 1.004) ในประเด็นเรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ไม่มีเสียงรบกวน แสงที่เพียงพอ บรรยากาศในการเรียน 
นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.57, S.D. = 0.919) ในประเด็นเรื่อง การถูกยอมรับและการชมเชย 
รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.56, S.D. = 0.971) ในประเด็นเรื่อง หลักสูตรที่เปิดกว้างและมีความ
หลากหลาย และผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.38, S.D. = 0.914) ในประเด็นเรื่อง กิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ เช่น สัมมนาออนไลน์ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ลดระดับและส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์
ของนักศึกษา ข้อคำถามส่วนน้ีเป็นข้อคำถามปลายเปิดที่คณะผู้วิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เก่ียวกับประเด็นข้างต้น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในแบบสอบถาม ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้นำมา
แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  

 
 ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
1) ด้านร่างกาย อุปนิสัย และจิตใจ  

  1.1) การขาดวินัยในตนเอง การขาดความกระตือรือร้นในตัวเอง การขาดสมาธิในการเรียน และการ
ขาดกำลังใจในการเรียน ขาดความขยันในการพัฒนาตนเอง ความเบื่อหน่ายจากการจ้องหน้าจอในเวลานาน 

 

8.3 

2) ด้านความกลัวจากคนรอบข้าง  
  2.1) ปฏิกิริยาของคู่สนทนาท่ีลดความมั่นใจ การถูกล้อเลียนหรือหัวเราะเยาะจากคนรอบข้าง  11.9 
  2.2) การถูกเปรียบเทียบและแรงกดดันจากเพ่ือนและครอบครัว 
 

1.2 

3) ด้านการเรียนการสอน  
       3.1) การเรียนวิชาบังคับที่ไม่เก่ียวข้อง และการเรียนการสอนที่เน้นทฤษฎีมากจนเกินไป ผู้เรียนจึงไม่
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรืออาชีพที่ตนเองสนใจได้จริง จึงทำให้ผู้เรียนไม่มีแรงจูงใจในการ
เรียน 

1.8 

       3.2) การเรียนการสอนและเทคนิคการสอนกดดันนักศึกษามากเกินไป ทำให้ผู้เรียนรู้สึกกดดันและ
เคร่งเครียดกับการเรียน 

1.8 

       3.3) การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสอบที่ค่อนข้างสูง และการสอบย่อยที่มากจนเกินไป 2.4 
       3.4) งานที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนมากเกินไปจนไม่มีเวลาทบทวนเน้ือหาที่เรียน 4.2 
       3.5) ครูต่างชาติหรือเจ้าของภาษามีไม่เพียงพอ 8.3 
       3.6) การสอนในรูปแบบที่มีเพียงผู้สอนเป็นผู้บรรยายทั้งคาบ ไม่มีการถามตอบหรือพูดคุย แลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา 

5.4 

       3.7) อุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานกลุ่มในรูปแบบออนไลน์ 1.2 
 

4) ด้านอุปกรณ์  
       4.1) การขาดอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการใช้งานในการเรียนออนไลน์ เช่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร 
 

10.1 

5) ด้านสภาพแวดล้อม  
         5.1) สภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวยความสะดวก เช่น เสียงรบกวนต่าง ๆ ในบริเวณสถานที่เรียน 11.3 

 
  
 ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  

ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
1) ด้านสื่อการสอนและวิธีการสอน  
         1.1) วิธีการสอนที่ทันสมัยซึ่ งมีความสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ เช่น กิจกรรมการฝึก
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติโดยตรงผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มีกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช้ได้จริงใน

14.3 
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อนาคต รวมทั้งกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่สามารถส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ได้ 
         1.2) การที่อาจารย์เรียกชื่อนักศึกษาเป็นประจำในเวลาเรียน การถามไถ่ในเรื่องเรียนและให้
คำแนะนำท่ีสามารถนำมาปรับใช้ได้ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นและส่งเสริมแรงจูงใจในด้านการเรียนมากข้ึน 
 

4.8 

2) ด้านการพัฒนาตนเอง  
         2.1) ความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เช่น การดูสื่อ
โซเชียลต่าง ๆ ความหลากหลายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทาง Application หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาอังกฤษ 

25.6 

         2.2) การมีความฝันที่จะไปเที่ยวในต่างประเทศและการพูดคุยกับชาวต่างชาติอย่างเป็นประจำ 
รวมถึงการมีอาชีพที่ดีในอนาคตและการได้เห็นความสำเร็จของคนรอบข้างจากการทำงานในต่างประเทศ 

9.5 

 

สรุป 
 จากผลการศึกษา โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.39) ต่อปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ฯ ในส่วนของปัจจัยภายใน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.98) ใน
ประเด็นเรื่อง ความกลัวในการพูดผิดหรือตอบผิด ถัดมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.71) ในประเด็นเรื่อง ความ
เขินอายในการพูดภาษาอังกฤษ รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.65) ในประเด็นเรื่อง การขาดความมั่นใจ
ในตนเอง อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.24) ในประเด็นเรื่อง การขาดความมุ่งมั่น นอกจากน้ีผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยระดับปานกลาง (𝑥̅  = 2.77) ในประเด็นเรื่อง การขาดความสนใจในภาษาอังกฤษ และผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยระดับปานกลาง (𝑥̅  = 2.59) ในประเด็นเรื่อง ทัศนคติในเชิงลบต่อภาษา  

 ในส่วนของปัจจัยภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.89) ในประเด็นเรื่อง โอกาสในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมีน้อย ถัดมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.60) ในประเด็นเรื่อง การสอนที่เน้นไวยากรณ์ รองลงมา
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก  (𝑥̅  = 3.58) ในประเด็นเรื่อง การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและครูผู้สอน อีกทั้ง
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.23) ในประเด็นเรื่อง สื่อการสอนที่ไม่ทันสมัย และผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ด้วยระดับปานกลาง  (𝑥̅  = 3.11) ในประเด็นเรื่อง ครูผู้สอนตอกย้ำความผิดพลาดของนักศึกษา 

 

 โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.89) ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาฯ ในส่วนของปัจจัยภายใน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.38) ในประเด็นเรื่อง 
ความต้องการอาชีพที่ดีในอนาคต ถัดมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.24) ในประเด็นเรื่อง ความต้องการในการ
เลียนแบบพฤติกรรมเจ้าของภาษา เช่น สำเนียง และการเลือกใช้คำต่าง ๆ รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 
4.23) ในประเด็นเรื่อง ความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.20) 
ในประเด็นเรื่อง ความสนใจในภาพยนตร์และเพลงภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.13) ใน
ประเด็นเรื่องความสนใจในภาษาอังกฤษ และผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.11) ในประเด็นเรื่อง ทัศนคติในเชิง
บวกต่อภาษาอังกฤษ   
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       ในส่วนของปัจจัยภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 4.03) ในประเด็นเรื่อง การตระหนักถึงการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ ถัดมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.74) ใน
ประเด็นเรื่อง วิธีการสอนที่น่าสนใจ รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.70) ในประเด็นเรื่อง ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.64) ในประเด็นเรื่อง สื่อและอุปกรณ์การสอนที่
น่าสนใจและทันสมัย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  =3.60) ในประเด็นเรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ไม่มีเสียง
รบกวน แสงที่เพียงพอ บรรยากาศในการเรียน นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.57) ในประเด็นเรื่อง การ
ถูกยอมรับและการชมเชย รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมาก (𝑥̅  = 3.56) ในประเด็นเรื่อง หลักสูตรที่เปิดกว้างและมี
ความหลากหลาย และผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.38) ในประเด็นเรื่อง กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เช่น 
สัมมนาออนไลน์ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์  

 
 จากผลการศึกษา คณะผู้วิจัยมีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 1 ท่ีว่า เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ การสอน
ที่เน้นไวยกรณ์ สื่อการสอนที่ไม่ทันสมัย การขาดความมั่นใจในตัวเอง ความกลัวในการพูดผิดหรือตอบผิด ความเขินอายในการพูด
ภาษาอังกฤษ และการขาดความมุ่งมั่น ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความกลัวในการพูดผิดหรือตอบผิด ความเขินอายในการพูดภาษาอังกฤษ 
และการขาดความมั่นใจในตัวเอง คือสาเหตุที่ทำให้ผู้เรียนไม่กล้าที่จะเรียนรู้หรือทำสิ่งใหม่ ๆ ท่ีท้าทาย และเป็นสาเหตุที่ ทำให้
ผู้เรียนคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถพอที่จะทำได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโจไมรี (Jomairi, 2011) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ลด
ระดับแรงจูงใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนเอง ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ในเชิงลบ 
ได้แก่ ความมั่นใจในตนเองที่ลดลง เป็นต้น และ (2) ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งที่เก่ียวข้องกับภายนอกของตัวผู้เรียน 
เช่น ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับตำรา หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของดอร์นเย (Dornyei, 
1998) ท่ีได้มีการนำเสนอปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจไว้ดังน้ี ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความมั่นใจในตนเองลดลง ท้ังน้ีเพราะผู้เรียนประสบ
ความล้มเหลวหรือขาดความสำเร็จในการเรียน ความรู้สึกผิดหวังและหมดกำลังใจ จึงทำให้แรงจูงใจในการเรียนลดลง และยังพบ
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ทัศนคติในเชิงลบต่อภาษาต่างประเทศที่เรียน วิธีการสอนของผู้สอน สื่อการสอนหรือหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียน
การสอน 

อีกทั้งผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอาลี และ ปาทาน (Ali and Pathan, 2017) ท่ีได้ศึกษา
เรื่อง การสำรวจปัจจัยที่ลดระดับและส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยบาโลชิสถาน เมืองเควต
ตา ที่สรุปว่า สื่อการสอนเป็นปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจที่มากท่ีสุด รองลงมาคือ การสอนที่เน้นหลักไวยากรณ์ การขาดความมั่นใจ
ในตนเอง และยังพบว่า การใช้สื่อการสอนที่ไม่ทันสมัย การสอนที่เน้นไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ย าก คือปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของการลดระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผู้เรียนมักให้ความสนใจกับสื่อการสอนที่ทันสมัยมากกว่า
และสามารถเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายกว่า และการสอนที่เน้นไวยากรณ์ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย เพราะเน้ือหามีความซับซ้อน 

นอกจากน้ี  ผลการศึกษาของคณะผู้วิจัย พบว่า การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและครูผู้สอน คือปัจจัยที่ลด
ระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมเซ่ และ เซวิเลน (Meşe 
and Sevilen, 2021) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษในการเรียนออนไลน์ (EFL) 
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม นักศึกษาเชื่อว่าการเรียนในรูปแบบออนไลน์มีผลกระทบด้านลบต่อแรงจูงใจในการเรียน เน่ืองจากการ
ขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และผลดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดขององอาจ ชาญเชาว์ (ม.ป.ป.) ที่ได้อธิบายว่า หน่ึงในข้อจำกัด
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ต่าง ๆ ของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ คือ การขาดการติดต่อระหว่างบุคคล (Lack of Human Contact) ในการเรียน
ผ่านเว็บไซต์ ท้ังน้ีเน่ืองจากครูผู้สอนจะไม่มีโอกาสได้เห็นว่าผู้เรียนเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจ และมีผู้เรียนบางคนมีความพึงพอใจ
กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในการเรียนแบบ On-site มากกว่า  

ซึ่งทำให้สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและครูผู้สอน รวมถึงการขาดความ
มั่นใจในตนเอง ความกลัวในการพูดผิดหรือตอบผิด ความเขินอายในการพูดภาษาอังกฤษ ทัศนคติเชิงลบต่อภาษา การขาดความ
มุ่งมั่น การสอนที่เน้นไวยกรณ์  สื่อการสอนที่ไม่ทันสมัย ครูผู้สอนตอกย้ำความผิดพลาดของนักศึกษา คือ ปัจจัยที่ลดระดับแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

2. จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ความสนใจในภาษาอังกฤษ วิธีการสอนที่
น่าสนใจ สิ่งแวดล้อมในการเรียน ความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ การถูกยอมรับและการชมเชย 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ การตระหนักถึงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ ทัศนคติในเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ และความต้องการอาชีพที่ดีในอนาคต ผลดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีของเฟรเด-ริก 
เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า "Motivation-maintenance Theory" หรือ "Dual Factor Theory" ที่
สรุปว่า ปัจจัยที่กระตุ้นและส่งเสริมแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทำบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านโอกาสที่
จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต สภาพสถานที่เรียน และวิธีการปกครองของผู้สอน ซึ่งเป็นปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจัยเหล่าน้ีเป็นปัจจัยที่ค้ำจุนให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและเป็นสิ่งกระตุ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
และผลดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีลำดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) ที่สรุปว่า ปัจจัยที่ส่งเสริม
แรงจูงใจ เช่น ปัจจัยด้านความต้องการการยอมรับหรือความผูกพัน (Afiliation or Acceptance Needs) ทั้งน้ีเพราะการเป็น
สมาชิกของสังคม (Belonging Needs) ประกอบไปด้วย ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ต้องการความรัก ความผูกพันความ
เป็นเพ่ือนและมิตรภาพ การตอบสนองความต้องการระดับน้ีด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ทางสังคมระหว่างทำงาน 

อีกทั้งผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของเจริญ ภูวิจิตร (2564) ที่ได้วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ทาง
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ผลการวิจัยพบว่า ในการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล 
ผู้สอนจำเป็นต้องวิเคราะห์ ความต้องการของผู้เรียนเพ่ือออกแบบเน้ือหาการเรียนรู้ ตลอดจนการหากิจกรรมการเรียนรู้ ย่ิงไปกว่าน้ี 
ครูผู้สอนจะต้องกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและครูผู้สอน ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและครูผู้สอน ทำให้
ผู้เรียนมีสมาธิและจดจ่อกับการเรียน เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
เป็นสิ่งกระตุ้นและแรงผลักดันในการเรียนที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

 นอกจากน้ี ผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของฟานดิโน และคณะ (Fandino et al., 2019) ที่ได้วิจัย
เรื่อง แรงจูงใจและการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้ใช้แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ได้แก่ ทัศนคติในเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ ความชอบหรือความสนใจในภาษาอังกฤษ วิธีการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ความ
ปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อาชีพที่ดีในอนาคต สภาพแวดล้อมทางกายภาพ บทบาทของผู้สอน และความต้องการในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศและเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจัยเหล่าน้ีมีส่วน
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ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง มีความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิธีการเรียนการสอนที่น่าสนใจ
จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดีในขณะที่เรียนออนไลน์ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีทำให้ผู้เรียนไขว้เขวหรือขาดสมาธิ   อีกทั้ง
ปัจจัยส่งเสริมเหล่าน้ันยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพ่ือที่จะนำพาตนเองไปสู่
ความสำเร็จและมีอาชีพตามท่ีตนเองปรารถนาในอนาคต  

 อีกทั้ง ผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การสอนที่น่าสนใจและทันสมัย คือ ปัจจัยที่ส่งเสริม
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวะฮูดี (Wahyudi, 2020) ที่ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษในการเรียนออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจของนักศึกษาฯ คือ สื่อการสอนที่น่าสนใจ
และทันสมัย เช่น การเรียนรู้ผ่าน Podcasting, Youtube, Gamification Tools, Kahoot, และ Quizziz ทั้งน้ีเพราะสื่อการสอน
ที่น่าสนใจและทันสมัยจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนและมีความเข้าใจมากย่ิงข้ึนในเน้ือหาที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน จึงทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ร่วมกันในเน้ือหาที่เรียน 

ซึ่งทำให้สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การสอนที่น่าสนใจและทันสมัย ความต้องการอาชีพที่ดีในอนาคต 
สิ่งแวดล้อมในการเรียน ความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ การถูกยอมรับและการชมเชย วิธีการสอนที่
น่าสนใจ ความสนใจในภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ การตระหนักถึงการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ และทัศนคติในเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ คือ ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 

1) ผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือเตรียมการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เพ่ิมทักษะความสามารถทางด้านภาษาที่ช่วยพัฒนาความกล้าแสดงออกให้กับนักศึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยด้านความกลัวในการพูดผิดหรือตอบผิด เพ่ือสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ 

2) ผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ลดระดับ
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ 

3) บางส่วนของผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนในรูปแบบปกติหรือรูปแบบที่เรียนในห้องเรียนได้  

 4) ผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเพ่ิมและสนับสนุนปัจจัยที่
ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ 

 
2. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป  

1) ควรพิจารณาหาวิธีการทำวิจัยในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการวิจัยเชิงปริมาณ เช่น การทำวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรด้านการศึกษา/สายวิชาการ หรือนักศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายในเรื่องของ
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจมีคำอธิบายและคำตอบที่แตกต่างไปจากวิธีการทำวิจัยในรูปแบบเชิง
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ปริมาณและเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบออนไลน์ต่อไป 

2) ผู้ที่สนใจหรือต้องการทำวิจัยในเรื่องน้ี สามารถศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์หรือต่อยอดองค์ความรู้เพ่ิมเติม 

3) ผู้ที่สนใจสามารถนำงานวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ลดระดับและส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ ไปใช้สำรวจนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างของตนเองได้ดีย่ิงข้ึน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสรา้งรูปสี่เหลี่ยม 
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนราชินีบน โดยใช้เคร่ืองมือออนไลน์  MathsPad  

A study of learning achievement a quadrilateral of grade 5 students using MathsPad 

 

นิตยา  ทองดวง 
 

บทคัดย่อ  

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่องการ 
สร้างรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ Mathspap (2) เพ่ือการศึกษาความพึงพอใจการสร้างรูป
สี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนราชินีบน โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ MathsPap เป็นเครื่องมือการสอนทาง
เรขาคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ โดยใช้วิธีการสอนโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ Mathspap เป็นเครื่องมือทางเรขาคณิตศาสตร์แบบ
ออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 40 คน ที่ก าลังเรียนในราย วิชา
คณิตศาสตร์ ค15101 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย (1) ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม จากเครื่องมือออนไลน์ Mathspap (2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 5 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม จ านวน 25 ข้อ แบ่งเป็นแบบปรนัยจ านวน 
20 ข้อ และแบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าดัชนีประมวลผล (Effectivenss Index : EI) และสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า  
            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ จากเครื่องมือออนไลน์ Mathspap  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  

ค าส าคัญ : ชุดการเรียน, เครื่องมือคณิตศาสตร์ทางด้านเรขาคณิตแบบออนไลน์ Mathspad, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract  

 The purpose of this study utilized a classroom action research to investigate Learning Achievement in 
Mathematics a quadrilateral after organizing learning activities using MathsPad, a geometric tool online. 
MathsPad is a geometric tool online. The target group was selected from 40 students in 5/2 grade who were 
studying Mathematics, in the second semester of 2021, which was obtained by Purposive sampling. The 
research instruments comprised 1) Mathematics Learning Set about a quadrilateral from MathsPad, a 
geometric tool online. 2) 5 lesson plans 3) A learning Achievement test about a quadrilateral, there are 25 
questions it is divided into 20 multiple choice questions and 5 subjective questions. 4) the quality assessment 
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form of Learning Set about a quadrilateral by using MathsPad, a geometric tool online. Data were analyzed 
through by using (Effectivenss Index : EI) . The statistics used in this research were used of percentages and 
mean standard deviation. 

The student in 5/2 grade who were taught by using Mathematics Learning Set about a quadrilateral 
from MathsPad, a geometric tool online had a high level of learning Achievement in mathematics of a 
quadrilateral before learning.   
 

Keywords:  Study set, Mathspad, achievement 

 

บทน า 

 คณิตศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพัฒนาให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  

มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ ปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ที่

เป็นพ้ืนฐานเก่ียวกับเรขาคณิตเป็นการศึกษาเกี่ยวกบัสมบัติของรูปทรง ขนาด และรูปร่างต่างๆ ทีผู่้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดที่ว่าเป็น

วิชาท่ียาก ไม่สนุก (สิริวรรณ ต้ังจิตวัฒนะกุล, 2542, หน้า 62) อีกทั้งปัจจุบันได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงท าให้

เรื่องเรขาคณิตเป็นที่น่าสนใจเพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเข้าใจ ซึ่งในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีพัฒนาไป

มาก มีสื่อการสอนออนไลน์ที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี และเป็น

ตัวช่วยในการสร้างรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ได้ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน และส่งผลที่ดีกับนักเรียนท าให้นักเรียนได้เห็นรูป

เรขาคณิตได้ น่ันก็คือ (เครื่องมือออนไลน์ Mathspap ) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าเครื่องมือออนไลน์ Mathspap เข้ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปเรขาคณิตพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดท าเป็นชุดการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม จากเครื่องมือออนไลน์ Mathspap เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ระหว่างก่อนเรียน-หลังเรียน โดยท าการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม เพ่ือน าผลวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนวิชา

คณิตศาสตร์ในเรื่องเรขาคณิตอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย   

(1)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน-หลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนสอนคณิตศาสตร์จากเครื่องมือออนไลน์ Mathspap กับเกณฑ์
ร้อยละ 80                                                                                                                                       
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(2)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนราชินีบน โดยใช้
เครื่องมือออนไลน์ MathsPap 

 

ขั้นตอนการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564  ของ

โรงเรียนราชินีบน ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 จ านวน 5 ห้อง ท้ังหมด 220 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 40 คน ที่ก าลังเรียนในรายวิชา

คณิตศาสตร์ ค 15101 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดย
พิจารณาจากการทดสอบในชั่วโมง โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 80/80 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
             ตัวแปรต้น    ได้แก่ การสอนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์จากเครื่องมือออนไลน์ Mathspap 

ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม 
 
 กรอบการวิจัย   
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ Mathspap 
 

 
 
                                          

       - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
       - ความพึงพอใจในการสร้างรูปสี่เหลี่ยม 

 
     

ขอบเขตเน้ือหา 
การวิจัยครั้งน้ีเน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นเน้ือหาตามหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี 

ที่ 5 บทที่ 7 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วยการสร้างรูปสี่เหลี่ยม 

ระยะเวลาที่ใช้ในวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ด าการการวิจัยในภาคเรยีนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โดยใช้เวลาในการวิจัย 7 ชั่วโมง 
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  1. ทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง 
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ชั่วโมง 
  3. ทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในเรือ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรขาคณิต โดยใช้ชุดการเรียน 
2. เปน็การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสื่อออนไลน์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของชุดการเรียน 
สิริมา สาระพล (2547) ได้กล่าวถึง ชุดการเรียนและชุดการสอน ท้ังสองคําน้ีเปน็คําท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกัน 

ซึ่งหมายถึงระบบการผลิตและการนําสื่อการเรียนต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กับเน้ือหามาส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ประโยชน์ของชุดการเรียน 
บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนไว้ ดังน้ี 

      1. ส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแต่
ละคน 
     2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วย ตนเองและมีความชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 ที่มาและความสำคญัของเคร่ืองมือออนไลน์ Mathspap 
การเข้าใช้ MathsPad คลิกที่ลิงก์ mathspad.co.uk/i2/construct.php 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการสร้างทางเรขาคณิต จึงกลายเป็น ตัวชี้วัดที่ "ควรรู้" เสมือนว่าเน้ือหาในตัวชี้วัดน้ันสามารถเลือกท่ีจะไม่สอนหรือให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทดแทนไปก่อนได้ แต่เมื่อมีเครื่องมือทางเรขาคณิตรูปแบบ Online ของ mathspad ทำให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้สะดวกและน่าสนใจมากย่ิงข้ึน ครูผู้สอนจึงได้นำเครื่องมือออนไลน์ Mathspap มาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม (จากเว็ปไซต์ : mathspad.co.ck/i2/construct.php) 

 เคร่ืองมือออนไลน์ Mathspap ประกอบด้วย 

1. การสร้างเส้นตรง 

2. ดินสอ 

3. วงเวียน 

4. ไม้โปรแจคเตอร์ครึ่งวงกลม 

5. ไม้บรรทัด 

        สามารถเปลี่ยนสีเส้นต่าง ๆ ได้ และใช้งานง่าย 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ Mathspap จ านวน 5 ชุด 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โดยใช้ชุดการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม จากใช้เครื่องมือออนไลน์ Mathspap แผนละ 1 ชั่วโมง จ านวน 5 แผนซึ่งเป็น
แผนการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ของหลักสูตรแกนกลาง
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม จ านวน 25 ข้อ แบ่งเป็นแบบ
ปรนัยจ านวน 20 ข้อ เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด และแบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

4. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้พร้อมเกณฑ์การให้คะแนนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับเน้ือหา 
โดยจะพิจารณาเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 

ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้น้ีเหมาะสมกับการน าไปใช ้
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้น้ีเหมาะสมกับการน าไปใช ้
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้น้ีไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้ 
ผลการพิจารณาค่า IOC ของข้อสอบแบบปรนัยแต่ละข้อพบว่ามีค่าเท่ากับ 1 ถือว่ามีค่าในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
5. น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
6. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้ข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

โดยแปลความหมายของระดับคะแนนที่ได้ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  
ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เครื่องมือออนไลน์ Mathspap กับการสอนแบบปกติ  
            1. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม จ านวน 25 ข้อ แบ่งเป็น 
แบบปรนัยจ านวน 20 ข้อ และแบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อแล้วบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้เวลา 1 คาบ (50 
นาที) 
            2. ผู้วิจัยชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงข้ันตอน กระบวนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ 
Mathspap กับกลุ่มวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  จ านวน 40 คน 

3. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุ่มวิจัยเรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตรโ์ดยใช้ 
เครื่องมือออนไลน์ Mathspap และท าการสอนกลุ่มควบคุมแบบปกติ โดยใช้เวลา 5 คาบ 

4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้ข้อสอบชดุเดิม โดยใช้เวลา 1 คาบ (50 นาที) 
5. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ชุดการเรียน 
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คณิตศาสตร์เครื่องมือออนไลน์ Mathspap 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ 

Mathspap  
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ 

Mathspap เท่ากับ 80/80 และได้ท าการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนแบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และแบบทั้งห้อง 
ปรากฏผลดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม  

โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ Mathspap 
 

การหา 
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 
นักเรียน 

แบบทดสอบระหวา่งเรียน 
(40คะแนน) 

แบบทดสอบหลังเรียน 
(30คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
แบบรายบุคคล 5 25.90 67.50 21.75 68.75 

แบบกลุ่มย่อย 10 28.50 72.25 23.10 74.67 

แบบทั้งห้อง 40 38.70 83.50 26.75 85.33 
 
จากตาราง 1 พบว่าการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ 

Mathspap กับนักเรียนจ านวน 5 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 67.50/68.75 กับนักเรียน 15 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
72.25/74.67 และกับนักเรียนจ านวน  40 คนได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.50/85.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ์  80/80 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม  
โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ Mathspap ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

แบบทดสอบ กลุ่มวิจัย (N) คะแนนเต็ม �̅� S.D t Sig. 

ก่อนเรียน 40 30 8.48 3.39 2.220 .015 

หลังเรียน 40 30 15.60 2.78 
     * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนจากเครื่องมือออนไลน์ 
Mathspap เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม วิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 𝑥̅  = 8.48 และ SD = 3.39 และหลังเรียนเท่ากับ 𝑥̅  = 15.60 และ 
SD = 2.78 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 3 คะแนนความพึงพอใจในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนราชินีบน โดยใช้

เครื่องมือออนไลน์ MathsPap 

การจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม 
โดยใช้เคร่ืองมือออนไลน์ MathsPap 

�̅� SD ระดับความพึง
พอใจ 

1.นักเรียนมีความเข้าใจในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมากข้ึน 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

2.นักเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการสร้างรูปสี่เหลี่ยม 
โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ MathsPap ได้ 

4.57 0.51 มากท่ีสุด 

3.นักเรียนมีการวางแผนในการลงมือท าอย่างเป็นระบบ 4.79 0.58 มากท่ีสุด 

4.นักเรียนเข้าใจหลักการและวิธีการการสร้างรูปสี่เหลี่ยม
โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ MathsPap มากข้ึน 

4.43 0.65 มาก 

5.นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์MathsPapทำให้
เกิดความเข้าใจและน่าสนใจมากข้ึน 

4.86 0.36 มากท่ีสุด 

6.นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปอธิบายและถ่ายทอด
ให้กับผู้อื่นได้ 

4.28 0.91 มาก 

7.นักเรียนได้น าความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับเน้ือหาที่
สอดคล้องกันได้ 

4.45 0.76 มาก 

8.นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน
มากข้ึน 

4.36 0.93 มาก 

9.นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 4.64 0.63 มากท่ีสุด 

10.นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน 4.79 0.43 มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.66 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจความพึงพอใจในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียน

ราชินีบน โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ MathsPap โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.59,SD = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์MathsPapทำให้เกิดความเข้าใจและน่าสนใจมาก

ข้ึน (𝑥̅  = 4.86, SD = 0.36) รองลงมาคือ นักเรียนมีการวางแผนในการลงมือท าอย่างเป็นระบบ (𝑥̅  = 4.79, SD = 0.58) และ

นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน (𝑥̅  = 4.79, SD = 0.79) และน้อยที่สุดคือ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปอธิบายและ

ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ (𝑥̅ ̅= 4.28, SD = 0.91) 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

5/2 โรงเรียนราชินีบน โดยใช้เครื่องมือออนไลน์  MathsPad”  
1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่เรียนโดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการ

สร้างรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้เครื่องมือออนไลน์  MathsPad” มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โดยใช้โดยเครื่องมือ
ออนไลน์  MathsPad” ท าให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นข้ันตอนได้ชัดเจน ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจต่อการรู้และมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการการสร้างรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้
เครื่องมือออนไลน์  MathsPad” จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิหลังจากการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 มีนักเรียนที่มีคะแนนการสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 80% คิดเป็นร้อยละ 90 

2.  คะแนนความพึงพอใจความพึงพอใจในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนราชินีบน 

โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ MathsPap โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.59,SD = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อ

ที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์MathsPapทำให้เกิดความเข้าใจและน่าสนใจมากข้ึน (𝑥̅  = 

4.86, SD = 0.36) รองลงมาคือ นักเรียนมีการวางแผนในการลงมือท าอย่างเป็นระบบ (𝑥̅  = 4.79, SD = 0.58) และนักเรียนมี

ความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน (𝑥̅  = 4.79, SD = 0.79) และน้อยที่สุดคือ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปอธิบายและถ่ายทอด

ให้กับผู้อื่นได้ (𝑥̅ ̅= 4.28, SD = 0.91) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีความพึงพอใจของ กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ท่ีได้กล่าวถึง
ความหมายของความพึงพอใจว่า สิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ เมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึก
ที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งน้ันสร้างความรู้สึกผิดหวังก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. การใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ Mathspap ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

สูงกว่าก่อนเรียน ดังน้ันควรมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเครื่องมือที่น ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการสร้างชุดการเรียนต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

2. ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาควรมีการออกแบบให้น่าสนใจเหมาะกับวัย
ของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรมีการสร้างชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ Mathspap มาเป็นตัว

ช่วยในเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวกับเรขาคณิต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี หรือ
เครื่องมือออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ Mathspap ให้มีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19                                                   
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน 

ณัฐวดี บุญชู 1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดประสงค์ (1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-
19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ 
ในสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน จำนวน 212 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ 1) แผนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ภาคเรียนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 94.15 ( 𝑥̅  47.08, S.D. 2.80) สูงกว่าภาคเรียนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 
88.33 ( 𝑥̅  44.17, S.D. 4.24) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅  4.50, S.D. 0.70) 

คำสำคัญ: กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

บทนำ 

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 อย่างหนัก 
พฤติกรรมสุขภาพของประชากรโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมดุล เพ่ือความปลอดภัยและการอยู่รอดของมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 
21 การป้องกันดูแลสุขภาพเป็นทัศนคติแรกของมนุษย์ในการดำเนินชี วิต องค์การอนามัยโลก WHO, UNICEF, & CIFRC 
(2020,pp.4-6) ได้เสนอแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโรงเรียน โดยให้ตระหนักถึง การป้องกันทางด้านสภาวะ
แวดล้อมในโรงเรียน สุขอนามัยของนักเรียนและการผ่อนปรนการลาป่วยให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีอาการ
ป่วยนอกจากน้ันการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นอีกเรื่องหน่ึงที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง โดยให้มีการจัดห้องเรียนแบบสลับกันมาเรียน 
ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน กีฬา เกม และการชุมนุมกันเป็นกลุ่มใหญ่และจัดโต๊ะเรียนให้ห่างกัน อีกท้ังยังส่งเสริมให้โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังน้ันวิชาชีพครูและบุคคลกรทางการศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาการศึกษาไทย ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน ก็ไม่สามารถปฏิเสธความทันสมัยของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันน้ีได้ การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพคงไม่ได้
เกิดข้ึนในเฉพาะการเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ผู้สอนต้องพัฒนาตนเองและปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่
กล่าวถึงการจัดการศึกษาในมาตราท่ี 22 ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ”(กระทรวง ศึกษาธิการ, 2553) รวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีการส่งเสริม ให้ครูผู้สอน
พัฒนาหรือ ต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีทำให้
เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

ด้วยเหตุผลน้ีผู้วิจัย มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนานักเรียน และสังคมที่มีคุณภาพ มีความเชื่อว่าการ
เริ่มต้นปลูกฝังให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับความรู้ทางด้านสุขภาพที่ดีและถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
เกิดทัศนคติ และการปฏิบัติทางด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ตามแนวความคิดทางด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก World 
Health Organization WHO (2491) ก ล่ าวคื อ  Health is complete physical mental social and spiritual wellbeing 
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หมายความว่า สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ โดยคำว่า “สุขภาวะ” คือ ความสุข
และคุณค่าของชีวิตได้แก่ การมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย ไม่พิการ สติปัญญาดี เบิกบาน ร่าเริงแจ่มใส ซึ่งก็คือภาวะของ
การ อยู่เย็นเป็นสุข 

ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาสุขภาพเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดต่อ ดังน้ัน ผู้สอนจึง
จำเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพที่ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ต้องอาศัยการ
ดูแลตนเองรวมทั้งการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  

การพัฒนาการจัดการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี
และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักการ เทคนิค ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ ซึ่งตรงกับกระบวนการเรียนรู้ที่ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557) กล่าวว่านักเรียนในปัจจุบัน
และอนาคตจะต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงข้ึนในขณะที่ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึนเป็นเงาตามตัวกับสังคมมนุษย์ฉะน้ันการกําหนดคุณลักษณะผู้เรียนจะต้องเพ่ิมลักษณะอย่างน้อย  3 ประการคือ
ความสามารถในการคิดเพ่ือสร้างองค์ความรู้ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการสร้างชิ้นงานบริการสังคม พร้อม
เจตคติในการช่วยแก้ปัญหาสังคม การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงได้เตรียมจัด กระบวนทัศน์ให้มีกระบวนการเรียนรู้5ข้ันตอนซึ่งจะ
เป็นบันไดให้นักเรียนพัฒนาไปสู่ลักษณะที่พึงประสงค์โดยครูจะต้องมีความเข้าใจและมีความสามารถใการพัฒนาผู้เรียนโดย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนประกอบด้วย ข้ันที่1.การเรียนรู้ระบุคําถาม(LearningtoQuestion) ข้ันที่ 2 การเรียนรู้แสวงหา
สารสนเทศ (learning to search) ข้ันที่ 3 การเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ (Learning to Construct) ข้ันที่ 4 การเรียนรู้เพ่ือสื่อสาร 
(Learning to Communicate) ข้ันที่ 5 การเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสังคม (Learning to Service) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด -19 โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

ขั้นตอนการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 214 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด -19 โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ข้ันตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน โดยงานวิจัยในครั้งน้ีอ้างอิงจากหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(2551) มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
3. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 
4. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลแบบออนไลน์ 
5. แนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียน 

 
แนวคิดเก่ียวกับการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

จิตนตนา สรายุทธพิทักษ์ (2539) สุขศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหน่ึง ซึ่งว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
การค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญย่ิงในการสอน
สุขศึกษาอยู่ที่ ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับ  ไปใช้ปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพในชีวิตประจำวันมากท่ีสุด  

เพ่ือให้การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้การสอนสุขศึกษาจึงต้องวางแนวคิดหรือ
ปรัชญาการสอนไว้ดังน้ี 1. โรงเรียนควรจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การจัด
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ การบริการสุขภาพในโรงเรียนและการสอนสุขศึกษา เพราะการจัดสิ่งแวดล้อม
และการบริการสุขภาพเป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 2. การสอนสุขศึกษา ควร
สอดแทรกการสอนเข้าไปในวิชาอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งหมั่นจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามสภาวการณ์ในท้องถ่ินเมื่อเกิด
ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ 3. การสอนสุขศึกษา ควรส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้มากเท่า ๆ กับสุขภาพ
ทางด้านร่างกาย 4. การสอนสุขศึกษาควรเน้นการพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลให้มากเท่า ๆ กับความรับผิดชอบที่บุคคลจะ
พึงมีต่อชุมชนน้ัน ๆ 5. การสอนสุขศึกษา จะบรรลุผลสำเร็จ ถ้ามีความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน 

จุดประสงค์ในการเรียนการสอนจะเป็นแนวทางให้ครูจัดและดำเนินการสอนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
นโยบายที่วางไว้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ครูใช้วัดผลการเรียนการสอนและทราบว่า หลังจากการสอนเสร็จสิ้นลง นักเรียน
ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมหรือไม่ 

จุดประสงค์ที่สำคัญในการสอนสุขศึกษา มี 3 ระดับ ดังน้ี 

1. ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Knowledge) หมายถึง การที่นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาสุข
ศึกษามากข้ึนกว่าเดิม เช่น หลังจากการสอนเรื่องโทษของบุหรี่แล้ว นักเรียนมีความรู้และสามารถอธิบายได้ว่า บุหรี่มี
สารพิษใดบ้าง และสารพิษแต่ละชนิดเป็นอันตรายอย่างไรต่อสุขภาพ เป็นต้น 

2. ทัศนคติทางด้านสุขภาพ (Health Attitude) หมายถึง การที่นักเรียนมีทัศนคติหรือปฏิกิริยาในด้าน
ความรู้สึกนึกคิดต่อสุขภาพดีข้ึนกว่าเดิม เช่น หลังจากสอนเรื่องโทษของบุหรี่แล้ว นักเรียนขอร้องให้ผู้ปกครองเลิกสูบบุหรี่ 
หรือ รังเกียจผู้สูบบุหรี่ เป็นต้น 

3. การปฏิบัติทางด้านสุขภาพ (Health Practice) หมายถึง การที่นักเรียนได้กระทำหรือมีความสามารถในเชิง
ปฏิบัติในเรื่องสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมกว่าเดิม เช่น หลังจากสอนเรื่องโทษของบุหรี่แล้ว นักเรียนไม่สูบบุหรี่หรือเลิก
สูบบุหรี่ เป็นต้น 
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การสอนให้นักเรียนมีความรู้และทัศนคติที่ดี จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติดีข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในบทเรียนด้วยการฝึกปฏิบัติด้วยน้ัน ย่อมมีผลโดยตรงในการส่งเสริมการปฏิบัติ 

พงษ์ศักด์ิ พละพงศ์ (2527:5) ความเชื่อและความศรัทธาในหลักการที่ว่า “พลศึกษาควรจำเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องสอนใน สถานศึกษาทุกระดับชั้นของการศึกษา เพราะเป็นสิ่งจำเป็น และมีความสำคัญในกระบวนการศึกษา” 
ทั้งน้ีเน่ืองด้วย การพลศึกษาเป็นส่วนช่วยพัฒนาในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา อันจะนำไปสู่จุดหมายของการศึกษาอย่างแท้จริง ความรับผิดชอบในการสอน พลศึกษาจะต้องเป็นผลเก่ียวกับ
ความเจริญงอกงามทางการศึกษา โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษาเป็นสื่อ ในการพัฒนา และสร้างสรรค์คุณภาพทางร่างกาย
ให้แข็งแรง เกิดสมรรถภาพทางกาย กระตุ้น ความเจริญเติบโต พัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นที่ยอมรับใน
สังคม และเป็นผลพลอยได้ ทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตอีกด้วย ซึ่งการสอนพลศึกษาน้ัน จะต้องสอนบนหลักแห่ง
ความเป็น ประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่คนมากกว่าสิ่งอื่นใดพลศึกษาจะต้องให้โอกาสแก่ทุกคนได้เข้าร่วม ใน
กิจกรรม ไม่ว่าบุคคลน้ันจะพิการทางกายหรือทางสมองก็ตาม สิ่งสำคัญในปรัชญาคือ ความเชื่อที่ว่า “กิจกรรมทางพล
ศึกษาทกุ อย่างนับว่าเป็นกระบวนการหน่ึงของการศึกษา” 

กระทรวงศึกษาธิการ(2545 : 1) กล่าวว่า กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจัดเป็นสาระการเรียน ท่ีเป็นพ้ืนฐาน
สำคัญที่ผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะการมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะ ที่พ่ึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่
รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นนโยบาย และมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ
ยืนหยัดอย่างไทยในประชาสังคมโลก ท้ังปัจจุบันและอนาคต โดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การส่งเสริม การพัฒนาสุขภาพ และการบริหารจัดการชีวิตเพ่ือดำรงสุขภาพที่ดีอันเป็นรากฐานสำคัญย่ิงใน
การดำเนินชีวิตที่สมดุล ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ อันเป็นองค์ประกอบของการมีสภาวะ
สุขภาพที่สมบูรณ์ 

จักรพันธ์ ศรีมกุฏ (2552:10-11) กล่าวว่า ในปัจจุบันน้ีพลศึกษาจัดเป็นวิชาท่ีอยู่ในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ซึ่งอยู่ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พลศึกษาจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกับกลุ่มสาระ อื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน แต่ที่แตกต่าง ก็คือพลศึกษาเป็นกิจกรรมทางกายที่ช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิตใจ และคุณภาพชีวิต ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียน การสอนวิชาพลศึกษามีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด ดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือให้มีสมรรถภาพและสุขภาพของร่างกายดีข้ึน รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพ (Maintain Health) ที่ดีให้
คงสภาพอยู่ต่อไป ความมุ่งหมายข้อน้ีนับว่าสำคัญและเป็นหัวใจของการเรียนการสอนพลศึกษา เพราะการศึกษาแขนงอื่น
มีส่วนบกพร่องทางด้านน้ี วิชาพลศึกษาเท่าน้ันมีบทบาทที่จะเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายอย่างแท้จริง ถ้าการสอนไม่
บรรลุผลตามความมุ่งหมายน้ี ย่อมหมายถึงความล้มเหลวของการสอนน้ัน ในสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 
ถือว่าสมรรถภาพของร่างกายเป็นรากฐานอันสำคัญย่ิงที่จะสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต และการประกอบภารกิจ
ต่างๆ ในวัยเรียนเป็นช่วงระยะที่จะต้องสร้างสมให้เกิดข้ึนและหาทางรักษาไว้ต่อไป ฉะน้ัน วิธีสอนจำเป็นจะต้องมุ่งไปสู่
ภาวการณ์มีสมรรถภาพและสุขภาพเป็นสำคัญให้มีทักษะในกิจกรรมทางด้านพลศึกษา และสามารถนำทักษะเหล่าน้ีไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไป เน่ืองจากวิชาพลศึกษาอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ทางกายเป็นสื่อฉะน้ันจึงจำเป็นจะต้อง
สร้างทักษะเสียก่อนให้เพียงพอ เพ่ือจะได้นำทักษะอันเป็นพ้ืนฐานของกิจกรรมไปใช้ ถ้าขาดทักษะย่อมเป็นอุปสรรคอย่าง
ย่ิงในการเข้าร่วมกิจกรรม ฉะน้ันการสอนส่วนใหญ่จึงจำเป็นการสร้างทักษะด้านต่างๆให้นักเรียน วิธีการสอนที่ดีก็คือ
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วิธีการใดก็ตามที่สามารถให้ผู้เรียนมีทักษะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและเป็นทักษะที่ถูกต้อง ทักษะที่ได้ฝึกได้เรียนนอกจากจะ
ใช้ได้ประโยชน์ในขณะเป็นนักเรียนและอยู่ในโรงเรียนแล้ว ควรจะเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ในโอกาสอื่น คือ นอก
บริเวณโรงเรียนและภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ไปแล้วด้วยเพราะถือว่ากิจกรรมทางพลศึกษา มีความสำคัญตลอดชีวิต 

2. ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เป็นต้นว่า ความรู้ทางด้านคุณค่าของวิชา พลศึกษาประโยชน์ของ
กิจกรรมประเภทต่างๆ ประวัติความเป็นมาของกีฬา กฎ กติกา วิธีการเล่น มารยาท หลักเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ประโยชน์ของการออกกำลังกาย เพราะความเข้าใจ เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างทัศนคติต่อวิชาพลศึกษา ถ้าขาดความรู้เสีย
แล้ว การประกอบกิจกรรมพลศึกษาย่อมจะไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร ท้ังยังเกิดผลเสียอีกด้วย 

3. เพ่ือให้มีคุณลักษณะต่างๆ ประจำตัว คุณลักษณะดังกล่าวน้ีครอบคลุมไปทุก ๆ ด้าน ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมทาง
พลศึกษาจะมีส่วนช่วยและส่งเสริมได้ แม้ว่าคุณธรรมเหล่าน้ีจะไม่สามารถสร้างได้ในระยะสั้น แต่ในการสอนพลศึกษาทุก
ครั้งจำเป็นจะต้องสร้างทางด้านหน่ึงด้านใด โดยที่เราเชื่อว่าผู้เรียนจะค่อยๆ เพ่ิมลักษณะของคุณธรรมข้ึนเรื่อย ๆ จนถึง
จุดมุ่งหมายอันสูงสุด คุณธรรมเหล่าน้ี ได้แก่ ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความรักในหมู่คณะ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย 
มารยาทในการเล่นและการดูกีฬาการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

4.   เพ่ือให้มีสุขนิสัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยทั่วไปแล้วถือว่าวิชาพลศึกษาเป็นวิชาสุขศึกษา
ภาคปฏิบัติ เพราะในการเรียนวิชาพลศึกษาต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นหลักคือ มีสุขภาพดี มีความรู้ดี มีทักษะดี 

การสอนพลศึกษาจึงต้องเน้นในเรื่องสุขนิสัยด้วย เพราะการจะให้ถึงซึ่งความเป็นผู้มีสุขภาพดีจะต้องปฏิบัติตน
ทางด้านสุขปฏิบัติ ไม่ใช่สนใจแต่การออกกำลังกายอย่างเดียว ดังน้ันในการสอนพลศึกษาทุกครั้งจะต้องเน้นในเรื่องน้ี 

แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

การสื่อสารในปัจจุบัน เป็นเรื่องของการเชื่องโยงระหว่าง ผู้ส่งสารกับเน้ือหาท่ีมีอยู่ และผู้รับสารเข้าด้วยกัน โดย
ผ่านทางเครื่องมือสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งผู้ที่เป็นคนส่งสารและรับสารต่างเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายทาง
สังคมที่มีบทบาทอย่างสูงในการสื่อสาร ของสังคมไทยและสังคมนานาชาติในปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น เครือข่ายเฟซบุ๊ค 
(Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูบ (YouTube), กูเกิล พลัส (Google Plus) และ อินสตราแกรม (Instagram) 
เป็นต้น โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ถือเป็นส่วนหน่ึงของสื่อใหม่หรือ New Media ซึ่ง Everett M. 
Rogers ได้นิยามสื่อใหม่ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือสื่อที่เอ้ืออำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารบนฐานของคนจำนวนน้อย
ไปสู่คนจำนวนมาก ผ่านระบบสื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางประกอบกับการเกิดข้ึนของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ทุกที ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็น Notebook, Net-Book, Smartphone, Mobile Internet Device (MID) ส่งผล
ให้สังคมไทยมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานในรูปแบบการใช้งานเสียงมาเป็นการใช้งานด้านสื่อสารข้อมูลมากข้ึน (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2555) 

อรรถสิทธ์ิ เหมือนมาตย์ (2555) เฟซบุ๊ค (Facebook) คือ บริการบนอินเตอร์เน็ตบริการหน่ึงที่จะทำให้ผู้ใช้
สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทำกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หรือหลาย ๆ กิจกรรมกับผู้ใช้เฟซบุ๊คคนอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น
การต้ังประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ, โพสต์รูปภาพ, โพสต์คลิปวิดีโอ, เขียนบทความหรือบล็อก, แชทคุยกับแบบสดๆ, 
เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม, และยังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่ง
แอพลิเคชั่นดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพ่ิมเติมอยู่เรื่อยๆ และที่น่าสนใจที่สุดก็คือ เฟซบุ๊คยังเปิดโอกาสให้เราได้พบปะ
สังสรรค์กับเพ่ือนๆ ทั้งเพ่ือเก่าและเพ่ือใหม่ด้วย 
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Google Classroom เป็นหน่ึงใน Google Apps ที่รวบรวมบริการที่สำคัญต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือสนับสนุน
ธุรกิจ  โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้อย่างหลากหลาย “Google Classroom ถูกออกแบบ
มาเพ่ือช่วยให้ครูสร้างและลดกระดาษในการจัดเก็บ   รวมทั้งคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการ
สำเนาเอกสาร Google ให้กับนักเรียนแต่ละคน นอกจากน้ียังสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
นักเรียนสามารถติดตามงาน ที่ได้จากการกำหนดบนหน้าและเริ่มต้นการทำงาน ด้วยเพียงไม่กี่คลิก ครูส ามารถติดตาม
การทำงานว่าใครยังไม่เสร็จให้ตรงตามเวลา ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และผลการเรียนในชั้นเรียน” 

ประโยชน์ต่อการใช้งาน Google Classroom เตรียมการได้ง่าย ครูสามารถเพ่ิมนักเรียนได้โดยตรงหรือแชร์
รหัสเพ่ือให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ การต้ังค่าใช้ เวลาเพียงครูเดียว ผ่านบัญชีอีเมล์ Google Apps for Education
ประหยัดเวลา กระบวนการมอบหมายงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทำให้ครูสร้าง ตรวจ และให้เกรดงานได้ในที่
เดียวกัน ช่วยจัดระเบียบนักเรียน สามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเน้ือหาสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะ
จัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายใน Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ สื่อสารกันได้ดีข้ึน Classroom ทำให้ครูส่งประกาศและเริ่มการ
พูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคำถามในสตรีมได้ ประหยัดและปลอดภัยGoogle 
Classroom ไม่มีโฆษณา ไม่ใช้เน้ือหาหรือข้อมูลของนักเรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรีสำหรับโรงเรียน  ใช้ได้ทุก
อุปกรณ์ สามารถเข้าถึง Google Classroom ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ www.techno.lru.ac.th (2561) 

Zoom Meeting คือ แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ (Video Conference Platform) ที่ได้รับความนิยม
หลังจากที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย Zoom Meeting น้ันมีฟังก์ชันการใช้งานทั้งการประชุมออนไลน์ 
แชทผ่านข้อความ และยังมีลูกเล่นอื่น ๆ อย่างเช่น การแชร์หน้าจอจากอุปกรณ์น้ัน ๆ (Share Screen), การเปลี่ยนภาพ
พ้ืนหลังขณะประชุมได้ (Change Background), การอัดวิดีโอขณะประชุมได้ (Record Video) ฯลฯ 

โดย Zoom Meeting ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows OS, macOS, สมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต iOS และ Android ส่วนการใช้งานแอป Zoom แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

Zoom Basic รองรับการใช้งานสูงสุด 100 คน ใช้งานได้ 40 นาทีต่อการประชุม 1 รอบ เหมาะสำหรับการ
ประชุมขนาดเล็ก ประชุมกลุ่มย่อยที่ใช้งานไม่นานนัก 

Zoom Pro รองรับการใช้งานสูงสุด 300 คน ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงต่อการประชุม 1 รอบ เหมาะสำหรับการจัด
ประชุมขนาดใหญ่ ประชุมระดับบริษัทองค์กร หรือกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ เช่น คอนเสิร์ตออนไลน์ , Live Stream ที่มี
ความยาวเกิน 1 ชั่วโมง www.tips.thaiware.com (2564) 

StreamYard คือ live streaming studio in your browser เสมือนเป็นห้องสตูดิโอ วิดีโอถ่ายทอดสดบน
อินเตอร์เน็ต ไม่ต้องติดต้ังโปรแกรม สามารถงานผ่าน Browser เชื่อมต่อกับบัญชี Facebook, YouTube, LinkedIn 
และอื่นๆ ในการถ่ายทอดสดได้ สามารถแสดง Comment จากผู้ชมดูถ่ายทอดสดบนหน้าจอได้ทันทีและตอบกลับ 
Commentได้บนหน้าจอเช่นเดียวกัน สามารถเชิญวิทยากรจากต่างสถานที่กันได้เพ่ือเข้าร่วมวงสนทนารวมทั้งหมด 6 
ท่าน มี Layout การแสดงภาพวิดีโอในแบบต่างๆ เช่น แสดงภาพ 2 คน แสดงภาพ 4 คน แสดงใหญ่ 1 คนเล็ก 3 คน 
เป็นต้น สามารถใส่ Logo / Overlay / Background ได้ (มีค่าใช้จ่าย) สามารถการบันทึกการถ่ายทอดสดได้ สามารถทา 
virtual background ได้โดยใช้ฉากสี เขียวและสี น้ ำเงิน  สามารถให้ วิทยากรใช้ งานบน mobile device ได้ใน
ระบบปฏิบัติการ iOS 13 or higher และ Android สำหรับการเปิดห้องถ่ายทอดสดน้ันแนะนำใช้งานบนคอมพิวเตอร์
โดยใช้ Browsers Chrome, Firefox and Opera www.muit.mahidol.ac.th (2564) 

 
 

http://www.techno.lru.ac.th/
http://www.tips.thaiware.com/
http://www.muit.mahidol.ac.th/
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แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

การปฎิรูปการณ์เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทย และคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดังน้ันการจัดการเรียนรู้ของครู จึงต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง
เป็นที่มาของคำว่า “กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน หรือ 5 STEPs” ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบ
สอบหรือวิธีสอนแบบโครงงาน ประกอบด้วย การต้ังคำถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และ
การตอบแทนสังคม ซึ่งจะเป็นตัวช่วยพัฒนาครูให้มีคุณภาพ อีกท้ังจะสามารถทำให้เด็กไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพด้วย  

ข้ันตอนที่ 1 การต้ังคำถาม ต้ังสมมุติฐาน เพ่ือกระตุ้นประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การสังเกตและ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเลือกข้อมูลที่ต้องการ 

ข้ันตอนที่ 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศเป็นข้ันตอนการออกแบบ/วางแผนเพ่ือรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ คิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าโดยเชื่อมโยง 

ข้ันตอนที่ 3 การเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้เป็นข้ันตอนที่เด็กมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การสื่อความหมายข้อมูลด้วยแบบต่างๆ หรือด้วยผังกราฟิก การแปรผล จนถึงการสรุปผล หรือการสร้าง
คำอธิบาย เป็นการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นแก่นความรู้ประเภท 

ข้ันตอนที่ 4 การเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร คือ ข้ันนำเสนอความรู้ด้วยการมใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจ อาจเป็นการนำเสนอภาษา และนำเสนอด้วยวาจา 

ข้ันตอนที ่5 การเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสังคมเป็นข้ันตอนการฝึกให้นำความรู้ที่เข้าใจ นำการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม หรือเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมสร้างผลงานที่ได้จากการแก้ปัญหาสังคมอย่าง
สร้างสรรค์แนวทางสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรม ด้วยตวามรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการแสดงออกของการเก้ือกูล 
และแบ่งปันให้สังคมมีสันติอย่างย่ังยืน www.educathai.com (2557)  

แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลแบบออนไลน์ 

การประเมินผลน้ัน เป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
การศึกษาของพวกเขา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินความก้าวหน้า (Formative assessment) ซึ่งเป็นการ
ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนของนักเรียน แล้วนำผลที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบการสอนของครูผู้สอน  เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความสำเร็จในการเรียนรู้มากข้ึน กับ การประเมินรวบยอด (Summative assessment) ซึ่งเป็นการประเมินนักเรียน
เมื่อจบบทเรียน เพ่ือพิจารณาสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้เปรียบเทียบกับเป้าหมายทางการเรียนรู้ที่ได้ต้ังไว้  ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับ
การตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งการประเมินผล แม้จะมีความเก่ียวข้องกับการตัดสินผล การเรียนรู้ของนักเรียน ใน
รูปแบบของการออกเกรดหรือการคัดกรองว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แต่สำหรับกระบวนการของการประเมินผลทั้งหมดแล้ว 
กลับมีคุณค่ามากกว่าน้ัน เพราะมันเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่ช่วยให้ครูผู้สอนมีข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งการประเมินผลที่ดีจะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับ รูปแบบการเรี ยนรู้ ของนัก เรียน และทำให้ นัก เรียนได้รับการส่ ง เสริมและช่ วย เหลืออ ย่างเหมาะ สม 
www.trueplookpanya.com (2564) 

รูปแบบของการประเมินผลสำหรับการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ มีดังน้ี 

http://www.educathai.com/
http://www.trueplookpanya.com/
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แบบทดสอบออนไลน์ นับว่าเป็นรูปแบบการประเมินด้ังเดิมที่ยังคงใช้กันอยู่ในทุกวันน้ี เพียงแต่เปลี่ยนจากการ
เขียนคำตอบในกระดาษหรือฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ เป็นการคลิกเมาส์ หรือ ทัช เพ่ือเลือกคำตอบในหน้าจอแทน 
ซึ่งข้อดีของการใช้แบบทดสอบน้ัน คือความที่ง่ายต่อการประเมินผล เพราะมีรูปแบบการให้คะแนนที่ชัดเจน แล้วด้วย
ความสามารถของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  ทำให้มีการออกแบบแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแบบทดสอบ
ออนไลน์  มีการพัฒนาระบบสุ่มเลือกคำถาม  สลับคำตอบ ซึ่งทำให้นักเรียนได้แบบทดสอบที่ไม่เหมือนกัน อันเป็นผลดี
กับการประเมินที่มีผู้เข้าประเมินเป็นจำนวนมาก นอกจากน้ียังสามารถวิเคราะห์ผลให้ผู้ทำการทดสอบได้โดยทันที ซึ่ง
รวดเร็วกว่าการทำแบบทดสอบทั่วไปที่ต้องรอตรวจสอบจากครูผู้สอนให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะประกาศผล 

คำถามปลายเปิด / เรียงความ คำถามปลายเปิดหรือการเขียนเรียงความ เป็นวิธีการประเมินเชิงคุณภาพที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหน่ึง โดยครูผู้สอนอาจโยนคำถามที่มี ลักษณะปลายเปิดลงไปในช่องทางสื่อสาร แล้วให้
นักเรียนอธิบายคำตอบลงบทช่องทางสื่อสารน้ันหรือการทำเป็นเอกสารและอัปโหลดลดลดลงในระบบก็ได้ ซึ่งสิ่งน้ีช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสสำรวจความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ และความรู้สึกของตัวเอง แล้วแสดงออกเป็น
ความคิดเห็นในการตอบคำถาม ซึ่งเหมาะสมอย่างมากการประเมินการเรียนรู้ในระดับสูง 

เกม Interactive จุดเด่นอย่างหน่ึงของการเรียนออนไลน์คือ ครูผู้สอนสามารถสอดแทรกกิจกรรมที่เป็น 
interactive ในบทเรียนน้ัน ๆ ได้โดยการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งจะช่วย ให้ครูผู้สอน
สามารถสร้างเกมถามตอบ จับคู่ จับกลุ่ม หรือ จำแนก ได้ในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบโต้ในเกม ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ และสนใจการเรียนออนไลน์มากข้ึน นอกจากน้ีผลลัพธ์จากการเล่นเกมยังเป็นข้อมูลในการ
ประเมินผลให้กับครูผู้สอนได้อีกด้วย 

ถามตอบหรือแสดงความคิดเห็นแบบออนไลน์ วิธีการน้ี เหมาะมากกับการเรียนออนไลน์ที่เป็นการถ่ายทอดสด 
ซึ่งครูผู้สอนและนักเรียนจะต้องออนไลน์พร้อมกัน โดยปัจจุบันมี แอปพลิเคชันและเครื่องมือ ที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถ
สื่อสารกับนักเรียนทั้งชั้นเรียนได้โดยการพบหน้าพร้อมกันหมด ซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือกถามคำถามกับนักเรียนคนใดก็ได้ 
ซึ่งการตอบหรือแสดงความคิดเห็นของนักเรียนคนน้ัน นักเรียนคนอื่นก็จะได้รับทราบด้วย ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีในการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความคิดเห็นในเรื่องน้ัน ๆ ของนักเรียน นอกจากน้ีครูผู้สอนยังสามารถเปิดโอกาสให้มี
การวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันได้ในหัวข้อที่เรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้อีกด้วย 

แบบสำรวจออนไลน์ แบบสำรวจเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงในการวัดความพึงพอใจ ซึ่งครูผู้สอนสามารถสร้างแบบ
สำรวจออนไลน์ข้ึน เพ่ือให้นักเรียนทำหลังจากที่เรียนในแต่ละบทเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับเน้ือหาวิชาน้ี 
หรือถึงรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากนักเรียนตรงน้ีนับเป็นข้อมูลชั้นดีที่ครูผู้สอนสามารถนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได้ 

ถ่ายภาพผลงาน เป็นเรื่องยากที่ครูผู้สอนจะประเมินผลงานที่เป็นชิ้นงานอย่างพวกงานศิลปะหรืองานประดิษฐ์ 
โดยได้สัมผัสชิ้นงานจริง ในช่วงน้ี ดังน้ันครูผู้สอนอาจใช้ประโยชน์จากเครื่องมือรับส่งข้อความ โดยให้นักเรียนถ่ายภาพ
ผลงานที่สำเร็จแล้ว และอาจรวมถึงภาพระหว่างการทำชิ้นงาน หรือคลิปวีดีโอ ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถประเมินผล
งานของนักเรียนได้จากภาพถ่าย และรวมถึงประเมินได้ว่านักเรียนทำผลงานน้ันด้วยตัวเองหรือไม่ และมากน้อยแค่ไหน 

อภิปรายออนไลน์ ให้ลองนึกภาพการอภิปรายหน้าชั้นเรียน แต่เปลี่ยนจากหน้าชั้นเรียนเป็นการดำเนินการแบบ
ออนไลน์ หรือครูผู้สอนอาจให้หัวข้อไปให้นักเรียนหาข้อมูลและนำมาอภิปรายในครั้งถัดไป ซึ่งอาจจะให้เป็นงานเด่ียวหรือ
งานกลุ่มก็ได้ ข้ึนอยู่กับความพร้อมของนักเรียนและทรัพยากรในการติดต่อสื่อสารกัน 

ถ่ายคลิปวีดีโอ สำหรับการประเมินผลการแสดงออกของนักเรียน เช่น การอ่านทำนองเสนาะ หรือ การอ่านจับ
ใจความ การให้นักเรียนถ่ายคลิปวีดีโอการปฏิบัติของตัวเองแล้วแชร์ลงในช่องทางการสื่อสารออนไลน์น่าจะเป็นวิธีการที่ดี
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ที่สุด ท่ีครูผู้สอนจะสามารถประเมินผลนักเรียนในการปฏิบัติว่าทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน และยังเป็นการเช็คได้ว่านักเรียน
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมมากแค่ไหน 

แนวคิดที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการเรียน 

กวิยา เนาวประทีป (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ หรือความรู้สึกทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหน่ึง
สิ่งใด การที่บุคคลมีการปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนอง ความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับ
บุคคลอื่น และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้แต่ละคนมีประสบการณ์ และความคาดหวังกับสิ่งที่จะได้รับแตกต่างกัน
ไป เมื่อความต้องการ ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังเอาไว้ เมื่อน้ันจะเกิดความพึงพอใจ แต่หากไม่ได้รับการ
ตอบสนองตามความคาดหวัง ที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นความไม่พอใจ น้ันคือ ระดับความพึงพอใจจะข้ึนอยู่กับความรู้สึกของ
บุคคล ซึ่งมีผลจากการ เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังของผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
น้ัน ๆ  

อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน (2543) ได้รวบรวมกลุ่มแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในรูปแบบของแรงจูงใจไว้ดังน้ี  

1. ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow  ซึ่งได้เสนอความต้องการของมนุษย์ในระดับต่างๆเริ่มจากความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานในการอยู่รอดความต้องการทางสังคมความต้องการการยอมรับนับถือและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland ที่แบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น3ประเภทคือต้องการความสําเร็จ
ต้องการมีอํานาจและต้องการความสัมพันธ์ 

3. ทฤษฎีการจูงใจการบํารุงรักษาของ Herzberg กล่าวถึงปัจจัยการจูงใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นได้แก่โอกาส
ความสําเร็จการยอมรับความรับผิดชอบความเจริญก้าวหน้าและปัจจัยการบํารุงรักษาที่เป็นตัวขัดขวางความพึงพอใจ
ได้แก่นโยบายขององค์กรสภาพการทํางานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

4. ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานคือเริ่มจากประเมินความ
เป็นไปได้ของผลที่จะเกิดจึงลงมือปฏิบัติตามที่ตนคาดหวังไว้ซึ่งการจูงใจข้ึนอยู่กับการคาดหวังในแง่ของรางวัลหรือสิ่ง
ต่างๆที่ต้องการ 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์ โควิด -19 ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน สูงกว่าภาคเรียนที่ 1 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย  

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 
ข้ันตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5แผน 
ใช้เวลา 18 คาบ (คาบละ 40 นาที)  

1.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โค
วิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 
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1.3 เว็บไซต์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน  เช่น Google Classroom, Facebook, zoom, 
Stream Yard 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. การสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ใน
สถานการณ์ โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน เพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีการดำเนินการดังน้ี 
 1.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เว็บสนับสนุน
การเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ โควิด-19 ความรู้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 
 1.2 สังเคราะห์เอกสารเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ออนไลน์ ในสถานการณ์ โควิด-19 
 1.3 ออกแบบจัดทำขอบข่ายการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 
 1.4 นำขอบข่ายการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564 ให้
คณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 
2. การจัดทำแผนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด -19 โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ข้ันตอน 
 2.1 ศึกษาวิธีการจัดทำแผนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 
ในเวลา 40 นาที/คาบเรียน 
 2.2 จัดทำแผนการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด -19 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 
 2.3 นำแผนการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์ โควิด -19 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ให้คณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุง
แก้ไขตามคำแนะนำ 
3. การสร้างห้องเรียนออนไลน์เตรียมความพร้อมของผู้สอนและนักเรียน เพ่ือการจัดการเรียนการสอนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 ได้รับการสนับสนุนจัดทำข้ึนจากฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่าย
เทคโนโลยีของโรงเรียนราชินีบน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีการดำเนินการดังน้ี 
 3.1 ฝ่ายวิชาการและฝ่านเทคโนโลยี แจ้งข้อมูลข่าวสาร แนะนำเว็บที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์พร้อมกับให้ความรู้กับผู้สอนและนักเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน  
 3.2 การเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้สอน ศึกษาและฝึกระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องใน
การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ให้เกิดความชำนาญ 
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กรอบแนวทางปฏิบัติระบบการเรียนออนไลน์ 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

4. การจัดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด -19 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 
 4.1 ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบของการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 ศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์
โควิด-19 ให้คณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 
 4.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โค
วิด-19 ให้คณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

5. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ใน
สถานการณ์โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

5.1 การศึกษาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนราชินีบน ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ประกอบด้วย พึง
พอใจมากท่ีสุด, พึงพอใจมาก, พึงพอใจปานกลาง, พึงพอใจน้อย, พึงพอใจน้อยที่สุด 

5.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โค
วิด-19 ให้คณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน จำนวน 18 ชั่วโมง โดยดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล 
ดังน้ี  

1. แนะนําข้ันตอนการเรียนแบบออนไลน์ และบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ผู้สอน นักเรียน 
Zoom 

StreamYard 

Facebook 

การเรียนออนไลน์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

Google Classroom 

หอ้งเรียนออนไลนวิ์ชาสขุศึกษาและพลศึกษา ในสถานการณโ์ควิด-19 
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2. ดำเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด -19 โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ข้ันตอน ใช้เวลาสอน 18 คาบโดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง 

3.เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแล้วทุกคาบผู้สอนมอบหมายภาระงานเพ่ือประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

4. นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ เมื่อถึงคาบสุดท้ายของการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ 
ในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน  

5. นําผลคะแนนที่ได้จากการตรวจภาระงานและแบบทดสอบออนไลน์วัดการคิดวิเคราะห์ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มา
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมทดสอบสมมติฐานต่อไป 

6. นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมทดสอบสมมติฐานต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติ
ต่างๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ ดังน้ี 

1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินผลระหว่างเรียนกับคะแนนสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้วิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

            3. วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด -19 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน โดยได้จากคะแนนการตอบแบบสอบถามตามเกณฑ์ที่ระบุไว้แล้วนำคะแนนไปหาค่าเฉลี่ย
และกำาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย 

ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยขอนำเสนองานวิจัยดังน้ี 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด -
19 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม �̅� S.D. ร้อยละ 
ก่อนเรียน เทอม 1 212 50 44.17 4.24 88.33 
หลังเรียน เทอม 2 212 50 47.08 2.80 94.15 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 ที่เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ค่าเฉลี่ย 47.08 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.80 คิดเป็นร้อยละ 94.15 เมื่อนำมาเปรียบเทียบผลสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนภาคเรียนที่ 1 
ค่าเฉลี่ย 44.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.24 คิดเป็นร้อยละ 88.33 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์
โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

รายการประเมิน �̅� S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ด้านผู้สอน 
1.การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนเรียนออนไลน์ 4.53 0.59 90.51 มากท่ีสุด 
2.การกำหนดเน้ือหาและอธิบายวัตถุประสงค์บทเรียนออนไลน์ 4.37 0.73 87.46 มาก  
3.มีความต้ังใจและมุ่งมั่นต่อการถ่ายทอดความรู้ 4.86 0.39 97.29 มากท่ีสุด 
4.มีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนอย่างถ่องแท้ 4.66 0.60 93.22 มากท่ีสุด 
ด้านเน้ือหา 
5.การอธิบายเสริมเน้ือหาตรงประเด็นมีการยกตัวอย่างประกอบได้
อย่างชัดเจน 

4.73 0.55 94.58 มากท่ีสุด 

6.ความรู้จากการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์สามารถ
นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4.47 0.70 89.49 มาก 

7.เน้ือหาความรู้ที่ได้รับทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 4.54 0.65 90.85 มากท่ีสุด 
8.เน้ือหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4.51 0.72 90.17 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.บรรยากาศในชั้นเรียนออนไลน์ไม่ทำให้เกิดความเคร่งเครียด 4.29 0.98 85.76 มาก 
10.การเรียนการสอนออนไลน์มีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อ 4.37 0.88 87.46 มาก 
11.รูปแบบการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์สามารถ
นำไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ 4.66 0.47 93.22 มากท่ีสุด 
12.นักเรียนมีความกระตือรือร้นและชอบเรียน 4.30 0.85 86.00 มาก 
13.การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม  4.39 0.80 87.80 มาก 
14.การใช้เทคนิคการสอนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 4.37 0.80 87.46 มาก 
15.ขณะการเรียนการสอนออนไลน์มีการใช้สื่อที่ทันสมัย 4.44 0.74 88.81 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 
16.การชี้แจงมอบหมายภาระงานเข้าใจง่ายชัดเจน 4.46 0.67 89.15 มาก 
17.การประเมินผลมีความเที่ยงธรรม โปร่งใส 4.25 0.97 85.08 มาก 
18.ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ วิธีการทำงานที่ถูกต้อง 4.51 0.72 90.17 มาก 
20.ภาระงานที่มอบหมายมีความสอดคล้องกับเน้ือหา 4.68 0.62 93.56 มากท่ีสุด 
19.เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสมเท่ียงธรรม โปร่งใส 4.66 0.54 93.22 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.70 90.06 มาก 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ 
ในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน จำนวน 212 คน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅  4.50, S.D. 0.70) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอน มีความต้ังใจและมุ่งมั่นต่อการ
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ถ่ายทอดความรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดอันดับหน่ึง ( 𝑥̅  4.86, S.D. 0.39) รองลงมา คือ ด้านเน้ือหา การอธิบายเสริม
เน้ือหาตรงประเด็นมีการยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน ( 𝑥̅  4.86, S.D. 0.39) และด้านการวัดและประเมินผล ภาระงานที่
มอบหมายมีความสอดคล้องกับเน้ือหา ( 𝑥̅  4.86, S.D. 0.39) ตามลำดับ  

สรุป 

ผลจากการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ที่เรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน คะแนนผลการ
สัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบบรรยาย
เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน แบบห้องเรียน
ออนไลน์ จะทำให้นักเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง 2551และ
มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวารินท์พร ฟันเฟ่ืองฟู (2562) ผล
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning ตามกระบวนการ GPASS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความก้าวหน้าของผลการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ พัฒนาข้ึนร้อยละ 40.10 เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ คือ 
มากกว่าร้อยละ 25 และเจตคติ ของนักเรียนที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ตามกระบวนการGPASS โดยภาพรวมนักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญารัตน์ สุขเกษม ,
กิตติมา พันธ์พฤกษา และนพมณี เชื้อวัชรินทร์ (2562)พบว่าผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (5 STEPs) 
ร่วมกับการใช้คําถามเชิง วิเคราะห์ เร่ือง วิวัฒนาการ ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน (𝑥̅  7.48, S.D. 2.53) สูงกว่า
ก่อนเรียน (𝑥̅  3.70, S.D. 2.13) อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียน (𝑥̅  22.10, S.D. 1.67) สูงกว่าก่อนเรียน (𝑥̅  9.25, S.D. 3.43) และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์,อารี สาริปา และสุพัฒน์ บุตรดี (2560) พบว่าผลของการใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงข้ึนอย่างมีนัยสำคัญที่มีความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ
และมีระดับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงข้ึนอย่างมีนัยสำคัญที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ  

ข้อเสนอแนะ 

 1. บทเรียนออนไลน์ที่จะมีประสิทธิภาพต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนและพัฒนาสื่อจะช่วย
กระตุ้นการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี กระตือรือร้นในการเรียนตลอดเวลาผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและศึกษาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในปัจจุบัน 

 2. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน เน้นสมรรถนะของผู้เรียนกระตุ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง  

 3. แบบเรียนออนไลน์น้ีพัฒนาข้ึนในสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับการสอนในรูปแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม
บทเรียนออนไลน์น้ีก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติได้ ระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร รูปแบบภาระงาน มีความทันสมัยและมีการพัฒนาทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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 4. แบบเรียนออนไลน์มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีความสะดวกและเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถย้อนกลับมาศึกษาเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา ส่งเสริมในนักเรียนมีการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง มีวินัย และใฝ่เรียนรู้ ตลอดจนมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเหมาะสม 

เอกสารอ้างอิง 

ธัญญารัตน์ สุขเกษม, กิตติมา พันธ์พฤกษาและ นพมณี เชื้อวัชรินทร์. (2562). “ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5
 ข้ันตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คําถามเชิง วิเคราะห์ เร่ือง วิวัฒนาการ ท่ีมีต่อการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4”วารสารศึกษาศาสตร์สารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่ 3 ฉบับที่
 2 2562 

วารินท์พร ฟันเฟ่ืองฟู. (2562). “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS” วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มนุษยศาสตร์-
 และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 

เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์, อารี สาริปาและสุพัฒน์ บุตรดี (2560). “ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ที่มีต่อทักษะ
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

แอนณา อิ่มจำลอง (2556). “การใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางการสื่อสารการเรียนการสอนทางนิเทศศาสตร์”ปริญญาศิลปศาสตรมหา
 บัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
 กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการและมาตรฐาน
 การศึกษา. 
เท้ือน ทองแก้ว. (2563). การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่: ผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19.  

คุรุสภาวิทยาจารย์, 1(2), 1-10. 
อัสนีย์ เหมกระศร. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์บทปฏิบัติการชีววิทยา  

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย 
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น 
ทิศนา แขมมณี. (2551). รูปแบบการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
EDUCA Secretariat Office Pico (Thailand) Public Company Limited. (2557) “กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนใช้อย่างไร”
 (ออนไลน์) เข้าถึงได้ที่ https://www.educathai.com/videos/173 
กองเทศ โนโล ยีสารสนเทศ  (มหาวิทยาลั ยมหิดล ). (2564) “คู่ มื อการใช้ งาน StreamYard” (ออนไล น์ ) เข้ า ถึง ได้ที่  
 https://muit.mahidol.ac.th/vcf/stream_yard.pdf 
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย). (2561) “Google Classroom” 
 (ออนไลน์) เข้าถึงได้ที่ http://www.techno.lru.ac.th/techno/google-classroom-คืออะไร/ 
Thaiware.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd. (2564) “Zoom Meeting คืออะไร ? 

https://www.educathai.com/videos/173
https://muit.mahidol.ac.th/vcf/stream_yard.pdf
http://www.techno.lru.ac.th/techno/google-classroom-คืออะไร/


หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                          

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

252 
 

 พ ร้ อ ม วิ ธี ส มั ค ร  Zoom Meeting ด้ ว ย ตั ว เอ ง  แ ล ะ วิ ธี ใ ช้ ง า น เบื้ อ ง ต้ น ”  (อ อ น ไล น์ ) เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ที่  
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 https://www.trueplookpanya.com/blog/content/87604/-blog-teaartedu-teaart-teamet- 
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ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
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ชนาธิป หวังวรวงศ์ 

 

บทคัดย่อ  

 ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนก าลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนน้ันเป็นส่วนหน่ึง
ของการพัฒนาที่ย่ังยืน และนักวิชาการด้านการท่องเท่ียวรวมไปถึงผู้คนทั่วไปได้ให้ความสนใจเรื่องการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนมากข้ึน 
จากการต่ืนตัวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจ
ท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลก าไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมเยือนอย่างสม ่าเสมอ และมีผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดแนวโน้มตลาดต่างประเทศในปี 2562 แม้ว่าได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์
โลก และความตึงเครียดทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยบั่นทอนบรรยากาศการเดินทางท่องเท่ียว  

 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญต าบลดอนทราย เป็นที่ต้ังของพลับพลารวมใจประชา มีโครงการพระราชด าริหลายโครงการ ซึ่ง
เดิมสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสร็จฯทรงงาน และเสด็จฯส่วนพระองค์เป็นประจ าทุ กปี 
สร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับพสกนิกรชาวต าบลดอนทราย 

 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ผู้วิจัยท าการศึกษาเรื่องน้ี เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
ซึ่งผลที่ได้รับจะมีความจ าเป็นต่อการน าไปก าหนดแนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนให้มีความย่ังยืนและมี
ประโยชน์ทั้งต่อประชาชนในชุมชน และเป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียวสืบไป 

 

Abstract 

Currently, the flow of sustainable tourism is getting a lot of attention. Sustainable tourism is part of 
sustainable development, and tourism scholars and the general public are increasingly interested in 
sustainable tourism. From the environmental conservation awakening. Tourism resources can be maintained 
to be attractive and the tourism business has improved the quality to be fairly profitable, with regular visitors 
and having minimal negative impact on the environment, the trend of international markets in 2019, although 
it has been affected by the volatility of the global situation and international trade and political tensions, all 
of which undermine the tourist atmosphere.  
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 The main tourist attraction in Don Sai is home to Phlap Phla Ruamjai Pracha. There are many royal 
projects, which were originally completed by Her Majesty the Queen and the Royal Family, and their royal 
duties annually. His Majesty is every year Create joy for the people of Don Sai District 

 As a result of this problem, the researchers recognized the importance of conducting research on the 
factors of public participation in the development of tourist attractions. The researchers conducted this study 
to provide basic information for the management of tourist attractions, which will be necessary to determine 
the development and conservation of community attractions to be sustainable and useful to the people of 
the community and to be known to tourists. 

 

บทน า 

ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนก าลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนน้ันเป็นส่วนหน่ึง
ของการพัฒนาที่ย่ังยืน และนักวิชาการด้านการท่องเท่ียวรวมไปถึงผู้คนทั่วไปได้ให้ความสนใจเรื่องการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนมากข้ึน 
จากการต่ืนตัวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวที่หันมานิยมการท่องเท่ียวทางทะเล อีกท้ังยัง
มีแนวโน้มเรื่องแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนมาก ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเท่ียวไทยยังคงเพ่ิมข้ึนในภาพรวม 
แม้ว่าได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์โลก เศรษฐกิจของหลายประเทศที่เติบโตต ่ากว่าคาดการณ์ และความตึง
เครียดทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยบั่นทอนบรรยากาศการเดินทางท่องเท่ียว ส่งผลให้ในภาพรวมปีน้ี 
คาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเท่ียวเข้าไทยประมาณ 39.8 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 สร้างรายได้ทางการท่องเท่ียวประมาณ 1.96 ล้าน
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย  เป็นต าบลหน่ึงในจ านวน  ๔  ต าบล  ของอ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี โดยสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง ลักษณะเน้ือดินเป็นดินทราย และดินร่วนปนทราย มีชายฝั่งยาว
ประมาณ ๗ กิโลเมตรลักษณะพ้ืนที่เป็นดินทรายติดกับทะเล 

จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยท าการศึกษาเรื่องน้ี เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งผลที่ได้รับจะมีความจ าเป็นต่อการ
น าไปก าหนดแนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนให้มีความย่ังยืนและมีประโยชน์ทั้งต่อประชาชนในชุมชน 
และเป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียวสืบไป 

 

แนวคิด 

แนวคิดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม/แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
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ปัจจยัภายใน           - 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ความคดิเหน็ของประชาชนในการพฒันาแหลง่
ท่องเทีย่ว  

- หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่ว    

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการท่องเท่ียว 

ความหมายของการท่องเท่ียว 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

จากการรวบรวมแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ ธนธรณ์ ทองหอม (ม.ป.ป.) กล่าวไว้ดังต่อไปน้ี การ
พัฒนาการท่องเท่ียว(Tourism) นักท่องเท่ียว (Tourist) และผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว (Host) ได้ในเวลาเดียวกัน โดยเน้นการ
จัดการทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการใช้  ทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ส าหรับปัจจุบันและอนาคต   
 1. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหน่ึงที่มีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวโดยตรง    
 2. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การรักษารากฐานวัฒนธรรม ให้คงอยู่โดยการ อนุรักษ์ บ ารุงรักษา   
 3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบกับการท่องเท่ียว     
 4.ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากร (Demographic Change)      
 5. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information Communication & Technology Change)  

กรอบแนวคิด 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ต าบลดอนทราย  อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัภายนอก 

 - สงัคม เศรษฐกจิ และสือ่ออนไลน์ 

- การเปลีย่นแปลงยุคสมยั  
  

ปัจจยัการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว ต าบลดอนทราย  
อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี 

2.เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบลดอนทราย 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

ขั้นตอนการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ดังน้ี 

1. ประชากร          
 2. กลุ่มตัวอย่าง          
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย         
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 5. การตรวจสอบเคร่ืองมือ         
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากร          
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่กลุ่มประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ของต าบลดอนทรายอ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี และกลุ่มผู้น า แกนน า และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

  กลุ่มตัวอย่าง          
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี ท้ังประชาชนและกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี  

สุ่มเลือกกลุ่มประชาชน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามท่ีต้องการศึกษา ดังน้ี 
  - ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี 3 
ครั้งข้ึนไป             
  - ระดับการศึกษาต้ังแต่มัธยมตอนปลายเป็นต้นไป       
  - อายุ 18 เป็นต้นไป 

สุ่มเลือกกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจ านวน 5 คนดังน้ี         
  - ปลัดอ าเภอ 1 คน          
  - ผู้น าทางศาสนา 1 คน         
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  - เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 3 คน      
 เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต าบลดอนทราย      
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี      

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย         
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องน้ีใช้แบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นโดยมีแบบสัมภาษณ์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล
ข้างต้นโดยมีแบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย ๒ ตอน คือ        
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง        
 ตอนที่ 2 องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต าบลดอนทราย 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล          
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นการนัดหมายผู้วิจัยในการสัมภาษณ์ รวมถึงการให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัย
ได้อย่างเต็มที่ หากผู้ให้ข้อมูลไม่พร้อมด้านใดด้านหน่ึงผู้วิจัยก็จะนัดสัมภาษณ์ในครั้งต่อไปแทนเช่นกัน ข้ันตอนการด าเนินงาน ดังน้ี 

1. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี      
 2. แนะน าตัวแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความสมัครใจขอค ายินยอมจากกลุ่มตัวอย่าง   
 3. ชี้แจงการเข้าร่วมหรือการถอนตัวของกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งแจ้งเหตุผลในการเลือกเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล  
 4. ผู้วิจัยปกปิดข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างเป็นความลับและปกป้องความ เป็นส่วนตัวข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ 
ผลการวิจัยจะใช้ชื่อสมมุติแทนชื่อนามสกุลจริงของผู้ให้ข้อมูล 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ         
 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบ 2 วิธี คือการตรวจสอบความเที่ยงตรงและการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์,2554)          
  การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Ol-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) จากแบบ
สัมภาษณ์ถ้ามีโครงสร้างที่ชัดเจนจะใกล้เคียงกับแบบสอบถามบางประเภท โดยเฉพาะแบบสอบถามที่ใช้ค าถามปลายเปิด โดยทั่วไป
แล้วก่อนที่จะน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้มักจะมีการทดสอบความเที่ยงตรงโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อค าถามในการสัมภาษณ์ให้
ครอบคลุมเน้ือหาครบถ้วนขอค าถามถูกต้องเหมาะสมตรงตามโครงสร้างและภาษาท่ีใช้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล (สมคิด ,2538:34) 
อ านาจแบบสัมภาษณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นชอบแล้วไปทดลองสัมผัสกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาอีกก็ได้ใน
ส่วนของความเชื่อมั่นน้ันอาจทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์ซ ้าเช่นเดียวกับแบบทดสอบที่ใช้วิธีสอบซ ้าหรืออาจตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
ค าถามท่ีได้จากการสัมภาษณ์ด้วยการใช้ผู้สัมภาษณ์หลายคนสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนเดียว การตรวจสอบความเชื่อมั่นของข้อมูลโดย
การประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเศร้าโดยจัดเก็บข้อมูลในเรื่องเดียวกันจากหลายข้อมูลหลายแหล่งเพ่ือให้เกิดการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
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 การตรวจสอบความเที่ยงตรง จะใช้วิธีการตรวจสอบเชิงเน้ือหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 
ท่าน ท าการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถาม เพ่ือให้เครื่องมือวิจัยมีความถูกต้องสมบูรณ์มากข้ึน  

การวิเคราะห์ข้อมูล         
 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา โดยเบื้องต้น ผู้วิจัยจะ
ศึกษาข้อมูลเบืองต้นของปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต าบลดอนท ราย อ าเภอไม้แก่น       
จังหวัดปัตตานี โดยมีด้ังน้ี 

 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
น าข้อมูลได้จากการสังเกตการณ์ เพ่ือน าข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ความสมบูรณ์ของเน้ือหา วิเคราะห์ข้ อมูลโดยยึด
หลักเหตุและผลจัดระเบียบข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดความสอดคล้องกันโดยอาศัยกรอบการศึกษาวิจัยเป็นหลัก  
  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี หรือใช้วิธีการสั่งเคราะห์น าเสนองานโดยการพรรณนา เพ่ือหาข้อสรุป     
  การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากแนวคิดหรือทฤษฎีหรือกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ มารวบรวมตีความเพ่ือให้ได้ข้อสรุป เพ่ือ
ศึกษาน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาเป็นการอธิบายข้อความเรื่องราวครอบคลุมสาระส าคัญ ของข้อมูลและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีสามารถน าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลวิจัยได้ดังน้ี    
            
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว    
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง สาเหตุเกิดจากสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีรายได้อัตราค่อนข้าง
ต ่า เป็นเหตุให้คนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ประชาชนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นเวลาในการท างาน จนไม่มี
เวลาท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะออกไปท างานมากกว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ประชาชนไม่ได้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้มองถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง ไม่ตระหนักถึงทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน อีกทั้งขาดแกนน าในการพัฒนาในพ้ืนที่ จึงเป็นเหตุให้คนในพ้ืนที่เริ่มที่จะละเลยถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีความเห็นในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน โดย
ที่ประชาชนเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเท่ียว ด้วยสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี เป็นสาเหตุที่ส่งผลท าให้
เกิดปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทั้งน้ีจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุล, (2552) ได้ท า
การวิจัย ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลบางเด่ือ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลบางเด่ือ ผลการวิจัยพบว่า 1 ปัจจัยที่มีผลกับ
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการประชาคมจัดท า
แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลต าบลบางเด่ือ ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่เข้าร่วมใน เวทีประชาคม 
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ปัจจัยหลักคือ ประชาชนต้องการใช้โอกาสในเวทีประชาคมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความ
เจริญ ก้าวหน้า และต้องการให้เทศบาลต าบลบางเด่ือได้ รับทราบ พร้อมทั้งน าปัญหาหรือความคิดเห็นของประชาชนไปด าเนินการ
แก้ไข 2 กระบวนการข้ันตอนมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจการ ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งประชาชนในต าบลบางเด่ือมีส่วนร่วมในแต่ละข้ันตอน 3 ปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี สรุปได้ 2 ประเด็น คือ ปัญหาจ าตัว
บุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปัญหาด้านงบประมาณ       
      

ด้านปัญหาและอุปสรรค         
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัญหาระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวไม่มีการสื่อสารที่เป็นรูปธรรม ประชาชนไม่มีเวทีในการที่จะแสดงความเห็น การขาดแกนน าในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กลุ่มประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการจัดท าโครงการไม่มีระบบและแบบแผนที่ชัดเจน ไม่มีแรงจูงใจในการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอีกทั้งการสื่อสารระหว่างกลุ่มประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ลงตัว และ
ประชาชนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไปท างานต่างพ้ืนที่ เพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งท าให้ประชาชนไม่เห็นถึงความส าคัญในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว อีกทั้งในด้านงบประมาณที่จะส่งเสริมการเข้ามามีส่วนของประชาชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวไม่เพียงพอ ซึ่งท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการต่อเน่ืองได้ ทั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ หยกอ านวยชัย 
(2554) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ราพึง อ าเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
มาก และประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์โดยภาพรวม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 2) ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบลแม่
ร าพึงแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ 3)ปัจจัยสิ่งจูงใจในการเข้าร่วม
โอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วมและอ านาจในการส่งเสริมให้เข้าร่วมมีผลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน
พัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึงอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ด้านปัจจัยภายในที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม       
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายใน
ชุมชน การจัดการเป็นระบบและการรับฟังความเห็นของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการลง
พ้ืนที่ตรวงสอบ เพ่ือจัดท าโครงการในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่สามารถสร้างรายได้จากการเข้ามา
ของนักท่องเท่ียว อีกทั้งการดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ให้อุดมสมบูรณ์ และการจัดโครงการเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้า ใจ ใน
การหาผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ที่อาจส่งผลให้ประชาชนสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวของ
บุคคลภายนอกเข้ามาในชุมชน ทั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร , (2539) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนกรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิธีการด าเนินงานและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความ ผลของการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มีความเสียสละเวลาและอุทิศตนเพ่ือชุมชน โดยผู้น า ชุมชนต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมเป็นผู้ที่
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มีความเสียสละเวลาเพ่ือส่วนร่วม มีจิตใจอาสา และหากต้องท าหน้าที่ประธานกรรมการชุมชน ต้องเสียสละเวลา งบประมาณส่วน
ตนเพ่ือช่วยเหลือชุมชน และให้ใจต่อชุมชน ปัจจัยด้านสมาชิกในชุมชนให้การยอมรับในบทบาทของคณะกรรมการชุมชน สมาชิกใน
ชุมชนได้ให้การยอมรับในบทบาทของกรรมการชุมชน โดยการใช้วาจาที่สุภาพของประธานกรรมการชุมชนจะท าให้สมาชิกในชุมชน
มีความเกรงใจต่อคณะกรรมการ ชุมชน สมาชิกในชุมชนจะให้การยอมรับในการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชนโดยมีการแบ่ง
หน้าท่ี การท างานโดยให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลแต่งต้ัง ปัจจัยด้านชุมชนมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ชุมชนที่มีระบบ
การบริหารจัดการที่มีความชัดเจนจะท าให้การท างานของชุมชนเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชน
ที่ด าเนินการเป็นไปตามหน้าท่ีต าแหน่งที่เทศบาลก าหนดให้จะท าให้สมาชิกในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานได้โดยสะดวก 

ด้านปัจจัยภายนอกต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว        
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าบุคคลภายนอกที่เข้ามาสามรถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ การ
ประชาสัมพันธ์ให้กับพ้ืนที่ผ่านสื่ออออนไลน์ รวมถึงเสนอความเห็นเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถน าจุดบกพร่องมาแก้ไข
อย่างตรงจุดเพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืน สอดคลองกับทฤษฎีของสุชาดา ธโนภานุวัฒน์ (2560) การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนที่เน้นอัตลักษณ์ของชุมชนยังมีความเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็น
ทางเลือกแนวทางหน่ึงของการท่องเท่ียวมีจุดเริ่มต้น มาเพ่ือตอบสนองการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความหมายครอบคลุมค่อนข้าง
กว้างในหลาย ๆ ขอบข่ายสาขาวิชา องค์กรการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ ได้อธิบายตามความหมายการ ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 1985 โดยกล่าวว่า “แรงจูงใจด้านวัฒนธรรมท าให้เกิดการ ท่องเท่ียว เช่น การศึกษา การชมละคร หรือการ
ทัศนศึกษาวัฒนธรรม การท่องเท่ียวไปในงานเทศกาล หรือกิจกรรมใดที่คล้ายคลึงกัน การเย่ียมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ใน
ท้องถ่ินหรืออนุสาวรีย์ เป็น การท่องเท่ียวไปเพ่ือจะส ารวจธรรมชาติ นิทานพ้ืนบ้าน หรือศิลปะท้องถ่ิน หรือการแสวงบุญ 

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม        
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ การจัดโครงการที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น โดยมาจากความต้องการของประชาชน และการสร้างแกนน าที่เป็น
รูปธรรมเพ่ือเป็นตัวแทนประชาชนในด้านการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสร้างมาตรการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ ปรับทัศนคติ การดูแล ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ โดยการ
เน้นใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 

สรุป 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ กลุ่ม
ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ของต าบลดอนทรายอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และกลุ่มผู้น า แกนน า และเจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มประชาชนและกลุ่มผู้น าชุมชน 
แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สุ่มเลือกกลุ่มประชาชน โดยใช้วิธีการ
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สุ่มแบบเจาะจง จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการศึกษา ดังน้ี ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี 3 ครั้งข้ึนไป ระดับการศึกษาต้ังแต่มัธยมตอนปลายเป็นต้นไป อายุ 18 เป็นต้น
ไป สุมเลือกกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจ านวน 5 คนดังน้ี ปลัดอ าเภอ 1 คน ผู้น าทางศาสนา 1 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 3 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นโดยมีแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข้างต้นซึ่งเป็ น
แบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย ๒ ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างและ
เครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล เพ่ือเป็นการนัดหมายผู้วิจัยในการสัมภาษณ์ รวมถึงการให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยได้
อย่างเต็มที่ หากผู้ให้ข้อมูลไม่พร้อมด้านใดด้านหน่ึงผู้วิจัยก็จะนัดสัมภาษณ์ในครั้งต่อไป ซึ่งผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปเป็น
ประเด็นและสาระส าคัญๆ ได้ดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์        
 จากกการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชน 5 คน และกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 5 คน โดยกลุ่มประชาชนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีช่วงอายุระหว่าง 18 – 56 ปี สถานภาพทางเศรฐกิจในพ้ืนที่ที่ซบเซา มีระดับการศึกษาต้ังแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
ประกอบอาชีพท าการประมง รับจ้างทั่วไป เกษตรกร และค้าขาย และกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนทราย โดยต าแหน่ง พบว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากการขาดรายได้หลักหรือการมีรายได้ต ่าส่งผลให้
ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในพ้ืนที่มากนัก อีกทั้งการสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทางคณะผู้จัดท าได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี  

สภาวะทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่      
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนและกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
พบว่าสภาวะทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ คือ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีรายได้อัตราค่อนข้าง
ต ่า เป็นเหตุให้คนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ประชาชนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นเวลาในการท างาน จนไม่มี
เวลาท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และประชาชนไม่ได้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้จาก
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยตรง ด้วยเหตุน้ีท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้มองถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่ง ไม่ตระหนักถึงทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน อีกทั้งขาดแกนน าที่เป็นรูปธรรมที่คอยชั กใย
ประชาชนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน จึงเป็นเหตุให้คนในพ้ืนที่เริ่มที่จะละเลยถึงความส าคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชน ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีความเห็นในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน โดยที่ประชาชนเห็นว่า
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี เป็นสาเหตุที่ส่งผลท าให้เกิดปัจจัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีหลายปัจจัย สามารถแบ่ง
ออกเป็นประเด็นย่อยได้ดังน้ี 
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ทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่         
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากประชาชน พบว่าทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ คือประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เห็นถึง
ความส าคัญต่อทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก เน่ืองจากชุมชนเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับชายหาดที่อุดมสมบูรณ์ และเหมาะส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักผ่อน อีกทั้งการเปิดรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซี่งเป็นเหตุให้ประชาชนส่วน
ใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่อย่างย่ังยืน    
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพบว่าทัศนคติของ
ประชาชนในพ้ืนที่ คือ คนในพ้ืนที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่อยู่แล้ว ประชาชนคือปัจจัยหลักในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน อีก
ทั้งประชาชนในพ้ืนที่ควรให้ความส าคัญต่อทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการเตรียมรับนักท่องเท่ียวที่จะเข้ามาและสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน ซี่งเป็นเหตุให้กลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องจัดหาโครงการการเพ่ือ
พัฒนาชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

การพัฒนาท่ีไม่เป็นระบบและแบบแผนที่ชัดเจน       
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากประชาชน พบว่าปัญหาระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไม่มีการสื่อสารที่เป็นรูปธรรม ประชาชนไม่มีเวทีในการที่จะแสดงความเห็น อีกทั้งโครงการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนโดยตรง และการขาดแกนน า ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการจัดท าโครงการไม่มีระบบและแบบแผนที่ชัดเจน อีกทั้งกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องประชาชน
เพียงบางกลุ่มเท่าน้ันที่ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งการ
สื่อสารระหว่างกลุ่มประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ลงตัว       
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไปท างานต่างพ้ืนที่ เพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งท าให้ประชาชนไม่เห็นถึงความส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว อีกทั้งในด้านงบประมาณที่จะส่งเสริมการเข้ามามีส่วนของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวไม่
เพียงพอ ซึ่งท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการต่อเน่ืองได้ 

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย         
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากประชาชน พบว่าการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเป็นปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่จะมีสื่อออนไลน์ ซึ่งท าให้เป็นผลดีต่อการท่องเท่ียวในด้านการประ
สัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ และการเข้าถึงง่ายเมื่อเทียบจากเดิม อีกทั้งมีคุณภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้มีการประชาสัมพันธ์
บนสื่อออนไลน์เพ่ิมมากย่ิงข้ึน          
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเป็นปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ปัจจุบันกระแสบนสื่อออนไลน์ได้รับความนิยม 
นับว่าเป็นผลดีในด้านของการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ รวมถึงการท่องเท่ียว อีกทั้งในด้านรายละเอียดการประชาสัมพันธ์มีความ
ละเอียดและมีคุณภาพจากเดิม ซึ่งส่งผลให้มีการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์และเป็นผลดีให้กับท่องเท่ียว 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว     
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากประชาชน พบว่าปัจจัยที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาศให้ประชาชนเข้า
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มามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในชุมชนให้ดีย่ิงข้ึน การส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใน
ชุมชนให้ดีย่ิงข้ึน โดยการจัดการเป็นระบบและการรับฟังความเห็นของประชาชน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดง
ความเห็น โดยการจัดเวทีประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการลงพ้ืนที่ตรวงสอบ เพ่ือจัดท าโครงการเพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว อีกท้ังสร้างรายได้จากการเข้ามาของนักท่องเท่ียว      
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลพบว่าปัจจัยที่ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ อีกท้ังจัดท าโครงการเพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการหาผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้กับการ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวที่เข้ามาท่องเท่ียวภายในชุมชน 

 การมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนที่       
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากประชาชน พบว่าการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนที่เป็นปัจจัยต่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว คือ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ การประชาสัมพันธ์ให้กับพ้ืนที่ เสนอความเห็นเพ่ือ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนในการหาจุดบกพร่องเพ่ือการแก้ไข   
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า
บุคคลภายนอกมีปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์บนสื่ออออนไลน์ การสร้าง
รายได้เข้ามาในชุมชนจากการมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เสนอความเห็นเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถน า
จุดบกพร่องมาแก้ไขอย่างตรงจุดเพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนอย่างย่ังยืน 

แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว     
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากประชาชน พบว่าแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว การจัดโครงการที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการจัดอย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น โดยมาจากความต้องการของประชาชน สร้างแกนน าท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นตัวแทนประชาชน
ในด้านการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสร้างมาตรการร่วมกับหน่วยง านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ
ยกระดับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สมบูรณ์ทั้งในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย     
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลพบว่าพบว่าแนว
ทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ ปรับทัศนคติ การดูแล ในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ โดยการเน้นใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสให้ป ระชาชนแสดงความเห็นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย           
  1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทในการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ 
เน่ืองจากประชาชนคือเจ้าของพ้ืนที่          
  2. สร้างกลุ่มแกนน าในพ้ืนที่เพ่ือคอยขับเคลื่อนชุมชน       
  3. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงมีความคิด และทัศนคติที่ตรงกันเก่ียวกับการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม         
  4. ควรมีมาตรการในการจัดการบริหารชุมชนอย่างเป็นระบบ   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป          
  1. ควรศึกษาในด้านความคาดหวัง หรือความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ที่มาเข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนที่ เน่ืองจาก
การศึกษาครั้งน้ีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว จึงควรศึกษาในด้านของนักเที่ยวด้วย 
  2. ควรศึกษาการท าวิจัยในเชิงปริมาณ เพ่ือหาค่าความต้องการหรือความพึงพอใจกับทุกฝ่าย ได้อย่างครบถ้วน
มากข้ึน                                                    
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ปัจจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
กรณีศึกษา บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ

Factor of consequences of Covid-19 Pandemic affecting work performance of ground operation 
officers. case study of Bangkok airways, Suvarnabhumi airport 

  
วรุณศิริ  ใจห้าว และคณะ1 

  
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน                 
และเพ่ือศึกษาปัจจัยผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มี
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 85 ชุด และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ T-test, One-way ANOVA และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

จากผลการวิจัยปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 
21 ปี - 30 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท ทำงานอยู่ในแผนก 
Ground Service Section และมีอายุการทำงาน 5 - 10 ปี และสำหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มี
เพียงรายได้และแผนกที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งน้ีปัจจัยผลกระทบที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ มีเพียงปัจจัยที่ได้รับจากการจัดการ สถานภาพทางอาชีพ และสถานภาพ
ทางภูมิศาสตร์ 
  
คำสำคัญ: ประสิทธิผลการปฏบิัติงาน, เชื้อไวรัส COVID-19, ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19, พนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการ  
  
Abstract 

The purpose of this thesis is to study the effect of individual personal factors and consequences of 
COVID-19 pandemic on work performance of Ground operation officers. The chosen sample group is Ground 
operation officers of Bangkok airways at Suvarnabhumi airport. Questionnaire is used in data collection in total 
number of 85 samples and analyzed using T-test, one-way ANOVA and Linear regression Analysis at 95% 
confidence interval. 

The result of the study shows that most of the sample group are male in their 20s-30s who have 
finished bachelor’s degree, average income of 20,001 - 25,000 baht and have worked in the Ground service 
section for 5 - 10 years. By comparing individual personal factors impact on work performance differences, it 
has shown that only 2 out of 6 factors have an impact on work performance which are income and work 
department, and 1 out of 4 factors of consequences of COVID-19 pandemic have an impact on work 
performance which is a factor of management, professional status and geographic status. 
  
Keyword: Work performance, COVID-19, Consequences of COVID-19 pandemic, Ground operation officers 
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บทนำ  
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบ               

ไปทั่วโลก ซึ่ งมีจำนวนผู้ ติดเชื้อทั่ วโลกปรับเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่                      
22 กุมภาพันธ์ 2564) โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับมาตรการ                 
ที่รัฐบาลทั่วโลกใช้ คือ มาตรการปิดเมือง (Lockdown) ซึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า  วิกฤตครั้งน้ีถือว่ารุนแรงที่สุด เน่ืองจาก
ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้ ทำให้ทั้งนักท่องเท่ียวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยหายไปทั้งหมด ส่งผลให้อัตราการเข้าพักโรงแรม
ตกมาอยู่ที่ 0-5% สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้ให้ข้อมูลว่า มีแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวถูกเลิกจ้าง
ไม่ต่ำกว่า 25-30% และมีแรงงานถูกลดรายได้จากการถูกลดเงินเดือน การพักงาน และการลางาน โดยไม่รับเงินเดือน รวมกว่า 3 
ล้านตำแหน่ง (ประชาชาติธุรกิจ, 2564) และจากรายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้
ระบุว่า ปริมาณรวมของการข้ึน-ลง ของอากาศยานที่ดูแลอยู่ลดลงถึง 42.51%  จากสถานการณ์ดังกล่าว สายการบินได้มีการ
ปรับตัวเพ่ือให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์  อันยากลำบากน้ี หลายสายการบินมีการดำเนินการเพ่ือ
ประหยัดต้นทุน อาทิ การปลดพนักงาน การให้พนักงานลาหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือน (Leave without pay) โดยความสมัครใจ
ของพนักงาน รวมถึงบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ที่มีผลประกอบการไตรมาส 2 ของปี 2563 ขาดทุนถึง 2,974 ล้าน
บาท และขาดทุนเรื่อยมาจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือเอาตัวรอดใน
สถานการณ์อันยากลำบากน้ี เช่น การลดเงินเดือนของคณะผู้บริหารลง 50% และขอความร่วมมือให้พนักงานลางานแบบไม่รับ
เดือน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและการดำเนินชีวิตของพนักงาน (นพวรรณ เตชะสนี , 2563) รวมถึงการ 
Work from home มีทั้งผลดีและผลเสียควบคู่กัน ในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เช่น พฤติกรรมที่
กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานที่มากข้ึนของพนักงาน แต่ก็ในทางกลับกันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะหมดไฟ (Burnout)ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้ง่ายข้ึน อีกทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้พนักงานเสี่ยงต่อการถูก
ปลดออก และอาจส่งผลกระทบต่อด้านสภาพเศรษฐกิจของพนักงาน ด้านสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลของพนักงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และด้านสภาพสังคม  

ในปีที่ผ่าน ๆ มา บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้เป็น
อย่างดี สามารถเห็นได้จากรางวัลที่องค์กรได้รับ อาทิ รางวัลเกียรติยศปี 2561 รางวัล “Asia Best Employer Brand Awards 
2018 (Airline & Aviation)” จากสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (World HRD Congress) โดยเป็นรางวัลที่ถูกมอบ
ให้กับบริษัทชั้นนำของภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคนิคการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communications) เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติยศปี 2563 รางวัล “Thailand Best Employer Brand Awards 2020 (Airline & Aviation)” จาก
สถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (World HRD Congress) ที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสายงานทรัพยากรบุคคลที่
สามารถนำวิสัยทัศน์ขององค์กรมาแปลงเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความใส่ใจในคุณค่า
ของทรัพยากรบุคคล และมีการสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ  

จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19                
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงาน                
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพ่ือเป็นแนวทางแก่ฝ่ายที่เก่ียวข้องของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ได้นำผลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดีย่ิงข้ึน 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยนำมาใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบไปด้วย 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   
สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลในการปฏิบั ติงานไว้ว่า เป็นผลลัพธ์ที่ เกิดข้ึนจาก                    

การปฏิบัติงาน ซึ่งต้องตรงตามความต้องการหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์การวางไว้ และสามารถนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน
สายธุรกิจเดียวกันเพ่ือให้ทราบว่าองค์การอยู่ในระดับใด นอกเหนือจากมาตรฐานที่องค์การได้ต้ังเอาไว้ 

Zaleanick (1958) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไว้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจะเป็นอย่างไร
ข้ึนอยู่กับผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งภายนอกและภายในจากองค์การอย่างไร ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานได้รับการ
ตอบสนองความต้องอย่างเหมาะสมแล้ว ย่อมทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ดีด้วยเช่นกัน 

Peterson และ Plowman (1953) ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ องค์ประกอบในการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน               
ว่าสามารถจำแนกออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง ผู้ผลิต ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ ได้ประโยชน์ ได้ความคุ้มค่า และได้รับความพึง
พอใจจากท้ัง 2 ฝ่าย โดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน รวดเร็ว และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 

2. ปริมาณของงาน (Quantity) หมายถึง ปริมาณงานที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำได้ตรงตามมาตรฐานที่องค์กร
คาดหวังไว้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เหมาะสม อยู่บนพ้ืนฐานที่เป็นไปได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง 

3. เวลา (Time) หมายถึง สิ่งที่สำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแผนบริหารเวลาด้วยตนเอง ต้ังแต่เทคนิควิธีการ            
ต่าง ๆ ที่จะสามารถทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และอยู่ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

4. ค่าใช้จ่าย (Cost) หมายถึง ความคาดหวังขององค์กรเรื่องต้นทุนการดำเนินงานหรือการทรัพยากรต่าง ๆ                       
ให้น้อยที่สุดและได้ผลกำไรมากที่สุด และเพ่ือให้มีประสิทธิผลในการดำเนินงานสูงสุด องค์กรจำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ (Optimum) ซึ่งประสิทธิภาพในเรื่องของค่าใช้จ่าย เป็นการใช้ทรัพยากรขององค์กร เช่น แรงงาน งบประมาณ วัสดุ 
วัตถุดิบ  และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

มาโนช สุขฤกษ์ และคณะ (2544) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบไป
ด้วย  3 ปัจจัย ได้แก่ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ จำนวนสมาชิกในครอบครัว อายุ ระยะเวลาในการทำงาน ระดับสติปัญญา ระดับ
การศึกษา และบุคลิภาพ  

2. ปัจจัยที่ได้รับมาจากงาน ได้แก่ ชนิดของงาน ทักษะความชำนาญ สถานภาพทางอาชีพ สถานภาพทางภูมิศาสตร์ 
และขนาดของธุรกิจ  

3. ปัจจัยที่ควบคุมได้โดยฝ่ายบริหาร ได้แก่ ความมั่นคง รายได้ สวัสดิการ โอกาสก้าวหน้าในงาน สถานภาพ                    
การทำงาน ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ และการจัดการ 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จากการนำแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของ มา
โนช สุขฤกษ์ และคณะ (2544) มาประใช้เพ่ือนำไปกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย                 คือ 
ปัจจัยที่ได้รับมาจากงาน และปัจจัยที่ควบคุมได้โดยฝ่ายบริหาร โดยผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้และสามารถสรุปใจความสำคัญ ได้
ดังน้ี               

1. ผลกระทบปัจจัยที่ได้รับมาจากงาน 
1.1 ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะความชำนาญในเรื่องของระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เพ่ิม    มาก

ข้ึน เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีทำให้องค์กรมีการปรับระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือรับมือการ
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

1.2 สถานที่ปฏิบัติงาน คือ ท่าอากาศยาน ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีการรวมตัวของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกจำนวนมาก จึงมี
ความไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงสูงที่ผู้ปฏิบัติงานจะติดเชื้อไวรัส COVID-19  
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1.3 แผนกที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่เป็นฝ่ายงานที่มีการประสานงานหรือพบปะผู้คนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าฝ่าย
งานอื่น ๆ ที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19   

1.4 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาจทำให้สถานภาพทางอาชีพของผู้ปฏิบัติงานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากองค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในวิกฤตการณ์ครั้งน้ี จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ที่ทางภาครัฐ
ได้กำหนดข้ึน 

 2. ผลกระทบปัจจัยที่ควบคุมได้โดยฝ่ายบริหาร 
2.1 ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับรายได้ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการที่ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่องค์กรได้รับทำให้อาจมีการปรับเปลี่ยนจำนวนรายได้และ
สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญ      

2.2 จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางภาครัฐ เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม 
อาจทำให้บุคลากรมีการสื่อสารกันลดน้อยลง รวมถึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรลดน้อยลง ซึ่งถือเป็น              สิ่ง
สำคัญที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีของคนในองค์กรที่ลดลงตามไปด้วย 

2.3 ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือป้องกัน
ก าร แพ ร่ ร ะบ าดขอ ง เชื้ อ ไว รั ส  COVID-19  เพ่ื อ ให้ เป็ น ไป ต าม ม าต รก ารที่ ภ าค รั ฐ ก ำห น ด  เช่ น  อ าจ จะ ต้ อ งมี                                  
การทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้บ่อยข้ึน มีการวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือเป็นประจำ การให้บริการผู้โดยสารที่มีข้ันตอน
ซับซ้อนมากข้ึน เป็นต้น 

2.4 สถานภาพการทำงานและความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของผู้ปฏิบัติงานอาจลดน้อยลงได้ เน่ืองจากผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่องค์กรได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่ งอาจทำให้องค์กรจำเป็นต้องลดต้นทุน            
การดำเนินงานเพ่ือรักษาองค์กรไว้ และอาจทำให้โอกาสก้าวหน้าในงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปได้ยาก       

2.5 การจัดการขององค์กรต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   COVID-19   เป็นส่วนหน่ึง                          
ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กร หากองค์กรมีการจัดการที่ดี บุคลากรก็สามารถทำงานได้                  
อย่างเต็มที่ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลที่มากข้ึนและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรตามไปด้วย 

 
ทบทวนวรรณกรรมที่ได้มาซึ่งกรอบแนวคิด 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิด 
การวิจัยได้ดังน้ี ตัวแปรอิสระ ประกอบไปด้วย 1.ปัจจัยส่วนบุคคล และ 2.ผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีผลต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยที่ได้รับจากงาน และ ปัจจัยที่ควบคุมได้โดยฝ่ายบริหาร ตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณของงาน ด้านเวลา และด้านต้นทุนการ
ดำเนินงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ได้แก่ 
1. สามารถทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท 

การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
2. สามารถทราบถึงปัจจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
3. สามารถนำผลจากการศึกษาที่ ได้ ไปเสนอต่อบริษัท  การบินกรุง เทพ จำกัด (มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทาง                        

ในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่ดี
ย่ิงข้ึนในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เ พ่ื อศึ กษ าปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลที่ ส่ ง ผ ล ต่อป ระสิ ท ธิผล ในการป ฏิ บั ติ ง านของพ นั ก งานฝ่ ายป ฏิ บั ติ ก าร                                 

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อประสิทธิผลในการปฏิบั ติงาน                 

ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 

ขั้นตอนการวิจัย  
ปัจจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของพนักงาน                   

ฝ่ายปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยใช้ วิธีระเบียบวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แบ่งเป็น 5 แผนก ดังน้ี 1. Station Section 2. Ground Services Section 3. 
Baggage Services and Claims Section 4.Passenger Services Section 5.Ground Operation Administration Section 
โดยคำนวณจากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ได้จำนวนพนักงาน กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 110 คน ทำการ
ทดสอบเครื่องมือวิจัย ด้วยการวัดค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียง
จำนวน 15 ชุด ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมเท่ากับ 0.83 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ข้ึนไป จึงจะมีความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จากน้ันทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เน่ืองจากผู้วิจัยมีข้อจำกัดด้านของกลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงและ
ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยมีระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่ 9 มีนาคม 2565 – 15 มีนาคม 
2565 ทำให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลแบบสอบถามได้เพียง 85 ชุด โดยผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 85 ชุด อยู่ที่ 0.85 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ข้ึนไป จึงจะมีความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปและจัดทำการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ แผนก  และอายุการทำงาน โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2. 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย T-Test และ One-way ANOVA 
(F-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จากน้ันวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรหรือรวมกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน และวิเคราะห์การถดถอย (Regression 
Analysis) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้จากการทำการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) กับปัจจัยประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ผลการวิจัย  
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 52.9 % และ

เพศหญิง 47.1% โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็น 51.8% มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญา
ตรี คิดเป็น 90.6% มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 20,001 - 25,000 คิดเป็น 36.5%  ทำงานอยู่ในแผนก Ground Service Section คิดเป็น 
44.7% และมีอายุการทำงานอยู่ที่ 5 - 10 ปี คิดเป็น 47.1% ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะส่วนบุคคล จำนวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ 
ชาย 45 52.9 
หญิง 40 47.1 
รวม 85 100.0 
2. อาย ุ
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 0 0.0 
21 - 30 ปี 44 51.8 
31- 40 ปี 28 32.9 
41 - 50 ปี  10 11.8 
มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 3 3.5 
รวม 85 100.0 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 5 5.9 
ปริญญาตรี 77 90.6 
ปริญญาโท 3 3.5 
ปริญญาเอก 0 0.0 
รวม 85 100.0 
4. รายได้ 
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 7 8.2 
15,001 - 20,000 บาท 20 23.5 
20,001 - 25,000 บาท 31 36.5 
25,001 - 30,000 บาท 17 20.0 

ลักษณะส่วนบุคคล จำนวน (คน) สัดส่วน (%) 
4. รายได้ (ต่อ)   
มากกว่า 30,001 บาทข้ึนไป 10 11.8 
รวม 85 100.0 

5. แผนก 
Station Section 16 18.8 

Ground Services Section 38 44.7 
Baggage Services and Claims Section 10 11.8 

Passenger Services Section 12 14.1 
Ground Operation Administration Section 9 10.6 

รวม 85 100.0 

6. อายุการทำงาน 
ต่ำกว่า 5 ปี 25 29.4 

5 - 10 ปี 40 47.1 
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11 - 15 ปี 13 15.3 

มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 7 8.2 

รวม 85 100.0 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอิสระทั้ง 10 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น 5 อันดับแรก 
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ประกอบด้วย ปัจจัยที่ควบคุมโดยฝ่ายบริหาร ในเรื่องของการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ส่งผลให้รายได้ ผลตอบแทน และสวัสดิการที่ท่านเคยได้รับลดลง ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.59 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยที่ได้รับมาจาก
การทำงาน เรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพ่ิมข้ันตอนในการทำงานของท่านให้ล่าช้าและยุ่งยาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ปัจจัย
ที่ควบคุมโดยฝ่ายบริหาร เรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ชะลอความก้าวหน้าของท่าน  ในสายอาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
ปัจจัยที่ได้รับมาจากการทำงาน เรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ท่าน ต้องเรียนรู้วิธีการทำงานรูปแบบใหม่เพ่ือให้
เหมาะกับสถานการณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และปัจจัยที่ได้รับมาจากการทำงาน เรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมในที่ทำงานของท่านตึงเครียดมากข้ึน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46   

สำหรับปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น 5 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วย ปัจจัยที่ควบคุมโดยฝ่ายบริหาร ใน
เรื่องท่านคิดว่าองค์กรของท่านรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยต่ำสุด
เท่ากับ 3.36 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยที่ ได้รับมาจากการทำงาน เรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่ งผลให้ทักษะ                
ความชำนาญของท่าน ไม่เพียงพอต่อการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ปัจจัยที่ได้รับมาจากการทำงาน เรื่อง
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ส่ งผล ให้ ท่ าน ต้องเปลี่ ยนแปล งตำแห น่ งห น้ าที่ ในองค์ ก ร ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  3 .84                          
ปัจจัยที่ควบคุมโดยฝ่ายบริหาร เรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานลดลง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 และปัจจัยที่ควบคุมโดยฝ่ายบริหาร เรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ท่านรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่                 
การงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 

ตัวแปรตามในงานวิจัยน้ี คือ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยแบ่งออกเป็น              
4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณของงาน ด้านเวลา และด้านต้นทุนการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ตัวแปรตามทั้ง 
20 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรตามที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของงานในเรื่องของท่าน
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานขององค์กร ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.22 รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน เรื่องท่าน
พึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของท่านในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านเวลา เรื่องท่านสามารถปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตาม
เวลาที่องค์กรกำหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านเวลา เรื่องท่านมีเทคนิคที่ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 และด้านคุณภาพของงาน เรื่องท่านให้บริการผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสถานการณ์ก่อนการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 

สำหรับตัวแปรตามที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น 5 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วย  ด้านต้นทุนการดำเนินงาน              
ในเรื่องของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับลดพนักงานในองค์กรของท่าน ค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 2.14 
รองลงมา ได้แก่ ด้านปริมาณของงาน เรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานที่ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
กับด้านต้นทุนการดำเนินงาน เรื่องการปรับลดงบประมาณและบุคลากรไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการทำงานของท่าน 
ค่าเฉลี่ย 2.42 ด้านต้นทุนการดำเนินงาน เรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อ การปรับลดงบประมาณการ
ดำเนินงานในองค์กรของท่าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 ด้านปริมาณของงาน เรื่องท่านได้รับมอบหมายงานตามปริมาณที่เหมาะสมต่อ
ตำแหน่งหน้าท่ี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 และด้านต้นทุนการดำเนินงาน เรื่ององค์กรของท่านจัดการต้นทุนและทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 
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*ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบั ติงาน จากการทดสอบ 
Independent Sample Test พบว่า ค่า T-Test ที่ได้จากการคำนวนมีค่า Sig. เท่ากับ 0.175 (ดังตารางที่ 2) ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยสำคัญในการทดสอบที่ α = 0.05 แสดงว่า ลักษณะเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนกังาน จ าแนกตามเพศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จากการวิเคราะห์ One-Way 
ANOVA พบว่า ค่าสถิติ F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.117 (ดังตารางที่ 3) ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญที่ α = 0.05 แสดงว่า 
ลักษณะทางอายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาสูงสุดที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบั ติงาน                         
จากการวิเคราะห์ One-Way ANOVA พบว่า ค่าสถิติ F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.154 (ดังตารางที่ 3) ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญที่ 
α = 0.05 แสดงว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบั ติงาน จากการวิเคราะห์                    
One-Way ANOVA พบว่า ค่าสถิติ F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.028 (ดังตารางที่  3) ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ α = 0.05                        
แสดงว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านแผนกที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบั ติงาน จากการวิเคราะห์                   
One-Way ANOVA พบว่า ค่า F-Test มีค่ า Sig. เท่ากับ 0.002 (ดังตารางที่  3) ซึ่ง น้อยกว่าระดับนับสำคัญที่  α = 0.05                
แสดงว่า แผนกที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จากการวิเคราะห์ 
One-Way ANOVA พบว่า ค่า F-Test มีค่ า Sig. เท่ากับ  0.471 (ดังตารางที่  3) ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญที่  α = 0.05                 
แสดงว่า อายุการทำงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 

ด้านเพศ จำนวน ค่าเฉลี่ย SD. T-Test 
Sig. 

(2-tailed) 

ชาย 45 3.3233 0.66106 -1.369 0.175 

หญิง 40 3.5112 0.59684   
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของพนักงาน จ าแนกตามอายุ    ระดับ
การศึกษาสงูสดุ รายได ้แผนก และอายกุารท างาน 

 จำนวน ค่าเฉลี่ย SD. F-Test Sig. 

ด้านอายุ 85 3.4118 0.63498 2.026 0.117 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด 85 3.4118 0.63498 1.914 0.154 

ด้านรายได้ 85 3.4118 0.63498 2.879 0.028 

ด้านแผนก 85 3.4118 0.63498 4.775 0.002 

ด้านอายุการทำงาน 85 3.4118 0.63498 0.849 0.471 

   * ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 

 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ผู้ วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett's Test of Sphericity โดยการทดสอบ KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin) เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร การ
วิจัยครั้งน้ีได้กำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.624 แสดงว่า ข้อมูลมีความ
เหมาะสมในการนำมาวิเคราะห์ปัจจัยแบ่งกลุ่มตัวแปรต่อไป และจากผลการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบว่า มีค่า 
Chi-Square เท่ากับ 181.223 และมีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังน้ันจึงสามารถปฏิเสธ 
H0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวแปร มีความเหมาะสมที่จะนำไปทำการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่อไปสรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวแปร มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้เทคนิค                  
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผู้วิจัยจึงได้ทำการสกัดปัจจัย (Extraction) แบบ Principal Component Analysis (PCA) 
และเพ่ือให้น้ำหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดได้มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax 
และใช้เกณฑ์ในการตัดสินจำนวนปัจจัยที่เหมาะสม จากการพิจารณาค่า Eigenvalue ที่มากกว่า 1 และค่า Factor Loading ของ
ตัวแปรต้องไม่น้อยกว่า 0.33 ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวต้องไม่มีค่า Factor Loading สูงใกล้เคียงกันในปัจจัยมากกว่า   1 ปัจจัย โดยเมื่อ
ทำการสกัดปัจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) พบว่าค่า Initial Eigenvalues ที่มีตัวแปรอิสระต่างๆ ทั้งสิ้น 10 
ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ได้ทั้งหมด 4 กลุ่มปัจจัย โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ตัวแปรอิสระเดิม ท้ังหมดได้ถึง 
68.227% ประกอบกับค่าน้ำหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัยหมุนแกน  สามารถจัดกลุ่มปัจจัยเป็น 4 กลุ่มปัจจัย จาก
การจัดกลุ่มข้างต้นผู้วิจัยได้กำหนดชื่อกลุ่มปัจจัยจากการจัดกลุ่มตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ประกอบไปด้วย 1. ปัจจัยที่
ได้รับจากการจัดการ สถานภาพทางอาชีพ และสถานภาพทางภูมิศาสตร์ 2. ปัจจัยที่ได้รับจากทักษะความชำนาญ และสถานภาพ
การทำงาน 3. ปัจจัยที่ได้รับจากรายได้ สวัสดิการ และผู้ร่วมงาน 4. ปัจจัยที่ได้รับจากชนิดของงาน จากเดิมที่มีเพียง 2 กลุ่มปัจจัย 
คือ ปัจจัยที่ได้รับมาจากการทำงาน และปัจจัยที่ควบคุมโดยฝ่ายบริหาร 
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การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งเส้น  (Linear regression Analysis) แบบ Enter Multiple regression เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ที่ได้จากการจัดกลุ่มใหม่โดยการวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบสอบถามที่ได้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์  ของข้อมูล
ทั้งหมดจำนวน 85 ชุด ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่ำสุดเท่ากับ 0.616 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิตัวกำหนด (R Square) สูงสุดเท่ากับ  0.104 แสดงว่า ปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถลด ความผิดพลาดในการประเมิน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานได้ 10.4% (ดังตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 แสดงตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin 
Watson  

1 0.322a 0.104 0.059 0.616 1.939 

 
 และพบว่า F-Test มีค่า sig. = 0.64 (ดังตารางที่ 6) ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดเอาไว้คือ α = 0.05 
แสดงว่า มีปัจจัยที่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานได้  
 
ตารางที่  6 แสดงผลทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระห ว่างปั จจัยใหม่ทั้ ง  4 ปัจจัย  กับประสิท ธิผล                            
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ANOVA 

Model 
Sum of  
Squares 

df 
Mean  

Square 
F Sig. 

1 Regression 3.513 4 0.878 2.315 0.64b 

 
Residual 30.355 80 0.379   

Total 33.868 84    

 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดย T-Test ของปัจจัยมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 คือ กลุ่มที่ 1 ปัจจัยที่ได้รับจากการจัดการ สถานภาพทางอาชีพ 
และสถานภาพทางภูมิศาสตร์ โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ เพ่ือตอบสมมติฐานของงานวิจัยได้ดังน้ี                       

สมมติฐานที่ 7 กลุ่มที่ 1 ปัจจัยที่ได้รับจากการจัดการ สถานภาพทางอาชีพ และสถานภาพทางภูมิศาสตร์ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่
กำหนดคือ α = 0.05 (ดังตารางที่ 7) จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยที่ได้รับจากการจัดการ 
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สถานภาพทางอาชีพ และสถานภาพทางภูมิศาสตร์ ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของพนักงาน โดยพนักงาน มี                 
ความคิดเห็นว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเพ่ิมข้ันตอนในการทำงานของพนักงานให้ล่าช้า 
และยุ่งยาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานตึงเครียดมากข้ึน ส่งผลให้พนักงานรู้สึกไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน และการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังชะลอความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน  

สมมติฐานที่ 8 กลุ่มที่ 2 ปัจจัยที่ได้รับจากทักษะความชำนาญและสถานภาพการทำงานกันส่งผลต่อประสิทธิผล             
การปฏิบัติงาน จากผลการวิจัย พบว่าค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.125 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้คือ α 
= 0.05 (ดังตารางที่ 7) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 8 ซึ่งสามารถตีความได้ว่าปัจจัยจากทักษะความชำนาญและสถานภาพการทำงาน
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพนักงานมีความคิดเห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหน้าท่ีในองค์กร และส่งผลให้ทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานลดลง 

สมมติฐานที่  9 กลุ่มที่3 ปัจจัยที่ได้รับจากรายได้ สวัสดิการ และผู้ร่วมงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบั ติงาน                           
จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.321 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้คือ α = 0.05 (ดัง
ตารางที่  7) จึ งปฏิ เสธสมมติฐานที่  9 ซึ่ งสามารถตีความได้ ว่า ปั จจัยจากรายได้ ส วัสดิการ และผู้ร่ วมงานไม่ส่ งผล                        
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพนักงานมีความคิดเห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้รายได้ 
ผลตอบแทน และสวัสดิการที่พนักงานเคยได้รับลดลง และส่งผลให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานลดลง 

สมมติฐานที่ 10 กลุ่มที่ 4 ปัจจัยที่ได้รับจากชนิดของงานส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัย พบว่า 
ค่าสถิติ T-Test มีค่า sig. เท่ากับ 0.818 ซึ่ งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้คือ  α = 0.05 (ดังตารางที่  7)                 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 10 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยจากชนิดของงานส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
ตารางที่ 7 แสดงสมการถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 3.412 0.067  51.065 0.000  

กลุ่ม 1 -0.162 0.067 -0.255 -2.409 0.018 1.000 1.000 

กลุ่ม 2 0.104 0.067 0.164 1.551 0.125 1.000 1.000 

กลุ่ม 3 0.067 0.067 0.106 0.998 0.321 1.000 1.000 

กลุ่ม 4 -0.015 0.067 -0.024 -0.231 0.818 1.000 1.000 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล  
จากผลการวิจัยปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศชาย 52.9% และเพศหญิง 47.1%                

โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21 ปี - 30 ปี คิดเป็น 51.8% ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี 
คิดเป็น 90.6% โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท คิดเป็น 36.5% อยู่ในแผนก Ground Service Section คิดเป็น 
44.7% และมีอายุการทำงาน 5-10 ปี คิดเป็น 47.1% 

ผลการวิ เคราะห์ปั จจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 ที่มี ผลต่อประสิทธิผล                           
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผลต่อประสิทธิผลใน                
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                
มีทั้งหมด 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ได้รับจากการจัดการ สถานภาพทางอาชีพ และสถานภาพทางภูมิศาสตร์ จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ดังน้ี  

ปัจจัยที่ได้รับจากการจัดการ สถานภาพทางอาชีพ และสถานภาพทางภูมิศาสตร์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พ นั ก งานฝ่ าย ป ฏิ บั ติ ก าร  บ ริษั ท  ก ารบิ น กรุ ง เท พ  จ ำกั ด  (ม ห าชน ) ณ  ท่ าอ ากาศ ยานน าน าช า ติสุ วรรณ ภู มิ                                        
โดยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเพ่ิมข้ันตอนในการทำงานของพนักงานให้ล่าช้า                
และยุ่งยาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานตึงเครียดมากข้ึน ส่งผลให้พนักงานรู้สึกไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงา น                
และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังชะลอความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน อีกทั้งการจัดการขององค์กร  ต่อ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ถือเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรใน
องค์กร หากองค์ กรมี การจั ดการที่ ดีบุ ค ลากรก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่  ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ดประสิท ธิผลที่ ม าก ข้ึน                            
และสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thinh-Van Vu, Tan Vo-Thanh, Nguyen Phong 
Nguyen, Duy Can Nguyen & Hsinkuag Chi (2022) ที่ได้ข้อสรุปว่า การจัดการด้านความปลอดภัย ณ สถานที่ทำงานส่งผลลบ
ต่อความไม่ไว้วางใจของพนักงาน และการแพร่ระบาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไม่ไว้วางใจและพฤติกรรมของพนักงาน 

และพบว่า ปัจจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 3 ปัจจัย โดย
เรียงลำดับจากค่าสัมประสิท ธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยที่ ได้รับจากทักษะ             
ความชำนาญและสถานภาพการทำงาน ปัจจัยที่ได้รับจากรายได้ สวัสดิการ และผู้ร่วมงาน และปัจจัยที่ได้รับจากชนิดของงาน 
ตามลำดับ ซึ่งสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ดังน้ี 

ปัจจัยที่ได้รับจากทักษะความชำนาญและสถานภาพการทำงาน แสดงถึง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
พนักงานจำเป็นต้องเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะความชำนาญในเรื่องของระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เพ่ิมมากข้ึน จากมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีทางภาครัฐได้กำหนดข้ึน และอาจทำให้สถานภาพการทำงานของพนักงานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ อาจทำให้พนักงานต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งห น้าที่ในองค์กร เน่ืองจากองค์กรของพนักงานจัดอยู่ใน
อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในวิกฤตการณ์ครั้งน้ี 
รองลงมาเป็นปัจจัยที่ได้รับจากรายได้ สวัสดิการ และผู้ร่วมงาน พบว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้พนักงานอาจได้รับ
รายได้ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการที่ลดลง เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ  จากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีองค์กรได้รับทำให้อาจมีการปรับเปลี่ยนจำนวนรายได้และสวัสดิการ ของผู้ปฏิบัติงาน และจากมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางภาครัฐ เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม อาจทำให้บุคลากรมีการสื่อสาร
กันลดน้อยลง รวมถึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรลดน้อยลง  ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีของคนใน
องค์กรที่ลดลงตามไปด้วย สุดท้ายปัจจัยที่ได้รับจากชนิดของงาน พบว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมี
หน้าท่ีหรือความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เพ่ิมมากข้ึนสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด เช่น อาจจะต้องมีการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้บ่อยข้ึน มี
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การวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือเป็นประจำ การให้บริการผู้โดยสารที่มีข้ันตอนซับซ้อนมากข้ึน เป็นต้น โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ี
สามารถส่งผลต่อประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

สำหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้วยวิธี Independent Sample T-Test และ                
One-Way ANOVA พิจารณาที่ ระดับนัยสำคัญ α = 0.05 ในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ แผนก และอายุ                  
การทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุการทำงาน              
ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ท่ีพบว่าเพศและอายุสถานภาพไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน  ขณะที่ รายได้และแผนกที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบั ติงาน                     
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มารวย วิชาญยุทธรากูล (2560) และ สิวลี ม่งสูงเนิน (2562) 

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปออกมาได้ดังน้ี 
1. การแบ่งทีมในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นการแบ่งทีมเพียงระยะแรกเท่าน้ัน 

ส่งผลให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานลดลง ซึ่งอาจเป็นเหตุผลทางความปลอดภัยจากมาตรการการรับมือการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือเกิดจากความกังวลส่วนบุคคลของพนักงานในสถานการณ์ปัจจุบัน  

2. ป ริ มาณ งานที่ ได้ รั บมอบหมายไม่ เหมาะสมกั บ ระยะ เวล าที่ ไ ด้ รับมอบหมาย ซึ่ งอาจทำให้ พ นักงาน                                 
เกิดความเหน่ือยล้าจากการทำงานที่ยาวนานเกินมาตรฐานกำหนด ส่งผลเสียต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ
สามารถตีความว่าเป็นผลมาจากปัจจัยที่ได้รับการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้สรุปไว้เบื้องต้นว่า ปัจจัยที่ได้รับจากการ
จัดการสถานภาพทางอาชีพ และสถานถาพทางภูมิศาสตร์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตามปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่  ปัจจัยที่ได้รับจากการจัดการ สถานภาพทางอาชีพ และ
สถานภาพทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากมีการเพ่ิมข้ันตอนในการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ซึ่งเป็นเหตุให้พนักงานทำงานได้ยุ่งยากและล่าช้ามากข้ึน รวมถึงส่งผลไปยังสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่มีความตึงเคลียด
มากข้ึน เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าท่ีการงานและชะลอความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี
ความไหลลื่น และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการทำงานให้มากข้ึนเพ่ือลดความกังวล            และความตึงเครียดของ
พนักงานจากความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้างเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการต่อยอดการศึกษา 

1. ค วรมี การศึ กษ าเพ่ิ ม เติ ม  ใน เรื่ อ งของปั จจั ยผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรัส  COVID-19                             
ต่อประสิทธิผลการปฏิบั ติงาน โดยอาจเจาะลึกลงไปตามสถานะทางภูมิศาสตร์ให้มีการครอบคลุมท่าอากาศยานอื่น ๆ                     
ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ด้วย เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในแต่ละพ้ืนที่น้ัน
อาจแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 2. ควรขยายเวลาเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับขนาดของประชากรโดยคำนึงถึงการเข้าถึงผู้ตอบแบบสอบถาม เน่ืองจากใน
สถานการณ์ที่วุ่นวายน้ีอาจทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามขาดความพร้อมด้านเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 
 3. หากสามารถ ควรมีการเก็บข้อมูล เชิงลึก ด้วยวิธีอื่น อาจเป็นการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth interview)                
ห รือก ารสนทนาแบบกลุ่ ม  (Focus group discussion) เพ่ื อ ให้ ได้ ข้อมู ลที่ มี ค วาม เฉพาะ เจ าะจงนอกเห นือคำถาม                          
ในแบบสอบถาม และเพ่ิมความหลากหลายในการเก็บข้อมูล 
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ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

The problems in learning English online during the epidemic situation of Coronavirus  
Disease 2019 of Princess of Naradhiwas University Students 
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                  นูรฟาล แฮเสาะ1 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการ
เรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  
 ผลวิจัยพบว่า ปัญหาด้านพฤติกรรม พบว่า 1) ผู้สอนมีการสุ่มให้ผู้เรียนตอบค าถาม 2) ผู้สอนไม่ได้บังคับให้ผู้เรียนเปิด
กล้องในขณะเรียน 3) ไม่มีสมาธิในการเรียน 4) ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ปัญหาด้านสุขภาพพบว่า 1) มีอาการปวดหลัง 2) มีอาการ
ปวดตาและเสียสายตา 3) มีภาวะความเครียดสูง ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่า 1) สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 2) ใช้
โทรศัพท์เครื่องเดียว 3) มีการใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมพบว่า 1) เปิดกล้องขณะเรียน 2) มี
ส่วนร่วมในการเรียน 3) เพ่ิมความต่ืนเต้น ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพพบว่า 1) มีกิจกรรมนันทนาการ 2) ออกก าลัง
กายและพักผ่อนให้เพียงพอ 3) มีเวลาพักมากข้ึน 4) เปิดเพลงเพ่ือผ่อนคลาย 5) หาแว่นกรองแสงใส่ 6) ลดเวลาเรียนและการบ้าน 
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่า 1) บันทึกวีดีโอในการเรียนการสอน 2) สัญญาณอินเทอร์เน็ต  
 

ค าส าคัญ: การเรียนออนไลน์, ภาษาอังกฤษ, สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
 

Abstract  
 The objectives of this research were 1) to study the problems of online English learning during the 
epidemic situation of Corona virus disease 2019 of Princess of Naradhiwas University students and 2) to study 
suggestions for solving problems of online English learning during the epidemic situation of Corona virus 
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6161101063@pnu.ac.th, 6161101064@pnu.ac.th 
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disease 2019 of Princess of Naradhiwas University students. The sample included 12 of Princess of Naradhiwas 
University students. The research instrument was an interview form using a specific randomized method. 
 The results of the study showed that behavioral problems found that 1) the teacher randomly asked 
students to answer the questions. 2) the instructor did not force the students to turn on the camera while 
studying. 3) the students lacked of concentration in studying. 4) the leaners lacked of interaction among 
learner. The health problems found that, 1) having back pain. 2) having eye pain and losing sight. 3) having 
high stress. Problems with the facilities found that, 1) internet signal was interrupted. 2) the use of only one 
phone. 3) the spending increased. Suggestions for solving behavioral problems found that 1) turn on the 
camera while studying. 2) participate in learning. 3) increase excitement. Recommendations for solving health 
problems found that, 1) have recreational activities. 2) exercise and get. 3) have more time to rest. 4) turn on 
music. 5) wear sunglasses. 6) reduce study time and homework. Suggestions for solving problems in facilities 
found that, 1) video recording in teaching. 2) to connect the internet.  
 

Keywords: Online learning, English, The Epidemic Situation of Coronavirus Disease 2019 

 

บทน า 
 สังคมในยุคปัจจุบันน้ีรูปแบบการเรียนการสอนได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันปี
พุทธศักราช 2563 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Coronavirus Disease 2019-COVID-19) เริ่ม
ระบาดข้ึน จึงท าให้เกิดรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ที่ เรียกว่า New Normal ซึ่งท าให้การเรียนผ่านรูปแบบออนไลน์ได้รับความนิยมมากข้ึน 
เน่ืองจากความสะดวกตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน  
 สถานศึกษาท้ังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอันเป็นแหล่งให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้เรียน ถูกประกาศปิดชั่วคราวเพ่ือระงับ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019-COVID-19) ท าให้หลายโรงเรียนต้อง
ปรับตัวน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แม้ว่าก่อนหน้าน้ีจะมีความพยายามในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างมากแต่ยังไม่มีการน ามาใช้อย่างจริงจัง จนกระทั่งเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (Coronavirus Disease 2019 -COVID-19) ท าให้ การใช้ เทค โนโลยีเพ่ือการศึ กษาสามารถขับ เคลื่อนได้เร็วข้ึน 
(Kiatchotichai, 2002; Dechagupt, & Yindisook, 2014; Wangsrikoon, 2014) 
 การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เป็นวิธีการถ่ายทอดเน้ือหา รูปภาพ วิดีโอ การใช้สื่อหลายๆประเภท (Multimedia) 
ร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่
มีความหลากหลาย ทันสมัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ ท้ังผู้เรียน , ผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นทุกคน สามารถ
ติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social 
Network เป็นต้น ซึ่งการเรียนรูปแบบออนไลน์มีความจ าเป็นมากในปั จจุบัน เน่ืองจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียน
จ าเป็นต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค    โรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019-
COVID-19) ท าให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ (วิทยา วาโย และคณะ, 2563) 
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ขั้นตอนการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Focus group)  นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้ง 2 คณะ 1 สถาบัน และ 1 
วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จ านวน ทั้งสิ้น 12 คน ดังน้ี 
  1) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 คน 
  2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 3 คน 
  3) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จ านวน 3 คน 
  4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ านวน 3 คน 
  
 2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวแปรในการศึกษา ดังน้ี 
  ตัวแปรต้น ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จ าแนกตามเพศ 
คณะ และชั้นปี 
  ตัวแปรตาม ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ด้านพฤติกรรม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ 
  ผู้ศึกษาได้น ากระบวนการศึกษาปัญหาการเรียนรูปแบบออนไลน์ของ มนธิชา ทองหัตถา (2564) ได้แก่ ด้าน
พฤติกรรม ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ของนักศึกษา 
  ส่วนในเรื่องข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ สามารถก าหนดตัวแปรที่ท า
การวิจัยดังแสดงในภาพประกอบที่ 1  
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นักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ทั้ง 2 คณะ 1 สถาบัน และ 1 วิทยาลัย ได้แก่   ปัญหา    
(1) คณะวิทยาการจัดการ           - ด้านพฤติกรรม                  ข้อเสนอแนะ(2) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์           - ด้านสุขภาพ                          ในการแก้ปัญหา
(3) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา           - ด้านสิง่อ านวยความสะดวก  
(4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
 

ภาพประกอบที่ 1 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ

รูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ มีข้ันตอนการสร้าง ดังน้ี  

  3.1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ หนังสือ และวารสาร 
  3.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ
รูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
   ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 
    1) เพศ 
    2) คณะ 
    3) ชั้นปี 
   ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีประเด็นค าถามดังน้ี 
    1) ท่านคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์เกิดปัญหาหรือไม่ ปัญหาที่เกิดคือ
ปัญหาใด 
    2) ขณะเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ท่านมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างไรบ้าง  
    3) การเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ของท่านส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพหรือไม่ 
อย่างไร 
    4) ท่านมีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์
อะไรบ้าง การใช้งานเป็นอย่างไร 
 
   ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์  
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    1) ท่านมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ด้าน
พฤติกรรมอย่างไร 
    2) ท่านมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ด้านสุขภาพ
อย่างไร   
    3) ท่านมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกอย่างไร   
    4) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ผลการศึกษา 
 1. ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ พบประเด็นปัญหาที่เกิดจากด้านต่าง ๆ จ านวน 3 
ประเด็นดังน้ี 
  1.1 ปัญหาด้านพฤติกรรม  
  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลปัญหาด้านพฤติกรรม สามารถสรุปข้อมูลในประเด็นดังน้ี  
  1) ผู้สอนมีการสุ่มให้ผู้เรียนตอบค าถาม เน่ืองด้วยเป็นการเรียนออนไลน์ ท าให้พฤติกรรรมของผู้เรียนบางคนไม่
มีความกระตือรือร้นในการตอบค าถาม คาดว่าเป็นเพราะการปรับตัวในการเรียนออนไลน์ไม่ได้ หรือไม่เข้าถึงเน้ือหาในการเรียน จึง
ท าให้เรียนไม่เข้าใจ เป็นต้น 
  น.ศ. 1 “อาจารย์ชอบสุ่ม โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่ เน่ืองว่าเป็นการเรียนออนไลน์ด้วยหรือ
เปล่าก็ไม่รู้ ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการตอบค าถามสักเท่าไหร่ค่ะ” 
  2) ผู้สอนไม่ได้บังคับให้ผู้เรียนเปิดกล้องในขณะเรียน จึงท าให้ผู้เรียนบางคนไม่ต้ังใจเรียน เพราะผู้สอนไม่
สามารถรับรู้ได้เลยว่าผู้เรียนก าลังท าสิ่งใดอยู่ในขณะเรียน ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในส่วนน้ี การเปิดกล้องในขณะเรียนเป็นส่วนหน่ึงใน
การกระตุ้นให้ผู้เรียนต้ังใจเรียนได้ 
  น.ศ. 2 “อาจารย์บางท่านไม่ได้บังคับให้นักศึกษาเปิดกล้อง ท าให้ไม่สามารถรับรู้ได้ว่า นักศึกษาคนใดก าลัง
ต้ังใจฟังอยู่ เพราะนักศึกษาบางคนแค่เข้าเรียนเฉย ๆ แต่ตัวเองไปท าสิ่งอื่น” 
  3) ไม่มีสมาธิในการเรียน เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของแต่ละบ้านที่ไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์ เช่น การมี
เสียงรบกวน เป็นต้น ท่ีท าให้ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียน รวมถึงการเรียนออนไลน์ท าให้ผู้เรียนใช้แอพพลิเคชั่นอื่นในเวลาเรียนได้
ง่ายข้ึน  
  น.ศ. 1 “เน่ืองจากเป็นการเรียนออนไลน์ สภาพแวดล้อมท าให้เราขาดสมาธิค่ะ ต้องหาที่เงียบ ๆ น่ังเรียน 
เพ่ือที่จะท าให้มีสมาธิมากข้ึนในการเรียนค่ะ” 
  น.ศ. 5 “ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเรียน เพราะแอบเล่นแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ในขณะเรียนค่ะ” 
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  4) ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน เน่ืองจากการเรียนออนไลน์ท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นลดลง และไม่
สามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมต่อกันและกัน 
  น.ศ. 7 “หนูคิดว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นลดลงกว่าการเรียนออนไซต์ค่ะ ในตอนที่เราเรียนออนไซต์ 
ถ้าเรามีปัญหาเราก็สามารถปรึกษากันตรงหน้าได้ แต่พอมาเรียนออนไลน์ การที่เราจะปรึกษากับเพ่ือน มันยากกว่าการอยู่ต่อหน้า
กับเพ่ือนค่ะ” 
  1.2 ปัญหาด้านสุขภาพ 
จากการสัมภาษณ์ข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพ สามารถสรุปข้อมูลในประเด็นดังน้ี  
  1) มีอาการปวดหลัง เน่ืองจากน่ังเรียนเป็นเวลานานเป็นประจ าในทุก ๆ วัน ท าให้เกิดอาการปวดหลัง มีความ
เสี่ยงสูงที่จะเป็น Office syndrome  
  น.ศ. 2 “เวลาเรียนหลายชั่วโมง ท าให้มีอาการปวดหลังในขณะเรียน” 
  น.ศ. 3 “ส าหรับผมเรียนไม่เกิน 2 ชั่วโมงก็มีอาการปวดหลังมากเลยครับและท าให้เมื่อยตัวมาก” 
  น.ศ. 5 “มีความเสี่ยงเรื่อง office syndrome อาจจะท าให้เมื่อยตัวได้” 
  2) มีอาการปวดตาและเสียสายตา เน่ืองจากน่ังเรียนอยู่หน้าจอตลอดเวลา เช้า-เย็นของทุก ๆ วัน ท าให้ได้รับ
แสงสีฟ้ามากเกินไป และยังส่งผลต่อสภาพร่างกาย เช่น ปวดตา เสียสายตา เป็นต้น 
  น.ศ. 1 “การที่เราน่ังเรียนอยู่หน้าจอนาน ๆ ท าให้เราปวดตาค่ะ เพราะจ้องอยู่กับหน้าจอตลอด” 
  น.ศ. 6 “มีปัญหาทางด้านสายตาค่ะ เราใช้สายตาจ้องคอมพิวเตอร์นาน ๆ ท าให้เป็นปัญหาในด้านสายตา” 
  น.ศ. 7 “ส าหรับหนูเกิดปัญหา คือ เวลาเรียนจะต้องมองหน้าจออยู่ตลอดเวลาเช้าเย็นของทุก ๆ วัน จันทร์ถึง
ศุกร์แล้ว และท าให้เกิดอาการปวดตาค่ะ” 
  3) มีภาวะความเครียดสูง เน่ืองจากมีความวิตกกังวลในเรื่องการเรียนและผลการเรียนที่ไม่คุ้นเคย ผู้เรียนมีการ
ปรับตัวจนท าให้เกิดความเครียด  
  น.ศ. 8 “ส าหรับหนูนะคะท าให้เกิดความเครียดในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเป็นวิชาท่ีท าให้กังวล และเป็น
ภาษาท่ีไม่ค่อยถนัด ย่ิงเป็นการเรียนออนไลน์ก็ย่ิงเพ่ิมความเครียดค่ะ บางทีในส่วนน้ีมันก็ท าให้เสียสุขภาพจิตได้ค่ะ” 
  น.ศ. 10 “มีความกังวล เกิดความเครียดในเรื่องของอนาคต ว่าเทอมน้ีเราจะได้เกรดเหมือนปีที่แล้วหรือน้อย
กว่าปีที่แล้วหรือเปล่าค่ะ เพราะเรียนไม่เข้าใจ และเบื่อหน่ายด้วยค่ะ” 
 

  1.3 ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
จากการสัมภาษณ์ข้อมูลปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถสรุปข้อมูลในประเด็นดังน้ี  
  1) สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง เน่ืองจากสภาพแวดล้อมแต่ละสถานที่เกินระยะที่สัญญาณจะส่งถึง สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือขาดหายบ่อย  
  น.ศ. 1 “มีปัญหาบ้างค่ะ อย่างเช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตท าให้การสื่อสารของเรากับอาจารย์ไม่ตรงกันค่ะ ท า
ให้ความรู้ที่ได้มาอาจจะผิดพลาดจากท่ีอาจารย์สอนเราค่ะ” 
  น.ศ. 9 “ส าหรับผมนะครับก็คือ บางสถานที่จะไม่ค่อยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท าให้สัญญาณขัดข้อง จึงท าให้ฟัง
อาจารย์สอนติด ๆ ขัด ๆ” 
  น.ศ. 11 “มีปัญหาเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต เพราะอินเทอร์เน็ตติด ๆ ขัด ๆ เรียนไม่เข้าใจค่ะ” 
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  2) ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการเรียนออนไลน์ เน่ืองจากสิ่งอ านวยความสะดวกของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน 
ซึ่งการใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการเรียนเป็นเวลานาน ท าให้เกิดความร้อนและเรียนไม่ทันจนหมดคาบ 
  น.ศ. 9 “ผมใช้โทรศัพท์แค่เครื่องเดียวในการเรียนออนไลน์ บางครั้งก็ไม่ทันเพราะว่าเรียนภาษาอังกฤษมันต้อง
จด แล้วก็ต้องแปลภาษาด้วย ซึ่งโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวมันไม่สามารถท าได้ในเวลาเดียวกัน และการใช้เวลานาน ๆ ในการเรียนจะ
ท าให้โทรศัพท์ของเราร้อน พอร้อนมาก ๆ เราก็จะขออนุญาตอาจารย์ออกก่อน จึงท าให้เราเรียนตามเพ่ือนไม่ทันในส่วนน้ีครับ” 
  น.ศ. 12 “มีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียว เป็นอุปสรรคต่อการเรียนมากค่ะ เพราะใช้เป็นเวลานาน โทรศัพท์เครื่อง
มันจะร้อน” 
  3) มีการใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากการเรียนออนไลน์จ าเป็นต้องมีค่าอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือน  
  น.ศ. 10 “ทางบ้านไม่เอ้ืออ านวย เพราะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน การเรียนออนไลน์ต้องมีค่าอินเทอร์เน็ตในแต่ละ
เดือน จากเดิมที่เติมอินเทอร์เน็ต 150 บาท แต่ตอนน้ีไม่ได้แล้ว เพราะความเร็วของอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ ตอนน้ีเลยต้องเพ่ิมเป็น 
450 บาทต่อเดือนค่ะ”                                                                                                   
  น.ศ. 11 “มีพ่ีน้องหลายคนค่ะ สมัครอินเทอร์เน็ตเครื่องละ 150 บาท ถ้า 7 คน ก็พันกว่าบาท ท าให้มีการใช้
จ่ายเพ่ิมข้ึนเยอะมากเลยค่ะ” 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบแบบออนไลน์ พบประเด็นข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ด้านต่างๆ จ านวน 3 ประเด็นดังน้ี 
   
  2.1 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม 
  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม สามารถสรุปข้อมูลในประเด็นดังน้ี  
  1) เปิดกล้องขณะเรียน เน่ืองจากการเปิดกล้องในขณะเรียนเป็นการให้เกียรติฺผู้สอน 
  น.ศ. 1 “เปิดกล้องเวลาเรียน เพ่ือเป็นการให้เกียรติอาจารย์ค่ะ” 
  น.ศ. 3 “เปิดกล้องเวลาเรียนครับ” 
  2) มีส่วนร่วมในการเรียน เพ่ือแสดงถึงความต้ังใจเรียนของผู้เรียน และเพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ภาษาของตนเอง  
  น.ศ. 2 “จะมีการตอบโต้กับอาจารย์เวลาเราเรียนไม่เข้าใจ แล้วก็พยายามพูดภาษาอังกฤษ  เพ่ือที่จะให้เรา
คล่องในภาษาน้ันได้ค่ะ” 
  น.ศ. 8 “พยายามตอบโต้กับอาจารย์ เพ่ือที่จะให้อาจารย์ได้รับรู้ว่าเราต้ังใจฟังที่อาจารย์สอนอยู่ค่ะ” 
  3) เพ่ิมความต่ืนเต้น โดยใช้วิธีการเล่นเกม เป็นต้น เน่ืองจากการเรียนออนไลน์เป็นการเรียนในลักษณะของ
ผู้เรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนโดยตรง  
  น.ศ. 6 “อยากให้อาจารย์เพ่ิมความต่ืนเต้น ความสนใจในการสอน เช่น เพ่ิมเกมกาฮูท เพ่ือให้นักศึกษาอยากหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม อยากเรียนรู้เพ่ิมเติม อยากให้อาจารย์เพ่ิมในส่วนน้ีค่ะ” 
  น.ศ. 12 “อยากให้มีแอพพลิเคชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ให้เราเข้าไปเล่นเกม หรือเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ต้ังเป็นระบบแต่ละวันให้เราไปหาค าศัพท์” 
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  2.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ 
  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ สามารถสรุปข้อมูลในประเด็นดังน้ี  
  1) มีกิจกรรมนันทนาการ เน่ืองจากผู้เรียนมีความเครียดในขณะเรียนออนไลน์ 
  น.ศ. 2 “อยากให้มีกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือไม่ให้เครียดในการเรียนออนไลน์” 
  2) ออกก าลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ เน่ืองจากผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนเป็นเวลานาน จึงควรการบริหาร
ร่างกายก่อนเรียนออนไลน์เพ่ือไม่ให้เกิดอาการต่างๆในระหว่างเรียน เช่น อาการง่วง เป็นต้น 
  น.ศ. 3 “ครับ ต้องนอนให้ครบ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกก าลังกายก่อนเรียนออนไลน์ครับ” 
  3) ผู้เรียนอยากให้มีเวลาพักมากข้ึน เน่ืองจากผู้เรียนมีเรียนทั้งวันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการเรียนออนไลน์มีผลต่อ
สภาพร่างกายและสภาพจิตใจ 
  น.ศ. 4 “ในส่วนของช่วงเช้า อยากให้อาจารย์สอนไม่เกินเวลาเท่ียง ปกติจะเลิกเวลา 12.20 น.การที่อยากให้
เลิกเรียนเร็วในที่น้ี เพ่ือเพ่ิมเวลาพักให้นักศึกษาท่ีต้องไปเรียนในช่วงบ่าย” 
  4) เปิดเพลงเพ่ือผ่อนคลาย เน่ืองจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาท่ีค่อนข้างเครียด การเปิดเพลงสามารถ
ท าให้ลดความเครียด และลดความเบื่อหน่ายในขณะเรียนได้ 
  น.ศ. 7 “ก็คือส าหรับหนูนะคะ ตอนที่เราเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การที่เราจะน าไปใช้ เราจะต้องมีทักษะการฟัง
ที่ดีแล้วก็การแปลที่ดี ซึ่งถ้าอาจารย์เปิดเพลง สามารถท าให้เราผ่อนคลายและยังสามารถช่วยให้เราฝึกในเรื่องของส าเนียง ว่าเป็น
ส าเนียงอังกฤษหรือส าเนียงอเมริกัน และสามารถรู้ได้ว่าแต่ละค าเป็นส าเนียงของอะไร และมีความหมายว่าอย่างไรประมาณน้ีค่ะ” 
  5) หาแว่นกรองแสงใส่ เพ่ือเป็นตัวช่วยในการถนอมสายตา ไม่ให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ปวดตา ตาล้า เป็นต้น 
จากการน่ังเรียนหน้าจอเป็นเวลานาน 
  น.ศ. 1 “เน่ืองจากท่ีเราต้องน่ังหน้าจอนาน ๆ พยายามหาแว่นกรองแสงใส่ค่ะ” 
  น.ศ. 8 “ส าหรับหนูนะคะ ขณะเรียนพยายามหาแว่นกรองแสงสีฟ้าใส่ และพยายามลดการอยู่กับหน้าจอให้
มากท่ีสุด” 
  6) ลดเวลาเรียนและการบ้าน เน่ืองจากผู้เรียนมีเรียนเกือบทุกวันและการบ้านจ านวนมากต่อสัปดาห์ ท าให้
ส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในส่วนน้ีจึงควรลดเวลาเรียนและการบ้านให้กับผู้เรียน 
  น.ศ. 10 “การลดเวลาเรียนให้เหมาะสมเพ่ือให้ได้พักสายตา และการลดการบ้านเพราะการบ้านเยอะเกินท าให้
เราเครียด ซึ่งทั้งเรียนทั้งการบ้าน และย่ิงเป็นการเรียนออนไลน์ รู้สึกว่าเราจัดการเวลาไม่ได้” 
  น.ศ. 12 “อยากให้ลดเรื่องเวลาเรียนและการบ้าน เพราะแต่ละวันเรียน 3 ชั่วโมง บางทีก็แสบตา ปวดตา ปวด
หัวค่ะ” 
 

  2.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถสรุปข้อมูลในประเด็นดังน้ี  
  1) บันทึกวิดีโอในการเรียนการสอน เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละบุคคลประสบปัญหาในการเรียนออนไลน์ที่ไม่
เหมือนกัน เช่น ความพร้อมในการเรียน และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เป็นต้น 
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  น.ศ. 1 “เน่ืองจากเพ่ือนบางคน บางทีที่บ้านอาจจะไฟดับไม่ทันได้เรียนในคาบ อยากให้อาจารย์บันทึกวิดีโอเก็บ
ไว้ เพ่ือสามารถมาเรียนย้อนหลังได้ หรือบางทีการที่เราเข้าไปเรียนแล้ว เราไม่เข้าใจ เราสามารถดูวิดีโอย้อนหลังเพ่ือท าความเข้าใจ
ในสิ่งที่อาจารย์สอนมากข้ึนค่ะ” 
  น.ศ. 8 “เหมือนกันเลยค่ะ หนูว่าแต่ละคนมีปัญหาในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกันไป ในแต่ละคาบอยากให้
อาจารย์ส่งวิดีโอที่บันทึกขณะเรียนให้ค่ะ” 
  2) สัญญาณอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากผู้เรียนบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเอง การส่งเสริมอินเทอร์เน็ตแก่
ผู้เรียน สามารถท าให้ผู้เรียนมีความสะดวกมากข้ึน ผู้เรียนมีความต้องการการสนับสนุนต่าง ๆ จากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
  น.ศ. 10 “อยากให้มีการติดต้ังไวไฟหรือให้อินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาได้ใช้ เพราะนักศึกษาบางคนไม่มีเงินในการ
เติมอินเทอร์เน็ต และบางทีแต่ละบ้านมีพ่ีน้องหลายคน อยากให้สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การเรียน หรือเปิดให้ยืม เป็นต้น” 
  น.ศ. 11 “บ้านหนูใช้ไวไฟ แต่พอไปข้างนอก อินเทอร์เน็ตก็จะไม่มี จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนออนไลน์ อยาก
ให้ส่งเสริมอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาค่ะ” 
 

สรุป 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  1.1 ด้านพฤติกรรม 
   ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ด้านพฤติกรรมพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ ไม่มีสมาธิในการเรียน 
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของแต่ละบ้านที่ไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์ เช่น การมีเสียงรบกวน เป็นต้น ท่ีท าให้ผู้เรียนขาดสมาธิใน
การเรียน รวมถึงการเรียนออนไลน์ท าให้ผู้เรียนใช้แอพพลิเคชั่นอื่นในเวลาเรียนได้ง่ายข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวี 
จ าเนียร และกรกฎ จ าเนียร (2561) ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาใหญ่ของการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนคือ นักเรียนเล่นโทรศัพท์เวลา
คุณครูสอน โดยเฉพาะเล่นเกมและแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากแอพพลิเคชั่นการเรียน ซึ่งง่ายต่อการขาดสมาธิของผู้เรียน 
  1.2 ด้านสุขภาพ 
  ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ด้านสุขภาพพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีภาวะความเครียดสูง 
เน่ืองจากมีความวิตกกังวลในเรื่องการเรียนและผลการเรียนที่ไม่คุ้นเคย ผู้เรียนมีการปรับตัวจนท าให้เกิดความเครียด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กัลยรัตน์ มงคล สุพิณญา เรือนอินทร์ สุทธิดา วัฒนะ ปิยฉัตร ใจยะสาร อรนิภา แสงอินทร์ กัลยา หยกลาภอุดมศรี 
ศุภวิชญ์ ศักดี นภัสวรรณ ภาภีร์ (2563) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดของโดยรวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ในการเรียนออนไลน์และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียด ส่วนเพศ ชั้นปี และอายุไม่มีความสัมพันธ์
กับความเครียด 
  1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตขัดข้อง เน่ืองจากสภาพแวดล้อมแต่ละสถานที่เกินระยะที่สัญญาณจะส่งถึง สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือขาดหายบ่อย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์สินี เสถียรธราดล นริศา ไพเจริญ กมลาวดีบุรณวัณณะ ผณินทรา ธีรานนท์ วิไลวรรณ จักรแก้ว 
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(2564) ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบเหล่าน้ีจากความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ
ดาวเทียม ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบด้านประสิทธิภาพในการรับข้อมูลหรือรับรู้บทเรียนที่เรียน และไม่สามารถเข้าใจ
บทเรียนได้เท่ากับการเรียนในห้องเรียนปกติ องค์ความรู้ จากการวิจัย คือ รูปแบบการเรียนออนไลน์สามารถแก้ปัญหาด้าน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับความพร้อมของ
ผู้เรียนผู้สอนสถาบันการศึกษา สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมส าเร็จรูป ตลอดจนเน้ือหาของรายวิชา 
 2. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  2.1 ด้านพฤติกรรม 
  ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ด้านพฤติกรรมพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
เพ่ิมความต่ืนเต้น โดยใช้วิธีการเล่นเกม เป็นต้น เน่ืองจากการเรียนออนไลน์เป็นการเรียนในลักษณะของผู้เรียนผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนโดยตรง การมีกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการช่วยเพ่ิมการปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้เรียน
และผู้สอนมากย่ิงข้ึน และยังสามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การเล่นเกม การใช้เทคนิคในรูปแบบ
ของเกม ท าให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน โดยใช้กลไกของเกมเป็นตัวด าเนินการ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหา และให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากฝึกฝนในการเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง 
      2.2 ด้านสุขภาพ 
    ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ด้านสุขภาพพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
ผู้เรียนอยากให้มีเวลาพักมากข้ึน เน่ืองจากการเรียนออนไลน์มีผลต่อสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ สภาพร่างกาย เช่น ปวดตา ปวด
หลัง สภาพจิตใจ เช่น มีความวิตกกังวลในเรื่องการเรียนและผลการเรียนจนส่งผลให้เกิดความเครียดโดยตรง และเน่ืองด้วยผู้เรียนมี
เรียนทั้งวันอย่างต่อเน่ือง การมีเวลาพักมากข้ึน สามารถบรรเทาอาการเหน่ือยล้า และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกิดจาก
การพักผ่อนไม่เพียงพอ 
  2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบประเด็นที่
น่าสนใจ คือ บันทึกวิดีโอในการเรียนการสอน เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละบุคคลประสบปัญหาในการเรียนออนไลน์ที่ไม่เหมือนกัน เช่น 
ความพร้อมในการเรียน บางคนมีความพร้อม พ่อแม่เข้าใจ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่รบกวนในเรื่องการเรียนการสอน ขณะที่บางคน
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัด หรือไม่พร้อม ท าให้ขาดสมาธิในการเรียน และในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร อินเทอร์เน็ต
ขัดข้อง ในส่วนน้ีจึงมีความเห็นให้ทางมหาวิทยาลัยมอบซิมการ์ดให้กับผู้เรียนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นการการันตีว่าผู้เรียนทุกคน
จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ใช้งาน ซึ่งการบันทึกวิดีโอในการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนย้อนหลัง หรือ ทบทวน
เน้ือหาย้อนหลังได้  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1) การใช้มาตรการที่มีคุณภาพในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการ
เรียนรูปแบบออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว และเข้าใจเน้ือหาของการเรียนรูปแบบออนไลน์มากข้ึน แต่การปล่อยตาม
อัธยาศัยมากเกินไป อาจจะท าให้ผู้เรียนหมดความกระตือรือร้นในการเรียน ดังน้ันควรส่งเสริมความสะดวก และเพ่ิมความต่ืนเต้น
ของเน้ือหาที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย เพ่ือเกิดแรงผลักดันให้ผู้เรียนมากย่ิงข้ึนในการเรียนรูปแบบออนไลน์ 
  2) ปัญหาการเรียนรูปแบบอออนไลน์ ไม่ควรเน้นการบรรยาย เพราะผู้เรียนไม่สามารถจดจ่อกับบทเรียนใน
หน้าจอได้เป็นเวลานาน สิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิกลับมาอยู่ในบทเรียนก็คือ “การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน” เช่น กิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
จะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการความสนใจในการเรียน ดังน้ันผู้สอนควรเพ่ิมทักษะต่างๆใน เรื่องของกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์มากย่ิงข้ึน 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรูปแบบออนไลน์ในการเรียนการสอนรายวิชาทางด้านภาษา อื่นๆ เช่น 
ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษามลายู เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในการเรียนรูปแบบออนไลน์ ในด้านพฤติกรรม สุขภาพ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาสัมฤทธ์ิในการเรียนทางด้านภาษาของนักศึกษาท่ีต้องการค้นคว้าวิชาการในการพัฒนาและ
ปรับปรุงด้านการเรียนรูปแบบออนไลน์ 
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ผลกระทบของแรงงานไทยและนโยบายของรัฐในการ แก้ไขปัญหากรณีศึกษา แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ                        

ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ในจังหวัดนราธิวาส 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของแรงงานไทยและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ

ในช่วงวิกฤตโควิด-1๙ ในจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศในช่วง

วิกฤตโควิด-19 และเพ่ือศึกษาถึงนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหากลุ่มแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ โดยเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน จังหวัดนราธิวาส และประชาชนผู้ที่กลับจากต่างประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 13 คน 

โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศในช่วงวิกฤตโควิด -19 มี4 ด้าน 

ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ ผลกระทบด้านสภาพจิตใจ ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว และผลกระทบด้าน

การประกอบอาชีพ มีผลกระทบต่อแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศตามล าดับ ส่วนนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหากลุ่ม

แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ มี4 ด้าน ด้านช่วยเหลือเงินเยียวยา ด้านมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมด้านมาตรการลด

หย่อยภาษีและด้านในการช่วยเหลือค่าครองชีพ เป็นนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาต่อแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศเพ่ือ

ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถด าเนินชีวิตในสังสังคมได้อย่างปกติ 

ค าส าคัญ : ผลกระทบ, แรงงานไทย, นโยบาย 
 

Abstract 

Study subject The impact of Thai workers and government policies in solving problems Thai workers 

returning from abroad during the COVID-19 crisis in Narathiwat Province with purpose to study the impact of 

Thai workers returning from abroad during the Covid-19 crisis and to study the government's policies in solving 
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หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                          

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

294 
 

the problems of Thai workers returning from abroad by collecting data by interviewing staff of the 

Department of Labor Narathiwat Province and people who returned from abroad during the Covid-19 crisis, a 

total of 13 people by qualitative research The results showed that The impact of Thai workers returning from 

abroad during the Covid19 crisis has 4 aspects. psychological effects Impact on the quality of life of family 

members and occupational impact Affects Thai workers returning from foreign countries respectively. As for 

the government's policy in solving the problems of Thai workers returning from abroad, there are 4 aspects: 

assistance and compensation. Measures to reduce interest rates on borrowing in terms of tax abatement 

measures and in terms of helping the cost of living It is the government's policy in solving problems for Thai 

workers returning from abroad to help and heal those affected by the Covid-19 situation. able to live in 

society normally 

Keywords: effect, Thai workers, policy 

 

บทน า 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19 ย่อมาจาก Coronavirus 

Disease 2019) ในทั่วภูมิภาคของโลก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า การระบาดครั้งน้ีเป็นภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of Concern : PHEIC) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เริ่มข้ึนเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2019 และพบผู้ป่วยรายแรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีนและแพร่กระจายไปยังประเทศ

อื่นในแถบเอเชีย โดยพบผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 และระบาดไปยังประเทศ

ต่างๆทั่วโลก ซึ่งสถานการณ์ในตอนน้ันยังมีแนวโน้มการติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้แต่ละประเทศก าหนดมาตรการเพ่ือ

ควบคุมและป้องกันการระบาด โดยใช้มาตการล็อคดาวน์ปิดประเทศเพ่ือป้องกันโรคที่จะแพร่กระจายมากข้ึนและส่งผลให้คนไทยที่

ท างานต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องกลับเข้ามาในประเทศตามมาตรการของประเทศน้ัน (https://www.ryt9.com/s/mof/3108435 

เมื่อวันที ่20 เมษายน 2563) 

จากสถิติที่คนไทยที่ท างานต่างประเทศรวมทุกประเทศจ านวน 113,648 คน จากข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยไป

ต่างประเทศ ข้อมูลน้ีณ เดือนพฤศจิกายน 2563 รวมทั้งหมด 112 ประเทศจากท่ัวโลก หลังจากท่ีทั่วโลกและประเทศไทยมี

มาตรการในการล็อคดาวน์ปิดเทศเพ่ือควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid) ท าให้ทั่วโลกมีมาตรการ

ในการส่งตัวแรงงานกลับเข้ามาในประเทศตัวเองรวมถึงคนไทยที่ท างานต่างประเทศก็ต้องกลับเข้ามาในประเทศเช่นกัน ก่อให้เกิด

ผลกระทบเช่น ความเป็นอยู่ รายได้ลดลงอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตเน่ืองจากต้องเผชิญปัญหาการตกงาน (กองบริหาร

แรงงานไทยในต่างประเทศ,2563) 
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ส าหรับในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะท างานต่างประเทศเน่ืองจากจังหวัดนราธิวาสเป็นพ้ืนที่ติด

การชายแดนไทย-มาเล และอีกหลายประเทศ แรงงานที่ท างานต่างประเทศส่วนใหญจ่ะประกอบอาชีพร้านอาหาร ก่อสร้าง เป็นต้น 

หลังจากท่ีทั่วโลกท าการปิดประเทศท าให้แรงงานคนไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ท างานต่างประเทศต้องกลับเข้ามาในประเทศ

ก่อให้เกิดการตกงานท าให้เกิดปัญหาการขาดรายได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตอย่างไรก็ตามจากผลกระทบของแรงงานไทยที่

กลับจากต่างประเทศ หลายหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่ม

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในการจัดการนโยบายของรัฐเพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม

ของผู้ที่ว่างงานจากการล็อคดาวน์ในทุกประเทศท าให้แรงงานต้องกลับประเทศตัวเองท าให้เกิดปัญหาการว่างงานของคนในพ้ืนที่

จังหวัดนราธิวาส 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศในช่วงวิกฤติโควิค-19 

2. เพ่ือศึกษาถึงนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหากลุ่มแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ 

 

ขั้นตอนการวิจัย 

ส าหรับการศึกษาในครัง้น้ีผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคณุภาพ(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เพ่ือทราบถึงผ

บกระทบของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศในช่วงเกิดวิกฤติโควิด-19และศึกษานโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศในจังหวัดนราธิวาส” ในครั้งน้ีได้ก าหนดข้ันตอนที่ส าคัญในการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มตัวอย่างแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบที่กลบัจาก

ต่างประเทศในช่วงเกิดวิกฤติโควิค-19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสและตัวแทนจากหน่วยงานของจังหวัดนราธิวาสที่ให้ความ

ช่วยเหลือและแก้ปัญหา 

กลุ่มที่1 แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบที่กลับจากต่างประเทศในช่วงเกิดวิกฤติโควิด-19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 

จ านวน ๑๓ คน คัดเลือกโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

 1. อายุ 18 ปีข้ึนไป 

 2. มีประสบการณ์ในการท างาน 2 ปีข้ึนไป 

  กลุ่มที่ 2 เก็บข้อมูลจากตัวแทนจากหน่วยงานของจังหวัดนราธิวาสที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้แก่ 

หน่วยงานดังน้ี 

 1.ส านักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

 3.ส านักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส 

 

 วิธีการสุ่ม 

ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purporsive sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ

(stratified sampling) ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือผู้วิจัยได้เจาะจงกลุ่มอย่างเพ่ือการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับ

งานวิจัยเรื่องผลกระทบของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตโควิด-19 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยผลกระทบของแรงงานไทยและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาแรงงานไทยกลับจาก

ต่างประเทศในช่วงวิกฤตโควิค-19 ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน 

ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลกระทบของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศในช่วงวิกฤต โควิค -19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ตอนที่ 2 มาตรการและนโยบายในการแก้ไขปญัหากลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบที่กลับจากต่างประเทศในช่วง 
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วิกฤตโควิค-19 

 

ตอนที่ 1 ผลกระทบของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศในช่วงวิกฤตโควิค-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ พบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ไปทั่วโลกและในประเทศไทย อันเน่ืองจากการปิดเมือง หรือการยกเลิกกิจการทางเศรษฐกจิโดยปัญหาโควิด-19สะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วทั้งในระดับครัวเรือนและระดับธุรกิจ รวมถึงความไม่เท่าเทียมกัน ด้านการ

เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การท างาน ส่งผลให้แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศในช่วงวิกฤตโควิค -19 มีอัตราการว่างงานการ

ถูกเลิกจ้างและการเปลี่ยนอาชีพ ตกงานเป็นจ านวนมาก ท าให้ประสบปัญหาดังน้ี 1. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เป็นผลที่เกิดจาก

ครอบครัวขาดผู้หาเลี้ยงครอบครัวหรือเมื่อก่อนมีรายได้เข้ามาแต่เมื่อเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 มีการปิดประเทศสมาชิกใน

ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าท่ีในการเลี้ยงดูคนในครอบครัว 2. ปัญหาภาระหน้ีสินและการจ าน ารถ 

ผลกระทบทางด้านสภาพจิตใจ พบว่า ซึ่งในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมา แรงงานไทยได้ประสบกับสถานการณ์วิกฤตการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประชาชนต้องเผชิญและมีปัญหาที่ตามมาคือ“ภูมิคุ้มกันทางสุขภาพจิตใจ” ที่เมื่อมีความกลัว กังวล 

กระวนกระวายใจ ภาวะหมดไฟ รู้สึกเปล่าเปลี่ยวหรือเครยีดสะสมจากความจ าเป็นต้องปรับตัวกับมาตรการที่ไม่คุ้นชินใน

สถานการณ์เช่นน้ีแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจ าวันได้ไม่ต่างจากการเจ็บป่วยทางกายอีกทั้งยังเป็นภาวะที่

ไม่สามารสังเกตเห็นในทางกายภาพท าให้ประชาชนอาจได้รับผลกระทบเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัวโดยปกติแล้วผลกระทบทางสุขภาพจิตใจ 

ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว พบว่า หลังจากมีมาตรการปิดประเทศเพราะสถานการณ์โควิค19ท าให้

ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ทางด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนใครอบครัวแย่ลง เพราะพงพวงที่มาจากการขาดรายได้จาก

เสาหลักของครอบครัว 

ผลกระทบทางด้านการประกอบอาชีพ พบว่า เป็นปัญหาหลักของคนที่ตกงานหรือว่างงาน โดยส่วนใหญ่คนที่ท างานกลับ

จากต่างประเทศ จบระดับการศึกษาเพียงแค่ชั้นประถมศกึษาท าให้เป็นปัญหาหลักในการหางานในระหว่างเปิดประเทศ เพราะใน

ประเทศไทยการรับสมคัรงานค่อนข้างยากกว่า เน่ืองจากมีการก าหนดวุฒิการศึกษาในการรับสมัครเข้าท างานและอัตราค่าจ่างต่อ

วันมีราคาท่ีถูกกว่าและไม่มีงานที่รองรับส าหรับผู้คนที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอัตราการแข่งขันในการสมัคร

งานมีการแข่งขันสูงจึงท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคนที่มีวุฒิการศึกษากับคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาในการเข้ารับสมัครงาน 

 

ตอนที่ 2 มาตรการและนโยบายในการแก้ไขปญัหากลุ่มแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบที่กลับจากต่างประเทศในช่วง

วิกฤตโควิด- 19 

1. ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในส่วนของนายจ้าง

เหลือ 4% จากเดิม 5% ส่วนผู้ประกันตน เหลือ 1% และลดหย่อนเงินสมทบให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เหลือเงินสมทบอัตรา
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เดือนละ 211 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ต้ังแต่งวดเดือน มี.ค.-พ.ค.2563 พร้อมทั้งขยายเวลาน าส่งเงินสมทบงวด

เดือน มี.ค. ภายใน 15 ก.ค.2563, เงินสมทบงวดเดือน เม.ย. ภายใน 15 ส.ค. และเงินสมทบงวดเดือน พ.ค. ภายใน 15 ก.ย.

นอกจากน้ีเพ่ิมเงินชดเชยกรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างเป็น 75% จากเดิม 50% เป็นเวลา 200 วัน และเพ่ิมเงินชดเชยกรณีว่างงาน

จากการลาออกเป็น 45% จากเดิม 30% (ฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) เป็นเวลา 90 วัน ส าหรับมาตรการเยียวยาลูกจ้าง

ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ท างาน เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรอง หรือ นายจ้างไม่ให้ท างานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ได้รับเงิน

ทดแทนการขาดรายได้50% ของค่าจ้าง ตลอดระยะเวลาท่ี ผู้ประกันตนไม่ได้ท างาน แต่ไม่เกิน 180 วัน กรณีหน่วยงานภาครัฐมี

ค าสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการชั่วคราว และลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้50% 

ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 60 วัน มีผลบังคับใช้1 ม.ีค-31 ส.ค.2563 

2. มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอสิระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมถึงผู้สง่เงินประกันสังคม

ตามมาตรา 4 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการชดเชยรายได้คนละ 

5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.2563 เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ล้านคน วงเงิน 45,000 

ล้านบาท เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.เราไม่ท้ิงกัน.com ต้ังแต่เวลา 18.00 น.ของวันที ่28 มี.ค.2563 เป็นต้นไป 

3. งบจ้างงาน ส าหรับการจ้างานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 วงเงิน 2,700 

ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 6 เดือน และอัตราค่าจ้างต่อเดือนไม่เกิน 9,000 บาท 

4. มาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน โดยลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) ลดลง 21.87 

บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 18.87 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลง 3 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะท าให้ก๊าซหุงต้มถังขนาด 15 กิโลกรัม จะลดลง

จาก 363 บาท เหลือ 318 บาท มีผลต้ังแต่วันที่ 24 มี.ค.เป็นต้นไป พร้อมทั้งปรับลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน ้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือลด

ราคาขายปลีกน ้ามันลงลิตรละ 50 สตางค์เป็นเวลา 2 เดือน 

5. มาตรการลดค่าไฟฟ้าในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน หรือต้ังแต่เดือนเม.ย.-ม.ิย. 2563 ซึ่ง

จะใช้งบประมาณ 5,160 ล้านบาท และคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า) ให้กับผู้ใช้ประเภทที่ 1 คือบ้านที่อยู่

อาศัยและกิจการขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 22.17 ล้านราย วงเงินรวม 32,700 ล้านบาทรวมทั้งการขยายเวลาช าระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 

เดือนของแต่ละรอบบิล ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีเป็นกิจการเฉพาะอย่าง ได้แก่ธุรกิจโรงแรม กิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย โดยจะไม่มีการคิด

อัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาท่ีผ่อนผัน ส าหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจ าเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีมีความ

ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ส านักงานการไฟฟ้าในพ้ืนที่ 

6. มาตรการลดค่าน ้าประปาในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้น ้าทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน หรือต้ังแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.2563 

คาดว่าจะใช้งบประมาณ 330 ล้านบาท และคืนเงินประกันการใช้น ้าให้กับผู้ใช้น ้าประเภทที่1 ที่พักอาศัย รวม 5.7 ล้านราย วงเงิน 

2,834 ล้านบาท ทั้งน้ีผู้วางเงินประกันการใช้น ้าสามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์เพ่ือขอคืนเงินประกันผ่านช่องทาง

ต่างๆ รวมทั้งการขยายเวลาช าระค่าน ้าประปาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีเป็นกิจการเฉพาะอย่าง ได้แก่

ธุรกิจโรงแรม กิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย โดยจะไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาท่ีผ่อนผัน ซึ่งจะมีผู้ได้ประโยชน์30,900 ราย 
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7. สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) โรงรับจ าน าของรัฐในสังกดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรอื พม. 

ขยายเวลาต๋ัวจ าน า 90 วัน แก่ผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีต๋ัวจ าน าต้ังแต่วันที่3 ม.ค.-31 มี.ค.2563 จะขยายอายุต๋ัว

จ าน าจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่ต้องมาลงทะเบียนที่สธค.ทุกแห่ง ต้ังแต่วันที่1 เม.ย.-31 

พ.ค.2563 จ ากัด 1 คน 1 สิทธ์ิส่วนอัตราดอกเบี้ยท่ีให้ผู้บริการโรงรับจ าน าจะอยู่ท่ี5,000 บาท ดอกเบี้ย 0.25%, 10,000 บาท 

ดอกเบี้ย 0.75%, 10,000-20,000 บาท ดอกเบี้ย 1% และ 100,000 บาท ดอกเบี้ย 1.25% สถานธนานุบาล โรงรับจ าน าท่ีอยู่ใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีมาตรการผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการช าระหน้ีแก่ผู้จ าน าท่ีได้มาจ าน าในเดือน ก.พ.-มิ.ย.

2563 ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์รับจ าน าไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันครบรอบก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย(4เดือน 

30 วัน ) นอกจากน้ียังให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยส าหรับผู้ที่น าทรัพย์สินมาจ าน า ในระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2563 ดังน้ีเงินต้นไม่

เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.125% ต่อเดือน, เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน 

8. มาตรการด้านภาษีโดยเลื่อนก าหนดเวลาการย่ืนแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นสิงหาคม2563, 

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข, เพ่ิมวงเงินหัก

ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ, เลื่อนเวลาการช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล, มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุน

การปรับปรงุโครงสร้างหน้ีและยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคCOVID-19, มาตรการขยายเวลาการย่ืน

แบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีของสถานบริการที่ประกอบกิจการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และ

มาตรการขยายเวลาการช าระภาษีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

9. มาตรการด้านการเงิน โครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19, 

โครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีรายได้ประจ าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19, โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต ่าส าหรับ

ส านักงานธนานุเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนฐานรากท่ีได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 

และโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 

10. สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือสนับสนุนการบริจาคแก้ไขปัญหาโรค COVID-19 

10.1 บุคคลธรรมดา บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ

ภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้เท่าท่ีจ านวน

บริจาคแต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมิน

หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว 

10.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริจาคเงินหรือทรพัย์สินให้แก่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สามารถน ามาหักเป็น

รายจ่ายได้เท่าจ านวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์และเพ่ือ

การศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน 2% ของก าไรสุทธิ10.3 ยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีบริจาคเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการ
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ป้องกัน ระงับยับย้ังการแพร่ระบาด COVID-19ทั้งน้ีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทัง้หมด มีผลใช้บงัคับส าหรับการ

บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Donation) ที่ได้กระท าต้ังแต่วันที่5 มี.ค.2563 ถึงวันที่5 

มี.ค.2564 

11. สินเชื่อพิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องชั่วคราวในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนที่มีรายได้ประจ า โดยธนาคารออมสิน 

สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลา

กู้ไม่เกิน 3 ปีรับค าขอสินเชื่อถึงวันที่30 ธ.ค.2563 

12. สินเชื่อฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องชั่วคราวในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดย

ให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท 

วงเงินสูงสุด 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ป ี6 เดือน ปลอดช าระเงินต้นและ

ดอกเบี้ย 6 เดือน 

13. ให้ธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต ่า 2,000 ล้านบาท โดยให้ส านักงานธนานุเคราะห์น าไปเป็นทุน 

ปล่อยกู้ให้ประชาชน คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี 

 

สรุป 

จากการรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผลกระทบของแรงงานโดยสรุปแบ่งออกในแต่ละด้าน 4 ดังน้ี 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกจิ 

เน่ืองจากการปิดเมือง หรือการยกเลิกกิจการทางเศรษฐกจิโดยปัญหาโควิด-19สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาครัวเรือนและระดับธุรกิจ 

รวมถึงด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การท างาน ส่งผลให้แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศในช่วงวิกฤตโควิค -19 มีอัตรา

การว่างงานการถูกเลิกจ้างและการเปลี่ยนอาชีพ ตกงานเป็นจ านวนมาก ท าให้ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เป็นผลที่

เกิดจากครอบครัวขาดผู้หาเลี้ยงครอบครัวหรือเมื่อก่อนมีรายได้เข้ามาแต่เมื่อเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 มีการปิดประเทศ

สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถท าหน้าท่ีในการเลี้ยงดูคนในครอบครัว มีภาระหน้ีสินและการจ าน ารถ โดยสาเหตุมากจากการไม่มี

รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว ท าให้ต้องมีการกู้ยืมเงินนอกระบบมาใช้จ่ายในครอบครัวในการจา่ยสิ่งของที่

จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและเลี้ยงดูคนในครอบครัวและใชจ้่ายภายในครอบครัวเพ่ือความอยู่รอดของคนในครอบครวัต่อไปได้ 

ผลกระทบทางด้านสภาพจิตใจ ซึ่งในช่วงทีผ่่านมา แรงงานไทยได้ประสบกับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-

19 ที่ประชาชนต้องเผชิญ และมีปัญหาที่ตามมาทางสุขภาพจิตใจ มีความกลัวกังวล กระวนกระวายใจ ภาวะหมดไฟ รู้สึกเปล่า

เปลี่ยวหรือเครียดสะสมจากความจ าเป็นต้องปรับตัวกับมาตรการที่ไม่คุ้นชินในสถานการณ์โควิด-19ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
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การใช้ชีวิตประจ าวันได้ไม่ต่างจากการเจ็บป่วยทางกาย เป็นภาวะที่ไม่สามารถสังเกตเห็นในทางกายภาพท าให้ประชาชนได้รับ

ผลกระทบเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัว โดยปกติแล้วผลกระทบทางสุขภาพจิตใจ มักเป็นเรื่องของความเครียดและความกังวลใจ เมื่อมีการ

บังคับใช้มาตรการใหม่ ๆ อย่างการกักตัวแ ผลกระทบที่เกิดข้ึนความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว ซึมเศร้า อาจหันมาด่ืมแอลกอฮอล์และเสพยา

เสพติด รวมไปถึงพฤติกรรมที่เป็นการท าร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย เน่ืองจากไม่มีงานท า และขาดรายได้เข้ามาเลี้ยงดูภายใน

ครอบครัว ด้วยภาระหน้าท่ี ที่เป็นเสาหลักของคนในครอบครัว 

ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว. หลังจากมีมาตรการปิดประเทศเพราะสถานการณ์โควิค-19 ท าให้ส่งผล

กระทบต่อความเป็นอยู่ทางด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวแย่ลง จากการขาดรายได้จากเสาหลักของครอบครัว 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 มีความท้าทายย่ิงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวที่มีสถานะยากจน

โดยครัวเรือนมีหน้ีสิน ขณะที่รายได้ต ่าลงและก าลังเผชิญกับความยากจนในหลายมิติมีความสับสน ไม่สามารถช าระหน้ีสินได้หรือ

แม้กระทั้งจะประคับประครองความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวได้โดยเกือบครึ่งของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเลอืกท่ีตัดค่าจ่ายท่ี

ไม่จ าเป็นลงเพ่ือลดภาระในครอบครัวและถึงข้ันมีการยืมเงินจากญาติเพราะน าเงินที่ได้ไปใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าน ้า ค่าไฟและ

ตลอดจนค่าเล่าเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและการปรบัตัวกับการเปลี่ยนแปลงให้การเป็นอยู่ร่วมกันกับผู้คนอื่นไม่เหมือนเดิมจาก

เมื่อก่อน 

ผลกระทบทางด้านการประกอบอาชีพ เป็นปัญหาหลักของคนที่ตกงานหรือว่างงาน คนที่ท างานกลับจากต่างประเทศ จบ

ระดับการศึกษาเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาท าให้เป็นปัญหาหลักในการหางานในระหว่างเปิดประเทศ เพราะในประเทศไทยการรับ

สมัครงานค่อนข้างยากเน่ืองจากมีการก าหนดวุฒิการศึกษาในการรับสมคัรเข้าท างานและอัตราค่าจ่างต่อวันมีราคาท่ีถูกและไม่มี

งานที่รองรับส าหรับผูค้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอัตราการแข่งขันในการสมัครงานมีการแข่งขันสูงจึงท าให้

เกิดช่องว่างระหว่างคนที่มีวุฒิการศึกษากับคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาในการเข้ารับสมคัรงาน ส่วนคนที่จะประกอบอาชีพส่วนตัวไม่มี

ต้นทุนในการลงทุนที่จะด าเนินการประกอบอาชีพหลังจากท่ีกลับจากต่างประเทศในการหารายได้ในการเลี้ยงชีพท าให้เป็นปัญหา

หลักที่ได้รับผลกระทบ 

2. มาตรการและนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาแรงงานที่ได้รับผลกระทบโดยสรุปแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านช่วยเหลือเงินเยียวยา 

 มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยกระทรวงการคลงัได้ออก

มาตรการชดเชยรายได้คนละ5,000บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.เราไม่ท้ิงกัน.com 

2. ด้านมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืม 

โรงรับจ าน าของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขยายเวลาต๋ัวจ าน า 90 วันโดยก าหนด

ผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ที ่โดยจะขยายอายุต๋ัวจ าน าจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย 

แต่ต้องมาลงทะเบียนที่สธค.ทุกแห่ง จะจ ากัด 1 คน 1 สิทธ์ิส่วนโรงรับจ าน าท่ีอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็มีมาตรการ
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ผ่อนพันและให้ขยายเวลาไถ่ถอนเช่นเดียวกับมาตรการโรงรับจ าน าของรัฐโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต ่าส าหรับส านักงานธนานุ

เคราะห์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนฐานรากท่ีได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 และโครงการ

สินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สินเชื่อพิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมสภาพ

คล่องชั่วคราวในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนที่มีรายได้ประจ า โดยธนาคารออมสิน สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท 

วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปีรับค าขอสินเชื่อถึงวันที่30 ธ.ค.

2563 ให้ธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต ่า 2,000 ล้านบาท โดยให้ส านักงานธนานุเคราะห์น าไปเป็นทุนปล่อยกู้ให้

ประชาชน คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี 

3. ด้านมาตรการลดหย่อนภาษี 

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีบรจิาคเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทั้งน้ีการ

ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทัง้หมด มีผลใช้บงัคับส าหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-

Donation) ที่ได้กระท าต้ังแต่วันที่5 ม.ีค.2563 ถึงวันที่5 มี.ค.2564 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคแก้ไขปัญหา

โรค COVID-19 บุคคลธรรมดา บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

เก่ียวกับการป้องกัน ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้เท่าท่ีจ านวนบริจาค แต่เมื่อ

รวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหกัค่าใช้จ่ายและ

หักค่าลดหย่อนอื่น ๆ มาตรการด้านภาษีโดยเลื่อนก าหนดเวลาการย่ืนแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไป 

4. ด้านในการช่วยเหลือค่าครองชีพ 

มาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน โดยลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) ลดลง 21.87 บาท

ต่อกิโลกรัม เหลือ 18.87 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลง 3 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะท าให้ก๊าซหงุต้มถังขนาด 15 กิโลกรัม จะลดลงจาก 

363 บาท เหลือ 318 บาท มีผลต้ังแต่วันที่ 24 มี.ค.เป็นต้นไป พร้อมทั้งปรับลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน ้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือลดราคา

ขายปลีกน ้ามันลงลิตรละ 50 สตางค์เป็นเวลา 2 เดือน มาตรการลดค่าไฟฟ้าในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นเวลา 3 

เดือน หรือต้ังแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย. 2563 ซึ่งจะใช้งบประมาณ 5,160 ล้านบาท และคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (ค่าประกันมิเตอร์

ไฟฟ้า) ให้กับผู้ใช้ประเภทที่ 1 คือบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 22.17 ล้านราย วงเงินรวม 32,700 ล้านบาท

มาตรการลดค่าน ้าประปาในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้น ้าทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน หรือต้ังแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2563 คาดว่าจะใช้

งบประมาณ 330 ล้านบาท และคืนเงินประกันการใช้น ้าให้กับผู้ใช้น ้าประเภทที่1 ที่พักอาศัย รวม 5.7 ล้านราย วงเงิน 2,834 ล้าน

บาท ทั้งน้ีผู้วางเงินประกันการใช้น ้าสามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์เพ่ือขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศในช่วงวิกฤติโควิค-19 เพ่ือหา

แนวทางในการส่งเสริมของแรงงานที่ได้รับผลกระทบเหลา่น้ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดต้ังศูนย์หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากลุ่มแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ

เพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ดีข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงความพ่ึงพอใจและความต้องการของแรงงานที่ได้รับผลกระทบในการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าน้ีเพ่ือครอบคลุ่มทุกปัญหาจากผลของแรงงาน 

3. ควรศึกษาติดตามผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ือง 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวร้านเคร่ืองด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมอืงเก่า จังหวัดแพร่ 

Tourism behaviors in cafes at the area of the Old Wall surrounding the city, Phrae province 

 
ธีรภัทร์ เจริญประเสริฐกุล1                                                             

พิรานันท์ จันทาพูน2                                                            

อ านวยพร ใหญ่ย่ิง3  

เกษราพร ทิราวงศ์4                                                                 

นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร5                                           

วัฒนา วณิชชานนท์6 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) 

ของนักท่องเท่ียวในย่านก าแพงเมืองเก่าของจังหวัดแพร่ และ 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในย่าน

ก าแพงเมืองเก่าของจังหวัดแพร่ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องด่ืม (คาเฟ่) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน

การท่องเท่ียวจังหวัดแพร่ และผู้มาใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ จ านวน 707 คน โดยใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่างแบบสะดวก มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในร้าน Ho: Bake&Craft Café, ร้านเลอกองเก่า cafe' de phraeris , ร้าน JeBar 

Coffee & Pastry , ร้าน Slope Coffee , ร้าน กาแฟซุปไก่ด า และ ร้าน Ma make café วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงเน้ือหาและสถิติบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวระดับการตัดสินใจตามส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (�̅�= 4.37 , S.D.=0.83) เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�= 4.47, S.D.=0.76) ด้านราคา (�̅�= 4.32, 

S.D.=0.88) ด้านสถานที่ให้บริการ (�̅�= 4.37, S.D.=0.84) และด้านการส่งเสริมการขาย (�̅�= 4.32, S.D.=0.87) 

 

ค าส าคัญ (Keywords) : พฤติกรรม, ลักษณะส่วนบุคคล, ร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) 
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4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the personal characteristics and behavior of tourists who 

come to use the beverage shops (cafés) of tourists in the old city wall of Phrae province. ) in the old city wall 

area, Phrae province, namely Ho: Bake & Craft Café , Le Kong Kao cafe ' de phraeris , JeBar Coffee & Pastry , 

Slope Coffee , Black Chicken Soup Coffee and Ma make café with 707 people, namely (%) Mean (x̅) Standard 

Deviation (SD)  The results showed that in regards to the mix marketing ( 4 P's)  showed that there was a 

decision level of tourists who came to visit a beverage shop (cafe) in the old city wall, Phrae province. The 

details of the service users had a high level of decision making in the overall average. ( x̅ = 4.77 ), where first 

is the product decision level. All mean were at a high level, which was ( x̅ = 4.47 ), followed by the decision-

making level property All mean values were at the level, which was (  x̅ =  4 .3 7  ). The last order was the 

promotion decision level. There were all averages at the level ( x̅ = 4.32 ) and the price decision level. All 

mean values are on the level, which is ( x̅ = 4.32). 
 

Keywords : Behavior, Personality, Beverage Shop (Cafe) 

 
บทน า 

 วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยทีม่ีความเร่งรีบในการท างานส่งผลให้การรับประทานจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม (ปวีณภัทร 

นิธิตันติวัฒน์ และวรางคณา อุดมทรัพย์, 2560 : 122-128) โดยเฉพาะเครื่องด่ืมชาและกาแฟจัดเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมเน่ืองจาก

สะดวกและรวดเร็วเหมาะกับวิถีชีวิตคนที่อาศัยอยู่ในเมืองและวัยคนท างาน ท าให้ปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจได้รับความนิยม

และตลาดกาแฟมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการท าให้มีผู้ประกอบการ

จ านวนมาก (วรรณวจี ดิสกะประกาย,2561: 3-5) สังเกตจากจ านวนร้านกาแฟที่เพ่ิมมากข้ึนรวมถึงผู้บริโภคมักจะไปพักผ่อน หรือ

ท ากิจกรรมต่างๆ ที่ร้านกาแฟ โดยข้อมูลทางสถิติพบว่า คนไทยด่ืมกาแฟเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 15% ต่อปีหรือด่ืม 300 แก้วต่อคนต่อปี 

(วริทธ์ินันท์ชุมประเสริฐ, นุชนารถ คูประเสริฐ, อาทร เจียมเด่นงาม, และ อภิชญา ศรีรัตน์, 2563) จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจร้านเครื่องด่ืม

คาเฟ่เป็นหน่ึงในธุรกิจที่ได้รับความนิยม (อริศรา พร้อมแก้ว,2560) รวมทั้งได้ส่งผลเชิงเศรษฐกิจต่อภาคของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการในการเติบโตของธุรกิจเครื่องด่ืมและกาแฟสามารถเชิญชวนนักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมเยือนในจุดหมายปลาย

และร้านเครื่องด่ืมดังกล่าวยังกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวของแต่ละจังหวัดที่กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศไทย 

 ศักยภาพของการเป็นเมืองท่องเที่ยวสามารถรองรับจ านวนของนักท่องเท่ียวที่เข้ามาเย่ียมเยือนในแต่ละปีโดยจังหวัดที่มี

ชื่อเสียงในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นพ้ืนที่ที่มี

การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกาแฟ ซึ่งในปี พ.ศ.2554 Euromonitor International จัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 เมืองที่

มีนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศจ านวนมากที่สุดของโลก (Euromonitor, 2015) และนอกจากชื่อเสียงที่โดดเด่นด้านการท่องเท่ียว
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แล้ว ยังได้รับชื่อเรียกกันในฐานะว่า “เมืองแห่งกาแฟ” ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของการเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองกาแฟยังขยาย

สู่จังหวัดโดยรอบที่ต้ังอยู่ในทางภาคเหนือเพ่ือเข้ามารับชมแหล่งเพาะปลูก การรับรสชาติที่แปลกใหม่ การมาสัมผัสบรรยากาศต่าง

ถ่ิน ท้ังในจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน ซึ่งสรุปได้ว่าการขยายตัวของกลุ่มร้านกาแฟที่มีโอกาสเกิดการสร้างพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือส่งเสริม

การท่องเท่ียวได้ จนท าให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวร้านกาแฟ (ทวิช พงศกรวสุ และเจริญชัย เอกมาไพศาล, 2560) พฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวส่วนใหญ่สรุปได้ว่านักท่องเท่ียวนิยมท่องเที่ยวร้านกาแฟหรือเรียกว่า “คาเฟ่” เพ่ือพักผ่อนและคลายเครียดในปัจจุบัน ซึ่ง

ต่างจากในสมัยก่อนที่รูปแบบของร้านกาแฟที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างคนในชุมชน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555: ระบบ

ออนไลน์) แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง

ย่ิงใหญ่เกิดข้ึน แต่ในทางกลับกันธุรกิจร้านกาแฟหรือธุรกิจเครื่องด่ืมกลับสร้างความแตกต่างจากธุรกิจอื่นซึ่งได้รับความสนใจและมี

การเข้าไปใช้บริการจากผู้คนมากข้ึนส่งผลให้การบริโภคเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ยังคงเติบโต ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา (ศูนย์

อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2564 :ระบบออนไลน์) 

 จังหวัดแพร่ ต้ังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยและยังเป็นเมืองเก่าแก่ ที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และ

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ ที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี (ศศิวิไล 

โสภณวิมลสวัสด์ิ, 2558: ระบบออนไลน์) ก าแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ เคยถูกใช้เป็นแนวล้อมส าคัญเมื่อครั้งที่มีเหตุการณ์สงครามใน

อดีต โดยหลักฐานจากเอกสารและการบอกเล่าของผู้คนที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในเขตก าแพงเมือง ความสมบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์

ของจังหวัดแพร่ ซึ่งมีลักษณะเป็นก าแพงชั้นเดียว จากการพูนดินข้ึนเป็นสันแล้วเสริมสวยอิฐขนาดใหญ่เรียงเป็นแนวก าแพงสูงยาว

ล้อมรอบตัวเมืองแพร่โดยมีลักษณะเป็นวงรีคล้ายหอยสังข์มีประตูเมืองต้ังอยู่ 4 ทิศ คือประตู ทิศตะวันออก ถนนสายเจริญเมือง 

เข้าทางประตูชัย ทิศใต้ ถนนบ้านใหม่ เข้าทางประตูใหม่ ทิศเหนือ เข้าทางสามแยกบ้านในเวียงทางประตูมาน ทิศตะวันตก เข้าบ้าน

สุพรรณ และมหาโพธ์ิ ข้ามสะพานน ้ายมเข้าประตูศรีชุม  

 เขตก าแพงเมืองเก่าแพร่ ปรากฎวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมกับแบบสมัยใหม่ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนผ่านไปในแต่ละยุคสมัยทั้ง

ร่องรอยของแนวก าแพงเมืองเก่า อาคาร บ้านเรือนโบราณ ย่านชุมชน มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินที่กลายเป็นจุดเด่นให้กับการท่องเท่ียว

ของจังหวัดแพร่ ปรากฏเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ ได้แก่ คุ้มวงศ์บุรี คุ้มวงศ์วิชัยราชา คุ้มเจ้าหลวง วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระนอน วัด

พระบาทมิ่งเมือง อาคารน ้าเพชรในโซนโรงเรียนนารีรัตน์  กาดกองเก่า สวนสุขภาพ 90 ปี ก าแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็น

สถานที่ท่องเท่ียวแหล่งส าคัญส่วนหน่ึงที่ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวแวะมาท่องเท่ียวและท าให้นักท่องเท่ียวต้องใช้บริการร้านเครื่องด่ืม 

(คาเฟ่) เพ่ือเป็นจุดพักหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งน้ีจากการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) เบื้องต้น

พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย มักจะเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและถ่ายรูปด้านการ

ท่องเที่ยวที่จังหวัดแพร่เป็นจ านวนมากในช่วงที่มีการจัดงานและกิจกรรม ซึ่งหากช่วงที่ไม่มีการจัดกิจกรรมแล้วก็จะท าให้

นักท่องเท่ียวมีการเข้าใช้บริการน้อยลงไป ซึ่งท าให้เห็นว่าจังหวัดแพร่มีแหล่งท่องเที่ยวและร้านเครื่องด่ืมที่มีศักยภาพที่จะสามารถ

ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวที่เข้ามาท่องเท่ียวพักผ่อนและถ่ายรูปได้อย่างสวยงามประกอบกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวที่ชื่นชอบการถ่ายรูป

และเข้าร่วมในกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวที่อยู่ในเขตก าแพงเมืองเก่า ส่งผลให้เกิดธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่งคือร้านเครื่องด่ืม

หรือร้านคาเฟ่ที่ให้บริการในบริเวณที่ใกล้กับแหล่งท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่และธุรกิจร้านเครื่องด่ืมที่กลายเป็นจุดดึงดูด

ใจนักท่องเท่ียวอย่างย่ิง ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวที่มาใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ของ



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                          

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

308 
 

นักท่องเท่ียวและพฤติกรรมท่องเท่ียวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมืองเก่าของจังหวัดแพร่ เพ่ือให้ทราบข้อมูลในการน าไป

วางแผนด าเนินธุรกิจที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจในเขตย่านก าแพงเมืองเก่าและเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดแพร่ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวที่มาใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ของนักท่องเท่ียวในย่านก าแพงเมือง

เก่าของจังหวัดแพร่ 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมืองเก่าของจังหวัดแพร่ 

 
ขั้นตอนการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องด่ืม (คาเฟ่) จ านวน 15 คน 2) หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียวจังหวัดแพร่ และ 3) ผู้มาใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมืองเก่า จังหวัดแพร่ ได้แก่ 

ร้าน Ho: Bake&Craft Café, ร้านเลอกองเก่า cafe' de phraeris , ร้าน JeBar Coffee & Pastry , ร้าน Slope Coffee , ร้าน 

กาแฟซุปไก่ด า และ ร้าน Ma make café ซึ่งใช้วิธีการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละร้าน จ านวน 707 คน และใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังน้ี 

 แบบสัมภาษณ์ ใช้ประกอบการสัมภาษณ์โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มของหน่วยงาน และ 2) กลุ่มผู้ประกอบการ 

ลักษณะค าถามท่ีใช้คือ การส่งเสริมการท่องเท่ียวในย่านก าแพงเมืองเก่าและจังหวัดแพร่ สถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเท่ียว 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ของแต่ละร้านในย่านก าแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ เอกลักษณ์ของการท่องเท่ียวจังหวัด

แพร่ 

 แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว 

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมืองเก่าของจังหวัดแพร่  กับส่วนประสม

ทางการตลาด ตามเทคนิคการวัดทัศนคติตามแนวคิดของ Likert scale ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้

ระดับการตัดสินใจแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 วิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 

− ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ 

− ด าเนินการจัดท าโครงร่างงานวิจัยและปรึกษาร่วมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 

− ร่างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

− ประชุมคณะเก็บรวบรวมข้อมูลและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล 

− ขออนุญาตเจ้าของร้านและแจ้งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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− ด าเนินการเก็บข้อมูลของแต่ละร้าน โดยก าหนดแต่ระยะเวลา 3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 

2 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง ใน 1 วัน ต่อ 1 ร้าน จนครบจ านวนที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง  

− สัมภาษณ์ผู้ให้ ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนภาครัฐประกอบด้วย ผู้อ านวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ และ 

ผู้อ านวยการการท่องเท่ียวเท่ียวแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ 

− วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลวิเคราะห์ข้อมูล 

− สรุปรายงานการวิจัยทั้งหมดจากท่ีได้รวบรวมข้อมูลมา 

 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content analysis) และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistic) ในการบรรยายข้อมูล 

 

ผลการศึกษา 

 1) ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ของนักท่องเที่ยวในย่าน

ก าแพงเมืองเก่าของจังหวัดแพร่ 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.08 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.67 และไม่ต้องการ

ระบุเพศ คิดเป็นร้อยละ 4.25 มีอายุน้อยที่สุด 12 ปี และอายุมากที่สุด 55 ปี ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 45.69 มีสถานภาพโสดมากที่สุด ร้อยละ 81.47 มีระดับการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 40.45 รายได้น้อยสุด 

1,000 บาทและรายได้มากท่ีสุด 60,000 บาท ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 52.05  

เหตุผลเลือกใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) คือรสชาติของผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 33.38 มีการใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คา

เฟ่) 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 45.26 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการร้านค้าเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ระหว่าง 80-160 บาท ส าหรับ

ช่วงเวลาที่ใช้บริการที่ช่วงเวลา 12.01-14.00 น. ร้อยละ 34.94 ระยะเวลาที่ใช้บริการมีระยะเวลา 30 นาที -1 ชั่วโมง ร้อยละ 

54.31 ส่วนใหญ่มาใช้บริการกับเพ่ือน ร้อยละ 54.03 ประเภทของเครื่องด่ืมที่นิยมบริโภคมากที่สุดในร้านเครื่องด่ืมคาเฟ่คือ กาแฟ

แบบร้อน/เย็น ร้อยละ 31.11  

ระดับการตัดสินใจตามส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ของนักท่องเท่ียวใน

ย่านก าแพงเมืองเก่า จังหวัดแพร่ พบว่า นักท่องเท่ียวระดับการตัดสินใจตามส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅�= 4.37, S.D.=0.83) เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�= 4.47, S.D.=0.76) ด้านราคา (�̅�= 4.32, S.D.=0.88) ด้าน

สถานที่ให้บริการ (�̅�= 4.37, S.D.=0.84) และด้านการส่งเสริมการขาย (�̅�= 4.32, S.D.=0.87) รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 1 ผลของระดับการตัดสินใจตามส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่)  ของ
นักท่องเท่ียวในย่านก าแพงเมืองเก่า จังหวัดแพร่ จ าแนกเป็นค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล  
ระดับการตัดสินใจตามส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวร้านเคร่ืองด่ืม (คาเฟ่) 𝒙  S.D. แปลผล 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 4.47 0.76 มากท่ีสุด 
2. ด้านราคา 4.32 0.88 มากท่ีสุด 
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3. ด้านสถานที่ให้บริการ 4.37 0.84 มากท่ีสุด 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 4.32 0.87 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.83 มากที่สุด 
 

 

2) ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวร้านเคร่ืองด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมืองเก่า จังหวัดแพร่ 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมืองเก่า จังหวัดแพร่  มีลักษณะเพ่ือ

พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือด่ืมด ่ากับรสชาติเมนูเด็ดของแต่ละร้านหรือเพ่ือพบป่ะผู้คนเพ่ือเจรจาสาระที่ส าคัญ ซึ่งร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) 

เปรียบเสมือนบ้านพักอาศัยที่ส าหรับนักท่องเที่ยวต้องการออกมาพักผ่อนโดยส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวบางรายเมื่อเดินทางมา

ท่องเท่ียวในย่านก าแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ มักจะมองหาสถานที่ร่มเย็น เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจแล้วจึงไปยังสถานที่

ต่อไปอีก มีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 การสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ พบว่า รูปแบบของธุรกิจที่

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการได้ง่ายเพราะส่วนใหญ่ร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) น้ันเป็นสถานที่ให้พบป่ะผู้คนและพักผ่อนกัน

เป็นส่วนใหญ่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 (COVID19) ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากส าหรับ

การท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ท าให้นักท่องเท่ียวลดลงไปจ านวนมากในช่วงที่ผ่านมา ที่ส าคัญช่วงเวลาของ

การเข้าใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ควรเป็นช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงเน่ืองจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวอยากจะหลบจาก

อากาศร้อนมาอยู่ในที่ร่มเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความคิดเห็นส าหรับการพัฒนาในทางด้านรสชาติของเครื่องด่ืมให้โดดเด่นและเป็น

เอกลักษณ์มากกว่าน้ี เน่ืองจากว่ารู้สึกถึงรสชาติของเครื่องด่ืมที่ยังมีความคล้ายคลึงกันมากอยู่หลายๆร้าน ท าให้รู้สึกว่าแต่ละร้านมี

ความแตกต่างและสถานที่ภายนอกเท่าน้ัน ในอนาคตคาดว่าแนวโน้มในจังหวัดแพร่จะยังมีธุรกิจร้านเครื่องด่ืม(คาเฟ่)มากกว่าน้ี

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะชอบการถ่ายรูปและเช็คอินในปัจจุบัน  

2.2 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่น้ัน ซึ่งสรุปข้อมูลทั้งหมดได้ว่า 

ในจังหวัดแพร่มีร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) เกิดข้ึนมามากมาย โดยเฉพาะบริเวณก าแพงเมืองเก่ามักจะมีสถานที่ ท่องเที่ยวที่ส าคัญในการ

ประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย ซึ่งมีร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) เกิดข้ึนจ านวนมากตามท่ีต้ังอยู่ใน ชุมชน ท าให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้คน

ในชุมชน โดยปกติแล้วผู้คนเหล่าน้ันจะเข้ามาน่ังด่ืมเครื่องด่ืมแล้ว พูดคุยกันก่อนจะแยกย้ายกันไปท าธุระส่วนตัว นับเป็นสถานที่

รวมตัวกันของทุกคน เมื่อนักท่องเท่ียวต่าง ถ่ินเดินทางผ่านไปมาจึงมักจะแวะสถานที่แห่งน้ี เพ่ือทานอาหารหรือด่ืมเครื่ องด่ืม และ

พูดคุยสอบถามกับ คนในชุมชน เมื่อเวลาผ่านไปจวบจนปัจจุบันจากเดิมที่เป็นสถานที่สาธารณะของชุมชน กลายเป็นสถานที่ที่ มี

ความเป็นส่วนตัวมากข้ึน ท าให้ผู้ประกอบการเข้ามามีบทบาทให้การท าธุรกิจ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีแหล่ง ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความ

นิยมก็มักจะมีร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) เปิดตามไปด้วยแต่เน่ืองจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 (Covid-

19) ซึ่งท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวลดลง จึงท าให้กิจการ บางแห่งต้องปิดปรับปรุงลงไปและรอคอยให้สถานการณ์ดีข้ึนจึงจะกลับมาสู่

การเปิดกิจการเป็นปกติ 

2.3 จากการส ารวจร้านกาแฟบ้านเบี้ยว ได้ข้อมูลว่า ด้วยการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ชอบบรรยากาศการถ่ายรูป ชิม

อาหาร ชมวิวทิวทัศน์รอบๆนอก ท าให้รูปแบบร้านอาหารและเครื่องด่ืมหลายประเภทจ านวนมากในปัจจุบันต้องมีการปรับตัวกัน
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อย่างสูงเพ่ือตอบรับกระแสความนิยมของคน ด้วยเหตุจึงมักเห็นร้านอาหารใหม่ ๆ ที่แต่งรูปลักษณ์ภายนอกและภายในให้สวยงาม

ทันสมัยเกิดข้ึนจ านวนมาก หน่ึงในรูปแบบร้านที่เห็นบ่อย คงไม่พ้นไปจาก “ร้านกาแฟ” ที่มักจะมีตกแต่งด้วยบรรยากาศสบาย ๆ 

โทนอบอุ่น หรือบางร้านก็แต่งแบบแหวกแนวเพ่ือดึงดูดและชักชวนผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ลองแวะเข้ามาสักครั้ง ธุรกิจร้าน

กาแฟจึงเกิดข้ึนหลายแห่งในเมืองและชานเมืองจ านวนมาก นอกจากรสชาติและฝีมือในการชงกาแฟของบาริสต้าจะต้องยอดเย่ียม

แล้ว รูปลักษณ์และการตกแต่งร้านจะต้องดูดีเช่นกัน มุมน่ารักต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ส าหรับถ่ายรูปลงสื่อออนไลน์ต่างๆก็ต้องพร้อม 

2.4 จากการส ารวจ ร้าน Ma make café  ได้ข้อมูลว่า ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการตลาดธุรกิจร้านกาแฟหรือร้านเครื่องด่ืม 

(คาเฟ่) เป็นธุรกิจโตต่อเน่ือง เน่ืองจากมีผู้คนสนใจกันมากข้ึน และกลุ่มที่หันมาท าธุรกิจน้ีกลายเป็นกลุ่มคนวัยท างานหรือกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ ที่มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีแนวโน้มเชื่อกันว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เบื่อกับงานประจ าและมีความใฝ่ฝันที่จะมีธุรกิจเล็กๆ 

ตามสไตล์ของแต่ละคนน้ันเป็นหน่ึงในธุรกิจที่ก าลังเป็นที่นิยมส าหรับคนกลุ่มน้ีก็คือ การเปิดร้านอาหารหรือร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีการ

ตกแต่งร้านในแบบฉบับของตัวเอง บนท าเลดีๆ สักแห่ง เช่น ตามสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ โดยบางร้านมีมุมเก๋ๆ เพ่ือการถ่ายภาพ 

และแชร์สู่โซเชียลมีเดียได้อีกด้วย เพ่ือส าหรับการเป็นนายตัวเองในอนาคต 

2.5 จากการส ารวจ ร้านกาแฟซุปไก่ด า ได้ข้อมูลว่า การท าธุรกิจร้านกาแฟหรือร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) น้ันจะต้องดึง

เอกลักษณ์ความเป็นตัวเองข้ึนมา เพ่ือเป็นจุดสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) เพราะจุดมุ่งหมาย

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมาตามเอกลักษณ์เฉพาะของร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) น้ัน ท าให้มองว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างมากต้อง

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพ่ือปรับเข้ากับปัจจุบัน แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด -19 

(Covid-19) ท าให้นักท่องเท่ียวลดลงจ านวนมากจึงต้องมีการปรับตัวไปตามสถานการณ์และสร้างจุดขายเพ่ือความย่ังยืนของร้าน

เครื่องด่ืม (คาเฟ่ )ในอนาคต  

2.6 จากการส ารวจ ร้าน Ho: Bake&Craft Café  ได้ข้อมูลว่า ร้านกาแฟหรือร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่)ในสถานที่แห่งน้ีมี

จุดเด่นในเรื่องสถานที่การท่องเที่ยว คือแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ในสมัยก่อน พร้อมทั้งยัง

แต่งสถานที่บรรยากาศของร้านให้เป็นแนวธรรมชาติอีกด้วยเพ่ือสร้างบรรยากาศให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมด้านนอก ที่ส าคัญยังมี

ขนมหวานพวกเบเกอรี่ให้กินคู่กับเครื่องด่ืมภายในร้าน (คาเฟ่) และยังมีสินค้าที่เป็นของที่ระลึกพิเศษเฉพาะทางร้านอีกด้วยน้ันเอง 

โดยรวมแล้วเป็นจุดที่ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาใช้บริการสถานที่แห่งน้ี    

2.7 จากการส ารวจ ร้านเลอกองเก่า cafe' de phraeris ได้ข้อมูลว่า เอกลักษณ์ความเป็นตัวเองจากทางร้านคือ ขนม

ปังครัวซองที่กินคู่กับเครื่องด่ืมต่างๆภายในร้าน เพ่ือเป็นจุดสนใจและรสชาติที่น่าดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาใช้บริการร้านเครื่องด่ื ม 

(คาเฟ่) แห่งน้ี เพราะจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมาตามเอกลักษณ์เฉพาะของร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) น้ัน  

2.8 จากการส ารวจ ร้าน JeBar Coffee & Pastry ได้ข้อมูลว่า การท าธุรกิจร้านกาแฟหรือร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) น้ันมี

ความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเพราะต่างกันแค่ชื่อของร้านที่ใช้เรียกในแต่ละสถานที่ แต่เมนูเด็ดประจ าร้านน้ีข้ึนชื่อว่าเป็นกาแฟ

แห่งราชาท่ีนักท่องเท่ียววัยท างานถึงกับขาดไม่ได้เลยทีเดียว และยังมีเมนูฟิวชั่นที่เกิดจากไอเดียสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการร้าน

เอง บอกได้เลยว่าต้องเชิญชวนนักท่องเท่ียวไปหลงสเน่ห์กับเมนูแต่ละร้านแห่งน้ี  
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สรุป 
ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษา/ปวช. มีสถานภาพโสด มีรายได้ไม่เกิน 5 ,000 บาท มีเหตุผลเลือกใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) คือรสชาติของ
ผลิตภัณฑ์ มีการใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการร้านค้าเครื่องด่ืม (คาเฟ่) 
ระหว่าง 80-160 บาท มีช่วงเวลาท่ีใช้บริการที่ช่วงเวลา 12.01-14.00 น. มีระยะเวลาท่ีใช้บริการมีระยะเวลา 30 นาที-1 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง มีใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) กับเพ่ือน มีประเภทของเครื่องด่ืมที่นิยมบริโภคมากที่สุดในร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) คือ กาแฟ
แบบร้อน/เย็น โดยพฤติกรรมการท่องเที่ยวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมืองเก่า จังหวัดแพร่  และพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในย่านก าแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา 

  ร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) เป็นร้านเครื่องด่ืมที่มีความหลากหลายมากในแต่ละร้าน จึงเป็นอีกจุดหน่ึงส าหรับการท่องเท่ียวที่จะ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเท่ียวบริเวณรอบก าแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ เหมาะส าหรับนักท่องเท่ียวในยุคน้ีที่จะมาผ่อนคลายตามร้าน
เครื่องด่ืม (คาเฟ่) และด้วยเน่ืองจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 (COVID19) ท าให้
ร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) เสียหายไปอย่างมาก แต่ก็ยังมีนักท่องเท่ียวที่สนใจจะไปใช้บริการร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) อยู่ระยะหน่ึงอย่างไม่
ขาดสายเพราะว่าส่วนใหญ่จะด่ืมเครื่องด่ืมเป็นในระหว่างการท างานเป็นปกติ ท าให้การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวควรใช้
เอกลักษณ์ของแต่ละร้านดังกล่าวร่วมกับการประชาสัมพันธ์กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยอย่างต่อเน่ือง 

ช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมส าหรับการเข้าร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) คือ ช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป เน่ืองจากการท างาน
ต้ังแต่เช้าจนถึงเย็นร่างกายจะอ่อนล้าท าให้การท างานล่าช้า จึงต้องมีพลังงานมาเติมเต็มส าหรับการท างานในระหว่างวัน ส่งผลให้
ธุรกิจร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) จึงเป็นส่วนหน่ึงของการท างานด้วยเช่นกันซึ่งผู้ประกอบการจึงควรมีพ้ืนที่ในการรองรับกลุ่มคนท างาน
ทั้งสถานที่น่ังพูดคุย ประชุม รวมทั้งการให้บริการที่รวดเร็วจึงจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจและการกลับมาเที่ยวซ ้า 

การจัดการการท่องเท่ียวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) แนะน าให้แต่ละร้านสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นเพ่ิมเติมข้ึนมามากข้ึนเพ่ือ
ดึงดูดและสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเท่ียวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) คาดว่าในอนาคตอาจจะสร้างเป็นทัวร์ร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) 
รอบก าแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ จะมีการท าทัวร์ร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ในจังหวัดแพร่ข้ึนว่า เน่ืองจากว่าร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ใ น
จังหวัดแพร่มีจ านวนหลากหลายร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) จึงเหมาะที่จะท าทัวร์ร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) แล้วยกเอกลักษณ์ของแต่ละร้าน
ให้นักท่องเท่ียวได้เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึง   

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งถัดไป 

 การวิจัยในครั้งต่อไปแนะน าอยากให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้านค้าเครื่องด่ืม (คาเฟ่) รอบนอกก าแพงเมืองจังหวัดแพร่  

และควรจะมีการต่อยอดงานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดแพร่ 
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 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์และเสนอให้ท าเป็นวีดีแนะน าร้านค้าเครื่องด่ืม (คาเฟ่) แต่ละร้านใน

จังหวัดแพร่ เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวร้านเครื่องด่ืม (คาเฟ่) ให้ได้มากกว่าน้ี หรือเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่

จะช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นหลังมาศึกษาหาข้อมูลจากงานวิจัยน้ี 
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มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทย 
The measures for investigating and controlling Thai police’s ethical behaviors 

 
ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล 1 

 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมและมาตรการในการตรวจสอบและ
ควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทย ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย 40 คน ได้แก่ ต ารวจ ผู้บังคับบัญชา และผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา จ านวน 6 หัวข้อ ค่าความสอดคล้องของ
ข้อความกับประเด็นที่ศึกษาทุกข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษาพบว่า (1) พฤติกรรม
จริยธรรมของต ารวจไทยส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม และมีบางส่วนละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมเรื่อง “ทุจริต” 
“มุ่งประโยชน์ส่วนตน” “เลือกปฏิบัติ” (2) การตรวจสอบและควบคุมภายในเป็นสิ่งส าคัญ แต่ควรให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมใน
การสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียน (3) มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมภายในและภายนอกหน่วยงานมี 4 
มาตรการ ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ควรปรับปรุง
มาตรการด้านกฎหมาย โดยการรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในประมวลจริยธรรม และน าไปใช้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ควรใช้
มาตรการด้านการบริหาร ในการคัดเลือกบุคคลที่มีจริยธรรมเข้าท างาน ลงโทษผู้ละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างจริงจังและ
รวดเร็ว ผู้บังคับบัญชาควรได้รับโทษ หากไม่ด าเนินการกับผู้ละเมิด ควรพัฒนามาตรการด้านการศึกษาอบรม ให้มีมาตรฐานระดับ
สากล และควรใช้ประโยชน์จากมาตรการด้านสังคม ให้มีการตรวจสอบและควบคุมจากหน่วยงานภายนอก และปรับระบบการ
ร้องเรียนต ารวจ โดยลดข้ันตอน และให้ผู้ร้องเรียนเข้าถึงได้สะดวก  
 
ค าส าคัญ: การตรวจสอบและควบคุม พฤติกรรมจริยธรรม ต ารวจไทย 
 
Abstract  

The objective of this qualitative research was to study for Thai police’s ethical behaviors and the 
regulations for investigating and controlling of Thai police’s ethical behaviors. The research informants 
consisted of 40 subjects, including 28 police, 3 supervisors, and 9 experts, that were purposively selected. The 
research instruments were a semi-structured interview and the supervisors’ opinion evaluation form with 6 
topics, that had indices of all item-objective congruence with 1.00. The content analysis approach was used 
for data analysis. The results were as follows: (1) The ethical behaviors of most Thai Police were in 
accordance with the ethical standard aspects. The minority had violated the ethical standards in 
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“corruption”, “self-interests”, “discrimination”. (2) The internal affairs and control were very important; 
however, should support the outside parties to participate legally in the complaint investigation. (3) There 
were four regulations for the internal and external investigation and control of ethical behaviors. Some results 
showed the congruence between interview data and supervisors’ opinions. First, legal regulations should be 
improved by aggregating all relevant laws into a code of ethics and used it more efficiently. Second, 
administrative regulations should be used for the ethical personnel selection for the service, violators of the 
ethical standards should be punished vigorously and more quickly, and the supervisors should be punished if 
they had no action with the ethical violators. Third, educational and training regulations should be developed 
as international standards. Finally, social regulations should contribute to investigation and control with 
external agencies and the complaint system should be adjusted by reducing the process which the 
complainants can assess easily. 

 
Keywords: investigation and control, ethical behaviors, Thai Police 
 
บทน า 

ต ารวจ เป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรม ก าลังถูกมองว่าเป็นผู้ละเมิดกฎหมาย ค้ายาเสพติด ทุจริตประพฤติมิชอบ 
แสวงหาผลประโยชน์ เลือกปฏิบัติ ใช้ก าลังและอ านาจเกินกว่าเหตุ ท าร้ายประชาชน สอดคล้องกับข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2558 - 2562 ที่พบข้อร้องเรียนต ารวจ เช่น ด าเนินคดีโดยไม่เป็นธรรม ซ้อม
ทรมานเพ่ือให้รับสารภาพ พนักงานสอบสวนไม่เร่งรัดด าเนินคดี กลั่นแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญา และเรียกรับเงิน ต ารวจชุดจับกุม
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นต้น (National Human Rights Commission of Thailand, 2020) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 83.95 คะแนน อยู่ในระดับ B ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ ถึงแม้ว่าในปี พ.ศ. 2564 จะผ่านเกณฑ์ 
อยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 86.96 คะแนน ซึ่งเพ่ิมข้ึนเพียง 3.01 คะแนนเท่าน้ัน และยังน้อยกว่าคะแนนในปี พ.ศ. 2562 ที่ได้ 
87.39 คะแนน  (Office of the National Anti-Corruption Commission, 2021) ปัจจุบันประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาใน
องค์กรต ารวจ เพราะต ารวจมีปัญหาจริยธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยในโครงการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จริยธรรมต ารวจ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Bankoson, et. al., 2018) ซึ่งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรม
ในวิชาชีพต ารวจ จ านวน 15 ข้อ สรุปเป็น 4 แนวทางหรือมาตรการ ดังน้ี ก. มาตรการด้านกฎหมาย ได้แก่ (1) การใช้มาตรการ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรการลงโทษควบคู่กัน (2) การค านึงถึงศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข. มาตรการด้านการบริหาร ได้แก่ (1) การขับเคลื่อนนโยบายต ารวจเข้มแข็ง   
(2) การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน (3) การพิจารณาบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการหรือเลื่อนต าแหน่งของข้าราชการ
ต ารวจ ลูกจ้างหรือพนักงานราชการ โดยยึดถือแบบทดสอบมาตรฐานจริยธรรมต ารวจและตรรกวิทยา (4) การพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ ร้อยละ 50 ในการจัดท าบัญชีล าดับอาวุโสของข้าราชการต ารวจ (5) การปรับยศ อัตราเงินเดือน และเงินเพ่ิมพิเศษให้
เทียบเท่ากับกองทัพ (6) การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมต ารวจ โดยการสอดแทรกมาตรฐานจริยธรรมสากล ค. มาตรการด้านการศึกษา
อบรม ได้แก่ (1) การฝึกอบรมทักษะการควบคุมตนเอง เพ่ือสร้างความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ (2) การ
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ฝึกอบรมทักษะการตัดสินใจ เพ่ือแก้ปัญหาอันเกิดจากการกระท าความผิดต่อองค์กรต ารวจ ความผิดต่อวิชาชีพต ารวจ และการใช้
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ (3) การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรต ารวจ (4) การจัดการศึกษาและอบรมให้
ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบพฤติกรรมเบี่ยงเบนของต ารวจ และ ง. มาตรการด้านสังคม ได้แก่ (1) การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้กระท าความผิด ผู้เสียหายและผู้เก่ียวข้อง (2) การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างต ารวจและประชาชน รวมทั้งส่วน
ราชการอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มูลนิธิ สถานประกอบการ และสื่อมวลชน (3) การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม
นันทนาการ และกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวข้างต้น เป็นผลการศึกษาท่ีได้ข้อเสนอแนะจากต ารวจฝ่าย
เดียว หากมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทย มาจากความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของ
ต ารวจร่วมด้วย จะท าให้มาตรการเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

พฤติกรรมจริยธรรม มาจากหลักการพ้ืนฐานทางจริยธรรม 3 ประการ (Pagon, 2000) ได้แก่ การค านึงถึงประโยชน์ที่
ได้รับ โดยไม่ท าอันตราย การป้องกันหรือปกป้องจากอันตราย และการจัดสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นสุ ขแก่ผู้อื่น ด้วยการเคารพ
ผู้อื่น โดยค านึงถึงความยุติธรรม นอกจากน้ียังมีแนวคิด ทฤษฎีทางจริยธรรมที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีจริยศาสตร์ประยุกต์ ท าให้ต ารวจแสดงออกทางจริยธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจั ย
ภายในตามทัศนคติ และความเชื่อของแต่ละบุคคล ส าหรับปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เช่น ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ การศึกษาและการฝึกอบรมจริยธรรมต ารวจ วัฒนธรรมต ารวจและวัฒนธรรมย่อย 
วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กร ผู้บริหารที่เป็นผู้น าทางจริยธรรม และปทัสถานทางสังคม เป็นต้น ดังน้ันการ
ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาให้ต ารวจมีพฤติกรรมจริยธรรม จ าเป็นจะต้องค านึงถึงปัจจัยเหล่าน้ีร่วมด้วย 

การตรวจสอบจริยธรรมต ารวจ หรือการก ากับดูแลต ารวจ  มี 3 รูปแบบ (Prenzler & Ronken, 2001)  ได้แก่ (1) 
รูปแบบกิจการภายใน  (internal affairs model) (2) รูปแบบการทบทวนโดยพลเรือน  (civilian review model) และ (3) 
รูปแบบการควบคุมโดยพลเรือน (civilian control model) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่นักการศึกษาบางท่าน เน้นว่า
รูปแบบกิจการภายใน เป็นกลไกภายในที่ส าคัญส าหรับความส านึกรับผิดชอบของต ารวจ แต่นักการศึกษาท่านอื่น ๆ เน้นกลไกการ
ก ากับดูแลจากภายนอก โดยพัฒนาจากข้อบกพร่องของรูปแบบกิจการภายใน อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะยอมรับรูปแบบกิจการภายใน 
และยอมรับจุดอ่อนของรูปแบบน้ีด้วย แต่ได้มีการน าเสนอรูปแบบที่ 4 ของความส านึกรับผิดชอบของต ารวจ คือ รูปแบบผสม 
(hybrid model) ซึ่งเป็นรูปแบบของการประนีประนอม  

กลไกการก ากับดูแลหน่วยงานยุติธรรมทางอาญา ประกอบด้วยอย่างน้อย 6 เสาหลัก (Organisation for Economic 
Co-operation and Development, 2007; United States Institute of Peace, 2011) ไ ด้ แ ก่  (1) ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน 
(internal control) (2) การควบคุมทางการบริหาร (executive control) (3) การก ากับดูแลโดยรัฐสภา (Parliamentary 
oversight)       (4) การพิจารณาคดี (Judicial review) (5) การก ากับดูแลโดยองค์กรอิสระ (independent bodies) และ (6) 
การก ากับดูแลโดยสังคมพลเรือน (Civil society oversight)  

การควบคุมจริยธรรมต ารวจ 
การควบคุม หมายถึง การท าให้มั่นใจว่าหน่วยงานต ารวจได้ด าเนินการตามท่ีต้ังใจไว้ (Aepli, 2019) การควบคุมมีหลาย

ประเภทข้ึนกับเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย 

1. การแบ่งตามขอบเขตของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น  
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   1.1 การควบคุมภายใน หมายถึง ระบบการจัดการของต ารวจที่ครอบคลุมทุกด้าน และด าเนินการภายในหน่วยงาน

ต ารวจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น การควบคุมทางปกครอง การเข้าถึงและการควบคุมทางกายภาพ การควบคุมการปฏิบัติการ การ

ควบคุมเชิงป้องกันและสืบสวน และการควบคุมเชิงตรวจจับ  

   1.2 การควบคุมภายนอก หมายถึง มาตรการควบคุมด าเนินการโดยหน่วยงานภายนอกหน่วยงานองค์กรต ารวจ ซึ่ง

ระบบการควบคุม ท าให้เกิดความมั่นใจว่า การด าเนินการภายในหน่วยงานต ารวจ และมาตรการควบคุมโดยหน่วยงานภายนอก

ของต ารวจ มีความเชื่อมโยงกัน  

2. การแบ่งตามระดับการควบคุม มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกระบวนการ และระดับสถาบัน/ องค์กร  

3. การแบ่งตามพลังการบีบคั้น มี 2 มิติ ได้แก่ (Romzek & Dubnick, 1987; Samakeetham, 2016) ระดับของการ

ควบคุม (the degree of control) คือ การพิจารณาว่า การควบคุมน้ัน กระท าอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นมากน้อยเพียงใด และ

แหล่งที่มาของการควบคุม (the sources of control) การควบคุมน้ัน อาจมาจากภายในที่เป็นทางการ เช่น ระเบียบข้อบังคับ 

หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือไม่เป็นทางการ เช่น การเสริมแรงทางบวก/ลบจากเพ่ือนร่วมงาน หรือการควบคุมจากภายนอกท่ี

เป็นทางการ เช่น การตรวจสอบคุณภาพจากองค์การภายนอก หรือไม่เป็นทางการ เช่น การล๊อบบี้ หรือการเจรจานอกรอบกับ

ตัวแทนของผู้ใช้บริการ เป็นต้น ท้ังสองมิติน้ี รวมกันเป็นความส านึกรับผิดชอบ ซึ่งจะเกิดข้ึนได้และมีการด าเนินการอย่างจริงจัง ก็

ต่อเมื่อสมาชิกขององค์การได้รับการถ่ายทอดโดยผ่านการอบรม (training) รวมทั้งยังจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเสริมแรง 

(reinforcements) บางอย่าง ท้ังการเสริมแรงทางบวก (อาทิ การให้รางวัลต่าง ๆ) และการเสริมแรงทางลบ (การลงโทษในกรณีที่

ท าผิด) รวมทั้งมีระบบของการถ่วงดุลอ านาจและการตรวจสอบ หากสังคมขาดการถ่วงดุลอ านาจและการตรวจสอบ ก็จะท าให้ผู้ที่

ขาดความส านึกรับผิดชอบไม่ถูกลงโทษ หรือผู้มีความส านึกรับผิดชอบสูงกลับไม่ได้รับรางวัล ก็จะกลายเป็นแบบอย่างที่คนอื่นจะ

น าไปเลียนแบบ จนกระทั่งส่งผลให้สมาชิกขององค์การขาดความส านึกรับผิดชอบกันอย่างกว้างขวางมากข้ึนได้ 

มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจ แบ่งออกเป็น 4 มาตรการที่ส าคัญ ดังน้ี  
1. มาตรการด้านกฎหมาย กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ และพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

   มาตรการด้านกฎหมายส าหรับต ารวจไทย ได้มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และการใช้ชีวิต หรือใช้ในการครองตน ครองคน และครองงานได้เป็นอย่างดี แต่ปัญหาอยู่ที่จิตส านึกของแต่ละบุคคลในการเห็น
ความส าคัญและปฏิบัติตาม ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เน่ืองจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากการอบรมเลี้ยงดูใน
ครอบครัว สถานศึกษา และสถานที่ท างานแตกต่างกัน ดังน้ันมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดไว้อาจไม่เพียงพอต่อความส านึก
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจไทยบางคน จึงจ าเป็นจะต้องมีมาตรการด้านอื่น ๆ มาใช้อีกด้วย  

2. มาตรการด้านการบริหาร ตามทฤษฎีการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่  
   2.1 ทฤษฎีองค์การของ Max Weber (Bangmo, 2011) กล่าวถึงทฤษฎีระบบราชการ (bureaucratic model) ซึ่ง 

Weber เห็นว่าเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีข้อดีหลายประการ คือ มีการแบ่งงานกันท าเฉพาะอย่าง ก าหนดโครงสร้าง
ที่แน่นอน มีสายการบังคับบัญชา สามารถคาดการณ์ได้ และมีความมั่นคง อย่างไรก็ดี ระบบราชการถูกวิจารณ์ว่ามองเห็นมนุษย์
เป็นเครื่องจักร ต้องปฏิบัติตามความต้องการของสังคมหรือองค์การ ในทัศนะของคนสมัยปัจจุบันมองเห็นองค์การแบบราชการว่า
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เป็นองค์การขนาดใหญ่ที่มีผลเสีย เช่น ความล่าช้า (red tape) การเล่นพวกเล่นพ้องหรือระบบอุปถัมภ์ (patronage system)   
เป็นต้น ทั้ง ๆ ท่ีหลักการส าคัญขององค์การแบบราชการไทย พยายามขจัดเรื่องส่วนตัวออกไปให้มากท่ีสุด  

   2.2 ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Napathon, 2019) เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล มี 2 รูปแบบ คือ การสร้างแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูง เน้นการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน และการสร้างแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจขององค์การ เป็นต้น  

   2.3 ทฤษฎีทรัพยากรขององค์การ ของ Jay Barney (Napathon, 2019) ซึ่งกล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่
มีส่วนส าคัญในการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างย่ังยืนให้กับองค์กร เพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวองค์การ เป็นของหายาก 
และไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนกันได้ เป็นต้น  

3. มาตรการด้านการศึกษาอบรม การศึกษาอบรมในหลักสูตรปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี ส าหรับต ารวจไทยได้แก่  
(1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการต ารวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ และ    
(2) หลักสูตรส าหรับนายต ารวจสัญญาบัตรของวิทยาลัยการต ารวจ กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถึงแม้ว่าการ
เรียนการสอน การฝึกอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีจะส าคัญ และควรได้รับการส่งเสริมเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา และเข้าสู่วิชาชีพต ารวจอย่างแท้จริง แต่ต ารวจมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมคุณธรรมในการแสด งพฤติกรรม
จริยธรรมของต ารวจ ในการท างานเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อย และบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน การท างานในองค์กรต ารวจ 
การท างานในระบบยุติธรรมทางอาญา และการใช้ชีวิตส่วนตัว ด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการแรก ปัจจุบันประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจต ารวจ และประการที่สอง การเรียนการสอนเก่ียวกับจริยธรรมในสถาบันการศึกษาของต ารวจ ท่ีส่วนใหญ่สอน
ในรูปแบบการบรรยาย ก่อนการเข้าปฏิบัติงานจริงน้ัน พบว่าไม่เพียงพอ เพราะไม่ได้รับการฝึกจากประสบการณ์จริง และไม่เคย
เผชิญหน้ากับความกลัวจากการท างานที่ผิดพลาด หรือสูญเสียการควบคุมอารมณ์ต่อผู้บังคับบัญชาในงานต ารวจ เมื่อเวลาผ่านไป 
ต ารวจจะลืมในสิ่งที่เคยเรียนรู้และฝึกมา ซึ่งหน่วยงานของต ารวจควรจัดการฝึกอบรม ( refresher training) และให้ต ารวจผู้มี
ประสบการณ์สามารถแบ่งปันกรณีศึกษาจริงด้วยการให้ตัวอย่างและสถานการณ์จ าลองที่เคยประสบมา (Mibeck, 2003)  

4. มาตรการด้านสังคม ได้แก่ (Aepli, 2019) หน่วยงานก ากับดูแลที่เชี่ยวชาญและต่อต้านการทุจริต องค์กรประชาสังคม
และสื่อมวลชน ถึงแม้องค์กรประชาสังคมและสื่อมวลชน จะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือเข้าไม่ถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยสะดวก แต่
ปัจจุบันองค์กรประชาสังคมและสื่อมวลชนมีความเข้มแข็งมากข้ึน และมีความรวดเร็วในการกระจายข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างไม่มีจริยธรรมของต ารวจและองค์กรภาครัฐได้เป็นอย่างดี  

มาตรการทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรการที่มีอยู่แล้ว แต่อาจไม่เพียงพอส าหรับต ารวจบางคนในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีจริยธรรม และควรปรับปรุงมาตรการเหล่าน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตัวต ารวจ องค์การต ารวจ และประชาชนต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดหวังจากการศึกษาน้ี ได้แก่ ประโยชน์ในเชิงวิชาการ : ได้องค์ความรู้เก่ียวกับมาตรการในการตรวจสอบ
และควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทย ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ: ได้แนวทางพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรม
จริยธรรมของต ารวจไทย และประโยชน์เชิงนโยบาย : ได้แนวทางในการก าหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรม
จริยธรรมของต ารวจไทยตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของต ารวจ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมและมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทย  
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ขั้นตอนการวิจัย 
การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทยในปัจจุบัน 

และมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจ และตรวจสอบความสอดคล้องของความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาชองต ารวจในมาตรการที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย จ านวน 40 คน คัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 
การสัมภาษณ์ ได้แก่ ต ารวจผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม สืบสวนและสอบสวน ยศร้อยต ารวจ

โทถึงพลต ารวจตรี จากกองบัญชาการต ารวจนครบาลและกองบัญชาการต ารวจภูธร ภาค 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 จ านวน 28 นาย 
และผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 9 ท่าน ได้แก่ ทนายความ 2 ท่าน พนักงานอัยการ 2 ท่าน ผู้พิพากษา 3 ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 1 ท่าน  

การประมินมาตรการ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 3 ท่าน คือ รองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาติ 

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา พิจารณาความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับประเด็นที่ศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิในกระบวนการยุติธรรม 3 ท่าน ทุกข้อมีค่า 1.00  

โครงการวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
กระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “การตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ต ารวจไทย” และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมและวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลต ารวจ ตามเอกสารรับรอง
โครงการวิจัย เลขที่ จว. 123/2564 วันที่รับรอง 28 กันยายน 2564  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผู้วิจัยขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์โดยโทรศัพท์สอบถามล่วงหน้า เมื่อยินดีให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยส่งประเด็นค าถามการ

สัมภาษณ์ล่วงหน้า และนัดหมายวัน เวลาที่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งระบุสถานที่ในการสัมภาษณ์หรือให้สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงต่อคน 

2. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา ได้แก่ รองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาติ  

3. ผู้วิจัยน าแบบประเมินส่งให้ผู้ประสานงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการจัดส่งเอกสารแก่ผู้บังคับบัญชา 
4. ผู้วิจัยรับเอกสารคืน หลังจากน าส่งเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชา วิเคราะห์ความ

คิดเห็นที่มีความสอดคล้องกัน โดยค าตอบเห็นด้วยให้ 1 คะแนน ไม่แน่ใจ ให้ 0 คะแนน และ ไม่เห็นด้วย ให้ -1 คะแนน เกณฑ์การ
พิจารณาความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.5 คะแนนข้ึนไป (Rovinelli, 1976) 
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ผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทย  

    จากการสัมภาษณ์ต ารวจ 28 นาย และผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 ท่าน พบว่า พฤติกรรมจริยธรรมของ
ต ารวจส่วนใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังตัวอย่างข้อความต่อไปน้ี 

“ต ารวจ ปฏิบัติหน้าท่ีในภาพรวมได้ดีแล้วในระดับหน่ึง” (P1) 

“อยู่ในเกณฑ์ดีมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างดีทั้งในงานปราบปราม สืบสวนและสอบสวน” (P5) 
“ยังถือว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมจริยธรรมที่ดี สามารถช่วยให้สังคมอยู่อย่างปกติสุข ประชาชนยอมรับได้…” 

(P6) 

“มีคุณธรรม ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างเครง่ครัด” (P7) 

“มีความเสียสละในการท างาน อดทน ในการช่วยเหลือประชาชน หรือระงับเหตุ ท าหน้าท่ีของตนได้ดี มี

จริยธรรมอยู่ในจิตใจและน ามาใช้ในหน้าท่ีของตน” (P9) 

“ในปัจจุบันน้ีข้าราชการต ารวจได้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประมวลจริยธรรมต ารวจ พ.ศ. 2564” (P10) 

“มีจริยธรรมดีพอสมควร” (P12) 

“มีหลายกลุ่มหลายพวก ไม่มีใครดี 100 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ดี 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะดี…” (P14) 

“ส่วนใหญ่แล้วจะประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นอย่างดี ใส่ใจใน

การบริการประชาชน…” (P15) 

“เป็นผู้ท างานด้วยความเสียสละ มุ่งหวังความสงบสุขของสังคมด้วยความวิริยะ อุตสาหะ” (P23) 
“ทางด้านการสอบสวน มีความเห็นว่าในมุมมองของทนายน้ัน มีความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม เมื่อมีทนาย

เข้าร่วมการรับฟังการสอบสวนของผู้ต้องหา” (L1) 

“ในภาพรวมเห็นว่า บุคลากรในองค์กรต ารวจส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และทักษะที่

น ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความอดทนทุ่มเทในการปฏิบัติงานจนเกิดผล

งานเป็นที่ประจักษ์ในหลายกรณี ท าให้เกิดความสงบสุขและอ านวยความสุขให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี” (J2) 

“ในการปฏิบัติงานของต ารวจที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ท างานโดยยึดกฎหมาย
เป็นหลัก แต่ก็ใช้หลักรัฐศาสตร์ผสมผสานในการจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนไปด้วย โดยมุ่งหวังให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน
สังคมและประชาชนได้รับความยุติธรรมเป็นส าคัญ ต ารวจส่วนใหญ่มีพฤติกรรมจริยธรรมที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของศีลธรรมจริยธรรมอยู่แล้ว …” (F1) 

 ส าหรับพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจที่ไม่ดี ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นดังตัวอย่างข้อความต่อไปน้ี 
เรื่อง “ทุจริต” 

“อยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองหรือคนรวย...และเอ้ือประโยชน์กับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย” (P8) 

“ทางด้านสืบสวน มีความเห็นว่า ในการแสวงหาข้อเท็จจริงในการสืบสวนต ารวจยังมีพฤติกรรมประพฤติตนไม่

เหมาะสม (กรณีรายบุคคล) โดยมีการซ้อมผู้ต้องหา ยึดของกลางบางส่วนไปเป็นของตน เพ่ือให้ผู้ต้องหารับโทษน้อยลง 

โดยต ารวจบางบุคคลไม่ได้ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้ได้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน...” (L1) 
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“มีการทุจริตในหน้าท่ี ล่วงละเมิดจริยธรรม ...” (J1) 

“...ส่วนน้อยที่ยังอาศัยอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายที่มีอยู่ไปประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จน
สื่อมวลชนน ามาลงเป็นข่าว ส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงลบกบัส านักงานต ารวจแห่งชาติ และพฤติกรรมจริยธรรมที่ไมดี่ต่อ
ต ารวจเองด้วย” (F2) 

 เรื่อง “มุ่งประโยชน์ส่วนตน”  
“...จะมีเพียงส่วนน้อยที่ใช้อ านาจหน้าท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน และประพฤติปฏิบัติตน ท าให้เสื่อม

เสียหน่วยงาน” (P15) 
“ยังคงได้รับฟังและทราบข่าวสารอยู่เนือง ๆ ว่า ต ารวจบางคนหรือบางกลุ่มได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีการ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดหรือมีอิทธิพลในทางไม่ดี การวางตัวไม่เป็นกลาง

ในฐานะผู้รักษากฎหมาย เป็นต้น” (L3) 

“... มุ่งประโยชน์ส่วนตนท าให้ภาพพจน์ขององค์กรเสียหาย ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ... 

(J1) 

“ท าให้เจ้าพนักงานต ารวจบางคนซึ่งเป็นส่วนน้อยขาดจริยธรรมในการด ารงตนให้สมกับอาชีพต ารวจโดยไม่

กระท าการตามหน้าท่ี โดยเห็นแก่พวกพ้องและไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ในบางกรณีมีการกระท าเกินเลยถึงขนาดฝ่า

ฝืนต่อกฎหมาย โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบรับมาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน แต่อาจมีบางกรณีที่ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้

เต็มความสามารถเน่ืองจากการไม่มีเวลา ขาดบุคลากร หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การก าหนดตัวบุคคลที่ไม่

เหมาะสมกับหน้าที่ ส่งผลให้การท างานของต ารวจในกระบวนการยุติธรรมขาดความสมบูรณ์และไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอเน่ืองจากตัวบุคลากรเองและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่ขาดความเหมาะสม” (J2) 

“บางกลุ่มยังไม่ตรงตามระเบียบหรือที่กฎหมายให้อ านาจ อาศัยช่องว่างของระเบียบหรือกฎหมายหาโอกาสใน

การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย” (A2) 

“ยังมีปัจจัยภายนอกที่มักเข้าแทรกแซงการท าหน้าที่ของต ารวจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์บางอย่าง และ
หลายกรณีมักมีการเสนอผลประโยชน์เพ่ือแลกกับการที่ให้ต ารวจกระท าการบางอย่าง หรือไม่กระท าการบางอย่างใน
ลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อจริยธรรม รวมถึงเป็นการละเมิดต่อระเบียบกฎหมายด้วย ดังจะเห็นได้จากมีข้อร้องเรียนและ
การฟ้องร้องด าเนินคดีต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจในสายงานน้ีมีอยู่จ านวนไม่น้อยในองค์กร/หน่วยตรวจสอบ และที่ผ่านมามักมี
การเรียกร้องจากภาคส่วนต่าง ๆ และจากประชาชนให้มีการปฏิรูปองค์กรต ารวจตลอดเรื่อยมาในทุกยุคสมัย แต่ก็ดู
เหมือนจะยังไม่เป็นที่พึงพอใจของสังคมเท่าท่ีควร” (F1) 

 เรื่อง “เลือกปฏิบัติ”  
“ปฏิบัติหน้าท่ีในภาพรวมได้ดีแล้วในระดับหน่ึง แต่สิ่งที่ควรแก้ไข คือ ลดความหย่ิงลงอีกนิดและเห็นอกเห็นใจ

ต่อผู้ด้อยโอกาส และถูกรังแก (ไม่เลือกปฏิบัติ)” (P1) 
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2. มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทย 
    ผลการศึกษาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 3 

ท่าน ได้แก่ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาติ เก่ียวกับมาตรการในการ

ตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทยที่ผู้ให้ข้อมูลการวิจัยน าเสนอไว้จากการสัมภาษณ์ โดยมีค่า Item-

Objective Congruence (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของต ารวจ เกี่ยวกับมาตรการในการตรวจสอบและควบคุม

พฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทยที่ผู้ให้ข้อมูลน าเสนอไว้  

 

รายการ IOC 

1. การตรวจสอบและควบคุมภายใน  
   1.1 สายการบังคับบัญชาในแต่ละระดับ โดยผู้บังคับบญัชาของหน่วยงาน 1 

   1.2 บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม เช่น ประชาชน อดีตต ารวจ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 1 

2. การตรวจสอบและควบคุมภายนอก  
    2.1 รูปแบบเดิม  

         2.1.1 องค์กรอิสระ: ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

1 

         2.1.2 พนักงานอัยการ ตุลาการ 1 

         2.1.3 องค์กรของหน่วยงานรัฐ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 1 
    2.2 รูปแบบใหม่  

         2.2.1 หน้าท่ีและอ านาจ  

                 ก. ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชน องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ 1 
                 ข. ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจเฉพาะเรื่องตามท่ีกฎหมายก าหนด 1 

         2.2.2 องค์ประกอบ   

                 ก. ประชาชนมีส่วนร่วม 1 
                 ข. หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ต ารวจมีส่วนร่วม 1 

         2.2.3 ความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง  

                 ไม่ข้ึนตรงต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ 0.67 
         2.2.4 ระบบการค้นหาความจริงที่มีประสิทธิภาพ   

                กฎหมายให้อ านาจในการสืบสวนสอบสวนเท่าน้ัน 1 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  

 

รายการ IOC 
มาตรการในการตรวจสอบและควบคุม  

ด้านกฎหมาย  

1. การป้องกัน/ ควบคุม  
   พฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และตามกฎหมายอื่น 1 

2. การทบทวน/ แก้ไข  

    2.1 ทบทวนแก้ไขกฎหมาย: เพ่ิมองค์ประกอบในประมวลจริยธรรมข้าราชการต ารวจ ในเรื่องบทลงโทษเมื่อ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม การรายงานความประพฤติของตน และผู้ประพฤติตนไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส การเปิดโอกาสใหร้้องทุกข์ ร้องเรียนต ารวจ (อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน) 

1 

    2.2 ผู้มีอ านาจในการทบทวนผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลการด าเนินการทางวินัยต ารวจที่ถูก
ร้องเรียนของผู้บังคับบัญชา: ส านักงานจเรต ารวจ (เดิม) 

1 

ด้านการบริหาร  

1 การคัดเลือกก่อนเข้ารับราชการ  

    การวัดคุณธรรมจริยธรรม  1 
2. การส่งเสริม สนับสนุน  

   2.1 ผู้บังคับบัญชา มีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประมวล
จริยธรรมข้าราชการต ารวจอย่างเคร่งครัด  

1 

   2.2 ผู้บังคับบัญชา กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน าจริยธรรมมาปฏิบัติซ ้า ๆ ในการท างาน จนกลายเป็น
บุคลิกภาพของต ารวจเชิงคุณธรรม 

1 

   2.3 ผู้บังคับบัญชา สนับสนุนสวัสดิการ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ในการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 1 
    2.4 ผู้บังคับบัญชาระดับสงูและทุกระดับ ส่งเสริมคนดี มียศต าแหน่ง โดยไม่ใช้เงินซื้อยศต าแหน่งใด ๆ ไม่รับ
เงินใด ๆ ที่มิใช่เงินตามระบบกฎหมาย 

1 

    2.5 ผู้บังคับบัญชา ปลูกฝงัจิตใต้ส านึกของผู้ใต้บังคับบญัชา ให้ปฏิบัติงานตามแบบแผนที่ก าหนด สร้างความ
รัก ความศรัทธา และความพึงพอใจแก่ประชาชน 

1 

    2.6 หน่วยงานภาครัฐร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝงัให้ทั้งข้าราชการต ารวจและเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีจริยธรรมอันดี และมี
จิตสาธารณะ  

1 

    2.7 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่งเสริมการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร โดยเน้นการร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติกับหน่วยงานภาครัฐให้มคีวามเหนียวแน่นในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

1 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  

 

รายการ IOC 
    2.8 กองบัญชาการศึกษา ก าหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
ข้าราชการต ารวจที่ประพฤติดีเย่ียมตามจริยธรรม จรรยาบรรณต ารวจ โดยยึดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการต ารวจครบทุกประเด็น 

1 

3. การก ากับดูแล/ ก ากับติดตาม/ ตรวจสอบ/ ประเมินผล  

   3.1 ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับ สอดส่อง ดูแล มิให้มีการละเมิด ฝ่าฝืนจริยธรรม 1 

   3.2 ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามค าสั่ง ตร. 
ที่ 1212/2537 อย่างเคร่งครัด 

1 

   3.3 ส านักงานจเรต ารวจแห่งชาติ ตรวจสอบ หากพบต ารวจคนใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
ต ารวจให้รายงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และแจ้งผู้บญัชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ สอบ
ข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หากเห็นสมควรมอบหมายให้รองจเรต ารวจไปก ากับติดตามการ
สอบข้อเท็จจริง หรือต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระจากกองบัญชาการน้ันก็ได้ 

1 

   3.4 การตรวจสอบและควบคุม มีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือการพัฒนาระดับของจริยธรรมมากกว่าการลงโทษ 1 
   3.5 ระยะเวลาการตรวจสอบพฤติกรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ: ทุก 6 เดือน 1 

   3.6 การเปิดช่องทางที่เพียงพอและสะดวกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน 1 

   3.7 ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินรายบุคคลให้เจ้าตัวรับทราบเพ่ือการปรับปรุง และน าผลการประเมินไป
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจอย่างจริงจัง 

1 

   3.8 ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดีความชอบอย่างแท้จริง 1 

4. การลงโทษ  

   4.1 หากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับ พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาละเมิด ฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

1 

   4.2 ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ด าเนินการ เมื่อพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาละเมิด ฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ถือว่า ผู้บังคับบัญชา
น้ัน จงใจละเมิด ฝ่าฝืนจริยธรรม และมีความผิด 

1 

   4.3 ลงโทษต ารวจที่ละเมิด ฝ่าฝืนจริยธรรม อย่างจริงจงั และรวดเร็ว 1 
ด้านการศึกษาอบรม  

    1. กองบัญชาการศึกษา ก าหนดหลักสูตรพัฒนาฝึกอบรม สร้างเครือข่าย ท้ังภายในและภายนอกส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมให้เทียบเท่าระดับสากล 

1 

    2. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม ชี้แจง อบรม ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดการกระท าผิดพฤติกรรมจรรยาบรรณข้ึน เพ่ือ
เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นตัวอย่างให้กับต ารวจ 

1 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  

 

รายการ IOC 
ด้านสังคม  

   1. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมความร่วมมือระหว่างต ารวจและประชาชน 1 

   2. ผู้ร้องเรียน เข้าถึงองค์กรรับเรื่องร้องเรียนต ารวจได้ง่าย  1 
   3. การพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชน โดยลดระยะเวลาและข้ันตอนในการด าเนินการ มี
การจัดล าดับความส าคัญของข้อร้องเรียน ให้น าไปสู่การแก้ปัญหาที่ทันเวลาหรือทันที 

1 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า การตรวจสอบและควบคุมภายในเป็นสิ่งส าคัญ และควรมีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับ

การตรวจสอบและควบคุมภายนอก รูปแบบเดิมดีอยู่แล้ว โดยมีองค์กรอิสระได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พนักงานอัยการ ตุลาการ 

องค์กรของหน่วยงานรัฐ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น แต่หากจะมีรูปแบบใหม่ ควรก าหนดให้ตรวจสอบข้อ

ร้องเรียนจากประชาชน องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ และท าการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ

เฉพาะเรื่อง ตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม รูปแบบใหม่ควรให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่ ไม่ใช่ต ารวจมีส่วนร่วม ทั้งน้ี

จะต้องไม่ข้ึนตรงต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง และควรมีกฎหมายให้อ านาจ

ในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือค้นหาความจริง  

มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมต ารวจไทย  

มาตรการด้านกฎหมาย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และควรเพ่ิมองค์ประกอบในประมวลจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ในเรื่องบทลงโทษ เมื่อฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม การรายงาน

ความประพฤติของตน และผู้ประพฤติตนไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรม และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส การเปิดโอกาสให้ร้องทุกข์ 

ร้องเรียนต ารวจ โดยรวมอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน และให้ส านักงานจเรต ารวจ เป็นผู้มีอ านาจในการทบทวนผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง และผลการด าเนินการทางวินัยต ารวจที่ถูกร้องเรียนของผู้บังคับบัญชา 

     มาตรการด้านการบริหาร ให้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ โดยมีการวัดคุณธรรมจริยธรรรมก่อนเข้ารับราชการ 

ผู้บังคับบัญชามีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประมวลจริยธรรมข้าราชการต ารวจ

อย่างเคร่งครัด กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน าจริยธรรมมาปฏิบัติซ ้า ๆ ในการท างาน จนกลายเป็นบุคลิกภาพของต ารวจเชิง

คุณธรรม สนับสนุนสวัสดิการ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ในการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมคนดี มียศต าแหน่ง โดยไม่ใช้เงินซื้อยศ

ต าแหน่งใด ๆ ไม่รับเงินใด ๆ  ที่มิใช่เงินตามระบบกฎหมาย ปลูกฝังจิตใต้ส านึกของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามแบบแผนที่

ก าหนด สร้างความรัก ความศรัทธา และความพึงพอใจแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังให้ทั้งข้าราชการ

ต ารวจและเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีจริยธรรมอันดี และมีจิตสาธารณะ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่งเสริมการสื่อสารภายใน และภายนอก

องค์กร โดยเน้นการร่วมมือในการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติกับห น่วยงานภาครัฐให้มีความเหนียวแน่นในการ
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ปฏิบัติงานร่วมกัน กองบัญชาการศึกษา ก าหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ

ข้าราชการต ารวจที่ประพฤติดีเย่ียมตามจริยธรรม จรรยาบรรณต ารวจ โดยยึดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม

ข้าราชการต ารวจครบทุกประเด็น ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับ สอดส่อง ดูแล มิให้มีการละเมิด ฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับชั้น กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามค าสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 อย่างเคร่งครัด  

ส านักงานจเรต ารวจแห่งชาติ ตรวจสอบ หากพบต ารวจคนใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมต ารวจให้รายงานผู้

บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และแจ้งผู้บัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ สอบข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินการตามอ านาจ

หน้าท่ี หากเห็นสมควรมอบหมายให้รองจเรต ารวจไปก ากับติดตามการสอบข้อเท็จจริง หรือต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เป็น

อิสระจากกองบัญชาการน้ันก็ได้ การตรวจสอบและควบคุม มีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือการพัฒนาระดับของจริยธรรมมากกว่าการ

ลงโทษ ระยะเวลาการตรวจสอบพฤติกรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ ทุก 6 เดือน การเปิดช่องทางที่เพียงพอ

และสะดวกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินรายบุคคลให้เจ้าตัวรับทราบเพ่ือการ

ปรับปรุง และน าผลการประเมินไปแก้ไขปัญหาพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจอย่างจริงจัง ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปเป็น

ส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดีความชอบอย่างแท้จริง หากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับ พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาละเมิด ฝ่า

ฝืนจริยธรรม ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ด าเนินการ เมื่อพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาละเมิด ฝ่าฝืนจริยธรรม ให้

ถือว่า ผู้บังคับบัญชาน้ัน จงใจละเมิด ฝ่าฝืนจริยธรรม และมีความผิด  ลงโทษต ารวจที่ละเมิด ฝ่าฝืนจริยธรรม อย่างจริงจัง และ

รวดเร็ว 

มาตรการด้านการศึกษาอบรม มอบหมายให้กองบัญชาการศึกษา ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม สร้างเครือข่ายทั้ง

ภายในและภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมให้เทียเท่าระดับสากล และให้ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม ชี้แ จง 

อบรม ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดการกระท าผิดพฤติกรรมจรรยาบรรณข้ึน เพ่ือเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นตัวอย่างให้กับต ารวจ  

 มาตรการด้านสังคม ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างต ารวจและประชาชน ให้ผู้ร้องเรียน เข้าถึงองค์กรรับเรื่องร้องเรียน

ต ารวจได้ง่าย และการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชน โดยลดระยะเวลาและข้ันตอนในการด าเนินการ มีการ

จัดล าดับความส าคัญของข้อร้องเรียน ให้น าไปสู่การแก้ปัญหาที่ทันเวลาหรือทันที 

 

สรุปผลการวิจัย 

พฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทยส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม และบางส่วนละเมิดมาตรฐานทาง
จริยธรรมในเรื่อง “ทุจริต” “มุ่งประโยชน์ส่วนตน” และ “เลือกปฏิบัติ” ระบบควบคุมภายในเป็นพ้ืนฐานจ าเป็น ท่ีให้ความส าคัญ
กับผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับด าเนินมาตรการด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร ด้านการศึกษาอบรม และด้านสังคม โดยบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่ละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรม ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้ศึกษาอบรม และพัฒนาตนในด้านจริยธรรมอย่างสม ่าเสมอจนกลายเป็น
บุคลิกภาพของต ารวจเชิงคุณธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์เข้าถึงองค์กรรับเรื่องร้องเรียนต ารวจโดยสะดวก และ
ด าเนินการให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนให้ทันเวลาหรือทันที 
อภิปรายผลการวิจัย 
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1. พฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจส่วนใหญ่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวล
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2564 โดยมาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต ารวจมีพฤติกรรมจริยธรรม
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อน้ี เพราะพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของต ารวจไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรและให้ต ารวจถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่อง “การรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ” ส าหรับมาตรฐาน
ทางจริยธรรมข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 3 กล้าตัดสินใจและกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ เป็นไปตามผล
การศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งน้ี ท่ีพบว่าต ารวจส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประมวลจริยธรรมต ารวจ พ.ศ. 2564 
แล้ว (P10) มีความเสียสละในการท างาน อดทนช่วยเหลือประชาชน หรือระงับเหตุ ท าหน้าที่ของตนได้ดี มีจริยธรรมอยู่ในจิตใจ
และน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ (P9) ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นอย่างดี ใส่ใจใน
การบริการประชาชน (P15) มีความเสียสละ มุ่งหวังความสงบสุขของสังคมด้วยความวิริยะ อุตสาหะ (P23)  

2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไทย จากต ารวจ 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิในกระบวนการยุติธรรม พบว่ามี 4 มาตรการ สอดคล้องกับแนวทางในการแก้ปัญหา
จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ (Bankoson,  et al., 2018) ที่พบผลเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายใน
ระดับประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และมาตรการทางกฎหมายในระดับหน่วยงาน ได้แก่ 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และในปัจจุบันมี ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ต ารวจ พ.ศ. 2564 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับมาตรการทางการบริหาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการ เช่น 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก ากับดูแลภายในหน่วยงานและองค์กร ให้ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคล โดย
ก าหนดให้ใช้ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งต้ังข้าราชการต ารวจ รวมถึงการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และการลงโทษบุคคล ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของต ารวจ โดยก าหนดให้กองบัญชาการศึกษาท าหน้าท่ีเป็น
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการต ารวจ และให้จเรต ารวจแห่งชาติมีอ านาจและหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า
เก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ เป็นต้น ส าหรับมาตรการทางการศึกษาอบรม ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติจัดการศึกษาอบรมให้แก่บุคคลก่อนประจ าการ และจัดการอบรมให้แก่ต ารวจในระหว่างประจ าการ ซึ่งได้มีการ
ก าหนดให้สถาบันการฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติน าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจไปก าหนดเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และส าหรับมาตรการด้านสังคม ประเทศไทยมีองค์ กรอิสระ 
องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาชน ที่คอยสอดส่องดูแลการกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การแจ้งเบาะแสการทุจริต
ประพฤติมิชอบ หรือการใช้อ านาจ ใช้ก าลัง และใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว แต่ที่พฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจบางรายยังไม่ดี 
จ าเป็นจะต้องปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแล
พฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจ เพ่ือให้ระบบควบคุมภายนอกเข้มแข็งข้ึนด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ระบบการควบคุมภายใน เป็นสิ่งส าคัญของจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจ ซึ่ง

ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของต ารวจในแต่ละระดับ ดังน้ันส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาคัดเลือก
แต่งต้ังบุคคลเข้ารับต าแหน่งสูงข้ึนในระดับหัวหน้า โดยการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาระบบการก ากับดูแลภายในที่
เข้มแข็ง สร้างจิตส านึกที่ดี และให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. พฤติกรรมจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจไทย ควรได้รับการพัฒนาเทียบเท่าระดับสากล ท้ังในด้าน
กฎหมาย ได้แก่ มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ที่มีเน้ือหาจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ การ
รายงานความประพฤติตนและผู้ละเมิดจริยธรรม ตลอดจนการลงโทษ รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจให้ครอบคลุมและเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจริยธรรมต ารวจที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในตัวต ารวจ และปัจจัยภายนอกโดย
ครอบคลุมมาตรการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร ด้านการศึกษาอบรม และด้านสังคม 
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รูปแบบความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง 
สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้และภาคประชาสังคม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการดำเนินงานการขับเคลื่อนและรูปแบบความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดระหว่างสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ และภาคประชาสังคม กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่
สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส จำนวน 28 คน และกลุ่มภาคประชาสังคม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 
คน และเยาวชน จำนวน 1 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
อภิปรายผลข้อมูลเชิงพรรณนาความ 

ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานการขับเคลื่อนและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการร่วมมือ
ตามแบบแผนที่กำหนดเป้าหมายในการเข้าไปลงพ้ืนที่ในแต่ละชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่สุ่มเสี่ยง เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพ
ติด ให้ ค ำปรึกษ าและแนะนำแนวทางในการจัดการปัญหายาเสพติด พ้ืนที่  ซึ่ ง เป็นการลดอัตราการเกิดผู้ เสพ ติด 
ยาเสพติดรายใหม่และลดอัตราผู้ที่เคยเสพสารเสพติดให้มีโอกาสในการดำรงชีวิตใหม่ รวมถึงการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดกับทางสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชน มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้แสดงศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม โดยส่งผลให้เป็นเยาวชนต้นแบบในการนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไป
เผยแพร่แก่เยาวชนรุ่นต่อไปได้ 

คำสำคัญ : รูปแบบความร่วมมือ, การป้องกันและแก้ไข, ปัญหายาเสพติด 

Abstract  

 The purpose of this research was to study the operation of the drive and the model of cooperation 
in preventing drug problems between the Association for Prevention and Solution of Drug Problems in the 
Southern Border Provinces. and civil society The sample group consisted of 28 officers from the Narcotic Drug 
Prevention and Solution Association of Narathiwat Province and civil society groups, including 1 village 
headman and 1 youth. This was a qualitative research. Structured interviews were used to collect data, 
analyze and discuss the results of descriptive data. 

 The results of the research revealed that the implementation of the drive and cooperation in drug 
prevention and resolution is a modeled cooperation that aims to enter the area in each community that is in 
at-risk areas. to educate about the dangers of drugs Providing advice and advice on how to manage drug 
problems in the area which reduces the incidence of addicts New drugs and reduce the rate of people who 
used drugs to have a new life opportunity. including jointly preventing and solving drug problems with the 

 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 6160705035@pnu.ac.th 
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Narcotics Prevention and Solution Association of Narathiwat Province and related agencies people in the 
community There are activities that encourage youth in the community to participate. To use their free time 
to benefit and show their potential to benefit the community and society. This results in being a model 
youth in bringing knowledge. The insights gained are applied in daily life and can be disseminated to the next 
generation of youth. 

Keywords : Cooperation Model, Prevention and Solution, Drug Problems 

  

บทนำ 

 ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภาวการณ์ขยายตัวของการผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคำ ส่งผลให้สถานการณ์การ
ลักลอบนำยาเสพติดรุนแรงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ทั้งในด้านความถ่ีและปริมาณที่ลักลอบนำเข้าต่อครั้ง เหตุปัจจัย
สำคัญยังคงมาจากสถานการณ์ภายนอกประเทศเป็นหลัก ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากระบบ
สารสนเทศของตำรวจ ในปีงบประมาณ 2562 สามารถจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด 359,688 คดีผู้ต้องหา 381,475 คน สถานะของ
ไทยยังคงถูกใช้เป็นทางผ่านและปลายทางสำคัญของขบวนการค้ายาเสพติด โดยยาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในไทยมาก
ที่สุด กลุ่มผู้ผลิตเน้นการเพ่ิมปริมาณยาเสพติดเข้ามาให้มากที่สุด เพ่ือทุ่มตลาดให้เกิดการกระตุ้นความต้องการของผู้เสพให้ยังคงอยู่
ประกอบกับราคายาเสพติดที่ถูกลงเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้เสพสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพ
ติดยังอยู่ในภาวะรุนแรง ส่วนใหญ่มักจะถูกลำเลียงผ่านไทยเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศที่สามโดยใช้เส้นทางทั้งทางบก ทางเครื่องบิน 
และทางเรือ โดยกลุ่มการค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็นจุดเตรียมการซุกซ่อนอำพรางปะปนไปกับสินค้าต่าง ๆ เพ่ือลำเลียงไปยัง
ประเทศปลายทาง เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น เป็นต้น  (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด. 2563 : 14) 
 ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา 
(เฉพาะพ้ืนที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา) จากเหตุการณ์ประกาศสงครามกับยา
เสพติดในปี 2547 ผู้ค้ายาเสพติดได้รับผลกระทบจากการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้
ราคายาเสพติดสูงข้ึนเช่นเดียวกันกับพ้ืนที่อื่น ๆ ในประเทศไทย แต่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับพบกับความผิดปกติของชนิด
ตัวยาเสพติดที่ไม่เคยมีการแพร่ระบาดมาก่อน กลับมีผลการจับกุมสูงข้ึนอย่างผิดปกติในช่วงเวลาดังกล่าว คือ พืชกระท่อม (ยาเสพ
ติดให้โทษประเภทที่ 5) จากการจับกุมในพ้ืนที่พบการแพร่ระบาดของพืชกระท่อมในลักษณะการนำพืชกระท่อมไปต้มแล้วนำน้ำท่ี
ได้จากการต้มนำไปผสมกับยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม น้ำอัดลม และใช้เสพด้วยวิธีการด่ืม โดยมีชื่อเรียกว่า สี่คูณร้อย (วันอุสมาน ลาเตะ 
และเสาวลักษณ์ สุขวิรัช. 2562) 
 จากสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 โดยเกิดจากการก่อต้ังสมาคม
ป้องกันและปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเรียกว่า สปย.จชต. เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในรูปแบบของการ
จัดต้ังและจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลภายใต้ชื่อ สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การ
ประมาณการจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการป้องกัน
และ ป ร าบ ป ราม ย า เสพ ติ ดที่ รั บ ผิ ดช อบ พ้ื นที่  7 จั งห วัดภ าค ใต้ ตอ นล่ า ง  ไ ด้ ป ร ะม าณ ก ารจ ำน วนผู้ เสพ ผู้ ติ ด 
ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีจำนวนประมาณ 300,000 คน นับว่าเป็นจำนวนที่สูงมากหากเทียบกับจำนวน
ประชากรในพ้ืนที่ (วันอุสมาน ลาเตะ และเสาวลักษณ สุขวิรัช. 2562) 
 จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีการลักลอบนำเฮโรอีนและกัญชาไปมาเลเซียมากจังหวัดหน่ึง ทางด้านพ้ืนที่อำเภอตากใบ 
อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอแว้ง โดยมีจุดส่งออกในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้แก่ ตามแม่น้ำสุไหงโกลก ส่วนที่กั้นเขตแดนไทย -มาเลเซีย 
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และด่านศุลกากรสุไหงโกลก การเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีการเดินทางไปมาหาสู่กันโดยสะดวกตลอดเวลา ส่งผลให้จังหวัดนราธิวาส 
โด ย เฉพ าะ พ้ื น ที่ ช าย แดน จ ะ มี ก า ร ก ร ะ ท ำค วาม ผิ ด เกี่ ย วกั บ ย า เส พ ติ ด ใน ร ะ ดั บ ที่ รุ น แ ร ง  มี ก าร ลั ก ล อ บ ค้ า  
ยาเสพติดระหว่างประเทศ การนำยาเสพติดเข้ามาซุกซ่อนเพ่ือรอการติดต่อส่งมอบ ทำให้บางส่วนมีการระบาดอยู่ในพ้ืนที่ รวมทั้ง
การมีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างทำงานในแหล่งดังกล่าว ส่งผลให้มีรายได้เพียงที่ใช้ในการซื้อยาเสพติด (ศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดประจำภาคใต้ : ม.ป.ป.) 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง
สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนใต้และภาคประชาสังคม ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดว่ามีส่วนร่วมของสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนใต้และภาคประชาสังคมมาก
น้อยเพียงใด และแนวทางใดบ้างที่ทำให้สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนใต้และภาคประชาสังคม มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดภายในพ้ืนที่ เพ่ือนำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงานป้องกันยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีจึงเป็นการลดอัตราเสี่ยงของคนติดยาภายในชุมชน และก่อให้เกิด
การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการดำเนินงานการขับเคลื่อนและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาคมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  

2. เพ่ือศึกษารูปแบบความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้และภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนใต้ 

ขั้นตอนการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการศึกษาแบบสัมภาษณ์วิจัยครั้งน้ี คือ ตัวผู้ศึกษาท่ี
จะเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ โดยปราศจากอคติ เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลและรายกลุ่ม มีโครงสร้างโดยได้กำหนด
ประเด็นที่จะสัมภาษณ์ไว้ก่อน เพ่ือให้ข้อมูลครบถ้วน รอบด้าน ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย เปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้
ข้อมูลอย่างอิสระ ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

1.1 ชื่อ - นามสกุล  
1.2 เพศ  
1.3 อายุ  
1.4 ตำแหน่ง  
1.5 ระยะเวลาท่ีทำงานที่สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 
1.6 สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ ภาคประชาสังคม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการขับเคลื่อนและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.1 ท่านมีการดำเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร 
   2.2 ท่านมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร 
   2.2 ท่านมีความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างสมาคมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้และภาคประชาสังคม 
   3.1 ท่านมีรูปแบบ/วิธีการ/แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร 
   3.2 ท่านมีรูปแบบ/วิธีการ/แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร 
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ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้มีการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์
ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างสมาคมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้และภาคประชาสังคม 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าท่ีสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้และ
ภาคประชาสังคม ด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศชาย จำนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 
 ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ 
  ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เป็นการศึกษาแบบมีโครงสร้าง โดยกำหนดแนวทางในการสัมภาษณ์เป็น
คำถามเปิดกว้างครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สามารถตอบคำถามวิจัยที่กำหนด รวมทั้ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้และภาค
ประชาสังคมจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ภาค ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 30 คน ดังน้ี  

  
 1. เจ้าหน้าท่ีสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 28 คน 

   2. ภาคประชาสังคม จำนวน 2 คน 

 ผลการสัมภาษณ์และการแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดน
ใตแ้ละภาคประชาสังคม จำนวน 30 คน สรุปได้ดังน้ี  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับการขับเคลื่อนและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการ
ดำเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า การดำเนินงานของสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ มีการ
ขับ เคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด พ .ศ .  
2558 – 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
        - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่อการรองรับสภาพ
ปัญหายาเสพติดในสังคม 
        - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
        - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน 

2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
        - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผู้เสพผู้ติดเข้าถึงบริการด้านการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
        - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับการติดตามดูแล 
ช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเพ่ือป้องกันการเสพติดซ้ำ 
        - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ครอบครัว ชุมชน สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้เสพผู้ติด และมีส่วนร่วม
ในการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด (Community-based recovery model) 
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        - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอื้ออำนวย
ต่อการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยยึดผู้เสพผู้ติดเป็นศูนย์กลาง 
      การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        จากการสัมภาษณ์ พบว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้มีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีวิธีการดังน้ี 

- กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  
      ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ ๙๐ มีการใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทุรกันดาร และเป็นพ้ืนที่เสี่ย งด้านความ
มั่นคงซึ่งภาครัฐได้จำกัดพ้ืนที่เข้าไปดำเนินงาน ด้วยเหตุข้างต้น สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
มีสมาชิกเป็นคนมุสลิมในพ้ืนที่เป็นลูกหลานของชุมชนและสามารถใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสารได้ดี จึงอาสาลงพ้ืนที่ในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้และสร้างเกราะป้องกันในการเพ่ิมภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป และที่สำคัญคือเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
การศึกษา เพ่ือให้ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

- กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา 
      จากการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านมา ทางประชาชนได้สะท้อนมาว่า เยาวชน
ที่อยู่ในสถานศึกษา เช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) มีโอกาสเสี่ยงการใช้ยาเสพติดมากข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองจากผลกระทบจากสภาพแวดล้อมนอกสถานศึกษาท่ีมี
การแพร่ระบาดยาเสพติดมากข้ึนอย่างน่าเป็นห่วง เช่น กลุ่มเพ่ือน ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด เป็นต้น  ทางสมาคมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้  เห็นว่าปัญหาดังกล่าวต้องมีการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้ดำเนินการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งน้ีเพ่ือให้เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในโรงเรียน ได้ตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่กำลังระบาดในปัจจุบันมากข้ึน 
   - กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดในมัสยิดโดยเยาวชนในสถานศึกษา (อ่านคุตบะห์วันศุกร์)  
      ชาวบ้านที่เป็นผู้ชายทุกระดับ ตั้งแต่เด็กเยาวชนชาย อายุ ๑๐ ปีข้ึนไป สมาคมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยได้ร่วมภาคีกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและโรงเรียนสถาบันปอเนาะในพ้ืนที่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนที่ผ่านการอบรมด้านการอ่านคุตบะห์หลักสูตรวิชาในโรงเรียนไปแล้วให้ดำเนินการเผยแพร่หลักคำสอน บทบัญญัติ ตาม
หลักศาสนาอิสลามให้ห่างไกลยาเสพติด โดยเน้นบทบัญญัติหรือหัวข้อคุตบะห์ มีกลุ่มเป้าหมายเน้นประชากรชายอายุ 10 ปีข้ึนไปที่
ปฏิบัติศาสนกิจ 
   - กิจกรรมที่ 4 จัดรายการวิทยุเพ่ือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์โทษภัยยาเสพติด มีดังน้ี 
      1. การจัดรายการวิทยุรายการ คลีนเรดิโอ สะอาดใส ไร้ยาเสพติด สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 401 
นราธิวาส ระบบความถ่ี เอฟเอ็ม 107.25 เมกะเฮิทร์ซ  เทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
     2. จัดรายการวิทยุในรายการ ส่วนราชการพบปะประชาชน ผ่านคลื่น เอฟเอ็ม  107.50  
เมกะเฮิทร์ซ ณ สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ 402 ปาดีเรดีโอ บ้านโคกตา หมู่ที่ 1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

  3. การถ่ายทอดสด (Life สด) ผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้เน้ือหาจาก ป.ป.ส 
    - กิจกรรมที่ 5 การประสานงานกับภาคีต่าง ๆ ทั้งองค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนและองค์กรภาค
ประชาชน สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการและขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับภาคี  
ต่าง ๆ ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพ้ืนที่ 
    - กิจกรรมที่ 6 ช่วยเหลือสังคมโดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “รวมพลังทำความดีเพ่ือชุมชน” 
จังหวัดนราธิวาส 

      ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                          

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

335 
 

     จากการสัมภาษณ์ พบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ทำให้มีนโยบายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศในเรื่องการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งภาครัฐได้จำกัดพ้ืนที่เข้าไปดำเนินงาน โดยมีการลงพ้ืนที่ทุรกันดารและพ้ืนที่
เสี่ยงด้านความมั่นคง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายอื่นที่ตกเป็นเหย่ือของยาเสพติด 
ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและป้องกันปัญหาในอนาคต ทางสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักที่เข้าไปประสานงานหรือเข้าไปให้ความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องเก่ียวกับยาเสพติด การจัดทำชุดความรู้ คู่มือ 
โดยประสานความร่วมมือกับทางผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและเยาวชนในพ้ืนที่ มีหลากหลายกิจกรรมที่จัดข้ึนมา เพ่ือให้ประชาชนน้ัน
มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา อาทิเช่น การจัดแข่งขันฟุตบอลประจำปี การแข่งขันกีฬาประจำชุมชน การจัดโครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ห่างไกลยาเสพติด และการลงไปให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งได้
มีชุดปฏิบัติการปิดล้อมเพ่ือตรวจค้นยาเสพติด การเฝ้าระวังป้อมยาม การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการปราบปรามผู้ค้า ซึ่งทางสมาคม
ฯและภาคประชาสังคม ได้ดำเนินมาตรการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข และได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านปราบปราม เพ่ือยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนและสังคม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างสมาคมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและภาคประชาสังคม 

  รูปแบบ/วิธีการ/แนวทางการร่วมมือในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
     จากการสัมภาษณ์ พบว่า แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 ดังน้ี 
    1. ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย  

          1.1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา  

          1.2 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา  
         1.3 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยแรงงาน  

             1.4 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ครอบครัวเสี่ยง  

       1.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือการป้องกันยาเสพติด 
     2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย  

       2.1 ให้ผู้เสพผู้ติดเข้าถึงบริการด้านการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

        2.2 ให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับการติดตาม  ดูแล ช่วยเหลืออย่างมี
คุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเพ่ือป้องกันการเสพติดซ้ำ  
        2.3 ครอบครัว ชุมชน สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้เสพผู้ติด  และมีส่วนร่วมในการบำบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด  
        2.4 บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการบำบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยยึดผู้เสพผู้ติดเป็นศูนย์กลาง 
  รูปแบบความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า เป็นรูปแบบที่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
กับทางสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำวิธีการจัดการปัญหายาเสพติดตามท่ีสมาคมมอบหมายและประสานงานให้ อาทิเช่น 
การให้ผู้นำศาสนาอ่านคุตบะฮ์ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์เก่ียวกับเรื่องยาเสพติด และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการที่
ทางสมาคมจัดข้ึนมา เพ่ือลดเวลาว่างของเยาวชนในพ้ืนที่และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สรุป 

 การดำเนินงานการขับเคลื่อนและความร่วมมือในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาคมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
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   สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นองค์กรนิติบุคคลที่รัฐได้จัดต้ังภายใต้
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 โดยการดำเนินงานการขับเคลื่อนของสมาคมฯ มีการขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มี โอกาสเข้าไปเกี่ ยวข้องกับยาเสพติด แ ละยุทธศาสตร์การแก้ ไขปัญหา  
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ได้จัดต้ังให้สมาคมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
  รูปแบบความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
นราธิวาส เป็นการร่วมมือตามแบบแผนที่ได้วางไว้โดยได้กำหนดเป้าหมายในการเข้าไปลงพ้ืนที่ในแต่ละชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่สุ่มเสี่ยง 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด โดยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการจัดการปัญหายาเสพติดพ้ืนที่น้ัน ๆ 
ซึ่งเป็นการลดอัตราการเกิดผู้เสพติดยาเสพติดรายใหม่และลดอัตราผู้ที่เคยเสพสารเสพติดให้มีโอกาสในการดำรงชีวิตใหม่ในสังคม
ปัจจุบัน 

 รูปแบบความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดชายแดนใต้และภาคประชาสังคม 
  มีรูปแบบความร่วมมือและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับสมาคมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน โดยประชาชนในชุมชนได้ให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเป็นอย่างดี มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ัน ๆ ซึ่ง
เยาวชนให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่ จะได้แสดงศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สามารถเป็นเยาวชนต้นแบบในการนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถนำไปเผยแพร่แก่เยาวชนรุ่นต่อไป ชุมชนและสังคมได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะของสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 
       สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส มีการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในรูปแบบกึ่งทางการ ทำให้สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส ไม่มีความยืดหยุ่น
ในการปฏิบัติงาน หากสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานจะทำให้
ประชาชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเปิดเผยและรับข้อมูลที่ถูกต้อง ดังน้ัน สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ควรจะมีการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

 ข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคม 
  - ควรจะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเหลือ เน่ืองจากสังคม
ปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก หากมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดผ่านสื่อโซเซียลต่าง ๆ อาจทำให้เยาวชนตระหนัก
ถึงโทษภัยของยาเสพติดได้มากย่ิงข้ึน 
  - ควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและให้คำปรึกษา เน่ืองจากสถานะทางการเงินของประชาชนในพ้ืนที่
ไม่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะให้ความร่วมมือในการนำผู้ที่ติดสารเสพติดไปบำบัดที่สถานบำบัดของเอกชนได้ 
  - ควรมีการปลูกฝังให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ถึงโทษภัยของยาเสพติด 
  - อยากให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในครัวเรือนของตน และให้ความสนใจในการ
ช่วยกันรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด  
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 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  - ควรมีการศึกษาบริบททั่วไปของสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  - การศึกษาถึงกระบวนการการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาของประชาชนในชุมชน เพ่ือสร้างเป็นหลักสูตร 
บทเรียน เพ่ือนำมาปรับใช้กับชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในชุมชน 
  - ผู้วิจัยควรจะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือที่จะให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง และใช้ระยะเวลาไม่ยืดเย้ือ 
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ลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะทอ้นผ่านค าเรียกญาติพื้นฐานของผู้พูดภาษาตระกูลไทในจังหวัดสกลนคร 

Characteristics of culture reflected in basic Tai family kinship terms spoken in Sakon Nakhon province.    
 

กันยารัตน์  มะแสงสม 1 
 
บทคัดย่อ   
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านค าเรียกญาติพ้ืนฐานของผู้พูดภาษาตระกูลไท
ในจังหวัดสกลนคร เก็บข้อมูลค าเรียกญาติพ้ืนฐานจากผู้พูดภาษาญ้อ โย้ย กะเลิง ผู้ไท ลาว น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (componential analysis) จากน้ันจึงวิเคราะห์ลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านค าเรียกญาติพ้ืนฐาน  ผล
การศึกษาพบว่า จ านวนค าเรียกญาติพ้ืนฐานภาษาญ้อมี 19 ค าภาษาโย้ย 14 ค า ภาษากะเลิง 15 ค า ภาษาผู้ไท 20 ค า ภาษาลาว 
19 ค า ค าเรียกญาติพ้ืนฐานเหล่าน้ีมีมิติทางความหมายที่แตกต่างกัน 5 มิติ คือ 1) รุ่นอายุ/รุ่น 2) อายุ  3) สายเลือด  4) เพศ        
5) ฝ่ายพ่อ/แม่ มิติทางความหมายเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นลักษณะทางวัฒนธรรมคือ ผู้พูดภาษาตระกูลไทในจังหวัดสกลนครให้
ความส าคัญกับความอาวุโส อายุ สายเลือด เพศ และญาติฝ่ายพ่อ  
 

ค าส าคัญ: ค าเรียกญาติ, ภาษาตระกูลไท, วัฒนธรรม 
Abstract  

This article aims to analyze Characteristics of Culture Reflected in Basic Tai Family Kinship Terms 
Spoken in Sakon Nakhon Province. Collected data from 5 Tai-family language spoken in Sakon Nakhon. There 
were Yo, Yoy, Kaloeng, Phu tai, Lao ethnic groups. All data were analyzed using the componential analysis 
approach. Findings were as follows: 1. There were19 basic kinship terms of Yo language ,14 of Yoy language,15 
of Kaloeng language, 20 of Phu tai language and 19 of Lao language. These basic kinship terms have 5 
different dimensions in meaning : 1) generation 2) age 3) genealogy 4) gender 5) parental side. These kinship 
terms reflected cultural characteristics that Tai-language ethnic group in Sakon Nakhon shared the following 
common features : seniority, age, genealogy, gender and paternal relative. 
 

Keywords: kinship terms, Tai language family, culture 
 
บทน า 

ค าเรียกญาติ เป็นค าท่ีคนในแต่ละสังคมมักจะก าหนดข้ึนเพ่ือใช้เรียกบุคคลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางเชื้อสายต่อกัน การ
ก าหนดค าแต่ละค าดังกล่าวมักจะค านึงถึงล าดับชั้นของความสัมพันธ์ อายุ เพศ ฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ และยังมีปัจจัยอื่นๆ  เข้ามาเป็น
องค์ประกอบ  วราภรณ์ (2545) กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาค าเรียกญาติว่าสามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะครอบครัว  
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ตลอดจนระบบความนึกคิดหรือการมองโลกของชุมชน น าไปสู่ความเข้าใจระบบปริชานของแต่ละ
ชุมชนได้ น่ันคือ เมื่อพิจารณาความหมายของค าเรียกญาติค าหน่ึงจึงสามารถเข้าใจได้ว่าสังคมน้ันจัดล าดับความสัมพันธ์ทางเครือ

 
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร kanyarat@snru.ac.th 
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ญาติโดยใช้สิ่งใดเป็นตัวก าหนด  การศึกษาค าเรียกญาติจึงเป็นการศึกษาระบบความคิดเรื่องการมองล าดับความสัมพันธ์ของคนใน
กลุ่มชนน้ันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมอย่างหน่ึง หรืออาจกล่าวได้ว่า ค าเรียกญาติสะท้อนให้เห็นลักษณะทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ ท าให้เราเข้าใจระบบความคิดของชาติพันธ์ุน้ันๆ ได้  อย่างไรก็ตาม  ค าเรียกญาติใน
หลายสังคม โดยเฉพาะในสังคมไทยได้น าไปใช้ในปริบทอื่นๆ เช่น ใช้เป็นค าสรรพนาม ใช้เป็นค าเรียกขานบุคคลที่ไม่ใช่ญาติได้ ค า
เรียกญาติที่ใช้ในลักษณะน้ีจึงเป็นสิ่งที่สื่อความหมายด้านจิตใจได้อีกด้วย  
 ผู้วิจัยพบว่า นักวิชาการมักจะศึกษาค าเรียกญาติ 2 ลักษณะคือ ศึกษาค าเรียกญาติพ้ืนฐานและค าเรียกญาติไม่พ้ืนฐาน จึง
อาจกล่าวได้ว่า ค าเรียกญาติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้แก่ ค าเรียกญาติพ้ืนฐานและค าเรียกญาติไม่พ้ืนฐาน ค าเรียกญาติ
พ้ืนฐานเป็นค าเรียกญาติที่ไม่ใช่ค าประสม ไม่ใช่วลี มักมีพยางค์เดียว ไม่มีค าอื่นใดมาประกอบ ต้องเป็นค าที่แสดงความสัมพันธ์โดย
สายเลือด ไม่ใช่ค าท่ีแสดงความสัมพันธ์โดยการแต่งงาน เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ส่วนค าเรียกญาติไม่พ้ืนฐานจะมีลักษณะตรงข้ามกับค า
เรียกญาติพ้ืนฐาน กล่าวคือ เป็นค าเรียกญาติที่เกิดจากการประกอบค า หรือใช้เรียกญาติที่มีความสัมพันธ์โดยการแต่งง าน ส่วน
วิธีการวิเคราะห์ค าเรียกญาติที่นักวิชาการใช้คือวิธีการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ (ethnosemantics) ที่เรียกว่า “การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Componential analysis)” น่ันคือ การวิเคราะห์ว่าความหมายของค าที่ใช้ศึกษามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่ใช้ค าเหล่าน้ันได้อย่างไร  

นักวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาค าเรียกญาติที่ควรกล่าวถึงคืออมรา (1996) เรื่อง A comparative study of the Thai 
and Zhuang kinship system แ ล ะ ใน ปี  2 0 0 1  เรื่ อ ง  A Componential analysis of Kinship terms in Thai ศึ ก ษ า
เปรียบเทียบระบบค าเรียกญาติภาษาไทยและภาษาจ้วง  ในปี 2533 ศึกษาเรื่อง ลักษณะส าคัญบางประการในวัฒนธรรมไทยที่
แสดงโดยค าเรียกญาติ อาจกล่าวได้ว่าผลงานข้างต้นเป็นผลงานบุกเบิกของนักวิชาการไทยที่น าการวิเคราะห์องค์ ประกอบทาง
ความหมายมาวิเคราะห์ค าเรียกญาติภาษาไทย ต่อมานักวิชาการไทยได้น าวิธีวิจัยดังกล่าวไปศึกษาภาษาต่างๆ ที่พูดในประเทศไทย 
ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาท่ีพูดในถ่ินอื่นจ านวนมาก  

งานวิจัยเก่ียวกับค าเรียกญาติจึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะคร่าวๆ คือ 1)การศึกษาค าเรียกญาติในภาษาใดภาษาหน่ึงที่พูดใน
ประเทศไทย เช่น  งานวิจัยของเยาวลักษณ์ (2542) ท่ีศึกษาค าเรียกญาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช, งานวิจัยของ วราภรณ์ (2545) 
ศึกษาค าเรียกญาติของชาวไทยมุสลิมที่มีเชื้อสายต่างกันในกรุงเทพมหานคร  , งานวิจัยของกาญจน์ชนก (2551) เรื่อง การศึกษาค า
เรียกญาติภาษามอญ (ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร) , งานวิจัยของปุณย์จรีย์ (2010) เรื่อง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายค าเรียกญาติภาษาดาระอาง บ้านนอแล ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 
 และ 2)การศึกษาเปรียบเทียบค าเรียกญาติที่พูดในประเทศไทยกับประเทศอื่น ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ ศศิธร (2552) ศึกษา
ระบบค าเรียกญาติภาษาส่วย(กูย-กวย) ของผู้พูดที่มีอายุต่างกันในจังหวัดศรีสะเกษ งานวิจัยของธนัฏฐา (2557) ที่ศึกษาค าเรียก
ญาติภาษาเวียดนามในจังหวัดนครพนม : กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายเวียดนามในชุมชนวัดอรัญญิกาวาส ต าบลในเมือง และหมู่บ้าน
นาจอก ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมทั้งน้ี การศึกษาค าเรียกญาติในภาษาใดภาษาหน่ึงที่พูดในประเทศไทยมี
จ านวนมากกว่า แต่ทว่าการศึกษาค าเรียกญาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีงานวิจัยจ านวนไม่มากนัก ซึ่ งจากที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่ศึกษาภาษาท่ีพูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนอกจากมีจ านวนน้อยแล้วยังไม่มีการศึกษา
ภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุที่พูดภาษาตระกูลไทในภาคดังกล่าว  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ค าเรียกญาติพ้ืนฐานของผู้พูดภาษาตระกูลไทในจังหวัดสกลนคร ซี่งเป็นจังหวัดหน่ึงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีกลุ่มชาติพันธ์ุที่พูดภาษาตระกูลไทหลายกลุ่ม ได้แก่ ลาว ญ้อ โย้ย กะเลิง ผู้ไท ด้วยหวังว่าการ
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วิเคราะห์องค์ประกอบของค าเรียกญาติจะสามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาตระกูลไทในจังหวัดสกลนคร
ได้  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือระบุค าเรียกญาติพ้ืนฐานและองค์ประกอบทางความหมายของค าเรียกญาติพ้ืนฐานของผู้พูดภาษาตระกูลไทใน
จังหวัดสกลนคร 

2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านค าเรียกญาติของผู้พูดภาษาตระกูลไทในจังหวัดสกลนคร 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 ข้ันตอนการวิจัยมีดังต่อไปน้ี 

 1) การคัดเลือกจุดเก็บข้อมูลที่มีผู้บอกภาษาแต่ละกลุ่ม โดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาภาษากลุ่มนั้นๆ ส ารวจไว้แล้ว 

2) การคัดเลือกผู้บอกภาษา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้บอกภาษาดังน้ี 

 2.1) เพศ ไม่จ ากัดเพศของผู้บอกภาษา 

 2.2) การศึกษา ไม่ต ่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 2.3) อายุ มีอายุต้ังแต่ 40 ปีข้ึนไป 

 2.4) ต้องเกิดและเติบโตในพ้ืนที่ที่เก็บข้อมูล ไม่เคยย้ายออกนอกพ้ืนที่ 

 2.5) พูดภาษาน้ันเป็นภาษาแม่ในชีวิตประจ าวัน 

 2.6) ต้องไม่ใช่บุคคลที่เป็นก าพร้าหรือไม่มีครอบครัว 

 2.7) เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย 

3) ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  คือแบบสอบถามค าเรียกญาติพ้ืนฐานที่ปรับจาก อรรถสิทธ์ิ (2561) ซึ่งผู้วิจัยขอ
ยกตัวอย่างแบบสอบถามค าเรียกญาติพ้ืนฐานรุ่นอาวุโสระดับสูงข้ึนไป 3 รุ่นอายุ (รุ่นอายุ+3) มีจ านวน 8 ความหมาย ดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างแบบสอบถามค าเรียกญาติพืน้ฐานรุ่นอาวุโสระดับสูงขึ้นไป 3 รุ่นอายุ 

ล าดับท่ี ความสัมพันธ์กับตัวเรา ค าเรียกญาติ 

1 พ่อของพ่อของพ่อ (FFF)  

2 แม่ของพ่อของพ่อ (FFM)  

3 พ่อของแม่ของพ่อ (FMF)  

4 แม่ของแมข่องพ่อ (FMM)  

5 แม่ของพ่อของพ่อ (FFM)  
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4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1) ข้อมูลผู้บอกภาษา กลุ่มละ 1 คน จากหมู่บ้านที่มีผู้พูดภาษาตระกูลไทกลุ่มต่างๆ มาก่อต้ังชุมชนเป็นระยะเวลา

ยาวนานมากกว่า 50 ปีและใช้ภาษาถ่ินของตนในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 

- ภาษาญ้อ ชุมชนคุ้มวัดสะพานค า ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
- ภาษาโย้ย บ้านอุ่มเหม้า หมู่ 15 ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

- ภาษากะเลิง บ้านกุดบาก หมู่ 2 ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
- ภาษาผู้ไท บ้านค าบ่อ หมู่ 1 ต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
- ภาษาลาว บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ 8 ต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

4.2) ข้อมูลการใช้ค าเรียกญาติพ้ืนฐาน 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสอบถามผู้บอกภาษาตามแบบสอบถาม โดยเริ่มต้นจากการถามค าเรียกญาติล าดับที่ใกล้ชิด
ก่อน และบันทึกเสียงการสนทนาไว้ด้วย เช่น  

-ถามว่า “คนที่ให้ก าเนิดเรามา เป็นผู้ชาย เขาเป็นอะไรกับเรา”   

 -ถามว่า “คนที่ให้ก าเนิดเรามา เป็นผู้ชาย เขาเป็นอะไรกับเรา”   

       
ทั้งน้ี จะให้ผู้บอกภาษาได้ดูแผนภูมิล าดับญาติที่ก าหนดข้ึนประกอบอีกด้วย เพ่ือให้ผู้บอกภาษาเข้าใจและไม่สับสน  

จากน้ันจะบันทึกข้อมูลในรูปเสียงและสัทอักษร  

4.3) ข้อมูลลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านค าเรียกญาติ 

ผู้วิจัยใช้การสอบถามประเด็นเก่ียวกับวัฒนธรรมโดยปรับจากงานวิจัยของวราภรณ์ (2545) ดังน้ี 
(1) ค าถามเกี่ยวกับการเน้นผู้อาวุโส เช่น 

- ผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันเพราะความเห็นของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวเท่าน้ัน  ใช่หรือไม่ 
- เด็กต้องไม่เถียงผู้ใหญ่  ใช่หรือไม่ 
- ลูกต้องอยู่ในโอวาทของพ่อแม่  ใช่หรือไม่ 
- เด็กต้องท าความเคารพผู้ใหญ่  ใช่หรือไม่ 

(2) ค าถามเกี่ยวกับการเน้นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงหรือเน้นทั้งสองฝ่าย เช่น 

ล าดับท่ี ความสัมพันธ์กับตัวเรา ค าเรียกญาติ 

6 แม่ของพ่อของแม่ (MFM)  

7 พ่อของแม่ของแม่ (MMF)  

8 แม่ของแมข่องแม่ (MMM)  
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- หลังจากแต่งงานแล้ว ฝ่ายชายต้องย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิง ใช่หรือไม่ 
- ลูกผู้ชายควรได้รับมรดกมากกว่าลูกผู้หญิง  ใช่หรือไม่ 
- ผู้ชายท าหน้าท่ีหาเลี้ยงครอบครัว ส่วนผู้หญิงท าหน้าท่ีดูแลบ้านและลูก ใช่หรือไม่ 
- ลูกมักจะเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อมากกว่าค าสั่งสอนของแม่  ใช่หรือไม่ 
- ภรรยาจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของสามี  ใช่หรือไม่   

5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าค าเรียกญาติพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Componential analysis) เริ่มต้น
วิเคราะห์โดยพิจารณาว่าค าที่เราต้องการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง  จากน้ันก าหนด มิติแห่งความแตกต่าง 
(dimensions of contrast) ก าหนดอรรถลักษณ์ในแต่ละมิติแห่งความแตกต่าง  เช่น  เพศ รุ่นอายุ สายเลือด จากน้ันจึงระบุ
ความหมายของค าเรียกญาติแต่ละค าโดยใช้อรรถลักษณ์ เช่น อรรถลักษณ์ของค าว่า                       ได้แก่ [รุ่น +1]  [+สายตรง]  
[+ชาย] 

6) สรุปจ านวนค าเรียกญาติพ้ืนฐานของภาษาตระกูลไทแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งอธิบายความหมายของค าเรียกญาติด้วยอรรถ
ลักษณ ์

7) วิเคราะห์และน าเสนอลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านค าเรียกญาติ  
8) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านค าเรียกญาติพ้ืนฐานของผู้พูดภาษาตระกูลไทในจังหวัด
สกลนครด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบและศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางวัฒนธรรมจากองค์ประกอบทางความหมายจะน าเสนอใน 
2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก จ านวนค าเรียกญาติพ้ืนฐานและความหมาย ประเด็นที่สองคือลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่าน
ค าเรียกญาติดังกล่าว  
 1. จ านวนค าเรียกญาติพื้นฐานและองค์ประกอบทางความหมาย 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลค าเรียกญาติพ้ืนฐานที่ผู้พูดแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุใช้พร้อมทั้งความหมายที่ปรากฏ จากน้ันจึงได้ก าหนด
มิติแห่งความแตกต่าง (dimension of contrast) ที่สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างทางความหมายของค าเรียกญาติแต่ละค าได้ 
5 มิติ ได้แก ่

1) รุ่นอายุ/รุ่น  ใช้หมายถึง วัยของคนที่เป็นระยะ ๆ มีอรรถลักษณ์ดังน้ี 
[รุ่น 0] หมายถึง รุ่นตัวเอง (ego)  [รุ่น +1] หมายถึง รุ่นสูงกว่าตัวเอง 1 รุ่น   
[รุ่น +2] หมายถึง รุ่นสูงกว่าตัวเอง 2 รุ่น [รุ่น +3] หมายถึง รุ่นสูงกว่าตัวเอง 3 รุ่น  
[รุ่น -1] หมายถึง รุ่นต ่ากว่าตัวเอง 1 รุ่น  [รุ่น -2] หมายถึง รุ่นต ่ากว่าตัวเอง 2 รุ่น  
[รุ่น -3] หมายถึง รุ่นต ่ากว่าตัวเอง 3 รุ่น  [รุ่น -4] หมายถึง รุ่นต ่ากว่าตัวเอง 4 รุ่น 
2) อายุ ใช้หมายถึง ช่วงเวลานับต้ังแต่เกิดจนถึงวัยปัจจุบัน ใช้ในการเปรียบเทียบว่าอายุมากกว่าหรือน้อยกว่ากันในรุ่น 

หากอายุมากกกว่าอีกฝ่ายจะใช้อรรถลักษณ์ [+อายุ] หากอายุน้อยกว่าจะใช้อรรถลักษณ์ [-อายุ] 
3) สายเลือด ใช้หมายถึง การมีบรรพบุรุษร่วมกัน แบ่งออกเป็นอรรถลักษณ์ [+สายตรง] หมายถึงมีบรรพบุรุษร่วมกัน

โดยตรง และ [-สายตรง] หมายถึง การมีบิดามารดาร่วมกัน 
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4) เพศ ใช้หมายถึง เพศชายหรือเพศหญิง แบ่งออกเป็นอรรถลักษณ์ [+ชาย) หมายถึง เพศชาย และ [-ชาย]หมายถึง 
เพศหญิง 

5) ฝ่ายพ่อ/แม่ ใช้หมายถึง อยู่ในญาติฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ แบ่งออกเป็นอรรถลักษณ์ [+ฝ่ายพ่อ] หมายถึง อยู่ฝ่ายพ่อ และ 
[-ฝ่ายพ่อ] หมายถึง อยู่ฝ่ายแม่ 

 ผู้วิจัยพบว่า จ านวนค าเรียกญาติพ้ืนฐานภาษาญ้อมี 19 ค าภาษาโย้ย 14 ค า ภาษากะเลิง 15 ค า ภาษาผู้ไท 20 ค า 
ภาษาลาว 19 ค า รายละเอียดค าเรียกญาติพ้ืนฐานและองค์ประกอบทางความหมายมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 

1.1 ค าเรียกญาติพื้นฐานภาษาญ้อ มีทั้งสิ้น 19 ค า ได้แก่ 
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หมายเหตุ 1) ค าเรียกญาติที่ผู้บอกภาษาให้ข้อมูลมีกล่าวถึง (รุ่น -3) เท่าน้ัน 
 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                          

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

349 
 

1.4 ค าเรียกญาติพื้นฐานภาษาผู้ไท มีทั้งสิ้น 20 ค า ได้แก่ 
ล าดับท่ี ค าเรียกญาติ องค์ประกอบทางความหมาย 

1  /-/ [รุ่น+3] 
[+ฝ่ายพ่อ] 
[+ชาย] 

2 /-/ [รุ่น+3] 
[+ฝ่ายพ่อ] 
[-ชาย] 

3 /-:/ [รุ่น+2] 
[+ฝ่ายพ่อ] 
[+ชาย] 

4 /-:/ [รุ่น+2] 
[+ฝ่ายพ่อ] 
[-ชาย] 

5 /:-:/ [รุ่น+2] 
[-ฝ่ายพ่อ] 
[+ชาย] 

6 /:-:/ [รุ่น+2] 
[-ฝ่ายพ่อ] 
[-ชาย] 

7 // [รุ่น+1] 
[+สายตรง] 
[+ชาย] 

8 // [รุ่น+1] 
[+สายตรง] 
[-ชาย] 

9 // [รุ่น+1] 
[-สายตรง] 
[+อายุ] 
[+ชาย] 

10 /:/  [รุ่น+1] 
[-สายตรง] 
[+อายุ] 
[-ชาย] 

11 /:/  [รุ่น+1] 
[-สายตรง] 
[-อายุ]  
[+ฝ่ายพ่อ]  
[+ชาย] 
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12 /:/ [รุ่น+1] 
[-สายตรง] 
[-อายุ]  
[+ฝ่ายพ่อ] 
[-ชาย] 

13 /:/ [รุ่น+1] 
[-สายตรง] 
[-อายุ]  
[-ฝ่ายพ่อ]  

14 /:/ [รุ่น0] 
[-สายตรง] 
[+อายุ]  
[+ชาย] 

15 // [รุ่น0] 
[-สายตรง] 
[+อายุ]  
[-ชาย] 

16 /:/  [รุ่น0] 
[-สายตรง] 
[-อายุ]   

17 //  [รุ่น-1] 
[+สายตรง] 

18 /:/ [รุ่น-1] 
[+สายตรง]  
และ  [รุ่น-2]  

19 /:/ [รุ่น-3]  

20 /:/ [รุ่น-4] 

หมายเหตุ 
1) ค าเรียกญาติ (รุ่น+3)  มีค าว่า ใหญ่ มาขยายทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ เพ่ือให้เห็นความแตกต่างจากรุ่น (+2)  

2) ค าเรียกญาติ (รุ่น+ 3 ฝ่ายแม่ ) ผู้วิจัยพิจารณาให้  /:-:/ และ /:-:/ เป็นค าเรียกญาติพ้ืนฐาน 

เน่ืองจากค าว่า /:/ผู้บอกภาษาไม่ได้ใช้เป็นค าเด่ียว 
 1.5 ค าเรียกญาติพื้นฐานภาษาลาว มีทั้งสิ้น 19 ค า ดังน้ี 

ล าดับท่ี ค าเรียกญาติ องค์ประกอบทางความหมาย 
1  // [รุ่น+3] 

2 /:/ [รุ่น+2] 
[+ฝ่ายพ่อ] 
[+ชาย] 
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3 /:/ [รุ่น+2] 
[+ฝ่ายพ่อ] 
[-ชาย] 

4 /:/ [รุ่น+2] 
[-ฝ่ายพ่อ] 
[+ชาย] 

5 /:/ [รุ่น+2] 
[-ฝ่ายพ่อ] 
[-ชาย] 

6 /:/ [รุ่น+1] 
[+สายตรง] 
[+ชาย] 

7 /:/ [รุ่น+1] 
[+สายตรง] 
[-ชาย] 

8 // [รุ่น+1] 
[-สายตรง] 
[+อายุ] 
[+ชาย] 

9 /:/ [รุ่น+1] 
[-สายตรง] 
[+อายุ] 
[-ชาย] 

10 /:/ [รุ่น+1] 
[-สายตรง] 
[-อายุ]  
[+ฝ่ายพ่อ] 
[+ชาย] 

11 /:/ [รุ่น+1] 
[-สายตรง] 
[-อายุ]  
[+ฝ่ายพ่อ] 
[-ชาย] 

12 /:/ [รุ่น+1] 
[-สายตรง] 
[-อายุ]  
[-ฝ่ายพ่อ]  

13 /:/ [รุ่น0] 
[-สายตรง] 
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[+อายุ]  
[+ชาย] 

14 // [รุ่น0] 
[-สายตรง] 
[+อายุ]  
[-ชาย] 

15 /:/ [รุ่น0] 
[-สายตรง] 
[-อายุ]   

16 /:/ [รุ่น-1] 
[+สายตรง] 

17 /:/ [รุ่น-1] 
[+สายตรง] และ [รุ่น-2]  

18 /:/ [รุ่น-3]  

19 /:/ [รุ่น-4] 

หมายเหตุ 
1) ค าเรียกญาติ  [รุ่น+2] [-ฝ่ายพ่อ] [+เพศชาย] มีค าท่ีใช้อย่างไม่เป็นทางการคือ /:- / ส่วน ค าเรียกญาติ   

[รุ่น+2] [-ฝ่ายพ่อ] [-เพศชาย] มีค าท่ีใช้อย่างไม่เป็นทางการคือ /:-/  
 
 2. ลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านค าเรียกญาติ 

ผู้วิจัยพบว่า การนับถือ“อาวุโส” คือลักษณะทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของค าเรียกญาติของผู้พูดภาษาตระกูลไทในจังหวัด
สกลนคร  จะเห็นได้ว่า มิติ [รุ่นอายุ] เป็นมิติที่พบในค าเรียกญาติทุกค าทุกชาติพันธ์ุ ซึ่งเป็นลักษณะที่ท าให้เห็นชัดเจนว่าการนับถือ
อาวุโส เป็นลักษณะทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของกลุ่มชาติพันธ์ุไทในจังหวัดสกลนคร  

การยกย่องและนับถือผู้อาวุโสสอดคล้องกับการสอบถามค าถามที่สะท้อนวัฒนธรรม เช่น “เด็กต้องเคารพผู้ใหญ่ใช่
หรือไม่” ทุกชาติพันธ์ุต่างให้ค าตอบตรงกันว่าเด็ก(หมายรวมถึงผู้ที่มีอายุน้อยกว่า) จะต้องให้เกียรติและให้ความเคารพญาติผู้ใหญ่
ด้วยการใช้ค าเรียกให้เหมาะสมกับล าดับชั้น เมื่อพบญาติผู้ใหญ่ก็ต้องไหว้หรือท าความเคารพ ต้องพูดคุยด้วยกิริยาอาการที่สุภาพ 
ตลอดจนให้อ านาจการตัดสินใจในหลายเรื่อง เป็นดุลยพินิจของผู้ใหญ่ด้วย โดยเฉพาะเรื่องส าคัญ เช่น การเลือกคู่ครอง การหย่า 
แม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นการเลือกคู่ครองด้วยตนเอง ไม่มีการคลุมถุงชนก็ตาม ก็จะต้องน าผู้ที่ตนคิดว่าจะใช้ชีวิตคู่ในอนาคตมา
แนะน ากับญาติผู้ใหญ่เพ่ือให้ท่านเห็นชอบ เป็นต้น  ซึ่งการให้ความส าคัญกับความอาวุโสหรือรุ่นอายุน้ี ก็จะสัมพันธ์กับมิติด้าน 
[อายุ] ด้วย ดังเช่น ค าเรียกญาติในรุ่น [0] รุ่น [+1] ก็จะมีค าเรียกญาติส าหรับผู้ที่มีอายุมากกว่าใช้แตกต่างจากผู้มีอายุน้อยกว่า 
ทั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเรื่องความอาวุโสว่า กลุ่มชาติพันธ์ุกะเลิงและโย้ย เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่เน้นความเป็นอาวุโสน้อยที่สุด 
จากการที่ค าเรียกญาติในล าดับรุ่น +1 สามารถใช้กับญาติรุ่น +2 และ +3 ซึ่งผู้บอกภาษากล่าวว่าหากจะให้เห็นชัดเจนว่าใครมี
ความอาวุโสกว่าก็จะสอบถามกันให้ชัดเจนอีกครั้ง 
 มิติด้าน [สายเลือด]  จะบ่งบอกความใกล้ชิดและความส าคัญของล าดับญาติได้ กล่าวคือญาติสายตรงจะเป็นญาติที่มี
ความใกล้ชิดมากกว่าอีกฝ่าย  
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นอกจากน้ี ความใกล้ชิดยังมีส่วนเก่ียวข้องกับการมอบมรดกให้แก่ทายาท จากการสอบถาม เรื่องการมอบมรดกจากพ่อ
แม่ไปให้ลูกน้ัน ทุกชาติพันธ์ุยกเว้นชาติพันธ์ุญ้อ ตอบตรงกันว่า พ่อแม่จะให้มรดกแก่ลูกที่ดูแลตนในยามชรามากกว่าคนอื่น ๆ ท่ี
ออกไปมีครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกคนสุดท้องหรือไม่ก็จะเป็นลูกสาว แต่ผู้บอกภาษาชาติพันธ์ุญ้อให้ข้อมูลว่ามรดกมักจะ
มอบให้ลูกชายมากกว่าลูกสาวหรือหากไม่ใช่ลูกชายก็จะเป็นลูกคนสุดท้อง 
 สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ มิติ [ฝ่ายพ่อ/แม่] ทุกชาติพันธ์ุสะท้อนให้เห็นว่าในค าเรียกญาติพ้ืนฐานล้วนให้
ความส าคัญกับฝ่ายพ่อมากกว่าฝ่ายแม่ เห็นได้จากการมีค าเรียกญาติในฝ่ายพ่อใช้มากกว่าและละเอียดกว่าฝ่ายแม่  ตัวอย่างที่เห็น
ได้ชัดเจนในค าเรียกญาติพ้ืนฐานคือค าเรียกญาติ [รุ่น +1] [-อายุ] ในฝ่ายพ่อจะมีค าเรียกญาติ 2 ค าซึ่งแบ่งแยกตามเพศ คือ เพศ

ชายใช้ค าว่า /:/และเพศหญิงใช้ค าว่า /:/ แต่ฝ่ายแม่มีเพียงค าเดียวคือ // ซึ่งหากผู้พูดอยากจะระบุให้ชัดเจนว่า

ญาติเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็จะเติมค าขยายบอกเพศเช่น เพศหญิง ใช้ค าว่า //หรือ // // หรือ /

:/  ลักษณะดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติในแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุคือ การเชื่อฟังบิดาหรือบิดาเป็นใหญ่ในครอบครัว เช่น ผู้
บอกภาษาชาติพันธ์ุลาวให้ข้อมูลว่า เมื่อจะตัดสินใจเรื่องอะไรในครอบครัว ค าตัดสินของบิดาถือเป็นที่สิ้นสุดและก่อนจะท าอะไรผู้
เป็นลูกหรือเป็นภรรยาจะต้องให้บิดารับทราบและขอความเห็นชอบ บิดาคือผู้ท างานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว ผู้หญิงท าหน้าที่ดูแล
บ้านจัดการสิ่งต่างๆ ในบ้าน แต่ว่าปัจจุบันบทบาทดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปคือภรรยาก็ไปท างานนอกบ้านได้และมีการแบ่งหน้าที่กัน 
แต่ทว่าก็มักจะให้เกียรติสามีเป็นผู้ออกความเห็นในเรื่องต่างๆ อยู่ 

ผู้บอกภาษาชาติพันธ์ุกะเลิง ให้ข้อมูลว่า ในสังคมชาวกะเลิง จะถือว่าผู้ชายมีหน้าท่ีท างานหาเงินเข้าบ้าน ส่วนผู้หญิงดูแล
บ้าน สิ่งน้ีเป็นค าสอนที่สืบทอดกันมาโดยในวันแต่งงาน เจ้าสาวและเจ้าบ่าวจะได้รับการปลูกฝังสิ่งน้ี อีกทั้งลูกจะเชื่อฟังพ่อมากกว่า
แม่ ภรรยาก็จะเชื่อฟังสามี ส่วนผู้บอกภาษาชาติพันธ์ุโย้ย ให้ข้อมูลว่า สังคมชาวโย้ยยังเป็นสังคมที่ฝ่ายชายเป็นใหญ่ บิดาคือผู้ที่มี
อ านาจมากที่สุดในบ้าน มีหน้าท่ีท างานหาเงินมาดูแลครอบครัว ส่วนภรรยาจะดูแลบ้านเลี้ยงลูก ในสมัยก่อนหญิงชาวโย้ยจะต้องทอ
ผ้าเป็น มิฉะน้ันจะไม่ได้แต่งงาน ต้องเก่งงานบ้าน  แต่ในปัจจุบันความคิดดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไป ท้ังสองฝ่ายต่างมีความส าคัญในการ
ดูแลครอบครัวเท่ากัน ท้ังน้ี การแต่งงานในสมัยก่อนเป็นการแต่งงานกันในกลุ่มชาวโย้ยด้วยกัน เน่ืองจากรู้จักกันเป็นอย่างดีท าให้ไม่
ค่อยมีปัญหาอะไร เมื่อมีกิจกรรมชุมชนก็สามารถรวมตัวกันได้ง่ายเพราะทุกคนถือเป็นญาติกัน ส่งผลให้ชาวบ้านในหมู่บ้านรักและ
สามัคคีกัน 

ส่วนผู้บอกภาษาชาติพันธ์ุญ้อและผู้ไทให้ข้อมูลว่า ในชุมชนของตน ฝ่ายมารดาคือผู้มีบทบาทในการตัดสินใจหลัก เห็นได้
จากการเลือกคู่ครอง จะต้องเป็นผู้ที่แม่เห็นว่าเหมาะสมกับลูก และมารดาคือผู้เป็นใหญ่ในเรือนเพราะเป็นผู้ดูแลทุกคนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี แม้ว่าบิดาคือผู้ท างานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่ก็มักจะขอความเห็นภรรยาในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเสมอ  

จากข้อมูลที่ได้รับมาน้ีท าให้เห็นว่า แม้ว่าค าเรียกญาติจะสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับฝ่ายพ่อมากกว่าฝ่ายแม่ 
แต่ในวิถีการปฏิบัติจริงแต่ละชาติพันธ์ุก็จะมีความแตกต่างออกไป ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ฝ่ายแม่เข้ามามี
บทบาทในการท างานหาเลี้ยงครอบครัวทัดเทียมกับฝ่ายชาย 

มิติ [ฝ่ายพ่อ/แม่] ดังกล่าวน้ียังมีความสัมพันธ์กับมิติด้านเพศ จะเห็นได้ว่า การแบ่งแยกเพศชายหรือหญิงก็เป็นอีกความ
แตกต่างที่พบในค าเรียกญาติ เช่นเดียวกับค าเรียกญาติของผู้พูดภาษาตระกูลไทโดยทั่วไป ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่าการแบ่งแยกเพศ
มักจะพบในค าเรียกญาติ [รุ่น+1]  [รุ่น+2] เท่าน้ัน ซึ่งเป็นรุ่นที่สูงกว่ารุ่นของผู้พูด ท าให้เห็นชัดเจนว่าผู้พูดภาษาตระกูลไทให้
ความส าคัญและละเอียดอ่อนกับค าเรียกญาติของผู้ที่อาวุโสกว่ารุ่นตน  จนอาจกล่าวได้ว่า การนับถืออาวุโส เป็นลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญของกลุ่มชาติพันธ์ุไทในจังหวัดสกลนคร น่ันเอง 
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สรุป 

  ในแต่ละชาติพันธ์ุมีจ านวนค าเรียกญาติพ้ืนฐานไม่เท่ากัน ชาติพันธ์ุผู้ไท อ.วาริชภูมิพบค าเรียกญาติ 20 ค า ซึ่งเป็น
จ านวนมากที่สุด ชาติพันธ์ุลาว อ.สว่างแดนดิน  และชาติพันธ์ุญ้อ อ.เมืองพบค าเรียกญาติจ านวน 19 ค า ส่วนชาวกะเลิง อ.กุดบาก 
พบค าเรียกญาติ 15 ค า และค าเรียกญาติของชาติพันธ์ุโย้ย อ.พังโคน พบจ านวนน้อยที่สุดคือ 14 ค า ส่วนด้านผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ พบว่า ค าเรียกญาติของผู้พูดภาษาตระกูลไทในจังหวัดสกลนคร มีองค์ประกอบทางความหมายที่แตกต่างกันไป 5 มิติ 
ได้แก่ [รุ่นอายุ] [อายุ]  [ฝ่ายพ่อ/แม่]  [สายเลือด]  และ [เพศ] ซึ่งมิติดังกล่าวคล้ายกับผลการวิเคราะห์ค าเรียกญาติของภาษา
ตระกูลไททั่วไป ส่วนลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านค าเรียกญาติพ้ืนฐานของผู้พูดภาษาตระกูลไทในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ 
การให้ความส าคัญกับความอาวุโส เน้นความส าคัญของญาติฝ่ายพ่อมากกว่าฝ่ายแม่ 
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หลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายส าหรับคดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดา 
The Core Criteria of Commencement and Discharge for the Individual Debtor Bankruptcy 

พัชรพงศ์  สอนใจ1 

บทคัดย่อ 

 การล้มละลายโดยสมัครใจ หมายถึง การอนุญาตให้ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาท่ีไม่อาจช าระหน้ีได้ร้องขอล้มละลายเพ่ือรับการ
ปลดเปลื้องหน้ีสินและโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ส าหรับความเพียรพยายามในอนาคต ในปัจจุบันถือเป็นหลักเกณฑ์ทางเลือกที่เป็น
สากลในการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน และยังเป็นหลักเกณฑ์หน่ึงที่คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ก าหนดให้ใช้ ประเทศพัฒนาแล้วจึงมักอนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจได้ 
 การวิจัยน้ี ศึกษาถึงหลักเกณฑ์การล้มละลายโดยสมัครใจของลูกหน้ีบุคคลธรรมดาของประเทศไทย องค์กรระหว่าง
ประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญ่ีปุ่น พบว่า กฎหมายล้มละลายประเทศไทยยัง
ไมอ่นุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจได้ จึงยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ และส่งผล
ให้สิทธิของลูกหน้ีในประเทศไทยไม่เท่าเทียมกับลูกหน้ีในต่างประเทศ ดังน้ัน การอนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจได้ โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล เป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลักเกณฑ์ของต่างประเทศ นอกจากจะท าให้ลูกหน้ีในประเทศไทยได้รับสิทธิทีเ่ท่าเทียมแล้ว ยังเป็นการ
ท าให้กฎหมายล้มละลายประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ต้องการ 
ปฎิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้เป็นสากล ลดความเหลื่อมล ้าและอุปสรรคในการด ารงชีวิตอีกด้วย. 

ค าส าคัญ: การล้มละลายโดยสมคัรใจ, ลูกหน้ีบุคคลธรรมดา, การปลดเปลื้องหน้ีสิน 

Abstract 

The voluntary bankruptcy means allowing an individual debtor who is unable to pay his or her debts 
to file a petition for bankruptcy to grant a debt discharge and a new opportunity in life for a future effort. At 
the present, it is universal alternative criteria to resolve financial problems. And it is the one of criteria which 
the United Nations Commission on International Trade Law provides for bankruptcy law, thus development 
countries often allow individual debtors to file a petition for voluntary bankruptcy. 

This research is studying to the voluntary bankruptcy criteria for an individual debtor in Thailand, 
international organization, the United states of America, England, Australia and Japan. The results found out 
that Thai bankruptcy law has not allowed individual debtors to file a petition for bankruptcy yet, as a result, 
Thai bankruptcy law has not conformed to the universal fair and efficient criteria yet, and the right of Thai 
individual debtors is not equal to foreign individual debtors. Providing, therefore, the voluntary bankruptcy in 
Thai bankruptcy law by determining the core criteria of commencement and discharge corresponding with the 
universal fair and efficient criteria including the foreign criteria will not only make the right of Thai individual 

 
1 ผู้พิพากษาศาลแขวงนครปฐม ศาลยตุิธรรม; นักศึกษาคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์; itti.patchara@gmail.com 
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debtors equal but also improve Thai bankruptcy law according to the policy of the Constitution of the 
Kingdom of Thailand B.E.2560 which purposes to reform the law and the justice process for making the 
universality and reducing the disparity and the obstacle of livelihoods as well. 

Keywords: Voluntary Bankruptcy, Individual Debtors, Debt Discharge 

1. บทน า 

 การเป็นหน้ีเพ่ือการบริโภค การศึกษาหรือการลงทุนเป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบัน ตราบเท่าที่ลูกหน้ียังสามารถช าระหน้ีได้ย่อม
ไม่เกิดปัญหาและยังช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจได้อีกทางหน่ึง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) แต่ในความเป็นจริงการผิดนัดช าระหน้ี
มักเกิดข้ึนได้เสมอหากลูกหน้ีต้องประสบกับเหตุที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น การเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ การตกงานหรือขาดทุนจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เป็นต้น (สุธีรา ศรีละจักร, 2556) โดยเฉพาะในช่วงเวลาปัจจุบันที่ทั่วโลกและประเทศไทยก าลังประสบปัญหา
เศรษฐกิจตกต ่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีลูกหน้ีในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบขาดรายได้
หรือตกงานเป็นจ านวนมาก (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) ท าให้ลูกหน้ีเหล่าน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้
และอาจต้องฟ้องร้องและบังคับคดีเป็นเวลานานถึง 10 ปี สร้างความยากล าบากในการด ารงชีวิตเป็นเวลาที่ยาวนาน ทั้งที่มิใช่เรื่องการ
ทุจริตหรือฉ้อโกงที่ต้องถูกลงโทษ แต่กลับเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและควรช่วยเหลือมากกว่า หากมีลูกหน้ีที่ไม่สามารถช าระหน้ีได้จ านวน
มากย่อมสร้างความสั่นคลอนต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจเป็นภาระของรัฐในการดูแล การมีทางเลือกอื่นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ลูกหน้ีได้
ปลดเปลื้องจากภาระหน้ีสินและกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยเร็วอันเป็นการคืนก าลังผลิตในการขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจจึง
น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า 
 เดิมกฎหมายล้มละลายมีแนวความคิดลงโทษ (Punishment) เพราะเชื่อว่าลูกหน้ีที่มีหน้ีสินล้นพ้นตัวนิสัยไม่ดีและความ
ประพฤติเสียหายต้องยึดทรัพย์สินไปช าระแก่เจ้าหน้ีและจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ระยะเวลาหน่ึง (Rose, D., 1999) แต่ปัจจุบัน
แนวคิดได้เปลี่ยนมาเป็นการให้อภัย (Forgiveness) มากข้ึน โดยอนุญาตให้ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาล้มละลายโดยสมัครใจได้ (Seay, L. 
and Milman, D., 2002) จนกระทั่งคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations 
Commission on International Trade Law) (UNCITRAL) ซึ่ งมีภารกิจในการท าให้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
ทันสมัยและสอดคล้องกลมกลืนกันน าไปก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลาย (UNCITRAL Legislative 
Guide on Insolvency Law) นอกจากน้ี ธนาคารโลก (The World Bank) ยังได้น าไปก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในหลักเกณฑ์การ
ล้มละลายที่มีประสิทธิภาพและระบบของเจ้าหน้ี/ลูกหน้ี (Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes) 
และตัวชี้วัดในการแก้ไขปัญหาการล้มละลายในรายงานความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจอีกด้วย ประเทศที่เจริญแล้วจึงมักอนุญาต
ให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจได้ 
 แต่กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยกลับไม่มีหลักเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลให้ลูกหน้ีที่ไม่มีความสามารถช าระหน้ีได้อีกแล้วไม่
อาจล้มละลายโดยสมัครใจเพ่ือปลดเปลื้องหน้ีสินและเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปโดยเร็วได้อย่างเช่นลูกหน้ีในต่างประเทศต้องรอให้เจ้าหน้ีเป็น
ฝ่ายฟ้องให้ล้มละลายเท่าน้ัน ท าให้ต้องแบกรับภาระหน้ีสินและความยากล าบากจากการถูกบังคับคดีเป็นระยะเวลายาวนานและถูก
ซ ้าเติมด้วยการฟ้องให้ล้มละลายอีกภายหลัง จากงานวิจัยพบว่าอายุเฉลี่ยลูกหน้ีที่ล้มละลายอยู่ที่ 50.8 ปี เน่ืองจากกว่าท่ีลูกหน้ีจะมี
หน้ีเป็นจ านวนถึง 1,000,000 บาท ต้องใช้เวลาก่อหน้ีและตกอยู่ในสภาพถูกบังคับคดีเป็นเวลาหลายปี และเมื่อได้รับการปลด
ล้มละลายและปลดเปลื้องหน้ีสินไปแล้ว ลูกหน้ีเกือบทั้งหมดไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ และส่วนใหญ่ไม่มีบ้านของตนเองพักอาศัย 
(กนก จุลมนต์, 2556) สิ่งเหล่าหน้ีเป็นอุปสรรคต่อลูกหน้ีในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือแม้แต่เพียงแค่การด ารงชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไป 
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 จากปัญหาและความจ าเป็นที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาแนวความคิดการอนุญาตให้ลูกหน้ีบุคคล
ธรรมดาล้มละลายโดยสมัครใจและหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายซึ่งเปรียบเสมือน
ทางเข้าและทางออกจากการล้มละลายเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่ากฎหมายล้มละลายของประเทศไทยยังมีปัญหาขาดความเป็น
สากล เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยเหลือให้ลูกหน้ีที่สุจริตแต่โชคร้ายให้ได้รับโอกาสปลดเปลื้องหน้ีสินและเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ไปโดยเร็วอย่างเช่นลูกหน้ีในต่างประเทศ อันจะเป็นการท าให้กฎหมายล้มละลายสามารถใช้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน และยังท าให้เป็นกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับความเป็นสากล เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิด และสภาพปัญหาของคดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดาของประเทศไทย 
 2) เพ่ือทราบ และเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายของคดีล้มละลาย
ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาของประเทศไทย และหลักเกณฑ์ขององค์กรระหว่างประเทศ กับหลักเกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญ่ีปุ่น 
 3) เพ่ือเสนอแนะให้มีการอนุญาตให้ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาล้มละลายโดยสมัครใจได้ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญของการ
เริ่มต้นกระบวนการและการการปลดจากล้มละลายที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

3. ขั้นตอนการวิจัย 

 การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยวิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จาก
หนังสือ วารสาร บทความ กฎหมาย วิทยานิพนธ์ ค าพิพากษา รายงานการศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแล้วน ามาเรียบเรียง เปรียบเทียบและวิเคราะห์ เพ่ือสรุปผลการศึกษาและเสนอข้อเสนอแนะ 

4. แนวความคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องกับกฎหมายล้มละลาย 

     4.1 แนวความคิดของกฎหมายล้มละลาย 

 ในยุคกรีก-โรมัน หากลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้จะต้องชดใช้ด้วยแรงงานเป็นทาสหรือถูกฆ่า โดยร่างกายของลูกหน้ีจะ
ถูกตัดออกเป็นชิ้นส่วนเพ่ือช าระหน้ี กระทั่งในสมัยของ Augustus Caesar เริ่มใช้กฎหมายชื่อว่า Cessio bonorum เพ่ือบรรเทา
การกระท าท่ีโหดร้ายและอนุญาตให้ลูกหน้ีมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ี การฆ่าจะถูกสงวนไว้ใช้ในกรณีที่จ าเป็น
เท่าน้ัน (Pakter, W., 1984) แม้กฎหมาย Cessio bonorum จะบรรเทาการกระท าที่โหดร้ายลง แต่ก็มุ่งไปที่การปกป้องเจ้าหน้ี
จากการคดโกงของลูกหน้ีเป็นส าคัญ (วิชา มหาคุณ, 2557) จึงมุ่งไปที่การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหน้ีให้มากที่สุดแม้แต่เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการด ารงชีวิตเสมือนว่าลูกหน้ีได้กลายเป็นบุคคลที่ได้ตายไปในระบบเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า “ตายในทางแพ่ง” (ภูมิ โชค
เหมาะ, ม.ป.ป. อ้างถึงใน พิจิตรา สุทธิเกษม, 2560) ทั้งยังก าหนดโทษทางอาญาเพ่ือการป้องปรามไม่ให้กระท าผิดด้วย 
แนวความคิดของกฎหมาย Cessio bonorum ได้รับความนิยมจนถือได้ว่าเป็นรากฐานส าคัญของระบบกฎหมายล้มละลายในกลุ่ม
ประเทศยุโรประยะแรกเริ่ม (Countryman, V., 1976 อ้างถึงใน ปรวิศร เลิศธรรมเทวี, 2559) โดยประเทศอังกฤษมีกฎหมาย
ล้มละลายฉบับแรกชื่อว่า Bankruptcy Act of 1542 ก าหนดให้การล้มละลายเป็นความผิดทางอาญาต้องได้รับโทษจ าคุกหรือโทษ
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ตาย อันเป็นการใช้กฎหมายล้มละลายเพ่ือการป้องปรามมิให้ลูกหน้ีหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดต่อเจ้าหน้ี (Symes, C. F. and 
Duns, J., 2009) 
 ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมื่อระบบเศรษฐกิจเจริญมากข้ึน การให้สินเชื่อเป็นสิ่งจ าเป็นกฎหมายล้มละลายที่ลงโทษ
อย่างรุนแรงเริ่มสร้างปัญหาและถูกมองว่าเป็นข้อจ ากัดทางการค้าท่ีแข็งกระด้างเกินไป แนวความคิดเก่ียวกับการปลดเปลื้องหน้ีสิน
ให้แก่ลูกหน้ีที่สุจริตเพ่ือสร้างแรงจูงใจจึงเริ่มเกิดข้ึน และเริ่มผ่อนคลายให้ลูกหน้ีขอล้มละลายโดยสมัครใจเพ่ือรับโอกาสปลดเปลื้อง
หน้ีและเริ่มต้นใหม่ได้ ในเริ่มแรกจ ากัดให้เฉพาะลูกหน้ีที่ท าการค้า (Trader) ต่อมาในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงขยายขอบเขตไป
มากข้ึนเน่ืองจากลูกหน้ีที่มิได้ท าการค้ายังคงต้องถูกยึดทรัพย์สินและกักขัง (Finch, V., 2002) จนเมื่อระบบเศรษฐกิจเจริญอย่างสุด
ขีด การปล่อยให้ลูกหน้ีล้มละลายจ านวนมากเป็นผลเสียมากกว่า กฎหมายล้มละลายเริ่มกลายเป็นหลักประกันความมั่นคงและ
ความปลอดภัยแก่สังคมและระบบเศรษฐกิจอย่างหน่ึง แนวความคิดในการพัฒนากฎหมายล้มละลายจึงมุ่งไปที่การให้อภัยแก่ลูกหน้ี
ที่สุจริตมากกว่าการลงโทษ เน่ืองจากการลงโทษลูกหน้ีให้ล้มละลายไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่เจ้าหน้ี ลูกหน้ี สังคมและระบบ
เศรษฐกิจ ตรงกันข้ามก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า เพราะเกิดปัญหาความล่มสลายของครอบครัวกลายเป็นภาระแก่สังคมและ
รัฐในการดูแล รวมถึงยังท าให้ระบบเศรษฐกิจต้องเสียหน่วยผลิตและการลงทุนไป 

     4.2 วัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย 

 กฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากกฎหมายแพ่งเพราะกฎหมายแพ่งมุ่งเพียงการบังคับให้ลูกหน้ีช าระหน้ีแก่
เจ้าหน้ีเป็นหลัก แต่กฎหมายล้มละลายมุ่งไปที่การลดการแก่งแย่งของเจ้าหน้ีด้วยการจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ีให้เป็นระเบียบเพ่ือ
จัดสรรให้แก่เจ้าหน้ีอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายจึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหน้ีทั้งหลาย แต่
เจ้าหน้ีทั้งหลายจะต้องถูกจ ากัดสิทธิในการฟ้องคดีหรือบังคับคดี ส่วนลูกหน้ีจะถูกจ ากัดสิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพหรือ
การด าเนินกิจการ โดยจะมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ท าหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินเพ่ือช าระแก่เจ้าหน้ีและปลดเปลื้องหน้ีสินให้แก่
ลูกหน้ีที่เป็นบุคคลธรรมดาไป (สุภาวดี วัฒนานนท์, 2551) ทั้งน้ี กฎหมายล้มละลายยังใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนประกอบ
กิจการเพ่ือเป็นหลักประกันจากเหตุการณ์เลวร้ายเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าด้วย 

     4.3 แนวความคิดการเริ่มต้นใหม่ หรอืแนวความคิดการปลดเปลื้องหน้ีสิน 

 การให้โอกาสปลดเปลื้องหน้ีสินเพ่ือการเริ่มต้นชีวิตใหม่รู้จักกันในชื่อแนวความคิดการเริ่มต้นใหม่ (Fresh start) ปรากฏ
ข้ึนครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยประเทศอังกฤษเริ่มเห็นว่าการมีลูกหน้ีล้มละลายจ านวนมากเริ่มไม่เป็นประโยชน์ โดย
ช่วงแรกใช้เพ่ือจูงใจลูกหน้ีให้ยอมมอบทรัพย์สินที่ซุกซ่อนให้แก่เจ้าหน้ีและรับการปลดเปลื้องหน้ีสินไป และพัฒนาไปเป็นการให้
โอกาสแก่ลูกหน้ีที่สุจริตแต่โชคร้ายได้ปลดเปลื้องหน้ีสิ้นเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ (Symes, C. F. and Duns, J., 2009) โดยเชื่อว่าลูกหน้ี
เหล่าน้ีไม่ควรถูกหลอกหลอนจากความผิดพลาด หรือความโชคร้ายในอดีตของตนอีกต่อไป (Tabb, C. J. and Brubaker, R., 2010) 
และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยืนยันถึงหลักการและเหตุผลที่ต้องปลดเปลื้อง
หน้ีสินแก่ลูกหน้ีอย่างชัดเจนว่าต้องการช่วยเหลือลูกหน้ีที่ทุกข์ทรมานจากภาระหน้ีสินให้มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กลับไปหาเลี้ยงชีพ
ต่อไป เช่น 
 คดี R. P. Williams and J. B. Carr, as Partners under the Firm Name of R. P. Williams & Company, Plffs. In Err., 
v. United States Fidelity & Guaranty Company, 1915 ซึ่งกล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า  
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 “...If the doctrine announced by the court below and maintain here by counsel is correct, a discharge 
in bankruptcy may have very small value for luckless debtor who has faithfully tried to secure his creditors 
against loss; and, in effect, a demand against him may be kept alive indefinitely, according to the interest or 
caprice of his surety. It is the purpose of the bankruptcy act to convert the assets of the bankrupt in to cash 
for distribution among creditors, and then to relieve the honest debtor from the weight of oppressive 
indebtedness, and permit him to fresh start free from obligation and responsibilities consequent upon 
business misfortunes…” (Supreme Court of U.S., 1915) 
 ศาลให้เหตุผลส าคัญว่า “จุดประสงค์ของกฎหมายล้มละลายมุ่งรวบรวมทรัพย์สินของลูกหน้ีและแปรสภาพเป็นเงินเพ่ือ
แจกจ่ายแก่บรรดาเจ้าหน้ีและปลดปล่อยลูกหน้ีที่สุจริตจากภาระหน้ีสิ้นที่กดข่ี โดยอนุญาตให้หลุดพ้นจากหน้ีสินและความ
รับผิดชอบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการที่โชคร้าย การก าหนดหลักเกณฑ์การปลดเปลื้องหน้ีสินว่าจะปลดเปลื้องได้ก็ต่อเมื่อลูกหน้ี
หาหลักประกันเพ่ือลดความสูญเสียของเจ้าหน้ีเสียก่อนย่อมท าให้การปลดเปลื้องหน้ีสินใช้ได้ในคดีที่มีหน้ีเล็กน้อยมาก ๆ โดยลูกหน้ีผู้
โชคร้ายต้องพยายามหาหลักประกันให้แก่เจ้าหน้ี อันมีผลให้เกิดความต้องการที่จะควบคุมลูกหน้ีไว้ตลอดไปข้ึนอยู่กับผลประโยชน์
และหลักประกันที่เสนอจึงไม่ถูกต้อง การปลดเปลื้องหน้ีสินต้องมีผลให้ลูกหน้ีหลุดพ้นจากหน้ีสินอย่างสิ้นเชิงไม่จ าต้องหา
หลักประกันหรือกระท าการใด ๆ เพ่ือช าระหน้ีหรือค ้าประกันหน้ีแก่เจ้าหน้ีอีก” 
 สิ่งที่ท าให้แนวความคิดเก่ียวกับการปลดเปลื้องหน้ีสินได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเกิดข้ึนเมื่อมีการตีพิมพ์ค าพิพากษา
ในคดีระหว่าง Local Loan Co. v. Hunt, 1934 อย่างเป็นทางการ (Ziegel, J., 2006) โดยในค าพิพากษาได้กล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า 
 “ … One of the primary purpose of the Bankruptcy Act is to “ relieve the honest debtor from the 
weight of oppressive indebtedness, and permit him to start afresh free from the obligations and 
responsibilities consequent upon business misfortunes…” 
 “...This purpose of the act has been again and again emphasized by the court as being of public as 
well as private interest, in that it gives to the honest but unfortunate debtor who surrenders for distribution 
the property which he owns at the time of bankruptcy, a new opportunity in life and a clear field for future 
effort, unhampered by the pressure and discouragement of pre-existing debt…” 
 “…When a person assigns future wages, he, in effect, pledges his future earning power. The power of 
the individual to earn a living for himself and those dependent upon him is in the nature of a person liberty 
quite as much if not more than it is a property right. To preserve its free exercise is of the utmost important, 
not only because it is a fundamental private necessity, but because it is a matter of great public concern. From 
the viewpoint of the wage-earner there is little difference between not earning at all and earning wholly for a 
creditor. Pauperism may be the necessary result of either. The amount of the indebtedness, or the proportion 
of wages assigned, may here be small, but the principle, once established, will equally apply where both are 
very great.  The new opportunity in life and clear field for effort future, which it is the purpose of the 
Bankruptcy Act to afford the emancipated debtor, would be of little value to the wage-earner if he were 
obliged to face the necessity of devoting the whole or a considerable portion of his earning for an indefinite 
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time in the future to the payment of indebtedness incurred prior to his bankruptcy…” (Supreme Court of U.S., 
1934) 
 ศาลชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายล้มละลายข้อหน่ึงว่า “การปลดปล่อยลูกหน้ีที่สุจริตจากภาระหน้ีสิ้นที่กดข่ี 
และอนุญาตให้เขาได้เริ่มต้นใหม่ โดยการหลุดพ้นจากหน้ีสินและความรับผิดชอบที่เกิด ข้ึนจากการด าเนินกิจการที่โชคร้าย 
วัตถุประสงค์น้ียังคงยืนยันอีกครั้งและเน้นย ้าอย่างหนักแน่นโดยศาลอีกครั้งในฐานะที่เป็นเรื่องของการมีอยู่ของประโยชน์สาธารณะ
และประโยชน์ส่วนบุคคลน้ัน คือ การให้ลูกหน้ีผู้สุจริตแต่โชคร้ายที่ยอมมอบทรัพย์สินของตนที่มีอยู่ ณ เวลาล้ม ละลายเพ่ือการ
จ าหน่ายแบ่งปันให้แก่เจ้าหน้ี และได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตโดยปลดหน้ีทั้งหมด เพ่ือที่ความเพียรพยายามในอนาคตจะไม่ถูกขัดขวาง
จากความกดดันหรือความหมดก าลังใจจากหน้ีที่มีอยู่ก่อน”  
 นอกจากน้ี ศาลยังได้ยืนยันถึงหลักการและเหตุผลส าคัญที่ต้องปลดเปลื้องหน้ีสินว่า “เมื่อบุคคลโอนสิทธิค่าจ้างในอนาคต จึง
มีผลเท่ากับว่าบุคคลน้ันได้จ าน าความสามารถในการหารายได้ของเขาไว้แล้ว ความสามารถของบุคคลที่จะหาเลี้ยงชีพเพ่ือด ารงชีวิตอยู่
อย่างเป็นอิสระน้ัน เป็นสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคลโดยแท้จริงและมากกว่าสิทธิในทรัพย์สิน การรักษาสิทธิดังกล่าวคือสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุด เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานของบุคคลแล้ว แต่ยังเป็นสิ่งส าคัญของสังคม จากมุมมองของลูกหน้ีมีความแตกต่างกัน
เพียงเล็กน้อยระหว่างการไม่หาเลี้ยงชีพเลยกับการหาเลี้ยงชีพเพ่ือยกทุกอย่างให้แก่เจ้าหน้ี เพราะผลที่เกิดข้ึนก็ยังคงมีความยากจนอยู่
เช่นกัน จ านวนของหน้ีหรือสัดส่วนของรายได้ที่จะถูกก าหนดอาจจะเล็กน้อย แต่หลักการส าคัญที่เคยวางไว้เป็นบรรทัดฐานจะต้องถูกใช้
อย่างเท่าเทียมกัน โอกาสการเริ่มต้นชีวิตใหม่และหลุดพ้นจากภาระหน้ีสินเพ่ือความเพียรพยายามในอนาคตซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายล้มละลายที่จะปลดปล่อยลูกหน้ีน้ัน อาจมีมูลค่าเล็กน้อยต่อลูกหน้ี หากลูกหน้ียังคงต้องเผชิญกับการต้องสละทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามที่ถูกก าหนดของรายได้ที่ได้รับในอนาคตโดยไม่ก าหนดเวลาที่ชัดเจนเพ่ือจ่ายหน้ีสินที่เกิดข้ึนก่อนล้มละลาย” 
 แม้ในเบื้องต้น หากพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วอาจรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะน่าจะไม่ยุติธรรมแก่เจ้าหน้ีที่
ไม่ได้รับช าระหน้ีทั้งที่ไม่น่าจะเป็นความผิดของเจ้าหน้ี ผู้ที่ไม่เห็นด้วยย่อมต้องยกหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา (Sanctity of 
contract) ข้ึนโต้แย้งว่าการที่รัฐบัญญัติให้ปลดเปลื้องหน้ีสินเป็นการล่วงล ้าเข้าไปในขอบเขตของสัญญาเอกชนที่เป็นเรื่องส่วนตัว
ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ีเกินไป แต่มีข้อโต้แย้งจากผู้สนับสนุนว่าการที่ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้โดยเฉพาะจากเหตุที่น่าเห็นใจ
ย่อมไม่ใช่ความผิดของลูกหน้ีฝ่ายเดียว และในบางครั้งเจ้าหน้ีเองก็อาศัยสถานะที่เหนือกว่าหาประโยชน์จากลูกหน้ีจนเกินความพอดี 
การปลดเปลื้องหน้ีสินจึงเป็นบทบาทของรัฐที่จะต้องคุ้มครองลูกหน้ีจากการกระท าท่ีเกินเลยไปของเจ้าหน้ี (Weistart, J. C., 1977) 
จะด้วยเหตุผลใดก็ตามการที่แนวความคิดน้ีได้รับการสนับสนุนอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ย่อมต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นสนับสนุน
และเมื่อชั่งน ้าหนักแล้วการอนุญาตให้ลูกหน้ีปลดเปลื้องหน้ีสินไปน่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหน้ี สังคมและระบบเศรษฐกิจมากกว่า
ประโยชน์ของเจ้าหน้ีที่จะต้องเสียไป ซึ่งแนวความคิดหรือทฤษฎีที่สนับสนุนน้ัน สรุปได้ ดังน้ี 
 1) แนวความคิดเก่ียวกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ความต้องการให้ลูกหน้ีกลับไปเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจผ่านการให้โอกาสท างานหาเลี้ยงชีพ ในทางเศรษฐศาสตร์ระบบเศรษฐกิจประกอบไปด้วยหน่วยผลิตหลายหน่วยแต่ละ
หน่วยย่อมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน การด าเนินกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่มักขับเคลื่อนด้วยบุคคลธรรมดา การ
ล้มละลายของบุคคลธรรมดาย่อมท าให้กิจการขนาดเล็กไม่อาจด าเนินต่อไปได้ และอีกด้านหน่ึงยังเป็นการรักษาก าลังซื้อของ
ผู้บริโภคมิให้ลดลงไปอันถือเป็นความคุ้มค่าในระบบทางเศรษฐกิจอย่างหน่ึง (White, M. J., 2006) การปลดเปลื้องหน้ีสินจึงท าให้
ลูกหน้ีกลับมาท าประโยชน์ให้แก่สังคมและระบบเศรษฐกิจได้อีกครั้ง (ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย, 2542) 
 2) แนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา ในศาสนาคริสต์สอนให้มีการให้อภัยหน้ีทุก 7 ปมีากกว่าที่กฎหมายล้มละลายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดไว้ที่ 8 ปี และยังสอนว่าหน้ีเป็นทาสรูปแบบหน่ึงเมื่อสิ้นปีที่ 7 เจ้าหน้ีควรปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระ และ
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เมื่อปลดปล่อยลูกหน้ีแล้วต้องไม่ปล่อยให้ไปมือเปล่า ควรสนับสนุนการเป็นอิสระด้วยสัตว์เลี้ยงของเจ้าหน้ีด้วย (Tozer, M. B. and 
Lofstedt, B. E., 1997) สอดคล้องกับกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลียที่อนุญาตให้
ลูกหน้ีเก็บบ้านหรือยานพาหนะที่ราคาไม่สูงและทรัพย์สินบางอย่างเพ่ือความจ าเป็นในการด ารงชีพได้ สิ่งเหล่าน้ีช่วยเหลือให้ลูกหน้ีให้
สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ง่ายข้ึนและไม่ตกไปเป็นหน้ีอีกครั้ง ในศาสนายิวก็พบแนวความคิดคล้ายศาสนาคริสต์เช่นกัน โดยก าหนดให้มี
การยกเลิกหน้ีให้แก่ญาติพ่ีน้องทุกๆ 7 ปี และทุก ๆ 50 ปี เจ้าหน้ีจะต้องประกาศยกหน้ีให้แก่ลูกหน้ีที่ไม่มีที่อยู่อาศัย เพราะเชื่อว่าการเก็บ
ลูกหน้ีไว้ตลอดไปโดยไม่ให้อิสระน้ันเป็นการท าร้ายระบบเศรษฐกิจมากกว่า ขณะที่การปลดเปลื้องหน้ีสินจะท าให้ระบบเศรฐกิจเข้มแข็ง
และเจริญเติบโตได้ดีกว่า (Jesep, P., no date) 
 3) ทฤษฎีว่าด้วยความร่วมมือของลูกหน้ี คล้ายกับการน าเอาแครอทไปผูกไว้ที่ปลายปากของลาเพ่ือจูงใจให้ลาเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า (Carrot dangled in front of debtors to induce them to cooperate) โดยเมื่อลูกหน้ีให้ความร่วมมือในการรวบรวม
ทรัพย์สินย่อมท าให้กองทรัพย์สินมีจ านวนเพ่ิมข้ึนทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่งผลต่อส่วนแบ่งได้รับช าระหน้ี ท าให้
เจ้าหน้ีประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการบังคับช าระหน้ี โดยเฉพาะคดีที่เจ้าหน้ีด าเนินการไปแล้วแต่พบว่าลูกหน้ีเจ็บป่ วยหรือ
พิการไม่สามารถหารายได้และไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ท่ีจะยึดได้ (Tabb, C. J., 1990) 
 4) ทฤษฎีว่าด้วยประโยชน์ของสังคมหรือบุคคลภายนอก การอนุญาตให้ลูกหน้ีที่สิ้นหวังได้ปลดเปลื้องหน้ีสินไปย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและสร้างแรงจูงใจลูกหน้ีในการต้ังใจท างานมากกว่าเพราะภายใต้ภาระหน้ีสินที่ลูกหน้ีย่อมคิดว่าเจ้าหน้ีมัก
พยายามที่จะเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์ที่ได้จากการท างานไปช าระหน้ี โดยเฉพาะในเวลาที่เศรษฐกิจตกต ่าหรือมีภัยภิบัติ โครงสร้างทาง
สังคมย่อมอ่อนแอสภาวะดังกล่าวน าไปสู่ความไม่มั่นคงทางสังคมและการเมือง การแก้ปัญหาที่ง่ายและไม่ซับซ้อนคือปลดเปลื้องหน้ีสิน 
(Tabb, C. J., 1990) ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหน้ีแล้วยังส่งผลถึงบุคคลในครอบครัวของลูกหน้ีที่ไม่ต้องไร้ที่พักอาศัย หรือบุตร
ของลูกหน้ีไม่ต้องออกจากการเรียนก่อนก าหนดน าไปสู่ปัญหาแรงงานที่มีรายได้ต ่าและเป็นประชากรที่ไม่มีคุณภาพ (White, M. J., 2006) 
 5) ทฤษฎีว่าด้วยความมีมนุษยธรรมและปัญหาทางศีลธรรม การปลดเปลื้องหน้ีสินช่วยให้ลูกหน้ีมีอิสระจากหน้ีของตน เป็น
การช่วยคืนความมีคุณค่าภายในตัวเองของลูกหน้ีที่เป็นมนุษย์และต้องถูกกดข่ีจากภาระหน้ีสิน และเป็นประโยชน์แก่สังคมที่จะได้รับ
ค่านิยมการส่งเสริมคุณค่าของการมีมนุษยธรรมอันช่วยท าให้ทุกคนในสังคมเป็นคนดีมากกว่าคนทั่วไป (Make us all better people) 
(Tabb, C. J., 1990) 
 6) ทฤษฎีว่าด้วยระบบการให้สินเชื่อเกินความสามารถที่จะช าระหน้ีได้ เป็นความจ าเป็นที่จะต้องจัดการกับปัญหาระบบ
สินเชื่อที่มักให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีเกินความสามารถเน่ืองจากลูกหน้ีมักจะขาดการควบคุมการตัดสินใจไม่สามารถป้องกันตนเองที่จะไม่
ก่อหน้ีที่เกินความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปลดเปลื้องหน้ีสินแก้ไขปัญหาน้ีได้โดยการย้ายการควบคุมไปที่ฝ่ายเจ้าหน้ีซึ่ง
จะต้องเป็นผู้สูญเสียแทนอันจะท าให้เจ้าหน้ีเพ่ิมความระมัดระวังในการให้สินเชื่อมากข้ึน (Tabb, C. J., 1990) 
 7) ทฤษฎีจ ากัดความรับผิดและความมีประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปลดเปลื้องหน้ีสินมีส่วนสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงเพราะจะเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้ลูกหน้ีกล้าตัดสินใจที่จะลงทุนประกอบธุรกิจหรือกิจการมากย่ิงข้ึน
อันเป็นการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของโลกในยุคที่เป็นระบบตลาดเสรีที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรี (Jullamon, K., 2007) โดยไม่
ต้องกังวลว่าจะต้องรับผิดไปตลอดชีวิตหากว่าต้องประสบกับความล้มเหลวที่อาจเกิดข้ึนได้ และแม้จะมีการจ ากัดความรับผิดผ่าน
รูปแบบของนิติบุคคลแต่บุคคลธรรมดามักจะถูกบังคับให้เป็นผู้ค ้าประกันของนิติบุคคลเสมอ ทฤษฎีน้ีจึงช่วยท าให้หลักจ ากัดความ
รับผิดของนิติบุคคลยังคงสามารถใช้บังคับได้ (Tabb, C. J., 1990) 
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5. ผลการศึกษา 

     5.1 หลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มกระบวนการและการปลดจากล้มละลายที่เป็นสากล เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 คดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดาเป็นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง การหาหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการ
และการปลดจากล้มละลายที่เป็นสากล เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาได้จาก 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ที่ต้องการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการสากลและสภาพการณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ และต้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพสามารถท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร 2. หลักการพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งที่มีที่มาจากหลัก
กฎหมายและหลักนิติธรรมที่ได้รับการรับรองหรือบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal 
Declaration of Human Rights 1948) (UDHR) ซึ่งรับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่ด ารงชีวิตและหาเลี้ยงชีพและมีสิทธิที่จะได้รับการ
เยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลต่อการกระท าอันล่วงละเมิดสิทธิพ้ืนฐานซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิพ้ืนฐานทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and 
Political Rights 1966) (ICCPR) ท่ีรับประกันว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่ายตุลาการ 3. หลักการพ้ืนฐานของ
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งที่มีประสิทธิภาพที่มีหลักการส าคัญ 3 ข้อ คือ คุณภาพของกระบวนการค้นหาความจริง ประสิทธิภาพ
ในแง่ของระยะเวลา และความคุ้มค่าในแง่ค่าใช้จ่าย (กิตติศักด์ิ ปรกติ, 2555) 4. การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งให้
มีประสิทธิภาพที่ศึกษาได้จาก Civil Procedure Rules of 1998 ของประเทศอังกฤษที่ใช้จัดการปัญหาส าคัญในกระบวนพิจารณา
ทางแพ่ง 3 ประการ ได้แก่ ความคุ้มค่า ความล่าช้า และความซับซ้อน (Zuckerman, A. A. S., 1996) 
 นอกจากน้ี คดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดายังมีลักษณะเฉพาะ การหาหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและ
การปลดจากล้มละลายที่เป็นสากล เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก 1. หลักเกณฑ์ตามแนวทางการร่าง
กฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL Legislative Guide on 
Insolvency Law) (United Nations Commission on International Trade Law, 2004) 2. หลักเกณฑ์การล้มละลายที่มีประสิทธิภาพ
และระบบเจ้าหน้ี/ลูกหน้ีของธนาคารโลก (Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes of World Bank) 
(The World Bank, 2021) 3. หลักเกณฑ์ตามรายงานความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Ease of Doing Business 
of World Bank) (The World Bank, 2020) สามารถสรุปหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายที่
เป็นสากล และเป็นธรรม ได้จ านวน 15 ข้อ และหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายที่มี
ประสิทธิภาพ ได้จ านวน 3 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 13 ข้อย่อย โดยจะน าไปใช้เปรียบเทียบในหัวข้อ 5.4 ต่อไป 

     5.2 คดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดาของต่างประเทศ 

 5.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 คดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดาอยู่ในกฎหมาย U.S. Code: Title 11 Bankruptcy Chapter 7 Liquidation ซึ่งลูกหน้ีมี
สิทธิเริ่มต้นกระบวนการได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ส าคัญ ดังน้ี 1. พักอาศัย มีภูมิล าเนา มีสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือมีทรัพย์สินอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2. ลูกหน้ีต้องผ่านการตรวจสอบที่ชื่อว่า Means Test เพ่ือป้องกันมิให้ลูกหน้ีใช้สิทธิโดยไม่สุจริต (Simkovic, M., 
2009) หากลูกหน้ีไม่ผ่านการตรวจสอบดังกล่าวลูกหน้ีสามารถสมัครใจเข้าสู่กระบวนการทางเลือกอื่นได้ 3. ไม่มีการก าหนดจ านวนหน้ี 
4. ย่ืนค าร้องขอตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 5. ในกรณีที่ลูกหน้ีเป็นหน้ีเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคภายใน 180 วันก่อนย่ืนค าร้องขอลูกหน้ี
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จะต้องผ่านการอบรมหรือได้รับค าปรึกษาทางการเงินและได้รับใบรับรองชื่อ Certificate of counseling จากหน่วยงาน United 
States Trustee และหลังจากย่ืนค าร้องแล้วต้องผ่านการอบรมการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและย่ืนใบรับรองชื่อ Certificate of 
debtor education ต่อศาลภายใน 45 วัน นับแต่วันประชุมเจ้าหน้ีครั้งแรก 6. ลูกหน้ีจะต้องไม่เคยถูกยกค าร้องขอมาก่อนภายใน 180 
วันก่อนย่ืนค าร้องขอในครั้งปัจจุบัน และลูกหน้ีต้องไม่เคยย่ืนค าร้องขอรูปแบบน้ีมาแล้วภายในเวลา 8 ปีก่อนหน้าน้ัน (United States 
Courts, 2021) การเริ่มต้นกระบวนการจะเริ่มเมื่อลูกหน้ีย่ืนค าร้องต่อศาลโดยมีผลเป็นการเริ่มต้นกระบวนการทันทีและเมื่อศาลมีค าสั่ง 
Order for relief ลูกหน้ีจะได้รับความคุ้มครองจากการฟ้องร้องหรือบังคับคดี (Automatic stay) ทันที และศาลจะมีค าสั่งให้ลูกหน้ี
ปลดจากล้มละลายไปทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาการย่ืนค าคัดค้านการปลดจากล้มละลายหรือการย่ืนค าร้องขอให้ศาลยกค าร้องจากเหตุที่ไม่
สุจริต (60 วันนับจากการประชุมเจ้าหน้ีครั้งแรก) (International Business Publications, 2010) การปลดจากล้มละลายจะมีผลให้
ลูกหน้ีหลุดพ้นจากความรับผิดในหน้ีทั้งปวงซึ่งเกิดข้ึนก่อนหรือขณะศาลมีค าสั่ง โดยเฉพาะหน้ีที่ไม่มีประกัน แต่มีหน้ีบางรายการที่ไม่
อาจปลดเปลื้องไปได้ เช่น หน้ีค่าปรับ หน้ีค่าเลี้ยงดูบุตร หน้ีภาษี เป็นต้น 

 5.2.2 ประเทศอังกฤษ 

 คดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดาอยู่ในกฎหมาย Insolvency Act of 1986 และ Insolvency (England and Wales) Rule 
2016) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การขอปลดเปลื้องหน้ีสิน (Debt relief order) และการร้องขอให้ล้มละลาย (Bankruptcy petition) 
โดยการขอปลดเปลื้องหน้ีสินจะให้สิทธิลูกหน้ีที่มีหน้ีเล็กน้อยเริ่มต้นกระบวนการได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ส าคัญ ดังน้ี 1. มีศูนย์กลาง
ผลประโยชน์อยู่ในประเทศอังกฤษ หรือพักอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษในขณะย่ืนค าร้อง หรือก่อนหน้าน้ัน 3 ปี 2. ลูกหน้ีไม่สามารถช าระ
หน้ีได้ (unable to pay debts) 3. มีจ านวนหน้ีทั้งหมดน้อยกว่า 30,000 ปอนด์ มีรายได้รายเดือนหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 75 ปอนด์ และมี
ทรัพย์สินรวมมูลค่าแล้วไม่เกินกว่า 2,000 ปอนด์ (House of Commons Library, 2017) 4. ย่ืนค าร้องขอตามแบบฟอร์มที่ก าหนดต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official receiver) สังกัดหน่วยงานที่ชื่อว่า The Insolvency Service เพ่ือสั่งและจะต้องย่ืนผ่านที่ปรึกษาหน้ีผู้
ได้รับอนุญาต (Authorized debt adviser) 5. ลูกหน้ีต้องไม่เคยย่ืนค าร้องขอมาก่อนภายในเวลา 6 ปีก่อนหน้าน้ัน (เอื้อน ขุนแก้ว, 2562) 
เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับค าร้องจะต้องพิจารณาว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ หากครบถ้วนจะออกค าสั่งให้ปลดเปลื้อง
หน้ีสินในวันที่ย่ืนค าร้องทันที พร้อมทั้งก าหนดผลของค าสั่งและการส่งค าร้องไปยังเจ้าหน้ีเพ่ือใช้สิทธิคัดค้านภายใน 14 วัน ค าสั่งให้ปลด
เปลื้องหน้ีสินจะก่อให้เกิดสภาวะพักช าระหน้ี (Moratorium period) มีผลให้เจ้าหน้ีไม่อาจฟ้องด าเนินคดีหรือบังคับคดีลูกหน้ีได้ ลูกหน้ี
จะตกอยู่ในสถานะบุคคลล้มละลายและจะได้รับการปลดจากล้มละลายหลังจากวันที่มีค าสั่งปลดเปลื้องหน้ีสินไปแล้ว 12 เดือนโดย
อัตโนมัติ ผลของการปลดจากล้มละลายท าให้ลูกหน้ีหลุดพ้นจากหน้ีสินและข้อจ ากัดต่าง ๆ ทันที เว้นแต่ หน้ีบางรายการ เช่น หน้ีค่าเลี้ยง
ดูบุตร หน้ีที่เกิดจากการท าให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่กาย หน้ีค่าปรับ เป็นต้น ส่วนการร้องขอให้ล้มละลาย (Bankruptcy petition) 
จะมีหลักเกณฑ์คล้ายกันแต่จะใช้ส าหรับลูกหน้ีที่มีทรัพย์สินจ านวนมากกว่า (The Insolvency Service, 2021) 

 5.2.3 ประเทศออสเตรเลีย 

 คดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดาอยู่ในกฎหมาย Australian Bankruptcy Act of 1966 ซึ่ งลูกหน้ีสามารถเริ่มต้น

กระบวนการได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ส าคัญ ดังน้ี 1. อยู่หรือพักอาศัยเป็นปกติในประเทศออสเตรเลีย หรือมีบ้านหรือสถานที่ประกอบ

ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย หรือประกอบธุรกิจไม่ว่าจะโดยตนเองหรือโดยตัวแทน 2. อยู่ในสถานะไม่สามารถช าระหน้ีได้ 3. ไม่มีการ

ก าหนดจ านวนหน้ีข้ันต ่า 4. ย่ืนค าร้องขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official receiver) ของหน่วยงาน Australian Financial 

Security Authority (AFSA) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจสอบค าร้องแล้วจะเสนอต่อศาลเพ่ือสั่งเริ่มต้นกระบวนการต่อไป 5. 
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ลูกหน้ีต้องไม่เคยย่ืนขอเข้าสู่กระบวนการน้ีมาแล้ว 5 ปีก่อนหน้าน้ี และต้องไม่เคยย่ืนขอเข้าสู่กระบวนการน้ีมาแล้ว 3 ครั้ง (Australian 

Financial Security Authority, 2021) เมื่อศาลสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการจะมีผลท าให้ลูกหน้ีตกเป็นบุคคลล้มละลายทันที และจะมีการ

แจ้งให้เจ้าหน้ีทราบพร้อมเริ่มต้นกระบวนการรวบรวมทรัพย์สินทันที เจ้าหน้ีสามารถโต้แย้งคัดค้านการสั่งเริ่มต้นกระบวนการต่อศาลได้ 

โดยลูกหน้ีจะได้รับการปลดจากล้มละลายโดยอัตโนมัติเมื่อครบก าหนด 3 ปี 1 วันนับแต่วันที่ย่ืนค าร้อง ผลของการปลดจากล้มละลาย

จะท าให้หน้ีทั้งหมดของลูกหน้ีไม่ว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ได้ในคดีล้มละลายได้รับการปลดเปลื้องไปทั้งหมดรวมถึงหน้ีมีประกันด้วย

โดยเจ้าหน้ีมีประกันจะต้องสละหลักประกันเพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหน้ีทั้งหลาย (Harris, J., Gronow, M. and Anderson, H., 2015)  

 5.2.4 ประเทศญี่ปุ่น 

 คดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดาอยู่ในกฎหมาย Japanese Bankruptcy Act of 2004 ที่ให้สิทธิลูกหน้ีเริ่มต้นกระบวนการ
ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ส าคัญ ดังน้ี 1. มีส านักงานธุรกิจ ภูมิล าเนา พักอาศัยหรือทรัพย์สินในประเทศญ่ีปุ่น 2. อยู่ในสถานะไม่สามารถที่
จะช าระหน้ีได้ โดยหากลูกหน้ีหยุดช าระหน้ีให้สันนิษฐานไว้ว่าลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ 3. ไม่มีการก าหนดจ านวนเงินข้ันต ่า 4. ย่ืน
ค าร้องขอให้ตนเองล้มละลายต่อศาลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 5. วางค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามที่ก าหนด โดยการย่ืนค าร้องจะยัง
ไม่ถือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการโดยอัตโนมัติจนกว่าศาลจะมีค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการคดี (Order of commencement of 
bankruptcy proceedings) (Tomasic, R., 2006) ปกติแล้วระยะเวลานับแต่วันที่ย่ืนค าร้องขอจนถึงวันมีค าสั่งเริ่มต้นกระบวนการจะ
อยู่ที่ระหว่าง 10-30 วัน อาจมีบางคดีที่ใช้เวลาระหว่าง 30-45 วัน ในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดศาลจะมีค าสั่งให้เริ่มต้น
กระบวนการและแต่งต้ังผู้จัดการทรัพย์สิน (Trustee) ท าหน้าท่ีรวบรวมทรัพย์สินของลูกหน้ีเพ่ือจ าหน่ายและแบ่งปันช าระหน้ีให้แก่
เจ้าหน้ีในวันเดียวกัน พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาให้เจ้าหน้ีย่ืนขอรับช าระหน้ี ก าหนดวันจัดประชุมเจ้าหน้ี ก าหนดระยะเวลาในการ
สอบสวนค าร้องขอรับช าระหน้ี และประกาศการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายให้สาธารณชนทราบ ทั้งน้ี เจ้าหน้ีมีประกันยังคงมีสิทธิ
เหนือหลักประกันของลูกหน้ีและอาจบังคับช าระหน้ีเหนือทรัพย์อันเป็นหลักประกันน้ันได้ เมื่อระยะเวลาพ้นไป 1 เดือนนับแต่วันที่ศาล
สั่งให้เริ่มต้นกระบวนการลูกหน้ีสามารถย่ืนค าร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งให้ปลดจากล้มละลายได้ทันที โดยเฉลี่ยแล้วระยะเวลานับต้ังแต่
วันที่ย่ืนค าร้องจนถึงวันที่ศาลมีค าสั่งให้ปลดจากล้มละลายจะอยู่ที่ไม่เกิน 4 เดือน (Steele, S. and Jin, C., 2017) เมื่อได้รับการปลด
ล้มละลายแล้วลูกหน้ีจะได้รับการปลดเปลื้องหน้ีสินทั้งปวกยกเว้นหน้ีภาษีอากร หน้ีละเมิดที่กระท าด้วยเจตนาท่ีชั่วร้าย หน้ีค่าเลี้ยงดู
ภริยาหรือบุตร หรือหน้ีค่าปรับ เป็นต้น 

     5.3 คดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดาของประเทศไทย 

 ประเทศไทยเคยอนุญาตให้ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาล้มละลายโดยสมัครใจได้ตามพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมลักษณะกู้หน้ียืมสิน ร.ศ. 
110 (พ.ศ. 2434) (หลวงสารกิจปรีชา, 2497) แต่อีก 17 ปีต่อมาได้ยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) และ
ให้เจ้าหน้ีเท่าน้ันเป็นฝ่ายฟ้องล้มละลาย (สหธน รัตนไพจิตร และคณะ, 2559) แม้ต่อมาจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้มละลาย 
พ.ศ. 2483 ที่มีการแก้ไขอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน ก็ไม่กลับไปอนุญาตให้ลูกหน้ีร้องขอล้มละลายได้อีก โดยเจ้าหน้ีจะฟ้องล้มละลายได้
ภายใต้หลักเกณฑ์ส าคัญ ดังน้ี 1. ลูกหน้ีมีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทย หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดย
ตัวแทนในขณะที่มีการฟ้องหรือภายในก าหนดเวลาหน่ึงปีก่อนน้ัน 2. อยู่ในสถานะ “มีหน้ีสินล้นพ้นตัว” หมายความว่า ลูกหน้ีมีหน้ีสิน
มากกว่าทรัพย์สินโดยมีข้อสันนิษฐานตามที่กฎหมายก าหนด 3. เป็นหน้ีเจ้าหน้ีคนเดียวหรือหลายคนรวมเป็นเงินแล้วไม่น้อยกว่า 
1,000,000 บาท 4. ย่ืนฟ้องเป็นค าฟ้อง 5. ตราบใดที่ศาลยังไม่สั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหน้ีรายใดเด็ดขาดเจ้าหน้ีทั้งหลายย่อมฟ้องลูกหน้ีให้
ล้มละลายได้ เมื่อศาลรับค าฟ้องจะก าหนดวันน่ังพิจารณาและออกหมายเรียกพร้อมส่งส าเนาค าฟ้องไปยังลูกหน้ีให้ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 
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7 วัน หากได้ความจริงตามหลักเกณฑ์ศาลจะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหน้ีเด็ดขาด เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์เด็ดขาดแล้วอ านาจในการจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหน้ีจะตกเป็นอ านาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหน้ีมีหน้าท่ีส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และห้ามกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนอีก ผลของค าสั่งพิทักษ์เด็ดขาดท าให้เจ้าหน้ี
ทั้งหลายจะไม่สามารถฟ้องร้องหรือบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหน้ีได้อีก จากน้ันจะเข้าสู่ข้ันตอนการรวบรวมและตรวจสอบทรัพย์สิน
และค าขอรับช าระหน้ี การนัดประชุมเจ้าหน้ีเพ่ือพิจารณาค าขอประนอมหน้ีของลูกหน้ี (ถ้ามี) และการขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้
ล้มละลาย โดยลูกหน้ีจะได้รับการปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาโดยผลของกฎหมายเมื่อครบก าหนด 3 ปี โดยอัตโนมัตินับแต่วันที่ศาล
มีค าพิพากษาให้ล้มละลาย และมีผลท าให้ลูกหน้ีหลุดพ้นจากหน้ีสินทั้งปวง ยกเว้นหน้ีเกี่ยวกับภาษีอากรและหน้ีซึ่งเกิดข้ึนโดยความทุจริต
ฉ้อโกงของลูกหน้ี (เอ้ือน ขุนแก้ว, 2559) 

     5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มกระบวนการและการปลดจากล้มละลายของคดีล้มละลายลูกหน้ี
บุคคลธรรมดาตามกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย 

 5.4.1 ความไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายที่เป็นสากลและ
เป็นธรรมของคดีล้มละลายลูกหน้ีบุคคลธรรมดาตามกฎหมายล้มละลาย 

 เมื่อท าการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลและเป็นธรรมกับหลักเกณฑ์ประเทศไทยกับต่างประเทศแล้ว สรุปผลได้ ดังน้ี 

หลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลด
จากล้มละลายที่เป็นสากลและเป็นธรรม 

  ประเทศ   

 สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไทย 

1) ทันต่อเหตุการณ์ คาดหมายเวลาได้ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

2) ทั้งเจ้าหน้ีและลูกหน้ีมีสิทธิเสมอภาคอย่างเต็มที่ที่จะได้รับ
การพิจารณาคดีจากศาลที่เป็นกลางและอิสระ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

3) ได้รับการพิจารณาคดีที่เปิดเผย ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 
4) เจ้าหน้ีและลูกหน้ีมีสิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านต่อสู้คดี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

5) เจ้าหน้ีสามารถเริ่มต้นกระบวนการได้ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

6) ลูกหน้ีสามารถเริ่มต้นกระบวนการได้ และลูกหน้ีต่างด้าว
ที่พักอาศัยในประเทศใดย่อมเริ่มต้นกระบวนการในประเทศ
น้ันได้ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ไม่ใช่ 

7) หลักเกณฑ์ที่ใช้เริ่มต้นกระบวนการควรเป็นอย่างใดอย่าง
หน่ึง ดังน้ี 
   (1) ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้เมื่อหน้ีถึงก าหนดช าระ 
   (2) ลูกหน้ีมีหน้ีสินมากกว่าทรัพย์สิน 

 
ใช่ 
ใช่ 
ใช่ 

 
ใช่ 
ใช่ 
ใช่ 

 
ใช่ 
ใช่ 
ใช่ 

 
ใช่ 
ใช่ 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 
ใม่ใช ่
ใช่ 

8) มีหลักเกณฑ์การเริ่มต้นกระบวนการที่ชัดเจนเพ่ือลดการ
ใช้ดุลพินิจ และการปฏิเสธการเริ่มต้นกระบวนการควรจ ากัด

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                          

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

367 
 

เพียงแค่ 
   (1) ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น ไม่อยู่ในอ านาจของ
ศาล หรือลูกหน้ียังไม่อยู่ในสถานะที่จะมีสิทธิเริ่มต้น
กระบวนการได้ 
   (2) เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

ใช่ 
 
 

ใช่ 
ใช่ 

ใช่ 
 
 

ใช่ 
ใช่ 

ใช่ 
 
 

ใช่ 
ใช่ 

ใช่ 
 
 

ใช่ 
ใช่ 

ไม่ใช่ 
 
 

ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 

9) มีมาตรการจูงใจ หรือกระตุ้นให้ลูกหน้ีใหค้วามร่วมมือ
และเปิดเผยทรัพย์สิน 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

10) ค านึงถึงการให้อภัยและอนุญาตให้มีการปลดเปลื้อง
หน้ีสิน โดย 
   (1) อาจจ ากัดระยะเวลาเพ่ือให้ลูกหน้ีให้ความช่วยเหลือใน
การช าระหน้ีสิน 
   (2) ควรอนุญาตให้ปลดเปลื้องหน้ีสินไปทั้งปวงเว้นแต่
ลูกหน้ีไม่สุจริต 
   (3) หน้ีที่ไม่ได้รับการปลดเปลื้องไปควรก าหนดไว้น้อย
ที่สุดและชัดแจ้งโดยกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่ 
   (4) มีการเพิกถอนการปลดเปลื้องหน้ีสินหากลูกหน้ีไม่
สุจริต 

 
ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 

 
ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 

 
ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 

 
ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

 
ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 

11) มีมาตรการป้องกันและลงโทษผู้ไม่สุจริต ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

12) เมื่อเริ่มต้นกระบวนการควรมีมาตรการห้ามเข้าควบคุม
ทรัพย์สินของลูกหน้ีหรือการฟ้องร้องบงัคับคดีลูกหน้ี 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

13) อนุญาตให้มีการเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการได้ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

14) เจ้าหน้ีและลูกหน้ีมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเสมอ
ภาคเป็นธรรม โดยค านึงถึงอ านาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกัน 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

15) มีการแจ้งการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายและข้อมูลที่
เพียงพอ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 

ตารางที่ 1. การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายที่เป็นสากล และเป็นธรรม 

 จากตารางที่ 3. จะพบว่าประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องจ านวน 6 ข้อ จากทั้งหมด 15 ข้อ เช่นเดียวกับต่างประเทศ คือ 
ข้อ 3) ข้อ 4) ข้อ 5) ข้อ 11) ข้อ 12) และข้อ 15)  ส่วนที่ไม่สอดคล้องจะพบว่ามีจ านวน 9 ข้อ จากทั้งหมด 15 ข้อ ขณะที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาสอดคล้องหมดทั้ง 9 ข้อ ส่วนประเทศที่เหลือสอดคล้องจ านวน 8 ข้อ ยกเว้นข้อ 13)  โดยข้อที่ประเทศไทยไม่สอดคล้อง 
คือ ข้อ 1) ข้อ 2) ข้อ 6) ข้อ 7) ข้อ 8)  ข้อ 9) ข้อ 10) ข้อ 13) และข้อ 14) โดยหลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องดังกล่าวน้ัน หากพิจารณาแล้ว
จะพบว่า มีสาเหตุมาจากการไม่อนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจเพราะหากอนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจได้ก็จะท าให้
สอดคล้องทันที 6 ข้อ คือ ข้อ 1) ข้อ 2) ข้อ 6) ข้อ 9) ข้อ 10) และข้อ 14) ที่เป็นเช่นน้ันเพราะว่าการอนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดย
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สมัครใจย่อมต้องให้สิทธิลูกหน้ีสามารถเริ่มต้นกระบวนการได้ ท าให้ทั้งเจ้าหน้ีและลูกหน้ีมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีจากศาลอย่างเท่า
เทียม และลูกหน้ีย่อมรู้สถานะของตนเองดีหากไม่มีความสามารถช าระหน้ีได้และต้องการล้มละลายเพ่ือปลดเปลื้องหน้ีสินและเริ่มต้น
ใหม่ก็สามารถด าเนินการได้ทันที ท าให้คาดหมายเวลาได้แน่นอนไม่ต้องรอให้เจ้าหน้ีเป็นฝ่ายเริ่มต้นกระบวนการซึ่งไม่อาจคาดหมายได้ 
หรือต้องรอจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการบังคับคดีที่ยาวนานเกินไป ตามาที่ทราบดีอยู่แล้วว่าสภาพสังคมและระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ขยายตัวและเจริญอย่างสุดขีด โดยเฉพาะธุรกิจการให้สินเชื่อที่สนับสนุนให้บุคคลธรรมดาขอสินเชื่อน าเงินมาใช้จ่ายในการด ารงชีวิตและ
ประกอบธุรกิจเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อเกิดปัญหาทางการเงินกลับไม่มีทางเลือกให้ลูกหน้ีที่ไม่สามารถช าระหน้ีได้อีกแล้วสามารถแก้ไข
ปัญหาผ่านการล้มละลายและปลดเปลื้องหน้ีสินไปได้ การอนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจย่อมท าให้สังคมและระบบเศรษฐกิจ
ได้รับประโยชน์ ทั้งในแง่การสนับสนุนการลงทุนและในแง่ของความเท่าทันต่อเหตุการณ์ที่จะได้สมาชิกที่ยังมีประสิทธิภาพในการท างาน
กลับคืนไปขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจโดยเร็วแทนที่จะได้รับสมาชิกที่สูงวัย หมดสิ้นความหวังและไม่ประกอบอาชีพใด ๆ ทั้งน้ี 
ยังเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้ลูกหน้ีกล้าตัดสินใจที่จะประกอบกิจการหรือด าเนินธุรกิจมากย่ิงข้ึนในยุคที่ระบบเศรษฐกิจเป็นระบบตลาด
เสรีที่มีการแข่งขันกันสูง และด้วยเหตุผลของสภาพของสังคมและระบบเศรษฐกิจที่ไร้พรมแดน การเคลื่อนย้ายประชากรและการลงทุน
ข้ามประเทศเป็นไปโดยง่าย ลูกหน้ีที่มีภูมิล าเนาหรือประกอบอาชีพในประเทศไทยไม่ว่าจะมีสัญชาติใดก็ควรจะได้รับสิทธิในการ
ล้มละลายโดยสมัครใจได้เช่นเดียวกันกับลูกหน้ีที่มีสัญชาติไทยอันเป็นการท าให้สิทธิของเจ้าหน้ีและลูกหน้ีไม่ว่าสัญชาติใดมีความเสมอ
ภาคกันในการได้รับการพิจารณาคดีจากศาลด้วย 
 การอนุญาตให้ล้มละลายโดยสมัครใจยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ลูกหน้ีให้ความร่วมมือและเปิดเผยทรัพย์สินเพ่ือ
แลกกับการได้รับการปลดเปลื้องหน้ีสินเน่ืองจากการให้สิทธิเฉพาะเจ้าหน้ีเป็นฝ่ายเริ่มต้นกระบวนการเป็นเรื่องความพอใจของเจ้าหน้ีที่
จะด าเนินการหรือไม่ก็ได้ โดยที่ลูกหน้ีอาจไม่ได้ท าใจหรือไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ การพยายามปกปิดและซ่อนเร้นทรัพย์สิน 
ตลอดจนการไม่ให้ความร่วมมือย่อมเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนเป็นปกติ นอกจากน้ี ยังเป็นการค านึงถึงการให้อภัยและปลดเปลื้องหน้ีสินด้วย
เพราะแม้ว่าหลักเกณฑ์ของประเทศไทยจะอนุญาตให้ลูกหน้ีปลดเปลื้องหน้ีสินไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด และก าหนดข้อยกเว้นไว้ตาม
หลักเกณฑ์ก็ตาม แต่หากไม่อนุญาตให้ลูกหน้ีเริ่มต้นกระบวนการแล้ว ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการค านึงถึงการให้อภัยได้ การอนุญาตให้
ล้มละลายโดยสมัครใจยังเป็นการท าให้เจ้าหน้ีและลูกหน้ีมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเสมอภาคเป็นธรรม อันเป็นการค านึงถึงอ านาจ
ต่อรองที่ไม่เท่าเทียมไปในตัว เพราะหากลูกหน้ีสามารถขอล้มละลายโดยสมัครใจได้ย่อมถ่วงดุลให้เจ้าหน้ี โดยเฉพาะเจ้าหน้ีไม่มีประกัน
อาจจะพิจารณารับข้อเสนอผ่อนช าระหน้ีของลูกหน้ีมากข้ึนโดยยินยอมผ่อนระยะเวลาและลดจ านวนหน้ีลง อันเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การประนีประนอมหน้ีกันมากข้ึน 
 ส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับ ข้อ 7) ข้อ 8) และข้อ 13) น้ัน เห็นว่า แม้ประเทศไทยจะใช้หลักเกณฑ์ลูกหน้ีมีหน้ีสินล้นพ้นตัวก็
ตาม แต่เมื่อยังไม่อนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจได้ย่อมไม่ท าให้สอดคล้องแต่อย่างใด โดยเมื่อมีการอนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลาย
โดยสมัครใจแล้ว จะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อน้ีอีกครั้ง ท้ังน้ีหากก าหนดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ก็จะท าให้
กฎหมายล้มละลายประเทศไทยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลและเป็นธรรมย่ิงข้ึน 

 5.4.2 ความไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายที่มีประสิทธิภาพ 

 เมื่อท าการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพกับหลักเกณฑ์ประเทศไทยกับต่างประเทศแล้ว สรุปผลได้ ดังน้ี 
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หลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการ
ปลดจากล้มละลายที่มีประสิทธิภาพ 

  ประเทศ   

 สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไทย 

1) ด้านความสะดวก      
   (1) มีกระบวนการที่ชัดเจนและไม่ยุ่งยาก ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 
   (2) มีกลไกช่วยเหลือโดยเฉพาะลูกหน้ีให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการได้โดยง่ายและสะดวก 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

   (3) มีข้อสันนิษฐานสถานะลูกหน้ีที่ชัดเจนและควรใช้
หลักเกณฑ์ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้เมื่อหน้ีถึงก าหนด
ช าระ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ไม่ใช่ 
   (4) มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกอย่าง
เหมาะสม 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ไม่แน่ใจ 

 
ไม่ใช่ 

2) ด้านความรวดเร็ว      
   (1) มีการแยกประเภทคดี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 
   (2) มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละ
ข้ันตอนในแต่ละประเภทคดีที่ชัดเจนเหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์ เพ่ือให้สามารถคาดหมายเวลาได้ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ไม่ใช่ 
   (3) ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการที่ชัดเจนเพ่ือลดความขัดแย้งและท าให้
กระบวนการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 

 
 

ใช่ 
   (4) ก าหนดให้กระบวนการมีผลเริ่มต้นทันทีโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีการย่ืนค าร้องขอล้มละลาย 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

   (5) เปิดโอกาสให้มีการเจรจาต่อรองหรือใช้ทางเลือกอืน่ 
   (6) ระยะเวลาในการปลดเปลื้องหน้ีสินควรสั้น 

ใช่ 
ใช่ 

ใช่ 
ใช่ 

ใช่ 
ไม่ใช่ 

ใช่ 
ใช่ 

ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 

3) ด้านเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินควร      
   (1) ก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่
สูงเกินควรและเป็นธรรมที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

   (2) สร้างกลไกช่วยเหลือหรือจัดต้ังหน่วยงานช่วยเหลือที่
เหมาะสม 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ไม่ใช่ 

   (3) ค่าใช้จ่ายในการปลดเปลื้องหน้ีสินควรน้อยที่สุด 
และมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมต่อลูกหน้ีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
เริ่มต้นกระบวนการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ลูกหน้ีที่มีสิทธิขอ
ปลดเปลื้องหน้ีสินต้องด าเนินการให้โดยไม่ค านึงถึง
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ค่าใช้จ่าย ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

 

ตารางที่ 2. การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายที่มีประสิทธิภาพ 

 

 จากตารางที่ 4. จะพบว่าประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ส่วนที่สอดคล้องจ านวน 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 2) (1) (3) ข้อ 3) (1) 
เช่นเดียวกับต่างประเทศที่ล้วนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ส่วนที่ไม่สอดคล้องมีจ านวน 10 ข้อย่อย ขณะที่ต่างประเทศ
สอดคล้องมากกว่า โดยส่วนที่ไม่สอดคล้อง คือ ข้อ 1) (1) (2) (3) (4) ข้อ 2) (2) (4) (5) (6) ข้อ 3) (2) (3) ซึ่งหากพิจารณาแล้วมี
สาเหตุหลักมาจากการที่ไม่อนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจอีกเช่นกัน เพราะหากมีการอนุญาตก็จะท าให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทั้ง 10 ข้อย่อยดังกล่าวทันที แต่ทั้งน้ี อยู่ที่ว่าจะก าหนดรายละเอียดในหลักเกณฑ์การเริ่มต้นกระบวนการและการปลด
จากล้มละลายแต่ละข้อย่อยให้เป็นไปอย่างไร ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ ดังน้ี ข้อ 1) มีหลักเกณฑ์ข้อย่อยที่ไม่สอดคล้อง คือ (1) (2) (3) 
และ (4) ซึ่งเมื่ออนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจ ย่อมเป็นการบังคับให้ต้องก าหนดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและไม่ยุ่งยาก พร้อม
ก าหนดข้อสันนิษฐานสถานะของลูกหน้ีที่ชัดเจนทันที เพียงแต่จะก าหนดกระบวนการให้ยุ่งยากหรือไม่ยุ่งยากแค่ไหน อย่างไร และจะ
ก าหนดให้มีข้อสันนิษฐานที่ชัดเจนอย่างไร รวมถึงจะใช้หลักลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้เมื่อหน้ีถึงก าหนดช าระหรือไม่ ย่อมอยู่ที่ว่า
ต้องการช่วยเหลือให้ลูกหน้ีเข้าสู่กระบวนการง่ายหรือยาก เร็วหรือช้าเท่าน้ัน จากการศึกษาพบว่า ในกรณีเจ้ าหน้ีเป็นฝ่ายเริ่มต้น
กระบวนการน้ันถือว่าเป็นการร้องขอต่อศาลเพ่ือใช้มาตรการทางกฎหมายล้มละลายจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ีอันเป็นการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดโดยที่ลูกหน้ีมิได้ยินยอม จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบและต้องฟังข้อโต้แย้งจากลูกหน้ีก่อน
เสมอ เพ่ือมิให้เจ้าหน้ีใช้กฎหมายล้มละลายเป็นช่องทางบีบบังคับเอาแก่ลูกหน้ีโดยง่าย และแน่นอนย่อมต้องเป็นกระบวนพิจารณาท่ี
เจ้าหน้ีต้องแต่งต้ังทนายความเข้าไปด าเนินการเพราะล าพังเจ้าหน้ีส่วนใหญ่ย่อมไม่มีความรู้ทางกฎหมายเพียงพอที่จะด าเนินการได้เอง 
การด าเนินคดีประเภทน้ีจึงมีความยุ่งยากและซับซ้อน ย่ิงหากลูกหน้ีใช้สิทธิโต้แย้งด้วยแล้วย่อมท าให้คดีซับซ้อนมากย่ิงข้ึน ทั้งยังต้อง
เสียค่าใช้จ่ายและเวลามากข้ึนตามล าดับ รวมถึงยังต้องข้ึนอยู่กับการใช้ดุลพินิจของศาลที่จะสั่งให้มีการพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหน้ีหรือไม่ 
ในทางกลับกันหากเป็นกรณีที่ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจโดยเป็นฝ่ายเริ่มต้นกระบวนการเองเท่ากับลูกหน้ียอมรับแล้วว่าไม่สามารถ
ช าระหน้ีได้และต้องการล้มละลายอันเป็นการกระท าท่ีเป็นปรปักษ์ส่งผลร้ายต่อลูกหน้ีเอง เพราะย่อมไม่มีลูกหน้ีคนใดอยากสูญเสีย
ทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งหมดไป หากไม่เป็นเพราะว่าตกอยู่ในสถานะที่ย ่าแย่จนไม่มีทางออกอีกแล้ว จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องปฏิเสธ
ค าร้องขอของลูกหน้ี เว้นแต่จะได้ความอย่างชัดแจ้งว่าลูกหน้ีไม่สุจริต เมื่อลูกหน้ีส่วนใหญ่มิใช่ผู้ที่รู้กฎหมาย จึงเป็นเรื่องทีต้่องก าหนดให้
มีกระบวนการที่ง่ายและสะดวก มีข้ันตอนที่ชัดเจนและไม่ยุ่งยาก รวมถึงการลดการใช้ดุลพินิจของศาล 
 ส่วนการทีจ่ะใช้หลักไม่สามารถช าระหน้ีได้เมื่อหน้ีถึงก าหนดช าระหรือหลักมีหน้ีสินล้นพ้นตัวน้ันข้ึนอยู่กับว่าต้องการให้ลูกหน้ี
เข้าสู่การล้มละลายเร็วข้ึนหรือช้า ทั้งน้ี หากลูกหน้ีเข้าสู่การล้มละลายเร็วข้ึนน่าจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้ีมากกว่าเพราะลูกหน้ียังมี
ทรัพย์สินอยู่บ้าง ส่วนการก าหนดให้มีกลไกช่วยเหลือลูกหน้ีและมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมน้ัน ผู้วิจัย
เห็นว่า เมื่ออนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจได้ก็ต้องอ านวยความสะดวกจัดกลไกช่วยเหลือไปในตัวเองเพราะตามที่กล่าวมาแล้ว
ว่าลูกหน้ีส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย หากไม่มีกลไกช่วยเหลือย่อมเปรียบเสมือนอุปสรรคที่กีดกันลูกหน้ีไม่ให้เข้าถึงกระบวนการ
ไปโดยปริยาย การมีกลไกช่วยเหลือในข้อน้ีหากด าเนินการได้ดีก็จะท าให้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร รวมถึงท าให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การจัดต้ังหน่วยงานช่วยเหลือที่เหมาะสมอีกด้วย ดังน้ัน การมีกลไกช่วยเหลือข้อน้ีจึงมุ่งไปที่ความง่ายและความสะดวกใน
การเข้าถึงการเริ่มต้นกระบวนการเป็นหลักก่อน โดยหลักเกณฑ์ของต่างประเทศล้วนแต่จะมีกลไกลด้านน้ีผ่านการก าหนดให้มี
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แบบฟอร์มส าเร็จรูปเพ่ือให้ลูกหน้ีกรอกข้อความ และอ านวยความสะดวกให้ลูกหน้ีสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มดังกล่าวได้โดยง่าย เช่น 
การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ หรือการขอรับได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าใน
การตรวจสอบค าร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี หากมีการด าเนินการในระยะแรกไม่พบปัญหาขัดข้องอาจพัฒนาให้ลูกหน้ีสามารถย่ืน
ค าร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย 
 ส่วนที่ไม่สอดคล้องใน ข้อ 2) (2) (4) (5) (6) (4) น้ัน เห็นว่า จากเหตุผลที่กล่าวไปแล้วว่าเมื่อลูกหน้ีร้องขอล้มละลายโดยสมัคร
ใจเท่ากับยอมรับสิ่งที่เป็นปรปักษ์และเป็นผลร้ายแก่ลูกหน้ีเอง จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะไม่สั่งเริ่มต้นกระบวนการคดีไปในทันทีเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ีไว้ก่อนที่จะมีการจ าหน่ายหรือถูกบังคับคดีไป ส่วนการคัดค้านของเจ้าหน้ี
ทั้งหลายน้ันอาจสามารถด าเนินการได้ภายหลังเพ่ือตรวจสอบและคุ้มครองเจ้าหน้ี โดยอาจก าหนดให้คัดค้านได้ภายในเวลาท่ีก าหนด ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่าหลักเกณฑ์ของต่างประเทศล้วนแต่ให้สิทธิเจ้าหน้ีด าเนินการดังกล่าวได้ภายหลังเช่นกัน  
 ส่วนการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการแต่ละประเภทคดีที่ชัดเจนเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์เพ่ือให้สามารถคาดหมาย
เวลาได้น้ัน ผู้วิจัยเห็นว่า แม้ระยะเวลาจะเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องก าหนดให้ชัดเจน แต่การด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมมีข้อจ ากัดเรื่อง
ความยุติธรรมที่จะต้องเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านและให้ใช้ดุลพินิจในบางเรื่อง การที่จะจ ากัดระยะเวลาที่ชัดเจนลงไปอาจท าให้เกิด
ความไม่ยุติธรรมและสร้างความเสียหายแก่คู่ความได้ จากการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์ของต่างประเทศก็ไม่ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนไว้
ในกฎหมายล้มละลายเช่นกัน แต่เป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติภายในที่จะก าหนดว่าควรจะต้องด าเนินการในข้ันตอนดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาเท่าใด อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ของต่างประเทศก าหนดให้นับระยะเวลาการปลดจากล้มละลายทันทีที่ลูกหน้ีร้องขอเริ่มต้น
กระบวนการและศาลสั่งอนุญาต โดยไม่ได้นับเอาระยะเวลาการด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมด้วย ดังน้ัน ในกรณีที่ลูกหน้ีสุจริตลูกหน้ี
ย่อมปลดจากการล้มละลายไปโดยอัตโนมัติและโดยผลของกฎหมายทันทีเมื่อครบก าหนดระยะเวลา มีเพียงประเทศญ่ีปุ่นที่จะปลดจาก
ล้มละลายได้ต่อเมื่อศาลมีค าสั่ง แต่ก็ให้สิทธิลูกหน้ีร้องขอให้ศาลสั่งให้ปลดจากล้มละลายได้เมื่อพ้นก าหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลสั่ง
เริ่มต้นกระบวนการ ซึ่งทางปฏิบัติน้ันลูกหน้ีในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 99.23 จะได้รับค าสั่งให้ปลดจากล้มละลายไปภายใน
เวลาไม่เกิน 4 เดือน ข้อน้ี จึงท าให้เห็นว่า แม้จะไม่มีการก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนไว้ในแต่ละข้ันตอน แต่ก็ท าให้สามารถคาดหมาย
เวลาที่จะเสร็จสิ้นได้อย่างแน่นอนอันเป็นผลที่ต้องการของการที่ต้องมีหลักเกณฑ์การก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนน่ันเอง  
 ส าหรับประเทศไทยเมื่อไม่อนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจได้ลูกหน้ีจึงอาจเริ่มต้นกระบวนการได้และย่อมไม่อาจทราบ
ได้ว่าเจ้าหน้ีจะเริ่มต้นกระบวนการเมื่อใด จึงท าให้ไม่อาจคาดหมายเวลาท่ีแน่นอนได้น้ันเอง ส าหรับการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาต่อรอง
หรือใช้ทางเลือกอื่นน้ัน เมื่อไม่อนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจ ก็เท่ากับว่าไม่มีการเปิดโอกาสให้มีการต่อรองหรือใช้ทางเลือกอื่น
ได้ แม้ว่าจะมีการประนอมหน้ีก่อนล้มละลายที่อาจดูเสมือนว่าเปิดโอกาสให้มีการต่อรองหรือใช้ทางเลือกอื่นก็ตาม แต่ด้วยการที่
กระบวนการดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อลูกหน้ีถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ย่อมเป็นข้ันตอนที่ล่าช้าเกินไปเพราะภายใต้การถูกพิทักษ์
ทรัพย์น้ัน ส่งผลให้สถานะของลูกหน้ีเลวร้ายย ่าแย่ลงไปกว่าเดิมเน่ืองจากลูกหน้ีไม่มีอ านาจบริหารจัดการทรัพย์สินหรือกิจการของตนได้
อีกต่อไป สถานะดังกล่าวท าให้ลูกหน้ีเสียเปรียบในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้ีซึ่งอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าต้ังแต่แรกและย่ิงเหนือกว่าด้วย
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ส่งผลให้ลูกหน้ีขาดความคล่องตัวในการเจรจา หากจะเปิดโอกาสให้มีกระบวนการประนอมหน้ีก็ควรจะต้อง
ด าเนินการก่อนการไต่สวนและมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งน่าจะท าให้เกดิความเป็นธรรมแก่ลูกหน้ีมากกว่า 
 นอกจากน้ี ด้วยการที่ประเทศไทยมิได้อนุญาตให้คู่ความไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาทกันก่อนที่จะท าการไต่ส่วนและมีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์อย่างเช่นกระบวนการพิจารณาทางแพ่ง จึงเป็นเรื่องเฉพาะคู่ความในคดีน้ันซึ่งมีเฉพาะเจ้าหน้ีผู้ฟ้องคดีและจ าเลยเท่าน้ันที่
จะตกลงกัน มิได้มีเจ้าหน้ีอื่นเข้ามารู้เห็นด้วย หากมีการตกลงกันได้เจ้าหน้ีผู้เป็นโจทก์ก็จะขอถอนฟ้องไป โดยไม่อาจขอให้ศาลมีค า
พิพากษาตามยอมได้ อันเป็นข้อทีสุ่่มเสี่ยงที่จะไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีบทบัญญัติให้กระท าได้ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีบทบัญญัติ
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ห้ามมิให้กระท า แม้จะมีข้อพิจารณาว่าพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติรับรอง
ว่าในกรณีที่ไม่มีกระบวนพิจารณาใดบัญญัติไว้ในกฎหมายล้มละลายและข้อก าหนดคดีล้มละลาย ศาลล้มละลายอาจน าเอาบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ แต่ยังไม่มีแนวค าพิพากษาศาลฎีกาวางบรรทัดฐานในเรื่องน้ีไว้ว่า
สามารถด าเนินการได้ นอกจากน้ี ยังมีข้อให้พิจารณาต่อไปอีกว่า หากต่อมาภายหลังลูกหน้ีถูกเจ้าหน้ีรายอื่นฟ้องล้มละลายและเจ้าหน้ี
อื่นน้ันทราบว่ามีการประนีประนอมช าระหน้ีให้เจ้าหน้ีรายแรกไปก่อน เจ้าหน้ีรายอื่นอาจเห็นว่าเป็นนิติกรรมที่ฉ้อฉลและร้องขอให้เพิก
ถอนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นการท านิติกรรมภายในเวลา 1 ปี ก่อนที่เจ้าหน้ีรายอื่นจะฟ้องล้มละลายย่อมตกอยู่ในข้อสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็นการท านิติกรรมที่เจ้าหน้ีต้องเสียเปรียบและเป็นการฉ้อฉลที่อาจถูกศาลสั่งให้เพิกถอนได้ ดังน้ัน การระงับข้อพิพาทระหว่าง
เจ้าหน้ีและลูกหน้ีที่กฎหมายล้มละลายก าหนดไว้น้ันคงมีเพียงการการประนอมหน้ีก่อนล้มละลายที่จะเกิดข้ึนได้ภายหลังการพิทักษ์
ทรัพย์แล้ว ซึ่งแทบไม่ได้เอื้ออ านวยหรือสนับสนุนให้ลูกหน้ีได้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้ จึงยังไม่อาจถือได้ว่ามีการเปิดโอกาสให้
มีการต่อรองที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหน้ีแต่อย่างใด ในส่วนระยะเวลาการปลดเปลื้องหน้ีสินที่ควรสั้นน้ัน เมื่อไม่อนุญาตให้ลูกหน้ี
ล้มละลายโดยสมัครใจ จึงเท่ากับว่าแม้จะก าหนดระยะเวลาปลดเปลื้องหน้ีสินไว้สั้นเพียงใด ก็ไม่อาจใช้ประโยชน์จากระยะเวลาได้ 
อย่างไรก็ดี การก าหนดระยะเวลาปลดเปลื้องหน้ีสินกรณีที่ลูกหน้ีล้มละลายจากการที่เจ้าหน้ีเป็นฝ่ายเริ่มกระบวนการไว้เป็นเวลา 3 ปี 
ผู้วิจัยยังเห็นว่า เป็นระยะเวลาท่ียาวนานเกินไปเมื่อเทียบกับหลักเกณฑ์ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อังกฤษหรือประเทศญ่ีปุ่นล้วนก าหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี ยกเว้นประเทศออสเตรเลียที่ก าหนดไว้เกินกว่า 1 ปี  
 ส าหรับส่วนที่ไม่สอดคล้องใน ข้อ 3) (2) (3) เมื่อยังไม่อนุญาตให้ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาล้มละลายโดยสมัครใจ รัฐจึงไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการสร้างกลไกช่วยเหลือหรือจัดต้ังหน่วยงานช่วยเหลือที่เหมาะสม และก าหนดค่าใช้จ่ายในการปลดเปลื้องหน้ีสิน
ควรน้อยที่สุด และมีวิธีปฏิบัติต่อลูกหน้ีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายไปในตัวเอง เพราะเป็นเรื่องของเจ้าหน้ีที่จะ
เป็นผู้ด าเนินการเอง เป็นที่น่าสังเกตว่าลูกหน้ีที่ถูกฟ้องล้มละลายไม่อาจขอให้ศาลต้ังทนายความเพ่ือต่อสู้คดีได้อย่างเช่นคดีอาญาที่ผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิด จากการศึกษาพบว่าคดีล้มละลายเป็นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอย่างหน่ึง แม้โดยหลักการย่อมไม่อาจถือเป็น
ภาระของรัฐทั้งหมดที่จะต้องรับเป็นภาระช่วยเหลือจัดหาเจ้าหน้าที่หรือทนายความให้อย่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่หาก
รัฐจะให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือลูกหน้ีที่ทุกข์ยากและถูกกดข่ีจากหน้ีสิน เพราะเห็นว่ามิใช่เป็นความผิดของลูกหน้ีอย่างที่กล่าวไป
แล้ว เมื่ออนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจรัฐก็ควรสร้างกลไกช่วยเหลือโดยการจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ค าแนะน ารวมถึงการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ลูกหน้ีสามารถเข้าถึงได้ เพราะล าพังสถานะที่ลูกหน้ีมีหน้ีสินจนไม่สามารถช าระหน้ีได้ย่อมไม่มีเงินไปว่าจ้าง
ทนายความ หรือหากว่าพอจะมีเงินหรือทรัพย์สินอยู่บ้างก็ควรจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตระหว่างอยู่ในกระบวนการหรือ
รวบรวมไปช าระให้แก่เจ้าหน้ีเสียมากกว่า ทั้งน้ี ต่างประเทศที่ศึกษาก็ล้วนแต่มีเจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีในการด าเนินคดีล้มละลาย ท้ังยังอนุญาตให้ลูกหน้ีที่ยากจนสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล หรือขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนหรือขอกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน 

6. สรุป 

 การเป็นหน้ีเป็นสิ่งปกติในยุคปัจจุบันและยังช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการค้าให้เจริญเติบโตย่ิงข้ึน แต่เมื่อเกิดปัญหาไม่
สามารถช าระหน้ีได้ การมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมแก่ลูกหน้ีแต่ละประเภทย่อมเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน การอนุญาตให้ลูกหน้ี
บุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถช าระหน้ีได้ร้องขอล้มละลายโดยสมัครใจเพ่ือปลดเปลื้องหน้ีสินและรับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปโดยเร็ว ถือเป็น
อีกทางเลือกหน่ึงในการแก้ไขปัญหาผ่านกฎหมายล้มละลายที่ได้รับการยอมรับในสากลและใช้แพร่หลายในนานาอารยประเทศ เมื่อ
กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ลูกหน้ีล้มละลายโดยสมัครใจได้ จึงท าให้ลูกหน้ีเหล่าน้ีไม่ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมเสมอ
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ภาคอย่างเช่นลูกหน้ีในต่างประเทศ แต่กลับต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกบังคับช าระหน้ีเป็นเวลาท่ียาวนานกว่า ส่งผลให้กฎหมาย
ล้มละลายของประเทศไทยยังขาดความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ และหลักเกณฑ์ของต่างประเทศ
ตามที่ได้วิเคราะห์ไปข้างต้น 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันถึงเวลาท่ีประเทศไทยจะต้องพิจารณาการอนุญาตให้ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาล้มละลายโดยสมัครใจตาม
แนวความคิดการเริ่มต้นใหม่ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายในข้อที่ยังไม่สอดคล้องตามที่ได้
วิเคราะห์ไปข้างต้นให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ส าคัญของการเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายที่เป็นสากล เป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพ และหลักเกณฑ์ของต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการท าให้ลูกหน้ีในประเทศไทยได้รับสิทธิที่เท่าเทียมเสมอภาคลูกหน้ี
ในต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงให้กฎหมายล้มละลายประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ต้องการลดอุปสรรคในการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพ่ือลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคมอีกด้วย และเพ่ือให้การด าเนินการสามารถเกิดข้ึนได้เป็นรูปธรรม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ดังน้ี 

 1) การเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวความคิดการเริ่มต้นใหม่ให้แพร่หลาย พร้อมแสวงหาความร่วมมือ
จากสาธารณชนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการยอมรับการล้มละลายโดยสมัครใจ 
 2) แก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 อนุญาตให้ลูกหน้ี
บุคคลธรรมดาล้มละลายโดยสมัครใจได้ ด้วยการเพ่ิม “หมวด 2/1 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาสมัครใจ
ล้มละลาย” และก าหนดหลักเกณฑ์การเริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ส าคัญของการ
เริ่มต้นกระบวนการและการปลดจากล้มละลายที่เป็นสากล เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ และหลักเกณฑ์ของต่างประเทศข้างต้น. 
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อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน “โครงการมหัศจรรย์ 4 สถานี เพื่อทุกคน”                                              

Cultural identity of the subway station "Amazing 4 stations 4 All Project " 

ธนากร ฉัตรโรจนสกุล 1 

ผศ. ดร. นิธิอร พรอ าไพสกุล 2 

 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
“โครงการมหัศจรรย์ 4 สถานี เพ่ือทุกคน” ผลการศึกษาพบว่า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทั้ง 4 แห่ง ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่รอบ
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและตกแต่งตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  โดยแสดงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1) 
สถานีวัดมังกรแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจีน 2) สถานีสามยอดแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์การค้าไทยสมัย
รัชกาลที่ 5 3) สถานีสนามไชยแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และ 4) สถานีอิสรภาพ
แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี ดังน้ัน การตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน “โครงการมหัศจรรย์ 4 
สถานีเพ่ือทุกคน” จึงแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเก่ียวกับความเชื่อ สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ภายในย่าน
เยาวราช ย่านวังบูรพาภิรมย์ เกาะรัตนโกสินทร์ และย่านกรุงธนบุรี 

 

ค าส าคัญ: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม, สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน, โครงการมหัศจรรย์ 4 สถานีเพ่ือทุกคน 

 

Abstract 

 This research is a descriptive research aiming to study and analyze the cultural identity of the subway 
station; “Amazing 4 Stations 4 all Project” The research results shows that all 4 subways from the project 
were inspired from important places around subway stations and were designated from the identity of the 
area that represents the history and culture of the area of the four stations: 1)  Wat Mangkon Kamalawat 
Station showcases Chinese cultural identity. 2)Sam Yot Station Sam Yod Station shows cultural identity and 
Thai trade history during the reign of King Rama V. 3)Sanam Chai Station shows cultural identity and Thai 
history in the Rattanakosin era. 4)  Itsaraphap Station shows cultural identity and Thai history during the 
Thonburi era. Therefore, the 4 subway stations of Amazing 4 Stations 4 all Project shows cultural identity 
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regarding beliefs, architecture, wisdom and history within the Yaowarat area, Wang Burapha Phirom area, 
Rattanakosin Island and the Krung Thon Buri area. 

Keywords: Cultural idenity, Subway station, Amazing 4 Stations 4 All 

 

บทน า 

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากการส ารวจการค้นหา 10 เมืองที่ถูกค้นหามากที่สุดใน

โลก จากเว็บไซต์ Booking.com ผลการส ารวจพบว่า กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่นักท่องเท่ียวให้ความสนใจและเป็นจุดหมาย

ปลายทางของนักท่องเท่ียวอยู่เสมอ (ไทยรัฐออนไลน์, 2563, เว็บไซต์) ภายในกรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยปัจจัย

หลายอย่าง เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัย การ

พัฒนาประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว และการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

 การเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครมีหลายวิธี เช่น รถ เรือ รถไฟฟ้า เป็นต้น ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย ได้สนับสนุนการใช้บริการรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพมากข้ึน และขยายเส้นทางเดินรถเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ

เดินทางให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้ใช้บริการรถไฟฟ้าด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รถไฟฟ้ามหานครเป็นเส้นทาง

เดินรถของรถไฟฟ้ารูปแบบใต้ดิน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางของคนภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดภายในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากความแออัดจากการอาศัยของคนในกรุงเทพมหานคร 

และให้ประชาชนได้รับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เดิมมี เส้นทางเดินรถ 38 สถานี ต่อมาใน

เส้นทางส่วนต่อขยายเปิดบริการเพ่ิม 15 สถานี ประกอบด้วย สถานีรถไฟฟ้ารูปแบบใต้ดินจ านวน 4 สถานี และสถานีรถไฟฟ้าแบบ

ยกระดับจ านวน 11 สถานี (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, 2565, เว็บไซต์) 

 เส้นทางเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย 2562 เป็นรถไฟฟ้าแบบใต้ดินและแบบยกระดับ มีเส้นทางเดินรถต้ังแต่สถานีหัวล าโพง

ถึงสถานีเตาปูนได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการต้ังแต่วันที่ 29 กันยายน 2562 โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในการเปิดใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครส่วนต่อขยาย 2562 สถานีรถไฟฟ้า

ทั้ง 4 แห่งน้ีได้รับการออกแบบตัวสถานีทั้งภายนอกและภายในเป็นพิเศษตามแรงบันดาลใจจากพ้ืนที่ต้ังของสถานีวัดมังกร สถานี

สามยอด สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่และส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหา

นครในการท่องเท่ียว (ข่าวไทยพีบีเอส, 2563, เว็บไซต์) 

 โครงการมหัศจรรย์ 4 สถานี เพ่ือทุกคน เป็นโครงการส่งเสริมการใช้บริการการท่องเท่ียวจากภาพถ่ายด้วยความร่วมมือ

ระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) และสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  ตามแนวคิดภาพแห่งภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

แหล่งการค้า และแหล่งอาหารอร่อย จ านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานสนามไชย และสถานีอิสรภาพ 
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เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและสถานที่ท่องเท่ียวรอบสถานีให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (Bangkok Expressway 

And Metro, 2563, เว็บไซต์) 

 พ้ืนที่ต้ังสถานีที่เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์ 4 สถานี เพ่ือทุกคน เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์เมืองเก่าเกาะรัตนโกสินทร์และพ้ืนที่

อนุรักษ์เมืองเก่ากรุงธบุรี และเป็นย่านส าคัญ 4 ย่าน ได้แก่ ย่านเยาวราช ย่านวังบูรพาภิรมย์ เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน และย่านกรุง

ธนบุรี 

 1. ย่านเยาวราช เป็นพ้ืนที่อาศัยของชาวจีนอพยพต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อต้ังรกรากใหม่จึงเกิดการผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนซึ่งแสดงออกทางค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิตของคนภายในชุมชน และการประดับอาคาร

บ้านเรือน จากการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น (ภัทรภร สุวรรณจินดา, 2559, น. 325) 

 2. ย่านวังบูรพาภิรมย์ เดิมเป็นวังเก่าของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์

วรเดช ในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในพ้ืนที่น้ีได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นย่านการค้าในเวลาต่อมา เน่ืองจากพ้ืนที่ภายในวังทั้งหมด

กลายเป็นโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงภาพยนตร์แกรนด์ โรงภาพยนตร์คิง และโรงภาพยนตร์ควีน (ช. ชาคริต, 2553, น. 

1 – 6) 

 3. เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน เป็นพ้ืนที่ต้ังของพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นสถานที่

แห่งแรกที่สร้างข้ึนในพระนครแห่งน้ี ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในมีสถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น ส านักงานหน่วยงานราชการ วัด

ส าคัญ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมซึ่งปรากฏร่องรอยทางประวัติศาสตร์ต้ังแต่เริ่มก่อต้ังกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น (ผุสดี จันทวิ

มล, 2558, น. 207) 

 4. ย่านกรุงธนบุรี เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์เมืองเก่าฝั่งตรงข้ามเกาะรัตนโกสินทร์ เดิมเป็นที่ต้ังกรุงธนบุรีก่อนพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายราชธานีใหม่ ภายในประกอบด้วยเขตพระราชฐานพระราชวังเดิมและวัดส าคัญมากมายที่มี

ความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม, 2543, น. 2 - 6) 

 รถไฟฟ้ามหานครส่วนต่อขยาย 2562 จึงเป็นมีเส้นทางผ่านเขตอนุรักษ์เมืองเก่าเกาะรัตนโกสินทร์และกรุงธนบุรี ภายใน

ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัดส าคัญ และย่านชุมชนเก่าแก่ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการ

ตกแต่งสถานีรถไฟฟ้ามหานครสถานีทั้ง 4 แห่ง ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ต้ังของสถานีรถไฟฟ้า 

 อัตลักษณ์มีความหมายคล้ายคลึงกับเอกลักษณ์ แตกต่างกันที่อัตลักษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมของคนใน

สังคมได้ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า อัตลักษณ์ ไว้ว่า อัตลักษณ์เป็นกระบวนการทางสังคมจากการตกผลึกของสังคม

และสามารถคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความสัมพันธ์ของสังคม ซึ่งอาจหมายถึงความเข้าใจและการรับรู้ของคนในสังคมเก่ียวกับ

การสร้างและการรับรู้ความเป็นตัวตนที่แสดงออกในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยการสร้างความสัมพันธ์ตามบริบททางสังคมและ

พัฒนาเป็น อตัลักษณ์ (Peter Berger and Thomas Luckmann, 1967, น. 173) 
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 การเกิดอัตลักษณ์จึงเป็นการก่อตัวเป็นรูปร่างของวัฒนธรรมในช่วงระยะเวลาหน่ึงที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และ

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาผ่านระบบภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) เพ่ือแสดงความหมาย

ของพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในรูปแบบของระบบภาษาและการสื่อสาร พฤติกรรม อาหาร การแต่งกาย สิ่งก่อสร้าง 

ค่านิยม ความเชื่อ และความสัมพันธ์ (Hall. S. และ Du Gay, 1996, น. 132) 

 วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนรู้การอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และสร้าง

ข้ึนเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามแก่คนในสังคม ผ่านระบบการสืบทอดเป็นวัฒนธรรมและประเพณี เช่น ความเชื่อ ระเบียบ

ประเพณี และการด าเนินชีวิต เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม (พระยาอนุมานราชธน, 2496, น. 6) และ (ยศ สันติสมบัติ, 

2540, น. 100) 

 อัตลักษณ์จึงเป็นกระบวนการสะท้อนทางวัฒนธรรมของคนในสังคมที่แสดงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสถานการณ์ต่าง ๆ 

โดยมีลักษณะเป็นวงจรแห่งวัฒนธรรม ท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลในสังคมช่วงระยะเวลาหน่ึงซึ่งไม่หยุดน่ิง และสามารถผลิต บริโภค และ

ควบคุมผ่านระบบการสร้างภาพแทนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นตัวตน (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2545, น. 34) จากการแปล

ความหมายผ่านสัญลักษณ์ (symbol) ท่ีแสดงความสัมพันธ์ตามโครงสร้างทางสังคม เพ่ือบ่งบอกบทบาทความเป็นตัวตนที่สัมพันธ์

กับเหตุการณ์ระหว่างบุคคลกับสังคมที่เขาอาศัยอยู่ (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 33) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น วัฒนธรรมที่แสดงออกของคนภายในสังคมสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนซึ่งสัมพันธ์กับ

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่น้ัน ๆ โดยใช้ระบบสัญลักษณ์ในการแสดงความหมาย พฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อ และสิ่งปลูก

สร้าง เพ่ือบอกเล่าเหตุการณ์ แนวทางในการด าเนินชีวิต และแสดงความเป็นอัตลักษณ์ภายในสังคมของตน 

 ดังน้ัน การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 4 แห่ง ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด 

สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ จึงศึกษาจากการตกแต่งภายนอกและภายในสถานีผ่านระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏและแปล

ความหมายการเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ต้ังสถานีน้ัน ๆ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน “โครงการมหัศจรรย์ 4 สถานี เพ่ือทุกคน” 

 

ขั้นตอนการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับรถไฟฟ้ามหานครโครงการมหัศจรรย์ 4 สถานีเพ่ือทุกคนกับเกี่ยวกับประวัติ

ความเป็นมาและวัฒนธรรมภายในย่านเยาวราช ย่านวังบูรพาภิรมย์ เกาะรัตนโกสินทร์ และย่านกรุงธนบุรี และแนวคิดอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรม 
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 2. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยส ารวจการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทั้ง 4 สถานี ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด 

สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ และเก็บภาพการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในสถานี จ านวน 3 ครั้ง ดังน้ี 

  2.1 วันที่ 6 ก.พ. 2564 ส ารวจและเก็บภาพรูปแบบการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวัดมังกร สถานีสาม

ยอด สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ 

  2.2 วันที่ 27 พ.ย. 2564 เก็บภาพการตกแต่งภายในสถานีเพ่ิมเติมและส ารวจพ้ืนที่เป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 4 แห่ง ได้แก่ วัดมังกรกมลาวาส สะพานเหล็ก (ประตูสามยอดเดิม) พระบรมมหาราชวัง และวัดหงส์

รัตนารามราชวรวิหาร 

  2.3 วันที่ 24 ก.พ. 2565 เก็บภาพเพ่ิมเติมภายในและภายนอกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวัดมังกร สถานีสาม

ยอด สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ 

 3. วิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏจากแรงบันดาลใจในการสร้างและตกแต่งสถานที่ต้ังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 

ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์เอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนามเก่ียวกับรถไฟฟ้ามหานครในโครงการมหัศจรรย์ 4 สถานีเพ่ือทุกคนกับ

ประวัติศาสตร์ย่านเยาวราช ย่านวังบูรพาภิรมย์ ย่านสนามไชย และย่านอิสรภาพ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้ปรากฏอัตลักษณ์

จากการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินภายในโครงการมหัศจรรย์ 4 สถานี เพ่ือทุกคน ตามแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของพ้ืนที่ต้ังสถานีรถไฟฟ้ามหานคร 4 สถานี ดังน้ี  

 1. สถานีวัดมังกร: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจีน  

 สถานีวัดมังกรต้ังอยู่ในย่านเยาวราชและมีวัดมังกรกมลาวาสซึ่งเป็นวัดที่ส าคัญของคนภายในท้องถ่ิน การออกแบบได้รับ

แรงบันดาลใจจากความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในย่านเยาวราช ด้วยการประดับภาพวาดเก่ียวกับมังกรและดอกบัว ท่ี

มีความหมายจากชื่อวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยย่ี) ประกอบด้วย ภาพจีนและทางเดินมังกร ดังน้ี 

  1.1 ภาพจีน เป็นภาพเก่ียวกับสัตว์ พืช และของใช้ที่เป็นสัญลักษณ์มงคลตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน 

จ านวน 6 ภาพ เป็นภาพสัตว์ 3 ภาพ ภาพของใช้ 2 ภาพ และภาพพืช 1 ภาพ ดังต่อไปน้ี 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                          

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

381 
 

       

ภาพประกอบ 1 สัตว์ 

    1.1.1 มังกร หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัญลักษณ์

ของประเทศจีน ตามต านานจีนกล่าวว่า มังกรมีลักษณะรวมกันของสัตว์ 9 ชนิด ประกอบด้วย หัวอูฐ เขากวาง ตากระต่าย หูวัว คอ

งู ท้องกบ เกล็ดปลา ขาและกรงเล็บเหย่ียว และเท้าเสือ โดยมีหน้าที่ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของโลก ส่งผลต่อความเชื่อเกี่ยวกับ

ศาสตร์ฮวงจุ้ยและปรากฏจารึกมังกรสมัยราชวงศ์ซางซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดี (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, 2544, น. 33 35) 

    1.1.2 สิงโต หมายถึง อ านาจบารมี เป็นสัญลักษณ์จากตะวันตกที่มีอิทธิพลในจีน โดยมี

ลักษณะคล้ายตัวเหนียน (年) ซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายในนิทานพ้ืนบ้านของจีน ต่อมาในสมัยราชวงศ์ถังจึงเริ่มแสดงระบ าสิงโตที่เรียกว่า 

ไท่ผิงเล่อ (太平乐) เพ่ืออวยพรให้พบความสุขสงบตลอดทั้งปีในช่วงปีใหม่จีนหรือตรุษจีน (ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2552, 

น. 185 - 186) 

    1.1.3 ปลา หมายถึง ยังมีอยู่ ยังเหลืออยู่ เป็นสัญลักษณ์รูปปลา โดยพ้องเสียงของค าว่า อว๋ี 

(余) กับ อว๋ี (鱼) ซึ่งมีที่มาจากค าอวยพรของคนจีนที่ว่า ขอให้มีกินมีใช้ตลอดปี (年年有余) (ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 

2552, น. 198 - 199) 

    

ภาพประกอบ 2 เครื่องใช ้
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    1.2.1 แจกัน หมายถึง ความสงบและสันติสุข เป็นสิ่งของที่คนจีนนิยมประดับไว้ในบ้าน 

เน่ืองจากการของพ้องเสียงของค าว่า ผิง (瓶) กับ ผิง (平) ซึ่งมีความหมายว่า สันติสุข โดยคนจีนเชื่อว่า การประดับแจกันไว้ใน

บ้านจะท าให้บ้านมีความสงบสุข ไม่ทะเลาะกัน (ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2552, น. 136 - 137) 

    1.2.2 โคมไฟ หมายถึง การเสริมสิริมงคล เดิมนิยมประดับในช่วงเทศกาลหยวนเซียว (元

宵) หรือเทศกาลโคมไฟซึ่งตรงกับวันข้ึน 15 ค ่า เดือนหน่ึง ตามปฏิทินจันทรคติ ต่อมานิยมน ามาประดับพระราชวัง วัด และ

บ้านเรือนเมื่อมีงานมงคลหรือเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในประเทศจีน (ปิยะแสง จันทรวงศ์

ไพศาล, 2553, น. 230 - 232) 

 

ภาพประกอบ 3 พืช 

    1.3.1 ดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธ์ิและการติดต่อสื่อสาร เป็นตัวแทนของความเชื่อตาม

หลักพระพุทธศาสนาเน่ืองจากเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าต้ังแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ท้ังยังเรียกได้ 2 แบบในภาษาจีน 

ได้แก่ เหอฮวา (荷花) และ เหลียนฮวา (莲花) โดยมีความหมายพ้องเสียงของค าว่า เหอ (荷) กับ เหอ (合) ซึ่งมี

ความหมายว่า สันติภาพ ปรองดอง และ เหลียน (莲) กับ เหลียน (连) ซึ่งมีความหมายว่า ติดต่อสื่อสาร (ปิยะแสง จันทรวงศ์

ไพศาล, 2552, น. 237 - 239) 
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ภาพประกอบ 4 ทางเดินท้องมังกร 

   1.2 ทางเดินท้องมังกร อยู่บริเวณประตูทางออกที่ 2 ถนนเจริญกรุง เป็นสถาปัตยกรรมภายในสถานี

วัดมังกรที่แสดงออกถึงความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนเก่ียวกับมังกร เน่ืองจากมังกรเป็นสัตว์สิริมงคลที่หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

และเป็นสัญลักษณ์แทนจักรพรรดิของจีน การเดินลอดท้องมังกรจึงเป็นเสริมสร้างสิริมงคลให้ชีวิต และอวยพรให้พบเรื่องที่ดี (ข่าว

ฐานเศรษฐกิจ, 2565, เว็บไซต์) 

 ดังน้ันสัญลักษณ์ที่ปรากฏภายในสถานีวัดมังกรจึงแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเก่ียวกับความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน

ที่อาศัยอยู่ในย่านเยาวราช โดยสื่อถึงความหมายสิริมงคลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ความร ่ารวย ความปลอดภัย และ

ความปรองดอง จากวัดมังกรกมลาวาสซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนมาช้านาน 

 2. สถานีสามยอด: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์การค้าไทยสมัยรัชกาลที่ 5 

 สถานีสามยอดต้ังอยู่ในย่านวังบูรพาภิรมย์ซึ่งในอดีตเป็นย่านการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองและน าสมัยในสมัยรัชกาลที่ 5 

ตามแนวคิดแบบตะวันตก การออกแบบจึงใช้สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสที่เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทย

และแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ประดับภาพการเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างภายในย่านวังบูรพาภิรมย์ภายในอดีต โดยแสดงถึงความเจริญ

ทางสังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยในอดีตของย่านวังบูรพาภิรมย์ ในสมัยรัชกาลที่  5 ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

สถาปัตยกรรม ด้านการคมนาคม ด้านการค้า และด้านประเพณี  
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ภาพประกอบ 5 แยกเอส.เอ.บี และประตูสามยอด 

   2.1 ด้านสถาปัตยกรรม ภาพเรื่องราวภายในสถานีสามยอดได้แสดงการเปลี่ยนแปลงของอาคาร

บ้านเรือนภายในย่านวังบูรพาภิรมย์ โดยมีลักษณะเป็นอาคารรูปทรงสี่ เหลี่ยมซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากบ้านของชาวตะวันตก 

(พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้, 2563, เว็บไซต์) 

    

ภาพประกอบ 6 รถรางไฟฟ้าและสถานีรถราง 

   2.2 ด้านการคมนาคม เดิมภายในกรุงเทพมหานครใช้รถม้าและรถลากเป็นยาพาหนะ เมื่อเริ่มตัดถนน

เจริญกรุงผู้คนในกรุงเทพมหานครต่างใช้บริการรถเมล์และรถรางแบบม้าลากอย่างแพร่หลาย ต่อมาปี พ.ศ. 2430 รถรางแบบไฟฟ้า

ได้เริ่มใช้เป็นครั้งแรกโดยบริษัทรถรางไทย จ ากัด และบริษัทไฟฟ้าสยามทุน และยกเลิกกิจการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 เน่ืองจาก

ไม่เหมาะกับสภาพบ้านเมือง (ช.ชาคริต, 2553, น. 35) 

 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                          

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

385 
 

ภาพประกอบ 8 ศาลาเฉลิมกรุง 

   2.3 ด้านการค้า ย่านวังบูรพาภิรมย์ได้พัฒนาตัวเองเป็นพ้ืนที่ต้ังร้านค้าและโรงภาพยนต์ 3 แห่ง ได้แก่ 

โรงภาพยนตร์คิงส์ โรงภาพยนตร์ควีน และโรงภาพยนตร์แกรนด์ และในบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ต้ังของศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเป็นโรง

มหรสพหลวงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ประชาชน เพ่ือ เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญและสถานที่

พักผ่อนของประชาชน (กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, 2561, น. 125 - 126) 

 

ภาพประกอบ 9 เสาชิงช้าและวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

   2.4 ด้านประเพณี ภายในย่านวังบูรพาภิรมย์มีวัดที่ส าคัญแห่งหน่ึงคือ วัดสุทัศเทพวรารามราช

วรมหาวิหาร และบริเวณหน้าวัดมีเสาชิงช้าขนาดใหญ่ซึ่งเคยเป็นที่ประกอบพิธีโล้ชิงชาในศาสนาพราหมณ์ โดยมีความเชื่อว่าพิธีน้ีจะ

ท าให้แผ่นดินเจริญรุ่งเรือง มั่งคง และไม่มีวันแตกสลาย (ประพิศ พงศ์มาศ, 2555, น. 108) 

 ดังน้ันสัญลักษณ์ที่ปรากฏภายในสถานีสามยอดจึงแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเก่ียวกับสถาปัตยกรรม การคมนาคม 

การค้า และประเพณีที่เกิดจากการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความทันสมัยของย่านวังบูรพาภิรมย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยจัดเป็น

นิทรรศการภาพเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของย่านวังบูรพาภิรมย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอดีต 

 3. สถานีสนามไชย: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 สถานีสนามไชย ต้ังอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในภายในพ้ืนที่ เป็นที่ ต้ังของหน่วยงานราชการที่ส าคัญ วัด และ

พระบรมมหาราชวัง การออกแบบจึงได้รับแรงบันดาลจากพระบรมมหาราชวัง โดยใช้หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบระหว่างการ

สร้างตัวสถานีในการออกแบบและประดับด้วยลวดลายไทยที่แสดงออกถึงภูมิปัญญา ความประณีต และความสง่างามแบบไทย

ภายในสถานีตกแต่งด้วย 3 ส่วน ได้แก่ พระราชวัง ลายไทย และพิพิธภัณฑ์ใต้ดิน ดังน้ี 

   3.1 พระราชวัง เป็นบริเวณชั้นขายต๋ัวรถไฟฟ้าของสถานีสนามไชย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ท้อง

พระโรง และก าแพงวัง 
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ภาพประกอบ 10 ชั้นจ าหน่ายต๋ัวรถไฟฟ้า สถานีสนามไชย 

    3.1.1 ท้องพระโรง จากการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีจึงออกแบบให้มีลักษณะคล้าย

ท้องพระโรงในพระบรมมหาราชวัง และตกแต่งด้วยลวดลายไทยแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ได้แก่ ลายประจ ายาม ลายบัว และ

ลายดาว ซึ่งแสดงออกถึงภูมิปัญญาและความงามของสถาปัตยกรรมไทย (ข่าวไทยพีบีเอส, 2559, เว็บไซต์) 

 

ภาพประกอบ 11 ก าแพงชั้นจ าหน่ายต๋ัวรถไฟฟ้า สถานีสนามไชย 

    3.1.2 ก าแพงวัง เป็นบริเวณก าแพงรอบข้างของชั้นจ าหน่ายต๋ัวรถไฟฟ้าได้ออกแบบให้

ลักษณะคล้ายประตูวังรอบชั้น ซึ่งแสดงออกถึงรูปแบบการสร้างเมืองในอดีตเมื่อสร้างพระบรมมหาราชวังแล้วจึงต้องมีก าแพงวังเพ่ือ

ป้องกันศึกสงคราม (ข่าวไทยรัฐ, 2560, เว็บไซต์) 

   3.2 ลายไทย เป็นลวดลายบริเวณเสาและเพดานของชั้นจ าหน่ายต๋ัวรถไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ลาย 

ได้แก่ ลายประจ ายาม ลายบัวจงกลนี และลายดาวล้อมเดือน 
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ภาพประกอบ 12 ลายประจ ายาม 

    3.2.1 ลายประจ ายาม เป็นลวดลายไทยพ้ืนฐานที่สามารถใช้ประกอบกับลวดลายอื่น เช่น 

ออกลาย ห้ามลาย ลายรักร้อย เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความวิจิตรให้แก่ลวดลายเดิมและเกิดเป็นลวดลายใหม่ โดยส่วนใหญ่จะพบในการ

ประดับวิหาร โบสถ์ต่าง ๆ และอาคารเพ่ือสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย (นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ, 2542, น. 55) 

 

ภาพประกอบ 13 ลายดอกบัวจงกลนี 

    3.2.2 ลายบัวจงกลนี เป็นลายดอกบัวที่มีลักษณะเป็นกลีบบานทรงสามเหลี่ยมที่ลากเส้น

อ่อนช้อยและย่อมุม ซึ่งแสดงออกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตามแนวความคิดของคนไทยในอดีต (นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ, 

2542, น. 53 - 54) 

 

ภาพประกอบ 14 ลายดาวล้อมเดือน 



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                          

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

388 
 

    3.2.3 ลายดาวล้อมเดือน เป็นลายดอกลอยใช้ประดับเพดานและเป็นสัญลักษณ์ของ

จักรวาลตามความเชื่อของคนไทย โดยส่วนใหญ่จะใช้ตกแต่งภายในพระอุโบสถ วิหาร หรืออาคารของพระมหากษัตริย์ (กิตติพงษ์ 

ต่อสวย, 2555, น. 102) 

   3.3 พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณและบอกเล่าภูมิปัญญาท่ีพบระหว่างการสร้างสถานี 

ได้แก่ ภูมิปัญญาการช่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินชีวิต 

       

ภาพประกอบ 15 คลองรากและหอยโข่ง 

    3.3.1 ภูมิปัญญาการช่าง ได้แก่ คลองรากซึ่งเป็นส่วนฐานที่ไว้ใช้รับน ้าหนักของพระราชวัง 

สร้างจากท่อนซุงขนาดให้ที่วางเรียงกัน เดิมเป็นที่ต้ังท้องพระโรงของวังกรมหลวงอดิศร อุดมเดชพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และประตูบานมุกซึ่งเป็นงานฝีมือในการผลิตประตูหรือตู้จากเปลือกหอยโข่งที่มีความมันวาว บริเวณวังท้ายวัง

พระเชตุพนฯหรือพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการช่างและฝีมือความประณีตในการสร้างสรรค์

ผลงานของคนไทย (กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, 2561, น. 38) 

       

ภาพประกอบ 16 ดินสอ สมุด วิทยุทรานซิสเตอร์ ชามเคลือบ และหม้อดิน 

    3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินชีวิต ได้แก่ สมุด ดินสอ วิทยุทรานซิสเตอร์ ชามเคลือบ 

และหม้อดิน แสดงออกถึงความเป็นอยู่ในอดีตของคนไทยที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวจีนและชาวตะวันตก จึงขุดพบถ้วยชามแบบ

จีน และเครื่องมือแบบตะวันตก (Bangkok Expressway And Metro, 2565, น. 6) 
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 ดังน้ันสัญลักษณ์ที่ปรากฏภายในสถานีสนามไชยจึงแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ที่รวบรวมให้อยู่ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของคนไทยจากการขุดพบหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ระหว่างก่อสร้างสถานี โดยจัดแสดงภายในชั้นขายต๋ัวรถไฟฟ้าและพิพิธภัณฑ์ใต้ดิน 

 4. สถานีอิสรภาพ: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 

 สถานีอิสรภาพ ต้ังอยู่บริเวณย่านกรุงธนบุรีซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี ภายในมีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ การออกแบบจึงได้รับแรงบันดาลจากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมี

ประวัติศาสตร์ยาวนาน ภายในสถานีตกแต่งด้วย หงส์ เหรียญจีน และค้างคาว ดังน้ี 

 

ภาพประกอบ 17 หงส์อะคริลคิบริเวณชั้นจ าหน่ายต๋ัวอัตโนมัติสถานีอิสรภาพ 

   4.1 หงส์อะคริลิค สร้างข้ึนจากการน าแผ่นอะคริลิคมาวางทับซ้อนและฉลุลายให้เป็นรูปหงส์ โดยสื่อ

ถึงนกตระกูลชนิดหน่ึงที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานซึ่งเป็นป่าตามความเชื่อจากหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่กล่าวเกี่ยวกับภพภูมิของ

สิ่งมีชีวิตในจักรวาล มีรูปร่างสวยงาม และเป็นยานพาหนะของพระพรหมตามความเชื่อแบบพราหมณ์ แสดงออกถึงการกอบกู้เอก

ราชส าเร็จของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ศิลปะทรรศ, 2558, น. 61) 

 

ภาพประกอบ 18 เหรียญจีน 
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   4.2 เหรียญจีน เป็นเงินจีนที่ได้รับจากการท าการค้ากับประเทศจีนในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ัง

เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเก็บเงินจีนไว้ในถุงแดง ตามความเชื่อแบบจีนว่า เหรียญจีน เรียกว่า เฉียน (钱) จึงพ้องเสียงกับ เฉียน (前) ท่ี

แปลว่า ข้างหน้า จึงเป็นสัญลักษณ์มงคลแทนดวงตาคนเน่ืองจากรูตรงกลางของเหรียญ และมีความหมายว่า ก้าวหน้าย่ิง ๆ ข้ึนไป 

(ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2552, น. 120 - 121) 

 

ภาพประกอบ 19 ลายค้างคาว 

   4.3 ค้างคาว เป็นสัตว์มงคลอย่างหน่ึงของจีน ภายในสถานีจะประดับอยู่รอบเหรียญจีน มีทั้ง 4 ตัว 

ในภาษาจีน ค้างคาว เรียกว่า เปี่ยนฝู (蝙蝠) ในส าเนียงแต้จิ๋วเรียกว่า เพียงฮก ซึ่งค าว่า ฝู (蝠) จะพ้องเสียงกับว่า ฮก (福) ใน

ส าเนียงแต้จิ๋ว และเป็นหน่ึงในเทพ ฮก ลก ซิ่ว แปลว่า โชคดีมีความสุข (ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2552, น. 206 - 207) 

 ดังน้ันสัญลักษณ์ที่ปรากฏภายในสถานีอิสรภาพจึงแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเก่ียวกับประวัติศาสตร์ย่านกรุงธนบุรี 

เก่ียวกับสัญลักษณ์มงคลซึ่งหมายถึง ความสุข ความโชคดี และความก้าวหน้า นอกจากน้ี “หงส์” ที่ประดับภายในสถานียังหมายถึง 

การกอบกู้เอกสารได้ส าเร็จของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 จากแรงบันดาลใจในการสร้างสถานีทั้ง 4 แห่งน้ี จึงแสดงออกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่สร้างสรรค์ให้เป็นรูปร่าง เพ่ือใช้ใน

การตกแต่งสถานีรถไฟฟ้ามหานครและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนจีน ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5 

ประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี โดยใช้สัญลักษณ์เก่าแก่ที่บอกเล่าเรื่องความเป็นมาของ ใน

ย่านเยาวราช ย่านวังบูรพาริรมย์ เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน และย่านกรุงธนบุรี 

 

สรุป 

 จากผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏจากการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินภายในโครงการมหัศจรรย์ 4 สถานี 

เพ่ือทุกคน มีการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่แสดงความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมภายในย่านเยาวราช ย่านวังบูรพาภิรมย์ เกาะ

รัตนโกสินทร์ และย่านกรุงธนบุรี โดยสอดคล้องคล้องกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ สถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาในรูปแบบ

สัญลักษณ์ เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและแสดงวิ ถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติให้แก่

ผู้ใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านการตกแต่งสถานี ดังน้ี 

 1. สถานีวัดมังกร ต้ังอยู่ในย่านเยาวราช มีวัดมังกรกมลาวาสเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่ง มีลักษณะเป็นวัดจีนที่มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานในพ้ืนที่แห่งน้ีและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชน โดยน ามังกรและดอกบัวซึ่งเป็น
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ความหมายจากชื่อวัดมังกรกมลาวาสมาใช้ในการตกแต่งรอบสถานี เพ่ือท าหน้าท่ีแสดงวัฒนธรรมจีนเก่ียวกับความเชื่อของคนไทย

เชื้อสายจีนภายในย่านเยาวราช 

 2. สถานีสามยอด ต้ังอยู่ในย่านวังบูรพาภิรมย์ มีประตูสามยอดเป็นแรงบันดาลใจซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับการ

ผสมผสานระหว่างไทยและตะวันตก เดิมเป็นประตูทางเข้าและออกพระนครในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยน าประตูสามยอดมาตกแต่ง

บริเวณเครื่องจ าหน่ายต๋ัวอัตโนมัติ เพ่ือบอกเล่าประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับการพัฒนาการค้า การคมนาคม 

สถาปัตยกรรม และประเพณี 

 3. สถานีสนามไชย ต้ังอยู่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ มีพระบรมมหาราชวังเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสถานีให้มี

ลักษณะเหมือนท้องพระโรงพร้อมก าแพงลายประตูวัง ตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และมีพิพิธภัณฑ์ใต้ดิน

แสดงวัตถุโบราณที่ขุดพบระหว่างการสร้างสถานีบริเวณชั้นจ าหน่ายต๋ัวรถไฟฟ้า เพ่ือบอกเล่าประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์เก่ียวกับภูมิปัญญา สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม 

 4. สถานีอิสรภาพ ต้ังอยู่ในย่านกรุงธนบุรี มีวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งสถานี เดิมเป็น

วัดใกล้เขตพระราชฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นพ้ืนที่ปากแม่น ้าจึงเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญในการท าการค้าในสมัย

กรุงธนบุรี โดยน าหงส์มาประดับไว้ที่เสาบริเวณเครื่องจ าหน่ายต๋ัวอัตโนมัติ เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี

และความเชื่อเกี่ยวกับภาพสิริมงคล 

ดังน้ันการวิเคราะห์อัตลักษณ์ที่ปรากฏจากการตกแต่งรถไฟฟ้าใต้ดิน “โครงการมหัศจรรย์ 4 สถานีเพ่ือทุกคน” ตาม
แนวทางการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงปรากฏวัฒนธรรมที่หลากหลายของพ้ืนที่ต้ังสถานีรถไฟใต้ดินจากการตกแต่งด้วยมังกร
และดอกบัว ประตูสามยอด ท้องพระโรง และหงส์ ซึ่งเป็นการใช้สถาปัตยกรรมเชื่อมโยงอดีตของพ้ืนที่แห่งความทรงจ าผ่านสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินทั้ง 4 แห่ง พบว่า สถานีวัดมังกรได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องภาพสิริมงคลในพ้ืนที่ย่าน
เยาวราช สถานีสามยอดได้รับอิทธิพลการค้า การคมนาคม สถาปัตยกรรม และประเพณีจากประวัติศาสตร์การค้าไทยสมัยรัชกาลที่ 
5 ในพ้ืนที่ย่านวังบูรพาภิรมย์ สถานีสนามไชยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ใน
พ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ และสถานีอิสรภาพได้รับอิทธิพลจากประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีในพ้ืนที่กรุงธนบุรี 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภายในพ้ืนที่ใกล้เคียงเส้นทางเดินรถไฟฟ้าใกล้เคียง เช่น หัวล าโพง ย่านคลองผดุง 
นางเลิ้ง และย่านบางล าพู เป็นต้น 

2. ควรศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร 
เช่น ของที่ระลึก สัญลักษณ์การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร และวิถีชีวิตของคนในย่านอนุรักษ์เมืองเก่า เป็นต้น 
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อุปลักษณ์มโนทัศน์เก่ียวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน ์Bangkok Post 
Conceptual Metaphor of the Coronavirus (COVID-19) in Bangkok Post Online News Website 

 
ซาลวานี  หะ1 

นูรนาอีมีน  ดาฮารี2 
ยารีนี  พีรีซี3 

ซาอาดะห์  สะ4 

อัสมะ  เจะบู5 

นูรอา  สะมะแอ6 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ในการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ Bangkok Post 2) เพ่ือศึกษามโนทัศน์ของผู้เขียนข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ Bangkok Post งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ทฤษฎีอุปลักษณ์มโนทัศน์ของเลคอฟ
และจอห์นสัน (1980) และโคเวกเซส (2002) เป็นการเก็บข้อมูลจากเดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2563 เดือนธันวาคม                    
พ.ศ. 2563 ถึง มกราคม พ.ศ. 2564 และ เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เดือนละ 20 ข่าว โดยรวบรวมข้อมูลจากพาด
หัวข่าวและเน้ือข่าว รวมทั้งสิ้นจ านวน 120 ข่าว  
 ผลการศึกษาพบถ้อยค าอุปลักษณ์เก่ียวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) จ านวน 41 ถ้อยค าซึ่งสะท้อนมุมมองของ

ผู้เขียนข่าวคนไทยที่มีต่อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 5 อุปลักษณ์มโนทัศน์ ได้แก่ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ 

สงคราม โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ภัยพิบัติ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ อาการทางจิต โรคติดเชื้อ                                                                                      

โคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ การแข่งขัน และ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ศัตรู จากอุปลักษณ์มโนทัศน์ที่ปรากฎ

แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนข่าวมองโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่สะท้อนถึงความรุนแรงในด้านลบ เน่ืองจากได้ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพกาย สุขภาพจิตและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
ค าส าคัญ: อรรถศาสตร์ปริชาน, อุปลักษณ์มโนทัศน์, โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
 
Abstract 

 The aims of this study were 1) to study the use of metaphorical expression about Coronavirus                                                               
(COVID-19) in Bangkok Post online news website 2) to study the concept of journalists about Coronavirus 
(COVID-19) on Bangkok Post online news website. This study is qualitative research. By applying the 
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Conceptual Metaphor Theory (CMT) of Lakoff and Johnson (1980) and Kövecses (2002). The data were 
collected from March to April 2020, December 2020 to January 2021 and April to May 2021, divided into 20 
news per month, in a total of 120 news by gathering information from both headlines and bodies of news. 
 The results of the study found metaphorical expression of 41 words about Coronavirus (COVID-19) 
which is reflected in the views of Thai journalists on the Coronavirus (COVID-19) 5 conceptual metaphors 
including Coronavirus (COVID-19) is war, Coronavirus (COVID-19) is a disaster, Coronavirus (COVID-19) is a 
mental illness, Coronavirus (COVID-19) is a competition and Coronavirus (COVID-19) is enemy. By the 
conceptual metaphor that appeared, it showed that Thai journalists view the coronavirus (COVID-19) that 
reflection of violence in a negative way. Because it affects physical health Mental health and daily life. 

 

Keywords: Cognitive Semantics, Conceptual Metaphor, Coronavirus (COVID-19) 
 
บทน า 
 การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) เริ่มต้นข้ึนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และพบครั้งแรก                                                                                             
ในนครอู่ฮั่น (Wuhan) เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากพบการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว 
องค์การอนามัยโลกได้ออกมาระบุว่า ไวรัสชนิดดังกล่าว คือ SARS-CoV-2 หรือเรียกว่า COVID-19 (องค์การอนามัยโลก, 2564) 
วันที่  14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถานการณ์การติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในระดับโลก พบผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด                                                                                                               
กว่า 270 ล้านคน และยอดผู้เสียชีวิต 21,137 คน (กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2564) จากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (2565) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา 
คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรุปช่วงเวลาของการระบาดเป็นระลอกดังต่อไปน้ี 
ระลอกที่ 1 เริ่มต้นที่สนามมวย สายพันธ์ุที่ระบาดเป็นสายพันธ์ุ S หรืออู่ฮั่นด้ังเดิม ระลอกที่ 2 เกิดที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัด
สมุทรสาคร พบมากในแรงการต่างด้าว การระบาดระลอกที่ 3 เกิดข้ึนที่สถานบันเทิงทองหล่อ เป็นการน าเข้าสายพันธ์ุอังกฤษหรือ
แอลฟา การระบาดด้วยสายพันธ์ุอังกฤษน้ีท าท่าจะดีข้ึนและเริ่มลดลง แต่ก็เกิดการระบาดระลอกท่ี 4 ซ้อนข้ึนมา ที่พบในหมู่คนงาน
ก่อสร้างการระบาดครั้งน้ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และเริ่มมีการระบาดหลังปีใหม่ด้วยสายพันธ์ุโอมิครอน จึงถือเป็นการระบาดระลอกท่ี 
5 และในการระบาดครั้งน้ีจะเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็ว 
       ส านักข่าวต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้น าเสนอข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) และส านักข่าว 
Bangkok Post ก็เป็นอีกส านักข่าวหน่ึง ท่ีน าเสนอข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) และยัง
เป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ที่สามารถค้นหาข่าวที่สะดวกและชัดเจน อีกทั้งยังสามารถระบุวันที่ที่เจาะจงในการค้นหาข่าว โดยจากการ
รายงานข่าวของส านักข่าว Bangkok Post พบการใช้ค าที่มีความหมายที่สื่อถึงความรุนแรง ดังสะท้อนจากการใช้ภาษาในการ
รายงานข่าว ดังน้ี 

We are working as quickly as possible to supply the vaccine to the Thai government to overcome 
the ongoing pandemic. 

(Bangkok Post, 29 April 2021) 
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Covid fear halves holiday travel 

(Bangkok Post, 10 April 2021) 
   A new virus-busting robot has been whipped up to help hospital personnel and authorities kill               
Covid-19 more quickly. 

(Bangkok Post, 16 April 2020) 
  BJC Big C Group donates to Field Hospitals across Thailand to fight COVID-19 

(Bangkok Post, 23 April 2021) 
 
 จากตัวอย่างข่าวข้างต้น มีการใช้ค าศัพท์ overcome (การเอาชนะ),  fear (กลัว), kill (ฆ่า) และ fight (ต่อสู้) ซึ่งเป็น
ค าศัพท์ที่จัดอยู่ในหมวดค าศัพท์เกี่ยวกับการต่อสู้ น ามาเปรียบเทียบกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) เพ่ือแสดงถึง                                                                                                                           
ความรุนแรงของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
 การศึกษาการใช้ค าเพ่ือท าความเข้าใจค าที่จัดอยู่ในอีกวงมโนทัศน์หน่ึงผ่านกระบวนการถ่ายโยงความหมาย คื อ                                                                           
อุปลักษณ์มโนทัศน์  ซึ่งอุปลักษณ์มโนทัศน์ (conceptual metaphor) เป็นอีกแนวคิดหน่ึงทางด้านอรรถศาสตร์ปริชาน (cognitive 
semantics) ที่ เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก อารมณ์  และสังคมของผู้ ใช้ภาษา ซึ่ งเป็นสาขาหน่ึงของภาษาศาสตร์                                                                                   
ปริชาน (cognitive linguistics) ที่ เชื่อว่าความรู้ ในภาษาไม่ได้แยกจากความคิด พฤติกรรมทางภาษาเป็นส่วนหน่ึงของ 
ความสามารถทางปริชาน ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ การใช้เหตุผล (นันทนา วงษ์ไทย, 2562 อ้างถึงใน Saeed, 2009) ต่อมาเลคอฟ
และจอห์นสัน (Lakoff & Johnson, 1980) ได้กล่าวไว้ว่าการอุปลักษณ์น้ันเกิดข้ึนอย่างแพร่หลายในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ และ
ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้สร้างความสวยงามทางภาษาเท่าน้ัน แต่อุปลักษณ์ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิดและ                                                           
การกระท าของมนุษย์ การใช้ภาษาในเชิงอุปลักษณ์เป็นการเชื่อมโยงความคิดระหว่างค าท่ีมีความหมายจากวงความหมายหน่ึงกับ
ค าอีกวงความหมายหน่ึง โดยการถ่ายโยงความหมายน้ัน จะถ่ายโยงจากวงความหมายต้นทาง (source domain) ไปยัง                                                             
วงความหมายปลายทาง (target domain) ซึ่งสอดคล้องกับโคเวกเซส (Kövecses, 2002) ที่กล่าวในท านองเดียวกันว่า                                                                                                           
อุปลักษณ์มโนทัศน์ที่ ได้จากการศึกษาถ้อยค าอุปลักษณ์ น้ันเป็นการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมายหน่ึงไปยังอีก                                                                                         
วงความหมายหน่ึงอย่างเป็นระบบ และอุปลักษณ์มโนทัศน์  จะสะท้อนให้เห็นจาก “ถ้อยค าอุปลักษณ์” (metaphorical linguistic 
expressions) ดังตัวอย่าง ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ใช้ในการกล่าวถึง ความรัก ดังต่อไปน้ี  
  We aren’t going anywhere. 
  The relationship is foundering. 
  It’s been a bumpy road. 
  We’re made a lot of headway. 
  We’re at a crossroads. 

        (Kövecses, 2002) 
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 ตัวอย่างถ้อยค าอุปลักษณ์ข้างต้น เป็นการเปรียบเทียบความรักกับการเดินทางสะท้อนอุปลักษณ์มโนทัศน์  [LOVE IS                                                           
A JOURNEY] หรือ [ความรักคือการเดินทาง] ที่มีมโนทัศน์การเดินทางเป็นวงมโนทัศน์ต้นทางและความรักเป็นวงมโนทัศน์
ปลายทาง ซึ่งความคล้ายคลึงในระดับปริชานของคุณสมบัติทั้งสองวงความหมายจะสามารถเชื่อมโยงข้ามมโนทัศน์เป็นคู่ ๆ ได้ดังน้ี 
   

[LOVE IS A JOURNEY] 

   Source Domain: JOURNEY                              Target Domain: LOVE 

 

       The travelers                                                        the lovers 

       The vehicle                                                    the love relationship itself 

       The journey                                                         events in relationship 

       The distance covered                                            the progress made 

       The obstacles encountered                                    the difficulties experienced 

       Decisions about which way to go                            choice (s) about what to do 

       The destination of the journey                     the goal(s) of the relationship 

           (Kövecses, 2002)  

       จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณสมบัติหรือโครงสร้างภายในที่คล้ายคลึงกันของมโนทัศน์การเดินทางกับความรัก 
สามารถน ามาเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงกันได้เป็นคู่ ๆ เช่น ผู้เดินทางเป็นวงความหมายต้นทาง และคนรักเป็นวงความหมาย
ปลายทาง ความคล้ายคลึงที่สองวงมโนทัศน์มีร่วมกันน้ี เรียกว่า a set of mapping relations หรือ correspondences ซึ่งแสดง
โครงสร้างของกระบวนการคิด การให้เหตุผลและการท าความเข้าใจเก่ียวกับมโนทัศน์ของคนเราน่ันเอง (Kövecses, 2002) 
 ที่ผ่านมาพบการศึกษาอุปลักษณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ                  
หลายเรื่อง การศึกษาอุปลักษณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย พบเพียง 1 เรื่อง ได้แก่  การศึกษา
เรื่อง ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 คือ ศัตรู: การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคนไทยตามแนวภาษาศาสตร์ปริชานของ             
ธนพล เอกพจน์ และคณะ (2563) ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้รูปค าอุปลักษณ์ศัตรู ตามการจ าแนกตามกลุ่มความหมายย่อยได้                              
7 กลุ่มความหมาย แสดงถึงลักษณะรูปลักษณะและผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID 19) ที่ชัดเจนข้ึนในฐานะผู้ไม่
หวังดี อย่างข้าศึกหรือศัตรู นอกจากน้ียังพบการศึกษาอุปลักษณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในต่างประเทศอีก
ด้วย โดยพบ 3 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาเรื่อง “ไม่ใช่กลุ่มทหาร แต่เป็นนักสู้ที่ร้อนแรง” - อุปลักษณ์และโควิด19 ของเซมิโน                                                                                      
(Semino, 2020) ผลการศึกษาพบว่า มี การใช้ ถ้อยค าอุปลักษณ์ สงครามและไฟไหม้  มาเปรียบเทียบกับ โรค ติดเชื้ อ                                                                                                                                                                                                                                                         
โคโรนาไวรัส (COVID-19) ซึ่งการท าสงครามก็เปรียบเสมือนการท าสงครามระหว่างทหารผู้มีอ านาจสูงสุดกับผู้รุกรานที่เกิดข้ึนอย่าง
ร้ายแรง และไฟไหม้ ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ก่อให้เกิดความอันตรายและเป็นการท าลายโดยการเพ่ิมขนาดและความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดย "การแพร่กระจาย" ซึ่งสิ่งน้ีสามารถน ามาเปรียบเทียบได้กับเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันอย่างรวดเร็วอย่าง            
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ต่อมาพบการศึกษาเรื่อง “การต่อสู้อันยาวนาน”: นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและสิงคโปร์ใช้ค า                                                                                 
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อุปลักษณ์สงครามกับโควิด19 ของรายันดรัน (Rajandran, 2020) และ การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การเปรียบเทียบถ้อยค า                                                                         
อุปลักษณ์สงครามในการรายงานข่าว COVID-19 ของ New York Times (NYT)  และ China Daily ของเซียว (Xiao, 2021)                                                                      
พบผลการศึกษาที่เหมือนกันว่า มีการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์สงคราม มาเปรียบเทียบกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)                                                                                        
เพ่ือแสดงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่เกิดข้ึนอย่างรุนเเรงและส่งผลกระทบในหลาย ๆ 
ด้าน สุดท้ายน้ีสรุปได้ว่า มนุษย์มีมุมมองหรือแนวคิดต่อโรคและโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในด้านลบดังสะท้อนผ่าน             
การใช้ภาษาที่สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน เน่ืองจากโรคและโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง
ให้กับมนุษย์ 
 จากการใช้ภาษาที่สะท้อนสถานการณ์ความรุนแรงของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในการน าเสนอข่าวของ                                             
ส านักข่าวในประเทศไทย ท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การใช้ภาษาที่น าเสนอข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ Bangkok Post เพ่ือศึกษาการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ในการน าเสนอข่าวและมโนทัศน์เก่ียวกับ
โรคที่ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ที่สะท้อนผ่านการใช้ภาษาในการน าเสนอข่าว เน่ืองจากเว็บไซต์ข่าวออ นไลน์ 
Bangkok Post เป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ที่น าเสนอข่าวเป็นภาษาอังกฤษโดยมีคนไทยเป็นผู้เขียนข่าว และมียอดผู้เข้าชมสูงถึง                                                                            
16.7 ล้านคนต่อปี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2557) โดยใช้แนวคิดอุปลักษณ์มโนทัศน์ของ เลคอฟและจอห์นสัน 
(Lakoff & Johnson, 1980) และโคเวกเซส (Kövecses, 2002) ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี คณะผู้วิจัยคาดว่าจะได้ทราบถึงการใช้
ถ้อยค าอุปลักษณ์และมโนทัศน์ของผู้เขียนข่าวคนไทยที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ในการน าเสนอข่าวเก่ียวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่ปรากฏในเว็บไซต์
ข่าวออนไลน์ Bangkok Post  

2. เพ่ือศึกษามโนทัศ น์ของผู้ เขียนข่าวเกี่ ยวกับ โรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส  (COVID-19) ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์                                                                                   
Bangkok Post 
 
ขั้นตอนการวิจัย 

1. วิธีวิจัย  

 การวิจัยเรื่องอุปลักษณ์มโนทัศน์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส  (COVID-19) ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ภาษาอังกฤษ 
Bangkok Post เป็นงานวิจัยเอกสาร (documentary research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และเป็นข่าว
ที่น าเสนอเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2563 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง มกราคม พ.ศ. 2564 และ เดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 การวิเคราะห์อุปลักษณ์ในงานวิจัยครั้งน้ี ใช้แนวคิดอุปลักษณ์ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff & 
Johnson, 1980) และโคเวกเซส (Kövecses, 2002) 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 คณะผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังน้ี  
 2.1 เก็บข้อมูลจากการรายงานข่าวเก่ียวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ใน 3 ระลอกแรก และเก็บระลอกละ                                                                                                   
2 เดือน เน่ืองจากคณะผู้วิจัยได้ศึกษาการรายงานข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ใน 3 ระลอกแรกที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนอย่างมาก และข้อจ ากัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี คณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลช่วงที่โรคก าลัง
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ระบาดในช่วงแรกของแต่ละระลอกดังกล่าว และน ามาศึกษาอุปลักษณ์มโนทัศน์  ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2563 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงมกราคม พ.ศ. 2564 และ เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 6 เดือน เก็บข้อมูลเดือนละ 
20 ข่าว รวมทั้งสิ้นจ านวน 120 ข่าว  
 2.2 คัดเลือกข่าวที่เก่ียวข้องกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่น าเสนอผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ Bangkok Post 
โดยคัดเลือกข่าวทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพาดหัวข่าวและเน้ือหา
ที่มีค าว่า 1. COVID-19 2. Coronavirus 3. Pandemic 
 2.3 รวบรวมข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่น าเสนอผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ Bangkok Post 
จากน้ันคัดลอกเน้ือหาข่าวที่มีถ้อยค าอุปลักษณ์และลิงค์แล้วน ามาวางใน Microsoft Word  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
คณะผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
1. ค้นหาถ้อยค าอุปลักษณ์ (metaphorical linguistics expressions) จากการเขียนข่าวเก่ียวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 

(COVID-19) ผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ Bangkok Post จากน้ันรวบรวมถ้อยค าอุปลักษณ์และน ามาจัดหมวดหมู่ตามขอบเขต                                                              
ทางความหมายของค า (semantic domain)  

2. น าถ้อยค าอุปลักษณ์มาวิเคราะห์อุปลักษณ์มโนทัศน์ (conceptual metaphor) และแสดงในรูปแผนภาพโครงสร้าง
มโนทัศน์สองส่วน คือ วงความหมายต้นทาง (source domain) และ วงความหมายปลายทาง (target domain) โดยผ่าน
กระบวนการถ่ายโยงความหมาย (mapping) ซึ่งจะใช้ลูกศรเป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายโยง 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง อุปลักษณ์มโนทัศน์เก่ียวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ Bangkok Post 
พบถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในการรายงานข่าวจากเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ 
Bangkok Post ทั้งหมด 130 ถ้อยค า โดยนับถ้อยค าที่ซ ้า และถ้อยค าอุปลักษณ์ที่พบทั้งหมดโดยไม่นับถ้อยค าที่ซ ้า รวมทั้งสิ้น
จ านวน 41 ถ้อยค า จาก 120 ข่าว และสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น 5 อุปลักษณ์มโนทัศน์ โดยเรียงล าดับจากกลุ่มถ้อยค าที่พบ                                                                                                                                    
ค าอุปลักษณ์มากท่ีสุดไปน้อยที่สุด ดังน้ี 

1. โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ สงคราม ผลการวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่มีการเปรียบเทียบโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) กับ สงคราม พบถ้อยค าอุปลักษณ์เก่ียวกับการท าสงคราม จ านวน 15 ถ้อยค าอุปลักษณ์ ไม่นับถ้อยค าซ ้า ได้แก่ combat (ต่อสู้) attack 
(โจมตี) battle (ต่อสู้) bomb (ลูกระเบิด) spike (แทง) struggle (ต่อสู้) grappling (การต่อสู้) chase (ขับไล่) thwart (ท าลาย,ต่อต้าน) face (เผชิญ) 
fight (ต่อสู้) kill (ฆ่า) hit (ตี) ravaging (ท าลายล้าง) และ win (เอาชนะ) ดังตัวอย่างข่าว ต่อไปน้ี 

 ตัวอย่างที่ 1 
  "To win, we need to attack the virus with aggressive and targeted tactics" 

(Bangkok Post, 24 March 2020) 
 ตัวอย่างที่ 2  
 The army Thursday morning began spraying roads in Bangkok with disinfectant to combat the 
spread of the Covid-19 virus.    

(Bangkok Post, 19 March 2020) 
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 ซึ่งถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ปรากฏดังกล่าวน้ันมีความหมายเกี่ยวกับสงคราม 4 วงมโนทัศน์ ได้แก่ ถ้อยค าอุปลักษณ์การโจมตี
หรือท าร้ายศัตรู ถ้อยค าอุปลักษณ์การต่อสู้กับศัตรู ถ้อยค าอุปลักษณ์อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับศัตรู และถ้อยค าอุปลักษณ์การเอาชนะ

ศัตรูในการท าสงคราม โดยวงความหมายต้นทาง “สงคราม” → การโจมตีหรือท าร้ายศัตรู แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “attack, 
kill, hit, thwart, ravaging และ spike” การต่อสู้กับศัตรูในการท าสงคราม แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “combat, battle, face, 
fight, grapples และ struggles  ” อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับศัตรู แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “bomb” และ การเอาชนะศัตรูใน
การท าสงคราม แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “win และ chase” ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
 
  วงความหมายต้นทาง                     วงความหมายปลายทาง 
                             สงคราม            โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
 
           การโจมตีหรือท าร้ายศัตรู                  การแพร่กระจายของเชื้อไปสู่ร่างกายมนุษย์ 

           การต่อสู้กับศัตรูในการท าสงคราม               การใช้สารเคมีทางการแพทย์เพ่ือขจัดและท าลายเชื้อ 

           อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับศัตรู                             ยา วัคซีน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และอื่น ๆ 

           การเอาชนะศัตรูในการท าสงคราม              มนุษย์สามารถท าลายเชื้อได้ส าเร็จ 

     

   แผนภาพที่ 1 โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ สงคราม 

 
 จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า มีการเปรียบ เที ยบโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส  ( COVID-19) คือ สงคราม                                                                                                                                                                               
การแพร่กระจายของเชื้อไปสู่ร่างกายมนุษย์ คือ การโจมตีหรือท าร้ายศัตรู การใช้สารเคมีทางการแพทย์เพ่ือขจัดและท าลายเชื้อ คือ 
การต่อสู้กับศัตรูในการท าสงคราม ยา วัคซีน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และอื่น ๆ คือ อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับศัตรูในการท า
สงคราม  มนุษย์สามารถท าลายเชื้อได้ส าเร็จ คือ การเอาชนะศัตรูในการท าสงคราม สะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้เขียนข่าวว่ามี
มุมมองต่อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่ร้ายแรงเสมือนการท าสงคราม โดยมีศัตรูเข้ามาโจมตีฝ่ายตรงข้าม เน่ืองจากเมื่อ
เชื้อเข้าสู่ร่างกายท าให้มนุษย์มีความอ่อนเพลียและเหน่ือยล้า อีกทั้งได้คร่าชีวิตมนุษย์เป็นจ านวนมาก ดังน้ันจึงท าให้มนุษย์ต้อง              
มีการต่อสู้และปกป้องตัวเองจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)  
 2. โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ภัยพิบัติ ผลการวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่มีการเปรียบเทียบโรคติดเชื้อ
โคโรนาไวรัส (COVID-19) กับ ภัยพิบัติ พบถ้อยค าอุปลักษณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ านวน 11 ถ้อยค าอุปลักษณ์ ไม่นับ
ถ้อยค าซ ้า ได้แก่ crisis (วิกฤตการณ์) chaotic (วุ่นวาย) iceberg (ภูเขาน ้าแข็ง) tempest (พายุ) storm (มรสุม) wave (คลื่น) 
threat (ภัยคุ กคาม ) havoc (ความหายนะ) devastated (พั งทลาย) skyrocketing (พุ่ งแรง ) และ blow (เป่ า ,พ่นลม )                                                                                                 
ดังตัวอย่างข่าว ต่อไปน้ี 
 ตัวอย่างที่ 3 
 Pope faces coronavirus 'tempest' alone in St Peter's Square 

(Bangkok Post, 28 March 2020) 
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 ตัวอย่างที่ 4 
 The coronavirus crisis, which originated in China late 2019, has spread globally.  

(Bangkok Post,1 April 2020) 
 
  ซึ่งถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ปรากฏดังกล่าวน้ันมีความหมายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 3 วงมโนทัศน์ ได้แก่ ถ้อยค าอุปลักษณ์
สถานการณ์ภัยพิบัติ ถ้อยค าอุปลักษณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ และถ้อยค าอุปลักษณ์ผลที่เกิดจากภัยพิบัติ โดยวงความหมาย

ต้นทาง  “ภัยพิบัติ” → สถานการณ์ภัยพิบัติ แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “tempest, storm, iceberg และ wave” ระดับความ
รุนแรงของภัยพิบัติ แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “crisis, blow และ skyrocketing” และ ผลที่เกิดจากภัยพิบัติ  แสดงด้วยถ้อยค า
อุปลักษณ์ “threat, havoc, chaotic  และ devastated” ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
 

วงความหมายต้นทาง                                        วงความหมายปลายทาง 
                       ภัยพิบัติ                                       โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
  

 สถานการณ์ภัยพิบัติ                                     สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

                                                                         โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)        

           ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ                          ระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของ 

                                                                         โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)  

           ผลที่เกิดจากภัยพิบัติ                                     ความเสียหายจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

                                                                         โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 

    

   แผนภาพที่ 2 โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ภัยพิบัติ 

 
 จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มีการเปรียบเทียบโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ภัยพิบัติ  สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ สถานการณ์ภัยพิบัติ ระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่
ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ ความเสียหายจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ผลที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งวงความหมายต้นทาง ภัยพิบัติ แสดงโดยสถานการณ์ภัย
พิบัติ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติและผลที่เกิดจากภัยพิบัติ  ที่ได้จากการศึกษาบริบทในเน้ือหาข่าวและถ้อยค าอุปลักษณ์ที่
เก่ียวข้องกับภัยพิบัติที่แสดงถึงระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติด เชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)                                                                                      
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากสถานการณ์น้ีในหลายด้าน สะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้เขียนข่าวว่ามีมุมมองต่อโรคติดเชื้อ                                                                                                                                     
โคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่รุนแรงเสมือนภัยพิบัติ โดยมีภัยพิบัติที่เข้ามาท าลายเพ่ือเกิดความเสียหาย เน่ืองจากเหตุการณ์เริ่ม
รุนแรงและผู้คนมีการติดเชื้อเป็นจ านวนมาก ท าให้มนุษย์ต้องมีการใช้ชีวิตที่ยากล าบากมากข้ึน  ดังน้ันจึงท าให้มนุษย์ต้องมีการ
รับมือกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)   
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 3. โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ อาการทางจิต ผลการวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่มีการเปรียบเทียบ                                                                                                                                            
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) กับ อาการทางจิต พบถ้อยค าอุปลักษณ์ เกี่ยวกับความรู้สึกที่ส่งผลต่ออาการทางจิตใจ                                                                                                     
จ านวน 8 ถ้อยค าอุปลักษณ์ ไม่นับถ้อยค าซ ้า ได้แก่ panic (เสียขวัญ) pain (ความเจ็บปวด) paranoia (หวาดระแวง) gloom 
(ความเศร้าโศก) insane (บ้า) heartbreak (ความเสียใจอย่างมาก) fear (กลัว) และ shadow (ความทุกข์) ดังตัวอย่างข่าว ต่อไปน้ี 
  
 ตัวอย่างที่ 5 
 De-stress at a time of high emotional tension, as some people are consumed by "Covid paranoia". 

(Bangkok Post, 4 May 2021) 
 ตัวอย่างที่ 6  
 Glittery Eurovision final to lift pandemic gloom. 

(Bangkok Post, 22 May 2021) 
 
  ซึ่งถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ปรากฏดังกล่าวน้ัน มีความหมายเกี่ยวกับอาการทางจิต 2 วงมโนทัศน์ ได้แก่ ถ้อยค าอุปลักษณ์

ลักษณะของอาการทางจิต และถ้อยค าอุปลักษณ์ผลของอาการทางจิต โดยวงความหมายต้นทาง  “อาการทางจิต” → ลักษณะ
ของอาการทางจิต แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “panic, fear, insane และ paran ” และ ผลของอาการทางจิต แสดงด้วยถ้อยค า
อุปลักษณ์ “pain, heartbreak, shadow และ gloom” ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
  

วงความหมายต้นทาง                    วงความหมายปลายทาง 
                   อาการทางจิต                  โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
  
 ลักษณะของอาการทางจิต                                   ความรุนแรงของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)    

 ผลของอาการทางจิต                         ผลการสูญเสียที่เกิดจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-

19)  

 

   แผนภาพที่ 3 โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ อาการทางจิต 

 

 จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า มีการเปรียบเทียบโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ อาการทางจิต                      
ความรุนแรงของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ลักษณะของอาการทางจิต ผลการสูญเสียที่ เกิดจากโรคติดเชื้อ                 
โคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ผลของอาการทางจิต ซึ่งวงความหมายต้นทาง อาการทางจิต แสดงโดยลักษณะของอาการทางจิต
และผลของอาการทางจิต ท่ีได้จากการศึกษาบริบทในเน้ือหาข่าวและถ้อยค าอุปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางจิตที่แสดงถึงความ
รุนแรงและความสูญเสียท่ีมนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่าน้ัน จึงสามารถน ามาเปรียบเทียบได้ สะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้เขียน
ข่าวว่ามีมุมมองต่อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่รุนแรงเสมือนอาการทางจิต โดยท าลายจิตใจของมนุษย์ที่เกิดจากการ
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แพร่ระบาดของเชื้อ เน่ืองจากความรุนแรงและการสูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งน้ี ท าให้มนุษย์มีความรู้สึกในด้านลบ ดังน้ันจึงท าให้
มนุษย์ต้องมีการปรับตัวและยอมรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 

4. โรค ติด เชื้ อ โค โรนาไวรัส  (COVID-19) คื อ  การแข่ งขั น  ผลการวิ เค ราะห์ ถ้ อย ค าอุปลั กษ ณ์ ที่ มี การ เป รียบ เที ยบ โรค                                                                                                                                                          
ติ ด เชื้ อ โค โรน าไว รั ส  (COVID-19) กั บ  กา รแ ข่ งขั น  พ บ ถ้ อย ค า อุ ป ลั กษ ณ์ เกี่ ย วกั บ กา รเต รี ย ม ตั วก ารแข่ งขั น  จ าน วน  3 ถ้ อ ย ค า                                                                                                                                        
อุปลักษณ์ ไม่นับถ้อยค าซ ้า ได้แก่ challenge (ความท้าทาย) overcome (เอาชนะ) และ key (มาตรการส าคัญ) ดังตัวอย่างข่าว ต่อไปน้ี 

 ตัวอย่างที่ 7 
 Racing has faced severe crises before, notably during the foot and mouth outbreak in 2001, but         
COVID-19 poses an unprecedented challenge. 

  (Bangkok Post, 19 March 2020) 
 ตัวอย่างที่ 8  
 Fight COVID-19 together by staying home, wearing face mask, practicing physical distancing, 
frequently washing hands, and following hygiene guidelines and recommendations. We will overcome this 
pandemic together. 

  (Bangkok Post, 30 January 2021) 
 
 ซึ่งถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ปรากฏดังกล่าวน้ันมีความหมายเกี่ยวกับ การแข่งขัน 3 วงมโนทัศน์ ได้แก่ ถ้อยค าอุปลักษณ์                    
ความท้าทายของการแข่งขัน ถ้อยค าอุปลักษณ์เป้าหมายของการเอาชนะ และถ้อยค าอุปลักษณ์วิธีการเอาชนะ โดยวงความหมาย

ต้นทาง “การแข่งขัน” → ความท้าทายของการแข่งขัน แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “challenge” เป้าหมายของการเอาชนะ 
แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “overcome”  และ วิธีการเอาชนะ แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “key” ดังแผนภาพต่อไปน้ี  
   

วงความหมายต้นทาง                                  วงความหมายปลายทาง 
                      การแข่งขัน                                    โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
 
 ความท้าทายของการแข่งขัน                          การขจัดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 

 เป้าหมายของการเอาชนะ                             การไม่ติดเชื้อและจ านวนผู้ที่ติดเชื้อลดน้อยลง 

 วิธีการเอาชนะ              การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ  

                           และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 

 

   แผนภาพที่ 4 โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ การแข่งขัน 

 

 จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนข่าวได้เปรียบเทียบมโนทัศน์การแข่งขันกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส                                                                                             
(COVID-19) ดังสะท้อนจากถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ปรากฏ โดยมีการเปรียบเทียบโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ การแข่งขัน 
การขจัดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ความท้าทายของการแข่งขัน การไม่ติดเชื้อและจ านวนผู้ที่ ติดเชื้อลดน้อยลง คือ 
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เป้าหมายของการเอาชนะ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  คือ                                                                                
วิธีการเอาชนะ ซึ่งวิธีการเอาชนะ เป็นวิธีหน่ึงที่ผู้แข่งขันต้องเรียนรู้และปรับวิธีการที่สร้างความแตกต่างดังเช่น วิธีการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อ สะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้เขียนข่าวว่ามีมุมมองต่อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่มีความท้าทาย 
ซึ่งจะต้องมีเป้าหมายและวิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้เพ่ือป้องกันตนเอง ดังน้ันจึงท าให้มนุษย์ต้องมีวิธีการในการรับมือเพ่ือป้องกัน                                                                                                             
การติดเชื้อ 
 5. โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ศัตรู ผลการวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่มีการเปรียบเทียบโรคติดเชื้อ                                                                               
โคโรนาไวรัส (COVID-19) กับ ศัตรู พบถ้อยค าอุปลักษณ์ เกี่ยวกับความเลวร้ายที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต จ านวน 4 ถ้อยค า                                                                                                          
อุปลักษณ์ ไม่นับถ้อยค าซ ้า ได้แก่ enemy (ศัตรู) monster (สัตว์ประหลาด) worst (เลวที่สุด) และ run (ว่ิงหนี) ดังตัวอย่างข่าว 
ต่อไปน้ี 
 ตัวอย่างที่ 9 
 As we face this virus enemy, there is nowhere to run and no need to hide. 

(Bangkok Post, 17 April 2020) 
 ตัวอย่างที่ 10  
 Southeast Asian tourism is likely to be the worst -hit due to the Covid-19 epidemic. 

(Bangkok Post, 5 March 2020) 
 
 ซึ่งถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ปรากฏดังกล่าวน้ันมีความหมายเก่ียวกับศัตรู 3 วงมโนทัศน์ ได้แก่ ถ้อยค าอุปลักษณ์ศัตรู ถ้อยค า                                               

อุปลักษณ์การท าลายของศัตรู และถ้อยค าอุปลักษณ์การหลีกเลี่ยงจากศัตรู โดยวงความหมายต้นทาง “ศัตรู” → ศัตรู แสดงด้วย
ถ้อยค าอุปลักษณ์ “enemy และ monster” การท าลายของศัตรู แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “worst” และ การหลีกเลี่ยงจาก
ศัตรู แสดงด้วยถ้อยค าอุปลักษณ์ “run” ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
   

วงความหมายต้นทาง      วงความหมายปลายทาง 
                  ศัตร ู                    โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
  
 ศัตรู                                    โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)  

 การท าลายของศัตรู                                    โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ได้คร่าชีวิตมนุษย์ 

 การหลีกเลี่ยงจากศัตรู                       การเว้นระยะห่าง การหมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงจากชนกลุ่มเยอะ 

 

      แผนภาพที่ 5 โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ศัตรู 

 

 จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนข่าวได้เปรียบเทียบมโนทัศน์ศัตรูกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)                                                                    
ดังสะท้อนจากถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ปรากฎ โดยมีการเปรียบเทียบโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือศัตรู การที่โรคติดเชื้อ                                                                                                                            
โคโรนาไวรัส (COVID-19) ได้คร่าชีวิตมนุษย์ คือ การท าลายของศัตรู การเว้นระยะห่าง การหมั่นล้างมือ การหลีกเลี่ยงจาก                
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ชนกลุ่มเยอะ คือ การหลีกเลี่ยงจากศัตรู ซึ่งวงความหมายต้นทาง ศัตรู โดยการหลีกเลี่ยงจากศัตรูเป็นวิธีทางหน่ึงที่มนุษย์สามารถ
ป้องกันตนเองให้หางไกลจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส(Covid-19) หรือเป็นวิธีการเพ่ือเอาชนะศัตรูที่เข้ามาท าร้ายทั้งในด้านร่างกาย
และสภาพจิตใจ สะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้เขียนข่าวว่ามีมุมมองต่อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่มีแต่ความน่ากลัว                                                                      
โดยศัตรูของมนุษย์ในขณะน้ี คือ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมและอันตราย ดังน้ันจึงท าให้มนุษย์ต้อง
มีการป้องกันตัวเอง และเมื่อได้รับเชื้อจะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี 
 
สรุป 
 จากผลการศึกษาเรื่อง อุปลักษณ์มโนทัศน์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ 
Bangkok Post พบถ้อยค าอุปลักษณ์จ านวน 41 ถ้อยค า และได้จัดหมวดหมู่ตามวงมโนทัศน์ 15 วงมโนทัศน์ ได้แก่ การโจมตีหรือ
ท าร้ายศัตรู การต่อสู้กับศัตรูในการท าสงคราม อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับศัตรู การเอาชนะศัตรูในการท าสงคราม สถานการณ์             
ภัยพิบัติ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ ผลที่เกิดจากภัยพิบัติ ลักษณะของอาการทางจิต ผลของอาการทางจิต ความท้าทายของ
การแข่งขัน เป้าหมายของการเอาชนะ วิธีการเอาชนะ ศัตรู การท าลายของศัตรู การหลีกเลี่ยงจากศัตรู จากการวิเคราะห์การจัด
หมวดหมู่วงมโนทัศน์ได้ 5 อุปลักษณ์มโนทัศน์ ได้แก่ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ สงคราม โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส                                                         
( COVID-19) คือ ภัยพิบัติ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ อาการทางจิต โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ                                                                                         
การแข่งขัน และ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ศัตรู 
 ผลการศึกษาอุปลักษณ์มโนทัศน์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ได้แก่ อุปลักษณ์มโนทัศน์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส                                                                                        
(COVID-19) คือ สงคราม พบในงานวิจัยของ เซมิโน Semino (2021) รายันดรัน Rajandran (2020) และ เซียว Xiao (2021) ที่มี
การเปรียบเทียบโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) เป็นสงคราม โดยผลการศึกษา ของ เซมิโน Semino (2021) พบถ้อยค า             
อุปลักษณ์ตามความหมายของสงคราม เช่น ไวรัสคือศัตรู ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพคือกองทัพ ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตคือผู้บาดเจ็บ และ
การก าจัดไวรัสคือชัยชนะ ส่วนผลการศึกษาของ รายันดรัน Rajandran (2020) พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี
ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปรที่ออกมาพูดผ่านสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่มี
ความหมายเกี่ยวกับสงคราม เช่น “attack” “ravage” “destroy” “fighting” และ “win” และ ผลการศึกษาของ เซียว Xiao 
(2021) พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสงครามในการรายงานข่าว COVID-19 ใน New York Times (NYT) 
และ China Daily เช่น “fight” “combat” และ “battle”  นอกจากน้ีผลการศึกษาอุปลักษณ์มโนทัศน์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) คือ ศัตรู สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพล เอกพจน์ และคณะ (2563) มีการเปรียบเทียบ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
2019 คือ ศัตรู โดยผลการวิจัยพบรูปค าอุปลักษณ์ตามความหมายของศัตรู เช่น รูปค าอุปลักษณ์ศัตรู รูปค าอุปลักษณ์คู่ต่อสู้กับศัตรู 
รูปค าอุปลักษณ์สถานที่ในการต่อสู้กับศัตรู รูปค าอุปลักษณ์กิริยาของศัตรูที่มุ่งท าร้าย รูปค าอุปลักษณ์การต่อสู้ข้าศึกศัตรู และรูปค า
อุปลักษณ์เกี่ยวกับอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับศัตรู สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์มองโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ศัตรู  
 อุปลักษณ์มโนทัศน์ที่พบเฉพาะในงานวิจัยน้ี  ได้แก่ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ ภัยพิบัติ แสดงถึงมุมมอง
ของผู้ เขียนข่าวในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ Bangkok Post  ที่มองว่า โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส  (COVID-19) เป็นโรคที่สร้าง                
ความเสียหายและสร้างความเดือดร้อน โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19 ) คือ อาการทางจิต  สะท้อนให้เห็นว่า หลังจากมนุษย์
ได้รับเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก็จะถูกตีตราทางสังคมและเกิดอาการวิตกกังวล หวาดแระแวง และอุปลักษณ์มโนทัศน์โรค               
ติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คือ การแข่งขัน สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ต้องการที่จะเอาชนะโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)                                                                                        
ด้วยวิธีการเอาชนะต่าง ๆ  
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 จากผลการศึกษาที่ผ่านมาและผลการศึกษาที่พบในงานวิจัยน้ีสะท้อนให้เห็นว่า การน าเสนอข่าวโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) ในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ในประเทศต่าง ๆ ผู้เขียนข่าวมีมุมมองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค                                                                                                                                
ติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่สะท้อนถึงความรุนแรงของโรคที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ                                                                                                                       
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาอุปลักษณ์มโนทัศน์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) จากเว็บไซต์ข่าวออนไลน์อื่น ๆ                                                                
ที่ ห ลากหลายประเภท  เพ่ื อ ให้ เห็ น ถึงมุ มมองของผู้ เ ขียนข่าวในหลายด้านและการใช้ ถ้อยค าอุปลั กษณ์ เกี่ ยวกับ                                                                                                                                              
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่แตกต่างกัน 
 2. ควรมีการศึกษาการใช้ภาษาในการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ตามทฤษฎีหรือแนวคิด
อื่น ๆ เช่น Critical Metaphor Analysis (CMA) Critical Discourse Analysis (CDA) เพ่ือสะท้อนมุมมองที่มี ต่อโรคติดเชื้อ                                                                                                                                    
โคโรนาไวรัส (COVID-19) ในแง่มุมหลากหลายมากข้ึน  
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A presentation of the local identity of districts’ slogans in Songkhla province 

 

Suchada Sudjan1 

Jarinya Thammachoto2 
 

Abstract 

 This research’s objectives was to study the local identity and meaning structures of slogans of 16 

districts in Songkhla province. The research methodology was quantitative and qualitative research. The 

slogans grouping method was adopted from the research result of Praepat Yodkaew (2014), An Analysis 

of Identity of Provincial Slogans in Thailand: The Display of Local Identity to ASEAN Community. The 

result of research illustrated that with regards to content for meaning, there were 8  identities as follow:        

1) local product, 2) culture and tradition, 3) nature and environment, 4) architecture, 5) belief, 6) 

occupation, 7) population, and 8) history. In terms of meaning structures of slogans of districts, there were 

4 meaning structures: meaning structure one structure, meaning structure with three structures, meaning 

structure with four structures, and meaning structure with five structures. Each identity reflects characters 

of districts which leading to continuation and diverse meaning structures.  

Keywords: local identity, meaning structure, districts’ slogans 

 

Introduction 

 Identity of each local remains and develops altogether with the advancement and adjustment 

without losing its local identity to changes of the world. One element that can effectively reflect 

prominent points of locals is a slogan that each province in Thailand created. Writing slogans is inventing 

words in different forms of words and short poems which are easy to remember. Moreover, slogans are 

another use of language artfully because they go through inventing process that carefully pick words to 

form up different forms for luck and ideal that shows identities. (Praepat Yodkaew, 2014) 

 A slogan is the use of rhyming words which are short and concise, but contain widespread 

meaning that efficiently reflects a prominent identity of that province. Similarly, Suda Kusonsarntoon 

(1997) stated that a slogan is the use of language artfully through inventing process to create different 

forms which are easy to remember and shows identities. There are 2 fields in Thai society that use 

slogans: the first field is the advertisement and public relations, in which slogans are used to portray the 

characteristics of products. The second field is the government service that encourages each province and 

district to create a slogan to reflect prominent points of those provinces. 

 A slogan is the flawless creation of words from the intangible heritage. Generally, it focuses on a 

rhyme and a story of the important places, especially for districts’ slogans and provincial slogans which is 

the essential information sources for countless things. Through only few words and rhymes, slogans can 

express tradition, culture, livelihood, and way of life of people in those districts and provinces. For 

example, the slogan of Chana district: 
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2 Department of Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University 
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 “Zebra doves sound, Sagom accent, culture blends, well-known economizing” 

 The Chana district’s slogan reflects that zebra doves have beautiful sound and there has been a 

zebra dove’s sound competition for long time. This is a reason why zebra dove’s sound influences 

distinctive southern accent of Sagom people. Despite divergent language culture, mixture of local 

language and royal language, and blending culture, Chana people view that tradition, culture, and belief is 

independent. The last part shows that the saving group in Chana was established from local wisdom in 

which people gathered and helped each other until there is a million circulating fund and set an example 

for the country nowadays. 

 The literature review of past researches of Suda Kusonsarntoon (1997), an analysis of content of 

provincial slogans; Praepat Yodkaew (2014), An Analysis of Identity of Provincial Slogans in Thailand: 

The Display of Local Identity to ASEAN Community; Jongkonrat Keawjansang (2007), An Analysis of 

Districts’ Slogans in Uttaradit Province; and Kemruethai Boonwan (2012), Provincial Slogans: The 

Display of Local Food Identity; showed that there is no research about districts’ slogans in Songkhla 

province. 

 For mentioned reason, the researcher was interested in studying the presentation of the local 

identity of districts’ slogans in Songkhla province. The study will cover the characteristics, contents, 

meaning expression, and structures which were not thoroughly examined, and this will affect the local 

love conscience of teenagers. 

 

Objective  

 To study local identities and meaning structures of districts’ slogans of 16 districts in Songkhla 

province. 

 

Research methods 

3.1 Scope of Information 

 In this study, the researcher collected the information about slogans from website 

www.songkhla.go.th/content/map, in which Songkhla province consists of 16 districts as follow: 

  Mueang Songkhla District   Krasae Sin District 

  Kuean Niang District    Chana District 

  Thepa District     Na Thawi District 

  Na Mom District    Bang Klam District 

  Ranot District     Rattaphum District 

  Sathing Phra District    Sadao District 

  Saba Yoi District    Singhanakhon District 

  Hat Yai District     Khlong Hoi Khong District 

 3.2 Scope of Content 

 In the study of local identity and meaning structures of districts’ slogans in 16 districts of 

Songkhla province, the content of study consists of: 

  3.2.1 The study of local identity by the slogan grouping method of Praepat Yodkaew 

(2014) in an analysis of identity of provincial slogans in Thailand: The display of local identity to 

ASEAN community consists of: 

   3.2.1.1 Local product 

   3.2.1.2 Culture and tradition 

   3.2.1.3 Nature and environment 

   3.2.1.4 Architecture 
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   3.2.1.5 Belief 

   3.2.1.6 Occupation 

   3.2.1.7 Population 

   3.2.1.8 History 

  3.2.2 The study of meaning structure of districts’ slogans of 16 districts in Songkhla 

province consists of: 

   3.2.2.1 Meaning structure with one structure 

   3.2.2.2 Meaning structure with three structures 

   3.2.2.3 Meaning structure with four structures 

   3.2.2.4 Meaning structure with five structures 

 

Results 

 The presentation of local identity of districts’ slogans in Songkhla was separated into 2 points: an 

analysis of local identity of districts’ slogans and meaning structure of districts’ slogans. 

1. An analysis of local identity of districts’ slogans 

 The researcher used the slogan grouping method of Praepat Yodkaew (2014) in an analysis of 

identity of provincial slogans in Thailand: The display of local identity to ASEAN community. The 

researcher divided into 8 identities, namely local product 13.33%; culture and tradition 6.67%; nature and 

environment 36%; architecture 17.33%; belief 2.67%; occupation 6.67%; population 6%; and history 7% 

(table 1). 

 

 

Table 1: The percentage of local identities of districts’ slogans 

Order Identity groups  Number of rhymes Amount of districts 

that show 

Number Percentage 

1.  Local product 10 13.33 13 

2.  Culture and tradition 5 6.67 4 

3.  Nature and 

environment 

26 34.67 13 

4.  Architecture 14 18.66 11 

5.  Belief 2 2.67 2 

6.  Occupation 5 6.67 5 

7.  Population 6 8 4 



National and International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education (NIC-LA 2022) 
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

412 
 

8.  History 7 9.33 7 

Total 75 100 - 

 The researcher concluded the meaning-expression content grouping in each district’s slogan as 

follow:  

 1. Local product is famous foods and goods that make money for that district. There were 13 

districts that showed this identity as follow: Mueang Songkhla, Krasae Sin, Kuean Niang, Chana, Thepa, 

Bang Klam, Ranot, Rattaphum, Sathing Phra, Saba Yoi, Singhanakhon, and Hat Yai. There were 10 

rhymes in total.  

"หลวงปู่เฟื่องเลื่องลือ ระบือเรือแข่ง แหล่งส้มโอหวาน 
ย่านสำเภานาวา สวาลือนาม เหนียวหลามรสดี" 

  An example of the characteristic of the slogan’s content that shows local product identity: 

“A well-known monk, Luang Pu Fueng, famous boat race, a place where sweet pomelo grown, land of 
junk boat, renowned Sapodilla plum, delicious Baked Sticky Rice in Bamboo” 

(Bang Klam: Songkhla) 

 

 The slogan of Bang Klam District showed the identity of local product. A sweet pomelo is one of 

the OTOP products of Mae tom people. Its taste is sweet and sour. The next product is a sapodilla plum. 
It is believed that in King Rama V era, Chinese people, who worked as a rail worker and gardener, 

brought a “goose-egg” sapodilla which is a big, fragrant, sweet, and dainty from Kelantan, Malaysia into 

Bang Klam, and have been planting them for more than 100 years. “goose-egg” sapodillas were planted 

in three-water soil in Bang Klam, making Bang Klam sapodillas more delicious and renowned until it 

became a slogan of Sadao saying “renowned Sapodilla plum.” Baked sticky rice in bamboo is made from 

sticky rice in Mae Tom, which is a famous food of Bang Klam. Its taste is delightful whether it is grilled 

or steamed. The recipe is inherited by “Auntie Dang” who have sticked with the original recipe of Mae 

Tom for more than 10 years. It is unique, fragrant, tender, delicious, and no preservative. These 3 local 

products of Bang Klam became renowned until today. 

 Local product identity was found the most in 13 districts’ slogans from 16 districts, which is 

13.33 percentage. It displayed that each district wanted to present local product and goods because it 

helps advertising local product, promote people’s occupation and income. 

 2 . Culture and tradition is manners and activities that most people adhere to and carry on from 

past generations. It is unique and important to the society. Examples of culture and tradition are language 

and culture. There were 4 districts that showed this identity as follow: Kuean Niang, Chana, Bang Klam, 

and Singhanakorn. There were 5 rhymes in total. 

  An example of the characteristic of the slogan’s content that shows culture and tradition 

identity: 

"นกเขาชวาเสียง สำเนียงสะกอม 
วัฒนธรรมหล่อหลอม ออมทรัพย์เด่นดัง" 

“Zebra doves sound, Sagom accent, culture blends, well-known economizing” 

(Chana: Songkhla) 

 

 Chana district’s slogan showed an identity of culture and tradition. The word ‘Sagom’ from 

‘Sagom accent’ comes from Malay language and Arab word ‘Sagahome’.  It is believed that Sagom 

accent in southern Thai language uses high-level language because of using royal language with past 
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Head of the Province, Jao Khun Sagom Krai, and some Malay language. Sagom accent is a unique 

southern Thai language from other accents because it was influenced by both southern Thai language and 

Pattani Malay language and became a distinctive language, especially in terms of vocabulary and 

intonation. Sagom accent contains loud voice because people had to speak louder than sea sound, rough, 

and straightforward. The speaker of this accent consists of Thai-Muslim, Thai-Buddhist, and Thai-

Chinese people. 

 3. Nature and environment is nature that is naturally made and human-made. It is a natural travel 

spot that makes its province well-known, for example, the waterfall, sea, mountain, river, and beach. 

There were 13 districts that showed this identity as follow: Mueang Songkhla, Krasae Sin, Kuean Niang, 

Thepa, Na Thawi, Ranot, Rattaphum, Sathing Phra, Sadao, Saba Yoi, Singhanakhon, Hat Yai, Khlong 

Hoi Khong. There were 27 rhymes in total: 

 An example of the characteristic of the slogan’s content that shows nature and environment 

identity: 

"เขาเล่สะดุดตา บ้านไทย จังโหลน-ปาดังเบซาร์เลื่องลือนาม 
งามถ้ำเขารูปช้าง สวยสล้าง เขื่อนห้วยคู ประตูสู่มาเลเซีย" 

“Remarkable Loe Mountain, Thai house, renowned Chang Lon-Padang Besar, Aesthetic Khao Rup 

Chang, magnificent Huai Khu Dam, the door to Malaysia” 

(Sadao: Songkhla)  

 

 Sadao District’s slogan showed an identity of nature and environment. Loe Mountain is a 

Buddhism and conservative travel spot. Sadao people are fortunate that Loe Mountain naturally occurred 

and can be developed into a travel spot. Loe Mountain contains mountains and plentiful forests in the 

middle of the city. Moreover, there is also Huai Khu Dam. Huai Khu Dam is compared as a pearl of Sum 

Nak Taew district because it is the only water source of people that provide water for the extent of Hat 

Yai and Songkhla district, reduce flood in Sadao and Hat Yai district, reduce water pollution in Khlong-U 

Tapao, and prevent salt water for breeding aquatic animals for consumption, fishery, and relaxation. 

 Nature and environment identity was found the most in 13 districts’ slogans from 16 districts, 

which is 34.67 percentage. It showed that each district wanted to present their travel spots in districts, to 

spread the earning to local communities, and to be a relaxation place for people, and to show the 

abundance of nature of those areas.  

 4. Architecture is a building which is important and famous in each province, such as Buddha’s 

relics, temples, palaces, monuments, historic sites, and bridges. There were 11 districts that showed this 

identity as follow: Mueang Songkhla, Krasae Sin, Kuean Niang, Na Thawi, Bang Klam, Ranot, 

Rattaphum, Sathing Phra, Sadao, and Khlong Hoi Khong. There were 14 rhymes in total. 

 An example of the characteristic of the slogan’s content that shows architecture identity: 

"หลวงพ่อเดิมคู่บ้าน ดอกบัวบานทั่วถิ่น ธารารินทั่วเมือง 
สมเด็จเจ้าลือเลื่อง เมืองสะตอพันธุ์ดี" 

“Respectable Doem Priest, Lotus blooming all over the area, river running all over the place, famous 

Chao his majesty, town of the quality stink bean” 

(Krasae Sin: Songkhla) 

 

 

 

 Krasae Sin district’s slogan showed an identity of architecture. “Respectable Doem Priest” refers 

to Doem Priest of Doem monk which is a small statue of Buddha at Eak Temple (or Wat Choeng Sae Pra 

Kru Eak or Wat Choeng Sae Nuer) where is located in Choeng Sae, Krasae Sin, Songkhla. The temple is 
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located in the middle of the field. It has a unique and interesting monastic boundary, in which the base is 

made of bricks and had a tall arch. There are sacred objects inside the temple: a principle Buddha statue, 

which is Doem Priest statue in the meditation attitude, and a wooden-carved Buddha’s footprint. In the 

present, Eak Temple is well-known among people and Eak Temple is not only a place for religious 

activities, but also a learning center for Buddhists to improve themselves; particularly, a project for 

practicing the dharma in important Buddhism days. This project is reputable and promotes virtue and 

morality and the practice the dharma according to the principle of Buddhism. 

 Architecture identity was found in 9 districts’ slogans from 16 districts, which is 18.66 

percentage. It indicated that each district wanted to display important and famous places to attract 

travelers to visit and learn stories from those architectures.  

 5. Belief is stories that have been told for a long time. There were 2 districts that showed this 

identity: Bang Klam and Sathing Phra. There were 2 rhymes in total. 

  An example of the characteristic of the slogan’s content that shows belief identity: 

"เมืองเก่าสองทะเล มนต์เสน่ห์นกน้ำ งามหาดมหาราช 
พระไสยาสน์ค่าล้น ผลิตผลต้นตาล ตำนานหลวงปู่ทวด" 

“The old town surrounded by the two of seas, fascinating waterfowl, glamour Maharat beach, valuable 

reclining Buddha, sugar palm products, legendary Luang Pu Thuat” 

(Sathing Phra: Songkhla) 

 

 Sathing Phra district’s slogan showed an identity of belief. “Legendary Luang Pu Thuat” refers to 

Somdej Jao Phra Ko or Luang por Thuat. He is known among Thai people as a holy priest with miracles 
and divine sight. He was designated as “Luang Pu Thuat treads on fresh water.” His extraordinary history 

have been told for a long time. As time passes by, the story gets more complicated and widespread until it 

becomes implanted belief and faith. Additionally, Wat Phra Ko is the place where Luang Pu Thuat’s 

“miracle orb” is located, and it is a holy place that Luang Pu Thuat used to stayed; for example, the holy 

well that he used to take a bath and wash his robe at, and the rubber tree that was said to be straight a long 

time ago, but now it bended like a “three-curved cane” that Luang Pu Thuat used when he went on a 

pilgrimage. 

 Belief identity was found in 2 districts’ slogans from 16 districts, which is 2.67 percentage. It 

illustrated that each district wanted to present the belief that occurred in the district because it will 

enhance confidence in living since people have something to hold on to. It also give people power and 

courage to face the obstacles when they feel that something they believe in is protecting them, and they 

will be pleasant when they follow the belief that they hold. 

 6. Population is the prominent characteristics in population of that district. There were 4 districts 

that showed this identity as follow: Chana District, Na mom District, Saba Yoi District, and Hat Yai 

District. There were 6 rhymes in total. 

  An example of the characteristic of the slogan’s content that shows population identity: 

"นาหม่อมเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก รู้รักสามัคคี" 
“Na Mom, the livable town, nice crowd, know how to harmonize” 

(Na Mom: Songkhla) 

 

 The Na Mom District’s slogan shows an identity of population. The livable town means that Na 

Mom had physical environment and residence which are clean and safe. Nice crowd means that people 

are likable, kind, and friendly. Know how to harmonize means that people in Na Mom harmonize and 
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help each other solve problems. Even though there are not plentiful people living in Na mom, there is 

always harmonize among people. 

 Population identity was found in 4 districts’ slogans from 16 districts, which is 8 percentage. It 

revealed that each district wanted to display that the characteristics and behaviors of people who lived in 

those districts and were a part of the community, and to show a prominent point of each district.  

 7. Occupation is working or activities that people earn money from. There were 5 districts that 

showed this identity: Thepa, Na Thawi, Singhanakorn, Hat Yai, and Khlong Hoi Khong. There were 5 

rhymes in total. 

  An example of the characteristic of the slogan’s content that shows occupation identity: 

"เสน่ห์เมืองนาทวี ศรีวัดในวัง มนต์ขลังเขาน้ำค้าง 
รวยยางพารา เน้ือหนาขนุนทอง ลองกองมีชื่อ เลื่องลือสะเดาเทียม" 

“Na Thawi, town of enchantment, auspicious temple in palace, magical Nam Khang Mountain, abundant 

rubber tree, thicky pulp jackfruit, famous Longong, well-known Azadirachta excelsa 

(Na Thawi: Songkhla) 

 

Na Thawi slogan demonstrated occupation identity is abundant rubber tree. It was considered the 

important area because there is the most rubber tree planted there. People have been doing the rubber 

plantation for living for a very long time. Its area covered 5 districts. Moreover, the first pilot central fresh 

latex market of Rubber Authority of Thailand, Na Thawi Branch Office were launched.  

  Belief identity was appeared in 5 out of 16 district slogans, which is 6.67 %. It revealed that each 

district wanted to present people’s occupations through district’s slogan. To search information before 

deciding to choose suitable occupation that correspond with community condition, environment, and self-

capability is required because of its variety and difference. Moreover, legal occupation brings advantages 

to the society without causing trouble for themselves and the others. 

 8. History is the event occurred in the past and what mankind performed or created concept. 

There were 7 districts that showed this identity: Krasae Sin, Mueng, Thepha, Sathing Phra, Sadao, 

Singhanaknon, and Hat Yai. There were 7 rhymes in total. 

     An example of the characteristic of the slogan’s content that shows history identity: 

 

"พระสามองค์คู่บ้าน ตระหง่านเกาะขาม หาดงามทรายขาว 
ข้าวแกงไก่ทอด รีสอร์ตเรียงราย" 

“Respectable three Buddha images, majestic Kham Island, white sand on beautiful beach, rice and 

curry with fried chicken, dozens of resorts” 

(Thepha: Songkhla) 

 

 

 Thepha slogan demonstrated history which is three Buddha images of the town. The name 

“Thepha” and three Buddha images temple (Wat Thepha Piroj) appeared in the era of Ayutthaya 
Kingdom. Wat Thepha Piroj has been being the temple of the town since the ancient time and it was 

considered essential evidence of the past. About 2447 – 2450 B.E., Chao Phraya Kha lhung Nai On – 

Thepha ruler is considered the first district chef of Thepha. So, the three buddha images of Thepha named 

Phra Janghan, Phra Kesorn, Phra Khanjan. They were consecrated and enshrined in the pavilion for being 

worshiped by people. It is told that 3 Buddha images showed supernatural things which was that people 
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who prayed or made a wish would get their wish. That is why three Buddha images are venerable and 

respectful until these days.   

 History identity was appeared in 6 out of 16 district slogans which is 9.33 percentage. It revealed 

that each districts wanted to present history stories through district’s slogan for people to learn, 

understand, and realize its value well. Besides, history can make you understand, love, and proud of your 

own district. 

Table 2: The number of identities of local slogans appearing in each district 

Order The name of district Identity   

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Krasae Sin 1 - 1 1 - - - 1 4 

2.  Mueng   1 - 1 1 - - - 1 4 

3.  Khuan Niang 1 1 1 1 - - - - 4  

4.  Chana 1 1 - - - - 1 - 3  

5.  Thepha  1 - 1 - - 1 - 1 4  

6.  Na ThaWi 1 - 1 1 - 1 - - 4  

7.  Na Mom - - - - - - 1 - 1  

8.  Bang Klam 1 1 - 1 1 - - - 4  

9.  Ranot 1 1 - 1 - - - - 3  

10.  Rattaphum 1 - 1 1 - - - - 3  

11.  Sathing Phra 1 - 1 1 1 - - 1 5  

12.  Sadao  1 - 1 1 - - - 1 4  

13.  Saba Yoi 1 - 1 - - - 1 - 3  

14.  Singhanakhon 1 1 1 - - 1 - 1 5  

15.  Hat Yai 1 - 1 - - 1 1 1 5  
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16.  Khlong Hoi Khong - - 1 1 - 1 - - 3  

Total           

 

2. To analyze the meaning structure of district slogans 

 The meaning structure of districts’ slogans was divided into 4 structures. There were 1) a slogan 

composing strategy with one structure which meant a district’s slogan containing one structure and 

demonstrating an outstanding local identity (6.25%); 2) a slogan composing strategy with three structures 

which meant a district’s slogan containing three structures and elements (3.25%); 3) a slogan composing 

strategy with four structures which meant a district’s slogan containing four structures and elements 

(37.5%); and 4) a slogan composing strategy with five structures which meant a district’s slogan 

containing five structures and elements (25%). It can be elaborated as follows.  

 

 

Table 3: The percentage of the meaning structure of districts’ slogans 

Structure Num

bers  

Percent

age 

The example of slogan Structure used in the 

slogan 

Meaning structure 

with one structure    

1 6.25 “Na Mom, the livable town, nice 

crowd, know how to harmonize” 

Population 

Meaning structure 

with three structures  

5 31.25 “Golden rice field, plentiful 

sugar cane, legendary pagoda, 

land of shrimp pond” 

Nature and environment 

+ Local product + 

Architecture + Nature 

and environment 

Meaning structure 

with four structures   

6 37.5 “Land of art, path to huge 

harbor, organic plants at Bang 

Riang, renowned beach”   

Culture and tradition + 

Architecture + Local 

products+ Nature and 

environment 

Meaning structure 

with five structures   

4 25 “Center of southern, various 

types of business, abundant life, 

delighted nature, Laem Pho 

beach, pink pomelo, U-Taphao 

canal, Ton Nga Chang 

Mountain”        

Nature and environment 

+ Local product + 

Culture and tradition + 

Occupation + History 

Total 16 100   
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Table 4 showed the analysis the meaning structure of local identity  

The name of district  the meaning structure of 

local identity 

the meaning structure characteristics of 

local identity  

1. Krasae Sin 

 

4 Architecture + Nature and environment + 

Nature and environment + History + 

Local product  

(1) Respectable Doem Priest + (2) Lotus 

blooming all over the area + (3) river 

running all over the place + (4) famous 

Chao his majesty + (5) town of the quality 

stink bean 

2. Mueng   4 Nature and environment + Architecture + 

Architecture + History + Nature and 

environment + Local product  

(1) gracefully big town + (2) elegant 

Tinsulanonda Bridge + (3) Folklore 

Museum The Institute for Southern Thai 

Studies, + (4) legend of statesman + (5) 

the highest, Tangkuan Hill + (6) ravishing 

woven cloth of Ko Yo island  

3. Khuan Niang 4 Culture and tradition + Architecture + 

Local product + Nature and environment 

(1) Land of art + (2) path to huge harbor + 

(3) organic plants at Bang Riang + (4) 

renowned beach  

4.Chana 3 Local product + Culture and tradition + 

Culture and tradition + Population 

(1) Zebra doves sound + (2) Sagom accent 

+ (3) culture blends +  (4) well-known 

economizing” 

5.Thepha 4 History + Nature and environment + 

Nature and environment + Local product 

+ Occupation 

(1) Respectable three buddha images + (2) 

majestic Kham Island + (3) white sand on 

beautiful beach + (4) rice and curry with 

fried chicken + (5) dozens of resorts 

6.Na Thawi 4 - + Architecture + Nature and 

environment + Occupation + Local 

product + Local product + Local product  

(1) Na Thawi, town of enchantment + (2) 

auspicious temple in palace +(3) magical 

Nam Khang mountain + (4) abundant 

rubber tree + (5) thicky pulp jackfruit + 

(6) famous Longong + (7) well-known 

Azadirachta excels  
7.Na Mom 1 Population + Population + Population  

(1) Na Mom, the livable town + (2) nice 
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crowd + (3) know how to harmonize 

8. Bang Klam 4 Belief + Culture and tradition + Local 

product + Architecture + Local product + 

Local product 

(1) A well-known monk, Luang Pu Fueng 

+ (2) famous boat race + (3) a place where 

sweet pomelo grown + (4) land of junk 

boat + (5) renowned Sapodilla plum + (6) 

delicious Baked Sticky Rice in Bamboo 

9. Ranot 3 Nature and environment + Local product 

+ Architecture + Nature and environment 

(1) golden rice field + (2) plentiful sugar 

cane + (3) legendary pagoda + (4) land of 

shrimp pond 

10. Rattaphum 3 Nature and environment + Local product 

+ Nature and environment + Nature and 

environment + Architecture  

(1) land of red soil + (2) fruitful source + 

(3) Chao Fah waterfall + (4) lore of 

mountain + (5) the door open to the 

border 

11. Sathing Phra 5 History + Nature and environment + 

Nature and environment + Architecture + 

Local product + belief  

(1) the old town surrounded by the two of 

seas + (2) fascinating waterfowl +  (3) 

glamour Maharat beach + (4) valuable 

reclining Buddha + (5) sugar palm 

products + (6) legendary Luang Pu Thuat 

12. Sadao 3 Nature and environment + Architecture + 

History + Architecture +  - + Nature and 

environment + Architecture (1) 

remarkable Loe mountain + (2) Thai 

house + (3) renowned Chang Lon-Padang 

Besar + (4) Aesthetic Khao Rup Chang + 

(5) magnificent + (6) Huai Khu dam + (7) 

the door to Malaysia 

  
13. Saba Yoi 3 Local product + Nature and environment 

+ Nature and environment + Nature and 

environment + Local product + 

Population  

(1) quality rubber + (2) hundreds of 

mountains + (3) hundreds of caves   

+ (4) fresh with running rivers + (5) better 

Lignite + (6) realize harmony first  

14. Singhanakhon 4 Nature and environment + Local product 

+ Culture and tradition + Occupation + 
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History 
(1) the spectacular two seas (2) delicious 

sugar (3) glory culture (4) valuable 

handicraft (5) seaport of the south  

15.Hat Yai 5 History + Occupation + Population + 

Nature and environment + Nature and 

environment + Local product + Nature 

and environment + Nature and 

environment  
(1) center of southern + (2) various types 

of business + (3) abundant life + (4) 

delighted nature + (5) Laem Pho beach + 

(6) pink pomelo + (7) U-Taphao canal + 

(8) Ton Nga Chang Mountain 

16. Khlong Hoi Khong 4 Occupation + Architecture + Nature and 

environment + Architecture 

(1) town of artists (2) national airport   

(3) spotless reservoir (4) famous name 

Khun Klong 

 

Discussion 

 1. There were 8 local identities that were found in local identities of districts’ slogans analysis, 

the presentation of the local identities. The first ones that were found the most being local product and 

nature and environment which appeared in thirteen districts. The following was architecture which 

appeared in nine districts and the third one was history which appeared in six districts. Moreover, the least 

one is belief which appeared in two districts. The information mentioned earlier could reflect that 

districts’ slogans would always be preferred the local product and nature and environment to be 

presented. Local product were able to promote and support local development, built the stronger district 

that could rely on oneself, and were a part of making money by developing products and services to be 

effective, unique, and beyond price from local resources and wisdom. From nature and environment, it 

could infer the abundant nature and surroundings, quality of lives, and well-being of each district. That 

could convey the visitors to travel. According to the research of Praepat Yodkaew (2557) that studied An 

Analysis of Identity in Provincial Slogans in Thailand: The Display of Local Identity to ASEAN 

Community and revealed that nature and environment was the most identity group appearing in Provincial 

Slogans in Western Region. The second group was food and local product. The third one was history and 

geography, and the fourth one was Buddhism. It showed that Thailand was the country where people were 

deeply proud of history, Buddhism, and land. Besides, it was full of nature and environments.  
 2. There were 4 structures of the meaning structure analysis of districts’ slogans in Songkhla. The 

first one that was found the most was a meaning structure with four structures which appeared in six 

districts. The following was a meaning structure with three structures which appeared in five districts. 

The third one was a meaning structure with five structures which appeared in four districts. It was 

obviously seen that the second one approximated to the third one. According to previous information, it 

indicated that slogan creators always preferred the meaning structure with four structures, which was 

considered an outstanding characteristic. Since slogans are a short rhyme with a couple lines, its length is 

limited. According to the Samitcha Pumma (2563), result of The Presentation of Local Identities and 

Naming Techniques of Thai National Costume of Miss Grand Thailand 2018 revealed that all designers 

of four regions always named the costumes with two structures which was considered an outstanding 
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characteristic as its length was moderate. Therefore, it is the most appropriate costume naming strategy 

naming because an audience is able to understand and remember it easily.  

 The presentation of the local identities of districts’ slogans in Songkhla revealed that districts’ 

slogans were different and various. To elaborate, districts’ slogans could present only one or more 

identity from eight of them and picked meaning structure with one, three, four, or five structures but it 

should not be beyond that because it could have been an over-length slogan. Furthermore, using slogans 

as the local identity display was valuable in terms of publicizing the unique things of district and reflected 

their own identity which could lead to continuation and development of the remarkable things to remain 

in the districts.  
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Abstract 

 Toeyhom, also known as pandan in Khlong Sam, Pathum Thani province. It is considered as  

a multi-purpose industrial drop in the community. The purpose of this research was to study on the 

potential of Toeyhom cooperative community enterprise and provided some suggestions to become  
a community-based agrotourism. This research used a qualitative approach by collecting data through 

documents analysis, semi-structured interviews and focus group discussion with 18 key informants, 

including the population of Khlong Sam subdistrict, the main members of Toeyhom cooperative 

community enterprise, Pathum Thani province agricultural extension officers, Khlong Luang district 

agricultural extension officers, Khlong Sam subdistrict community developers and  the experts in 

agrotourism or community-based tourism. The obtained data is the aspects of the community, the swot 

analysis of Toeyhom cooperative community enterprise in Khlong Sam to become a community-based 

agrotourism, the community’s tourism calendar,  the potential and suggestions of Toeyhom cooperative 

community enterprise in Khlong Sam, Phathum Thani province to become a community-based 

agrotourism. The results of the research explicated that Toeyhom cooperative community enterprise has a 

strong desire to become a community-based agrotourism due to soil fertility resources, local wisdom, 

community products and community participation together with agriculture expert, also known as smart 

farmer. Moreover, the community is located near large distribution markets. Nevertheless, the community 

people still lack tourism knowledge, experiences and facilities. Therefore, the community should apply 

the suggestions of four vital components in order to become a community-based agrotourism which are 

A) Management B) Supports and services C) Attractions D) Conservations and restorations. 

Keywords : Toeyhom, Community enterprise, Cooperative farming, Community-based agrotourism 

 

Introduction 

 The tourism industry has generated enormous income for Thailand. According to the 12th national 

tourism development plan (2017-2021) , there was one element that mentioned the importance of  less 

visited city tourism as a part of a community-based tourism aiming to contribute incomes and benefits to  

a community fund for economic and social development of the community. It was not only promoting local 

economic, social, and environmental development, but also promoting the identity of each region and 

province. (Office of the National Economic and Social Development Board & Office of the Prime Minister, 
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2017) According to research study about community-based tourism of tourism authority of Thailand (TAT) 

and the office of research fund (TRF), It was found that 94% of Thai tourists interested in traveling to less 

visited because it is  interesting, peaceful and less crowded place. (Nirattrakul, 2018) Therefore, it could 

imply that the number of tourists who travelled to less visited city, which focused on community lifestyles 

also known as a community-based tourism, has gradually increased. A community-based tourism represents 

the way of life and culture.The way of life of Thai people in rural area is mostly related to agriculture and 

natural resources because Thailand has suitable area for cultivation, variety of agricultural occupations 

together with lifestyle and local wisdoms through tourism activities with local people that can attract and 

impress tourists. (Office of Tourism Development Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports, 

2010a) 

Pathum Thani province is a province in the central region of Thailand with more than half of the 

total areas are agricultural lands, also known as one of the important agricultural sources in Thailand. 

(Pathum Thani Provincial Office & Strategic and Information Group for Provincial Development, 2020) The 

main cultivation is rice, known as the number one industrial drop in Pathum Thani province.  Furthermore, 

Toeyhom is also considered as one of the importantindustrial drop of the province. “Toey” in Thai language 

means pandan and “Hom” in Thai language means fragrant. Thus, Toeyhom means fragrant pandan. In year 

2021, Department of Agricultural Extension (2021) reported that Bangkok is considered as the largest 

pandan cultivation land which are 773,808 square meters. However, Khlong Luang district in Pathum Thani 

province is the highest Toeyhom land density with 78 Toeyhom agriculturists and 621,600 square meters.  

In year 2020, there are approximately 851,200 square meters of Toeyhom in Khlong Sam subdistrict,  

Khlong Luang district. Due to soil fertility resources, Toeyhom has fragrant leaves. Consequently, in year 

2020 a group of agriculturists in Khong Sam community was formed into Toeyhom cooperative community 

enterprise in order to develop Toeyhom production to meet the Good Agricultural Practices (GAP) standard 

and elevate to a higher level of community business. (Khlong Luang District Agriculture Office, 2021) In 

addition, the agriculturists in the community have expert skills in Toeyhom cultivation that can be presented 

into various products such as desserts, drinking, tea, handicraft, etc. Although agriculturists can cultivate 

large quantity of Toeyhom, they still face problems in terms of expanding the market and adding value to 

Toeyhom. However, the community can add value to their agricultural resources by applying in tourism that 

can create the usefulness of the product, meet the needs of tourists and impressive and positive experience. 

(Smith & Colgate, 2007) 

For this reason, optimizing local multi-purpose industrial drop and agricultural wisdoms in the 

community can be applied into a community-based agrotourism. Therefore, it is necessary to study on the 

potential of Toeyhom cooperative community enterprise and provide some suggestions to become a 

community-based agrotourism. 

 
Literature Review 

 Community-based tourism 

Community-based tourism is an alternative form of tourism which is managed and owned by the 
community to have positive impact on to environment, local culture, and good quality of life of the 
community. Community-based tourism does not the answer of the question on what are the benefits of 
tourism to community but it creates a new question on what tourism can benefits community development 
creatively (National Tourism Policy Committee, 2019) 

Community can get benefits from tourism as follows (Community-based tourism institute, 2017) 
1) Contribute to natural resources of the community by raising awareness of natural conservation through 
tourism activities 2) Retain traditional livelihood by passing on local wisdoms from generation to 
generation together with the participation of the community. 3) Develop self-esteem through skill 
developments and dissemination of local wisdom from tourism management. 4) Contribute to the 
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community economy and improves the quality of life of the community by creating  jobs and generating 
income.  

There are toolkits of community-based development that can collect community resources information, 
allow local people to exchange their ideas, enhance basic knowledge and understand people in the 
community as follows. (Chanprom P. & Kamphaengkaew N., 2018) 

1. Community map is a toolkit that can create participation of people in the community by collecting 
information, asking questions, reviewing or exchanging opinions based on community resources in 
focus group discussion.  

2. Geographic information system map is a toolkit that display an overview of community resources. 
3. The set of community questions is a toolkit for community resource management. The answers of 

the questions come from the community routine. This can stimulate the community to analyze and 
create further questions to obtain complete information of community resources. The obtained data 
can be presented in the form of community calendar that show an overview of questions and 
activity relation  in a year. 
 

Community enterprise 

Community enterprise in Thailand was initiated many years ago when Community Enterprise 
Promotion Act (2005) conduct and encourage the enterprise. Community enterprises  means businesses 
that people in the community operated collaboratively through financial management, product creativity 
related to the local wisdom of local people and sharing responsibility on business operation. In addition, 
community enterprises are defined as a production group of people in the community who have registered 
their business with the department of agricultural extension, ministry of agriculture and cooperative and 
community enterprise promotion division as an administrative register supports. 

In Thailand, community enterprises are defined by seven characteristics (Pongpit, 2005) which are  
1) Ownership by a group of community 2) Products from community resources 3) Ideas and innovations 
from community 4) Based on local wisdom together with universal wisdom 5) Integrated operation 
systematically 6) Development in learning process 7) Applied the sufficiency economy concept 

Office of the Secretariat of the Community Enterprise Promotion Board Department of Agricultural 
Extension (2005) stated the benefits of community enterprises into 3 aspects are 1) To create the stability 
of doing business in the community 2) To promote the potential of local wisdoms of the community 3) 
Develop community self-reliant and economic systems in the community 

Agrotourism  

 Tourism Authority of Thailand (2003) defined that agrotourism is a type of tourism that allows tourists 
to learn about agricultural life, abundant nature as well as agricultural processes in each region. In addition, 
tourists can enjoy agricultural tourism activities and gain more useful agricultural knowledge and 
experiences. 

 Nicole L., Shannon B., and Anna R. (2017) described agrotourism is the kind of tourism that support 
agriculture and can provide additional income to farmer and the rural community through tourism 
activities with educational or leisure purposes for tourists. It is usually described other related terms such 
as farm stay, community-based tourism, rural tourism, vacation farms, etc. Therefore,  agrotourism 
generates income not just from entrance fees but also from activities, foods and beverages, crafts and 
other souvenir offer for sales in the community. 

 The Institute of Scientific and Technological Research of Thailand (2000) has classified agrotourism 
activities into 6 categories as follows 1) Product display or demonstration 2) Tourists  short-term activities 
participation 3) Learning experience in local life by local people 4) Training on new agricultural 
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knowledge and local wisdom 5) Distribution of agricultural products in the community 6) Providing 
agricultural business knowledge 

 Wolfe and Bullen (2009) discussed 8 benefits of agrotourism as follows 1) It is an opportunity to 
generate more income not only from agricultural products but also entrance fee, agricultural study tour, etc.  
2)  Generating more income without invest in land  more  land by integrated farming 3)  Promoting 
community agricultural products and services that can add increase the value of agricultural products  
4) Opportunity to create new business from existing agricultural resources 5) Motivate young people to 
return back to do local agriculture 6) A form of business that retirees can operat. 7) Learning center for 
both tourists and local people who can share the same interest in agriculture 8) Raising awareness of the 
importance of natural resources and environment in the community 

 

Cooperative farming 

 Cooperative farming is one of the important project of the ministry of agriculture and cooperatives that 
focus on area-based approach to operate coordinately between the relevant departments in various fields 
and the government agencies. This project encourages agriculturists gather together to manufacture 
operations, production and marketing management to reduce costs, increase production efficiency and 
increase competitive opportunities. There are 5 objectives of the development cooperative farming as 
follows. 1) Reduce production cost by 20%  2) Increase productivity by 20%  3) Improving quality to meet 
the standard 4) Systematic management 5) Effective marketing management (Department of Agricultural 
Extension The Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2018) 

 

Community-based agrotourism 

 From above information, Agrotourism is a sub-set of a large industry called community-based tourism 
that can generate supplemental income for the community. Tourism activities generally take places in the 
community and relate to agricultural way of life such as fishing, farm stays, U-pick, cooking classes, 
agricultural crafts, etc. (Desmond J., 2003) Therefore, community-based agrotourism is a form of tourism 
that involves with  processes and activities of agriculture and local cultures by utilizing natural 
agricultural resources and managing tourism resources with the participation of the community. Profit 
from tourism is distributed fairly to raise the quality of life in the community. In addition, Abadi A. and 
Khakzand M. (2022) indicated that agrotourism is a part of community-based tourism that can be 
managed by the community itself as picture 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic.1 Agrotourism is a part of community-based tourism. 

Source : Abadi A. and Khakzand M. (2022) 

Community-based tourism 

Agrotourism 

fishing, farm stays, U-pick, 

cooking classes, crafts etc. 

Tourism 
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Components of community-based agrotourism  

 Office of Tourism Development Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports (2010b) 
set a quality standard for agricultural tourist attractions which is a tool for evaluating and certifying the 
quality of agricultural tourist attractions consists of the 4 components; Management, Supports, Services, 
Attractions. Tourism Service Development Division Department of Tourism Ministry of Tourism and 
Sports (2018) has set standards for community-based tourism consisting of 6 components; Management, 
Economic, Social and good quality of life management, Natural resource management, Public relations 
and marketing together with collaboration between communities and entrepreneurs, Service quality, 
Conservation and promotion of community cultural heritage.  

 The researcher found that there are similar components between standard components of 
agrotourism and standard components of community-based tourism that can be combined into the 
component of community-based agrotourism in 4 components; Management, Supports and services, 
Attractions, and Conservations and restorations. These four vital components can be a guideline for 
community to know  components they have and improve components they lack as table I 

Table I Components of community-based agrotourism 

Components of  

community-based 

agrotourism 

Standard components of 

agrotourism 

 

Source: The office of tourism 

development department of 

tourism ministry of tourism 

and Sports (2010) 

 

Standard components of 

community-based tourism 

 

Source:  Tourism service development 

division department of tourism 

ministry of tourism and sports (2018)  

 

 

 

A.  Management 

 
1. Management 

 
1.  Management 

2.  Economic, social and good quality 

     of life management  

3.  Natural resource management 

4.  Public relations and marketing  

     together with collaboration  

     between communities and  

     entrepreneurs. 

 
 

B. Supports and  

     services 

 

 
2. Supports 

3. Services  
 

 
5. Service quality 

 

C. Attractions 
 

4. Attraction 
 

 

D.  Conservations     

      and restorations 

 

  
6. Conservation and promotion of        

 community cultural heritage 
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Conceptual framework  

The conceptual framework for the study is presented in figure 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Conceptual framework 

 

Objectives of the study 

1. To study on the potentials of Toeyhom cooperative community enterprise to become a 

community-based agrotourism 

2. To provide suggestions of four vital components for Toeyhom cooperative community 

enterprise in Khlong Sam to become a community-based agrotourism 

 

Research methods 

Research Object and Sampling Technique 

This research used a qualitative approach in both Part I&II. All research methods carried out at 

Khlong Sam, Pathum Thani province during November 2021 - March 2022. The population and sample 

groups were defined as follows. The agriculturists, local residents and Toeyhom cooperative community 

enterprise was 48,764 residents in Khlong Sam subdistrict. (Ministry of Public Health, 2020) 

The aspects of 

Toeyhom cooperative 

community enterprise in 

Khlong Sam 

Components of community-based agrotourism 

      A) Management  B) Supports and services  

      C) Attractions      D)  Conservations and  

                                         restorations 

Sources : Tourism Service Development 

Division Department of Tourism Ministry of 

Tourism and Sports (2018) and The Office of 

Tourism Development Department of Tourism 

Ministry of Tourism and Sports (2010) 

 

Suggestions of four vital components for Toeyhom cooperative community enterprise 

in Khlong Sam to become a community-based agrotourism 

 

The potential of Toeyhom cooperative community enterprise in 

Khlong Sam become a community-based agrotourism 
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The sample groups 

There are total 18 key informants (uncounted duplicate samples)  from both part I&II   

Part I : The researcher collected data through documents analysis and semi-structured interviews 

by using snowball sampling methods (Biernacki & Waldorf, 1981) The interview were started from of  

the president of Toeyhom cooperative community enterprise, then she provided other referrals. The 

sample group 13 informants which are population of Khlong Sam subdistrict including the president of 

Toeyhom cooperative community enterprise 5 informants, Pathum Thani province agricultural extension 

officers 4 informants, Khlong Luang district agricultural extension officers 2 informants and Khlong Sam 

subdistrict community developers 2 informants. All informants have lived or worked in the community for 

more than 3 years and they are interested parties of Toeyhom cooperative community enterprise. 

Part II : The researcher collected data through focus group discussion by using purposive selection 

method (Tongco Ma Dolores C., 2007) to gain the sample group 10 informants which are the main 

members of  Toeyhom cooperative community enterprise 5 informants, Khlong Luang district agricultural 

extension officers 1 informant, Khlong Sam subdistrict community developers 2 informants and the 

experts in agrotourism or community-based tourism with doctoral degree or above 2 informants to provide 

extra suggestions with other key informants. Some of key informants were interviewed in part I. They must 

have lived or worked in the community for more than 3 years and they are interested parties of Toeyhom 

cooperative community enterprise who were willing to provide the information by virtue of knowledge and 

experiences. (Bernard H.R., 2002; Lewis & Sheppard, 2006) 

Analysis Technique 

The researcher organized and analyzed the data by studying and researching documents related to 

community-based agrotourism from research article. To analyze the qualitative data, the researcher 

transcribed and coded the data (Chuto N., 2005) The data validity used data source triangulation.  

The analysis tools are the community map, swot analysis of  Toeyhom cooperative community 

enterprise in Khlong Sam, Pathum Thani province to become a community-based agrotourism and  

community-based agrotourism calendar. 

 

Results  

Part I 

 The results from semi-structured interviews are the aspects of the community and swot analysis 
of Toeyhom cooperative community enterprise in Khlong Sam to become a community-based 

agrotourism as follows. 

1.  The aspects of the community 

 Khlong Sam subdistrict consists of 16 moo along with Khlong Sam canal or Bung iseap canal. 
Moo1-6 are similar to urban communities but moo 7-16 are similar to rural area that still maintained 
agricultural farmings and Toeyhom area. According to the interviews, the biggest Toeyhom area is in 
moo 13. In the past, Khlong Sam people only planted Toeyhom for sale at the market near their houses. 
This can generate additional income from them. As the time passed, the number of Toeyhom 
agriculturists are gradually increasing from generation to generation. Afterwards, in year 2009 the 
agriculturists group was formed into Toeyhom community enterprise. Later on, Toeyhom land has 
gradually increased up to 480,000 square meters. The group has been registered as a cooperative farm 
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in year 2017. Consequently, in year 2020 the group has been registered as Toeyhom cooperative 
community enterprise with 38 memberships. The registered memberships are required to have their 
own Toeyhom land, specialize in Toeyhom agriculture, interest in generating additional revenue of 
Toeyhom products and services, and be able to attend the group meetings, exchange ideas and solve 
problems together as the key informant said below. 

 

 “…People here earn a lot from Toeyhom more than rice. But, Toeyhom investment is higher than 
rice, starting at 50,000 baht. The first time cutting Toeyhom for sale can get all the capital back. 
Toeyhom can be harvested all year but it's more tiring to harvest than rice. Toeyhom needs lot of cares 
all the time, can't leave it like rice.…” (Population in Khlong Sam subdistrict, Personal 
communications, November 17, 2021) 

 

 The expansion of community enterprise has lead to become  Toeyhom cooperative community 
enterprise in types of ornamental flowers which consists of five main development goals as follows  
1) Reduce production costs 20% 2) Increase productivity 20% 3) Improve quality 4) Administrative 
management 5) Marketing management. In addition, the government sectors has supported  and 
supervised for the first three years.  At present, there are 6 main positions in the group which are 
president, vice president, secretary, accountant, public relations, and marketing with the objective of 
improving the quality of Toeyhom in order to  reach good agricultural practice standards. Currently, the 
agricultural research development agency offered Toeyhom drying machine which can be used to make 
Toeyhom tea. 

 There are two tourist attractions near Khlong Sam subdistrict which are OTOP Nawatwithi moo16 
and M melon farm moo 5. The community map is presented in picture 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic.2 The community map 

                                              Source : A minimize scale model from Google Map 
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Most of the local resources in Khlong Sam are rice and followed by Toeyhom. The other plants are 
mitragyna speciosa, palm trees, etc. The rice cultivation in the community is for sale only because the 
community lack of rice mill and labor. At the present, the price of rice has decreased dramatically. For 
this reason, people tend to plant other crops instead. One of the famous plants is Toeyhom. The 
community has planted Toeyhom as a  supplementary occupation that generates income during rice 
cultivation. Toeyhom of  Khlong Sam has fragrant leaves and well known in both local and non-local 
people, including abroad as well. The key informant said as follows. 

 

“…In many provinces, they called Khlong Luang district agricultural officers to get community’s 
phone number. Then, contact local people to buy Toeyhom. These people are from Suphan Buri 
province, Ratchaburi province, Nakhon Pathom province and also many provinces in southern 
region…”  (Government officer, personal communication, November 16, 2021). 

 

“…There are 2-3 sellers came to buy a tons of Toeyhom. They also exported Toeyhom abroad like 
Japan, France, something like that …” (Member of Toeyhom cooperative community enterprise in 
Khlong Sam, Personal Communications, November 16, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Pic.3  Toeyhom land                                    Pic.4   Agriculturists gathered together to screen   
                                                                                                          Toeyhom for sales. 

 

The reason why  Toeyhom of Khlong Sam have healthy leaves with a unique aroma because rich  
nutrients  of clay soil in Khlong Sam. Toeyhom tends to grow better in rich, relatively moist, slightly 
acidic clay soil and it can be harvested all year. Therefore, Khlong Luang district agricultural extension 
officer proposed Toeyhom uniqueness to the Department of Intellectual Property to consider as  
a geographical indication (GI) in order to  raise the economy based on the local resources identity, 
wisdom of the community and add value for community products. This proposal is in the process of  
consideration as the key informant said below. 

 

“…This place is clay. The structure of clay can create an odor due to the rich nutrients in the soil. It 
is richer nutrients than the sandy soil. If you plant in sandy land, it will has another smell. A condition 
that considered as GI is because of the good clay soil structure that make Toeyhom has fragrant leaves 
and durable…” (Government representative, personal communication, November 16, 2021) 
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Agriculturists in the community have used Toeyhom for 4 main purposes 1) Market distribution  
2) Retail sales 3) Household consumption 4) Plant breeding. At present, the community has processed 
Toeyhom into 2 types of products as follows 1) Food and beverages such as Toeyhom drink, Toeyhom 
tea, and Thai desserts  2) Handicrafts such as folding Toeyhom leaves. This can imply that the 
community has applied the uniqueness of Toeyhom into various products and has the potential to be 
developed into tourism resources. Ideally, if the community can apply Toeyhom as a tourism resource  
in a community-based agrotourism, It will increase the efficiency of the community's agricultural 
resources, raise awareness of natural and cultural conservation among tourists. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Pic.5 Lod Chong (Toeyhom flavor)                                         Pic.6  Toeyhom drink 

 

 Since 2017, the community was interested by local and non-local agriculturists to study the 
uniqueness of  Toeyhom. Many television media have asked permission to film the way of life in the 
community as a successful model of Toeyhom cultivation.  The representatives of the group were also 
invited to study tour about agricultures and products at the institute of scientific and technological 
research of Thailand.     

  Furthermore, In year 2021, the Toeyhom group's representatives had previously conducted tourism 
activities for approximately 20 tourists on 3 learning bases as follows 1) Toeyhom planting base  
2) Toeyhom dessert base 3) Toeyhom handicraft base. This initiative program represented the 
preparation and potential of the group to involve in community-based agrotourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Pic.7 Toeyhom handicraft                                                           Pic.8 Toeyhom tea 
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2. The swot analysis of Toeyhom cooperative community enterprise in Khlong Sam, Pathum 
Thani province to become a community-based agrotourism 

 From the study on the aspects of the community. The key informants summarized swot analysis of  
Toeyhom cooperative community enterprise in Khlong Sam, Pathum Thani province to become a 
community-based agrotourism as table II  

 

    Table II  Strenghts and Weaknesses  

Strengths Weaknesses 

 

1.  There are government officers  provide 

     support and recommendations especially 

     Khlong Luang district agricultural  

     extension officers. 

2.  The community cooperates very well in  

     many community’s activities. 

3.  The new generation people in the  

     community began to follow their family  

     agricutural careers and want to develop  

     the new agricultural way such as adding  

     value to agriculture resources.      

 

 

1. The community doesn’t has tourism management  

    teams, lack tourism experiences and services. 

2. Most of the agriculturists are elderly people  

    who are not good at technology. 

3. There is no policy to control the use of pesticides 

    in Toeyhom that may be harmful to agriculturists  

    and tourists. 

4. Some seasons have waste water and smelling  

    garbage that can affect the tourism scenery in  

    the community. 

Opportunity Threats 

 

1. Pathum Thani province is located near 

    Bangkok. It doesn't take long time to  

    travel from Bangkok. 

2. The government provides some supports  
     on technology equipment such as  
     Toeyhom tea dryer machine and also  
     study tour activities. 

 

 
1. Fungal spores in Toeyhom can spread easily,  
     It can damage Toeyhom land when the tourists  
     come to visit. 

2. There is limited on government tourism budget  
     according to various conditions. 

3. The lower price of Toeyhom in the market and  
     lower the price from the middleman may cause   
     agriculturists turn to grow other plants. 

4. There is restriction on public transport to  
      reach the community. 

 

     

   From swot analysis, It can indicate that the community has a good participation which is very 

essential to become a community-based agrotourism. In addition, Pathum Thani is a province near 

Bangkok. Therefore, it’s saving travel time to reach the community. However, the community doesn’t 

has tourism management teams, lack tourism experiences and services since the community hasn’t 

officially opened as tourist attraction. In addition, the budget for tourism operations from the 

government is limited according to the conditions and the community has restriction on public 

transport to reach the place. 
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  Part II 

 The results from focus group discussion are the community’s agrotourism calendar, The potential 

and suggestions of Toeyhom cooperative community enterprise in Khlong Sam, Phathum Thani 

province to become a community-based agrotourism 

               1. The community’s agrotourism calendar 

      From the focus group discussion, The key informants discussed the possible tourism activities 

that related to community’s main seasonal plants which are rice, Toeyhom, mitragyna speciosa and 

plam  trees as table III 

      Table III  The community’s Tourism Calendar 

Tourism activities Months 

 

1) Planting dry-season rice 

2) Making mitragyna speciosa tea  

3) Picking palm  fruits 

 

 

 January - February 

 

1) Harvesting dry-season rice   

2) Making mitragyna speciosa tea  

3) Picking palm  fruits 

 

 

March – April 

 

 

1) Planting wet-season rice 

2) Making mitragyna speciosa tea  

3) Picking palm fruits 

 

 

May - October 

 

1) Harvesting Toeyhom and wet-season rice  

2) Cooking Toeyhom dessert, making Toeyhom handicraft etc. 

3)  Making mitragyna speciosa tea 

4)  Picking palm fruits 

 

 

 

November – December 

             Notes : Toeyhom, mitragyna speciosa  and plam trees can be harvested all year. 

     From Table 3, on January-February, there are some tourism activities that encourage the sharing 

of thoughts and experiences about agricultural life between tourists and the local people during winter 

season as follows  1) Planting dry-season rice 2) Making mitragyna speciosa tea  3) Picking palm 

fruits 

       On March - April, there are some tourism activities that encourage the sharing of thoughts and 

experiences about agricultural life between tourists and the local people during summer season as 

follows  1) Harvesting dry-season rice 2) Making  mitragyna speciosa tea 3) Picking palms fruits 

     On May-October, there are some tourism activities that encourage the sharing of thoughts and 

experiences about agricultural life between tourists and the local people during summer season and 

rainy season as follows 1) Planting wet-season rice 2) Making mitragyna speciosa tea 3) Picking palm 
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fruits. As Toeyhom can be harvest all year, the local people agreed that Toeyhom in this season is such 

a lush green due to the humidity in rainy season. 

     On November-December, there are some tourism activities that encourage the sharing of thoughts 

and experiences about agricultural life between tourists and the local people during summer season 

and rainy season as follows 1) Harvesting Toeyhom and wet-season rice 2) Cooking Toeyhom dessert, 

making Toeyhom handicraft, etc. 3) Making mitragyna speciosa tea 4) Picking palm fruits.  
As Toeyhom can be harvest all year, the local people agreed that during this season is the best time for 

travelling due to the weather is not too hot and Toeyhom land is not wet. 

        2. The potential and suggestions of  Toeyhom cooperative community enterprise in Khlong 

Sam, Phathum Thani province to become a community-based agrotourism  

          A. Management 

 There are 38 members and 6 main positions of Toeyhom cooperative community enterprise in 

Khlong Sam which are president, vice president, secretary, accountant, public relations, and marketing 

with the objective of improving the quality of Toeyhom in order to  reach good agricultural practice 

(GAP) standards. The group meeting take place in every months with the advice and guidance of Khlong 

Luang district agricultural extension officer. The members of community enterprise usually use the area 

of the private residence to welcome tourists and some of them can be a facilitator. However, most of them 

still lack confidences and experiences in tourism management. In addition, the community has no tourism 

network with other organizations. 

Suggestion : Tourism management of Toeyhom cooperative community enterprise in Khlong Sam should 

be operated as follows: 

a1  In term of tourism plan, firstly, the community should set visions, target group of tourists,     

       tourism activities, products and services. According to aspects of the community, Toeyhom  

       cooperative community enterprise can begin as a learning center with some agricultural  

       workshops in the form of a one day trip program because the community still lacked experiences  

       in full tourism management. Secondly, the community should build cooperation with involved  

       parties as follows 1) Subdistrict administrative organization (SAO)  2)  Khlong Luang  district  

       agricultural extension office 3) Khlong Sam community development and social welfare  

       section 4) Nawatwithi moo 16. Thirdly, promoting community through public relations  

       channels. Communities should promote local story both online and offline channels. In addition,   

       the government can promote community through the organization's website. Forth, to evaluate 

       community achievement, the community should should set their own indicators and conduct 

       monitoring every months. 

a2  In term of human resource plan, the community should set the roles and duties of the  

        members in tourism operation clearly such as local guides, food and beverages, public  

        relations and marketing, finance, cleaning and safety, etc. This not only can lead the work  

        done efficiently, but also an opportunity for local people to show their abilities and potential in 

        working as a good community participation in tourism. 

a3   In term of fincancial plan, the community should set a financial plan that relate with tourism  

        plan, human resources plan and cover the cost of maintenance of the places, agricutural  

        recources, and other facilities. A percentage of profits from tourism should contribute to  

        a community fund or social development of the community. In addition, government should  
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        provide policy that encourage local people to earn income from tourism as a part time job. 

        This can raise awareness of natural and cultural conservation among tourists and the local  

        community. 

B. Supports and services  

 There are some basic utilities in the community such as electricity, water supply and telephone 

signals. However, the community people still lack tourism knowledge and some tourism facilities. 

Suggestions : Community should prepare facilities and infrastructure to provide services for tourists that 

do not negatively impact community environment and agricultural resources as follows. 

        b1  Provide informational signs or maps for tourists. 

        b2  Provide Toilet. According to the information from focus group discussion, tourist can use  toilet  

                at the president  house. In case there are many tourists, the community can request extra mobile  

                toilets from subdistrict administrative organization (SAO) 

        b3 Provide food and beverages. According to the information from focus group discussion, 

                community can provide foods and beverages to tourists. In order to reduce waste, community  

                should use natural food containers such as Toeyhom leaves, banana leaves etc. 

        b4   Enact measures for tourist security and safety. 

                          According  to the information  from focus group discussion, there are some village health  

               volunteers (VHVs) who can provide first aid. The hospitals in Khlong Sam are in moo 5 and  

               moo 8. Due to the covid-19 apendamic, the community must  set  policy to prevent the  spread  

               of covid-19 for local  people  and  non-local  people such  as  wearing a  mask, using alcohol                     

               hand sanitizer, completing covid-19 vacinations etc. In addtion, community should set policies  

               and solutions to solve other problems that may occur such as stealing, sexual harassment, 

               quarrel due to drunkenness etc.                                                                                                                                                              

        b5   Provide relaxing corner that design appropriately for the local geography and culture. 

        b6   Provide sourvounir zone that represents and sells community products. 

        b7  Provide local guide services. According to the information from focus group discussion, some  

               local people have potential to be local guide but they still need to be more confident and  

               experience in expressing local stories and agricutural knowledge to tourists. However, the 

               government can provide the youth guides of the children and youth council of Khlong  

               Sam subdistrict. Also, offering study tour according to the community request. 

        b8   Provide parking lot. According to the information from focus group discussion, tourist can park  

               along the alleys in every village.This may cause confusion for tourist. Therefore, community  

               should clearly allocate parking spaces and provide a parking sign. 

C. Attractions  

 The local people can apply agricultural resources with local wisdom in tourism activities and 

community products but they still lack experiences in designing tourism activities and creating various 

products for the community. 
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Suggestions : Tourist attractions are fundamental of tourism. Therefore, community should provide 

tourist attractions as follows:  

  c1  The community should organize tourism activities that use Toeyhom combined with local  

                 wisdom such as Toeyhom planting workshop, Toeyhom food and beverage workshop, 

                 Toeyhom handicraft workshop, Toeyhom scented sachets workshop etc. The community  

                 should organize tourism activities according to the community’s agrotourism calendar and in  

                 every tourism activities should clarify objectives, appropriate ages and cautions. 

          c2   According to information in focus group dicussion, There are some products in the community      

                 such as Lod Chong, Toeyhom drink, Toeyhom tea etc. However, the community should try to  

                 create Toeyhom  into other products such as fried chicken or pork with Toeyhom leaves,  

                 Toeyhom cake, Toeyhom salted egg etc. All products must meet the standards of cleanliness  

                 and safety. 

 c3   Creating a sense of local scenery. The community should organize a photo booth that decorate  

                 with agricultural resources. 

D. Conservations and restorations 

The community has cut Toeyhom for sale in every months. Toeyhom will be segregated according to 

customizations and unwanted or poor quality Toeyhom leaves become wastes. In order to reduce  and 

eliminate waste, the community has made the compost and manure from unwanted or poor quality 

Toeyhom leaves in order to use for nourishing and improving the soil. However, the community does not 

have a systematic waste management. Tips on Toeyhom care are fertilizing the soil to increase the 

nutrients in the soil and spraying Trichoderma to prevent Toeyhom sprout from pests. 

Suggestions: Tourism supports the protection of natural resources, as local people realize the value of 

their resources and try to preserve it. Therefore, the community should conserve and restore their 

resources in the community as follows: 

         d1 Prepare natural resource identification signs and waste separation signs to properly classify  

               waste collection in the community. 

         d2  Set guidelines of community resources conservation for tourists such as no littering etc. 

         d3  Waste separation in different trash bins order to reduce the amount of waste and recycle waste.  

                In this case, Subdistrict Administrative Organization (SAO) in Khlong Sam Subdistrict can  

                provide trash bins to the community. In addition, community should treat earthworms to  

                increase the oxygen in the soil and eliminate waste.  

         d4 Create awareness of the value and importance of natural resources to tourists by waste  

                exchange Toeyhom products campaign. 

         d5  Made the compost and manure from unwanted or poor quality Toeyhom leaves. to reduce the   

                cost of purchasing fertilizers. 

         d6  Studies on Toeyhom friendly insects and apply with Toeyhom land. Therefore, it can reduce the 

                use of chemicals pesticides. 
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Discussions 

 From the aspects of the community and swot analysis of Toeyhom cooperative community 

enterprise in Khlong Sam to become a community-based agrotourism, the results indicate that  

the community has a strong desire to become a community-based agrotourism but lacks knowledge and 

experiences in tourism management. Therefore, tourism knowledge is important to become a community-

based agrotourism. This concept is related to Phongwiritthon R. (2015) who stated that building up 

knowledge and understanding of sustainable agrotourism for all parties can lead to systematic planning 
and productive management of sustainable agrotourism development. 

 Community agrotourism calendar is an organized tourism activity according to the cultivation 

season in the community to optimize agricultural resources and exchange agricultural knowledge between 

local agriculturist and tourists. This result is in accordance with Na Songkhla T. (2013) who stated that 
agricultural resources are related to agrotourism activities and the agricultural tourist attraction.  

In addition, seasonal agrotourism activities maintain consistent number of tourists, revenue, and the 

original identity of agricultural resources in the community. 

              Form four vital components to become community-based agrotourism, In term of management,  

it indicated that the community has a good participation process according to Cohen & Uphoff's principle 

of community participation (Cohen  & Uphoff, 1980) that mentioned participation in decision-making. 

participation in the action, participation in benefits and participation in evaluation.  

In term of supports and services, it indicated that there are insufficient tourism facilities in the 

community and no clear allocation areas for community-based agrotourism activities. This result is in 

accordance with Robert (1990) who stated four important elements of tourism, one of elements is 

facilities that not only satisfy tourist’s need but also engage tourists visiting destination.  

In term of attractions, the community is outstanding in Toeyhom wisdoms and natural resources 

capital which can be used to add value by applying in tourism. This result is in accordance with 
Sitchindar P. (2010) who stated that wisdoms and natural resources capital in the community can create 

new and added value by applying in community-based tourism. It can demonstrate community identity 

and lead tourists to experience and learn the way of life in the community.  

In term of conservations and restorations, The community has a way to nourish and fertilize the 

soil but no waste management. This results is consistent with Wongchantra P. (2012) who stated that 

management of waste in the community must be carried out by the cooperation of the public, private 

organizations and community to control waste disposal without impact on natural resources, environment 

and sanitation in the community. 

 

Conclusion  

Toeyhom cooperative community enterprise in Khlong Sam Phathum Thani province is mainly 

aimed at developing the quality of Toeyhom products. The local wisdom and unique resources of the 

community take part in important role to initiate the community in many aspects including tourism. This 

research is guidelines for community to raise awareness of the value and importance of their agricultural 

resources and has better understanding of tourism. In term of management, community should allocate 

areas for tourism properly, develop tourism knowledge and interpretation. In terms of support and 

services, communities should add more tourism facilities, provide tourism knowledge and interesting 

storytelling to tourists. In terms of attractions, communities should create tourism activities according to 

the community-based agrotourism calendar, create good scenery and improve the quality of local 
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products. In terms of conservation and restoration, the community should raise awareness  

of environmental conservation among community members and tourists, and properly dispose of waste.  

In this regard, community still need cooperation and supportive policies from the government and 

community members to become a community-based agrotourism. 
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Abstract 

 This research aimed to analyze the origins and changes of foreign words used in Thai literature 

Lilit Ongkan Chaengnam. The foreign words gathered as data were from Lilit Ongkan Chaengnam                                              
on Vajirayana, a digital library. The approach applied in this research was a language change theory                                       
by Dutsadiphon Chamniroksan. For data analysis, the roots of foreign words in the literature were 

collected from the Thai Royal Institute Dictionary 2011. To examine the changes of words, foreign words 

in the literature were compared with their roots. In addition, the definitions of words in the context were 

also compared to their original meaning according to the Thai Royal Institute Dictionary 2011. The 

findings revealed foreign languages used in Lilit Ongkan Chaengnam were Pali, Sanskrit, and Khmer.                                              
The changes of words were categorized by three characteristics: sound, writing format, and definition. 

There were four features of the sound change: vowel, consonant, deleted syllable, added syllable.                                  
Two features for the writing format change were vowel and consonant. Lastly, there were two features                      
of the definition change: narrowing, broadening. 

Keywords: Word Changes, Literature, Lilit Ongkan Chaengnam 

 

Introduction 

 Communication of humans in every part of the world happens all the time. It creates the exchange 

of language culture. Used languages of each country are the combination of languages from different 

countries as well as Thai language. Several words of Thai language nowadays are comprised of 

loanwords. Those loanwords are properly adjusted for Thai words and the use of Thai words among 

Thais. In a such way, the language is modified. It is considered a phenomenon of language as alterations 

of language                     is permanently made. In a case there is no alterations of a language, that 

language is considered extinct. Thai language has been changed and developed over time which can be 

indicated that Thai language is still living. By these reasons, Thai language is selected to be a case study 

for language alterations. 

 The society of each age can be studied from literatures in that age. It says that literature                                           
is  a reflection of the age. This idea is related to Trisin Bunkhachon’s concept (1980 : 6-10, Supit 

Ueangsae. 2017 : 1) as he mentioned “Literature is a mirror of the age by which it reflects lives of the age 

and ways of life in the societies.” Regarding the reflection of lives and societies of each age from 

literature, alterations of a language is also showed in literature. Each literature is written in a different of 
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time and cultural background. Hence, languages in literature study explains how each language in each 

period of time differs from others.  

 Lilit Ongkan Chaengnam is classified as a royal ceremony literature which are composed in 

verses to be exclusively uttered in the taking of the oath of allegiance ritual or the so-called royal 

ceremony ‘Sri Sadja Phanna Kan’. Lilit Ongkan Chaengnam is the oldest literature in Ayutthaya which is 

kept in a written form of a short literature. Furthermore, numerous ancient terms can be found in this 

literature. According to Somkiet Wantana (2018 : 19), “Ongkan Chaengnam is literature containing a 

great number of ancient words. With this evidence, it is believed by philosophers and scholars to be 

literature composed during Ayutthaya period.” Some parts of the literature were speculated that its origins 

were from religious books. As Rungroj Phiromhun stated “The beginning of the world part is similar to 

the content in the sub-commentaries literature or ṭīkā and the Lokappadīpakasāra scripture that is not 

written in the Ceylon continent. Some scenes probably originate in the Lokasaṇṭhānajotaratanagaṇṭhī 

scripture.” Furthermore, contents of Ongkan Chaengnam contain religious beliefs: Buddhism and 

Hinduism, ancestral spirits. Hence, it can be seen that Lilit Ongkan Chaengnam is influenced by several 

scriptures as mentioned above. In the same way, to compose verses of this Lilit, the poet had to borrow 

words from those scriptures. This literature is distinct by its language use. For these reasons, the 

researchers are interested in studying the origins and alterations of foreign words used in Lilit Ongkan 

Chaengnam. Hopefully, it constructs the knowledge of foreign word use in Thai literature. Further, it will 

be a guideline for other related studies. 

 

Objective of the study 

 1. To investigate the origins of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam 

 2. To examine the alterations of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam 

 

Research methods 

 1. Data 

          The data of foreign words used in Lilit Ongkan Chaengnam is collected from a digital library 

Vajirayana. 

  2. Content 

      The data of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam is analyzed by the following topics: 

      2.1 the origins of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam  

      2.2 the alterations of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam 

  2.2.1 sound change 

  2.2.2 writing format 

  2.2.3 semantic change 
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   3. Data collection 

      3.1 Researchers studied information of Lilit Ongkan Chaengnam online through a digital 

library Vajirayana and kept loanwords data in a table which showed data collection details. 

      3.2 The collected data from 3.1 was categorized into a table of loanwords in Lilit Ongkan 

Chaengnam analysis. It included two topics: the origin of the word and the alteration of the word.                                   
The alterations of words were divided into three features; sound change, writing format change, and 

semantic change. 

   4. Data analysis 

     4.1 The data from 3.2 was examined to find its origins by using the Thai Royal Institute 

Dictionary 2011 as analysis guideline. 

      4.2 The data from 3.2 was examined for the sound change by comparing the data in the table 

from 3.2 with the data of each root word.   

      4.3 The data from 3.2 was examined for the writing format change by comparing the writing 

format used in literature with its original format.  

      4.4 The data from 3.2 was examined for the semantic change by comparing the definition in               
the context of literature with the definition according to the Thai Royal Institute Dictionary 2011. 

 

Theoretical framework 

 Language alteration theories 

 The alterations of language are a phenomenon of every language, especially for languages that 

still has its users. Extinct languages that have no active users are also in this phenomenon before                                              
it is  no longer used.  

 Features of the language alterations include the external change and the internal change.                            

The external change is caused from the borrowing process while the internal change is made by the other 

processes that are not from the foreign language influence. According to Dutsadiphon Chamnisaroksan 

(1 9 8 3 ) , the alterations of language can be categorized into four types: sound change, lexical change, 

change in grammar, semantic change.  

 1. Sound change is divided into three features as follows: 

 1 . 1  Sound loss: The sound of a word that is absent can be a consonant or vowel sound.                               
The missing sound can be found at the beginning, the end, or in the middle of the word. 

 1 . 2  Sound addition or excrescence: Sound addition is a language phenomenon that has a 

greater impossibility compared with sound loss. Added sound can be consonant or vowel sound and it can 

be prothesis, paragoge, or epenthesis. 

 1 .3  Changing sound: Several changes are made for sound such as to be replacement for lost 

sound, to be harmonized with the surrounding sounds, or to avoid the repetition of the sound. This feature 

can be made for consonant sound, vowel sound, tone marks, or stress. 
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 2. Lexical change is a change in a word or an expression. The changed word can be a single word, 

a compound word, or a synonymous compound. An expression refers words formed as a specific text.                     
It can be possibly referred to proverbs. Lexical change can be classified into two types; 

 2 .1  Word loss: It occurs when some ideas of a topic are missing, some words or expressions 

that are related to that topic are lost.  

 2.2 Word addition: This change is a result of new ideas or technologies. New words are made 

to be names or new vocabulary for those ideas and technologies. In some cases, some new words                          
are specifically created although there are existent words. Those existent words are banned or unpopular.  

 3. The change in grammar feature consists of three types as follows:  

 3 . 1  Change in part of speech: Part of speech of a word can be changed from one type to 

another and its syntactic function is possible to be reduced or added.  

 3 . 2  Change in word usage rules: Some languages have its specific rules of usage which 

indicate types of a word, for instance, gender words, quantity words, or pronouns, etc. The old Thai 

language contains pronouns that specify different quantities such as Thawiphot (two people) and 

Phahuphot (they). However, this old language is extinct.  

 3 . 3  Change in structure: This type includes change in word order, change in methods                                           
of grammatical relation demonstration, and change in the language rules. 

 4. Semantic change is categorized into three types; 

 4 .1  Narrowing: This type refers to the change of words that have broad meaning to narrow 

meaning. It can be referred to words that its number of meanings are lessened. Meanwhile it is also                                    
the words that once appeared in the broad context and later appears in the narrower context.  

 4 .2  Generalization or extension: It refers to the change of meaning of a word from narrow 

meaning to broad meaning. It can be referred to a word with a single meaning that further meanings are 

added to it. Correspondingly, it also means the words that once appeared in the narrow context and later 

appears in the broader context.  

 4 . 3  Displacing: This type relates to a word that once had a meaning and at a later time                                     
its meaning is changed to a different one. 

 Dutsadiphon Chamniroksan’s theory of the alterations of language (1983)  is consistent with 

Wilaiwan Khanittanan’s (1983 : 118 mentioned in Wilaisak Khingkam. 2007) by which language changes 

include four categories: sound change, grammatical change, semantic change, lexical change. 
 

Literature review 

 Many scholars had researched the change of language in literature as following below:  

 Montira Wongcha-oum (1986)studied about the changing sound of Thai morphemes under                               
the research titled Poetic License in the Ayudhya Period. The objective was to examine the sound changes 

of morphemes in Thai poems including features, and process causes or conditions. The results showed 

there were seven features of sound changes such as sound addition, sound repetition, sound elimination, 

etc. 
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 Ornphin Lokatthajariya (1995) conducted research under the title An Analysis of Lexical Change 

in Pojchananukrom Chabab Rachabanditthayasathan 2493 B.E. (Fifth Edition) and 2525 B.E.                         
(Second Edition). Her study aimed to investigate characteristics of the change in every aspect of those 

two dictionaries and to examine causes and effects of lexical change in all features. The results revealed 

lexical change comprised of three possible features which were change in a number of a word, change                                               
in terminology definition, and change in vowel sound and a written form of a word.  

 Sarawut Chansriha (1999) had a paper of Study of Changes of Pali and Sanskrit Loan Words                              
in the Literature of the Buddha’s Story. The purpose of his paper was to study the change of words                                     
in the regard to Pali and Sanskrit parsing as well as Pali-Sanskrit and Thai words. The findings revealed 

several changes occurred in loanwords, for instance, vowel sound changes, consonant sound changes,                        
or intonation changes, etc. However, there was no such sound transformation and sound harmonization.   
For the semantic change, it included narrowing, extension, and displacing. Furthermore, Pali-Sanskrit 

word construction was made which were concord and sondhi. 

 As it can be seen in literature review, research papers of the linguistic change of words                                      
are conducted from various sources such as literature and dictionaries. Each research finding is related 

equivalently by which the changes in words are in association with the changes in sound, lexeme, and 

meaning. 

 

Results 

 To analyze foreign word changes in Lilit Ongkan Chaengnam, results of the study are presented 

in two aspects which are an analysis of the origins of foreign words and an analysis of the alterations of 

foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam. The results are shown below: 

1. An analysis of the origins of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam  

    The finding of the analysis of the origins of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam reveals 

foreign words were derived from three languages to compose this literature. They were Pali, Sanskrit,  
and Khmer. Three words from each language are discussed as examples below:  

1.1 Pali words: words that originated from Pali, for instance; 

Verse Word in the literature Root word 

ยมบาลลากไป 
 /jam0-ma3-ba:n0-la:k2-paj0/ 

ยมบาล 

/jam0-ma3-ba:n0/ 

ยมปาล  

/ja3-ma3-pa:0-

laʔ3/ 
ป่าวอวยพร  
/pa:w1-ʔu:aj0-phɔ:n0 / 

พร 
/phɔ:n0/ 

วร  
/wa3-raʔ3/ 

อสูรแลงลาญทัก 
/ʔa1-su:n4-lɛ:ŋ0-la:n0-thak3/ 

อสูร 
/ʔa1-su:n4/ 

อสุร  
/ʔa1-su1-raʔ3/ 

 

 

1.2 Sanskrit words: words that its origins came from Sanskrit, for example; 

Verse Word in the literature Root word 

สุขผ่านฟ้าเบิกสมบูรณ์พ่อสมบูรณ์ 
/suk1-pha:n1-fa:3-bə:k1-som4-bu:n0-

สมบูรณ ์
/som4-bu:n0/ 

สมฺปูรณ  
/sam4-pu:0-ra3-
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Verse Word in the literature Root word 

phɔ:2- som4-bu:n0 / naʔ3/ 

เขียวจรรยาย่ิงได้ 
/khi:aw4-can0-ja:0-jiŋ2-daj2/ 

จรรยา 
/can0-ja:0/ 

จรฺยา  
/can0-ja:0/ 

อ้างทัดจันทร์เป็นปิ่น 
/ʔa:ŋ2-that3- can0-pen0-pin1/ 

จันทร์ 
/can0/ 

จนฺทฺร  
/can0-thraʔ3/ 

     

     1.3 Khmer words: words that originated from Khmer, for instance; 

Verse Word in the literature Root word 

หอมอายดินเลอก่อน 
/hɔ:m4-ʔa:j0-din0-lə:0-kɔ:n1/ 

เลอ 
/lə:0/ 

เลิ   
/lə:0/ 

 
ฆ่าพิฆนจัญไร 
/kha:2-phi3-kha3-naʔ3-can0-raj0/ 

จัญไร 
/can0-raj0/ 

จงฺไร 
/caŋ0-raj0/ 

นานาอเนกน้าว   เดิมกัลป์ 
/na0-na0-ʔa1-ne:k1-na:w3-də:m0-kan0/ 

เดิม 
/də:m0/ 

เฎีม 
/də:m0/ 

 

2. An analysis of the alterations of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam 

     The results of the analysis of the alterations of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam                             
are explained in three aspects comprising sound change, written format change, and semantic change.                                
All is discussed as follows: 

2.1 Sound change 

     A Sound change occurs when a sound modification of a word is made which can be addition, 

reduction, or removal. By analyzing the origins of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnam, it can be 

found that sound changes were made by four features: vowel sound changes, consonant sound changes, 

syllable elimination, and syllable addition.  An example of three words for each sound change feature                            
is given and discussed, except for the syllable addition feature which contains a single classified-word,                                      
as detailed below: 

     2.1.1 A vowel sound change refers to a change of the vowel sound in one of the syllables                             
is created or a change in vowel sound of any root word, for example: 

Verse Root word Word found in literature Vowel sound change  

ป่าวอวยพร ฯ 
/pa:w1-ʔu:aj0-phɔ:n0 / 

โอย (ข.) 

/ʔo:j
0/ 

อวย 

/ʔu:aj
0
/ 

The vowel sound of the 

root word was changed 

from /o:/ to /u:a/.                   
เสวยพรหมาณฑ์ใช่น้อย 

/sa1-wə:j4-phrom0-

ma:n0-chaj2-nɔ:j3/ 

โสฺวย (ข.) 
/sa1-wo:j4/ 

เสวย 
/sa1-wə:j4/ 

The vowel sound in the 

second syllable of the 

root word was changed 

from /o:/ to /ə:/. 

อย่าให้มีสุขสวัสดี 
/ja:1-haj2-mi:0-suk1-sa1       

-wat4-di:0/ 

สฺวสฺติ (ส.) 
/sa1-wat3-tiʔ2/ 

สวัสดี 
/sa1-wat4-di:0/ 

The vowel sound in the 

third syllable of the root 

word was changed from 
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  /i/ to /i:/.                   

    2.1.2 A consonant sound change concerns a change of the consonant sound, including two 

types which are a sound change in the initial consonant and a sound change in the final consonant. 

    (1) A sound change in the initial consonant is a consonant sound change made in the beginning 

consonant of a particular syllable or a word from the root word, for instance; 

 

Verse Root word Word found in literature Initial consonant sound 

change  

ทั้งเหง้าภูติพนัสบดี 

/thaŋ3- ŋaw2-phu0-

ti1- pha3-nat3-sa1-

bɔ:0-di:0/ 

วนสฺปติ 

/wa3-nat3-pa1-tiʔ1/ 

พนัสบดี 
/pha3-nat3-sa1-bɔ:0-di:0/ 

 

1. The initial consonant 

sound of the first syllable 

was changed from /w-/                     
to  /ph-/. 
2. The initial consonant 

sound of the third syllable             
of the root word /p-/ was 

changed to /b-/ in the fourth 

syllable of the word in 

literature. 

3. The initial consonant 

sound of the ultima was 

changed from /t-/ to /d-/. 
ทรงอินทรชฎา 
/thoŋ0-ʔin0-thaʔ3-

cha3-da:0/ 

ชฏา (ป.,ส.) 

/cha
3
-ta:0/ 

ชฎา 
/cha3-da:0/ 

The initial consonant sound 

of the second syllable was 

changed from /t-/ to /d-/. 

ฆ่าพิฆนจัญไรฯ 
/kha:2-phi3-kha3-

naʔ3-can0-raj0/ 

วิฆน (ส.) 

/wi3-kha3-naʔ3/ 

พิฆน 

/phi3-kha3-naʔ3/ 

The initial consonant sound 

of the first syllable was 

changed from /w-/ to /ph-/. 

   

 (2) A sound change in the final consonant is a consonant sound change made in the final 

consonant of a particular syllable or a word from the root word. However, a single word was found for 

this type,                         as shown below; 

Verse Root word Word found in literature Final consonant sound change  

ฆ่าพิฆนจัญไรฯ 
/kha:2-phi3-

kha3-naʔ3-can0-

raj0/ 

จงฺไร (ข.) 
/caŋ0-raj0/ 

จัญไร 
/can0-raj0/ 

The final consonant sound of the first 

syllable was changed from /-ŋ/ to /-n/. 

    2.1.3 Syllable elimination presents a removal of the final vowel sound or the final syllable                             
of   the root word which leads to a smaller number of syllables of the word, for instance; 

Verse Root word Word found in literature Syllable elimination  

อสูรแลงลาญทัก อสุร (ส.) อสูร /raʔ3/, the vowel sound 



National and International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education (NIC-LA 2022) 
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

447 
 

Verse Root word Word found in literature Syllable elimination  

/ʔa1-su:n4-lɛ:ŋ0-la:n0-

thak3/ 
/ʔa1-su1-raʔ3/ /ʔa1-su:n4/ in the third syllable of 

the root word, was 

eliminated. The word 

in literature 

subsequently contains 

two syllables, instead 

of three.   

แลเป็นแผ่นเมืองอินทร์ 

/lɛ:0-pen0-phɛ:n1-          

mɯ:aŋ0-ʔin0/ 

อินฺท (ป.,ส.) 

/ʔin0-thaʔ3/ 

อินทร์ 

/ʔin0/ 

/thaʔ3/, the vowel 

sound in the second 

syllable of the root 

word, was eliminated. 

The word in literature 

subsequently contains 

a single syllable, 

instead of two.   

สี่มือถือสังข์จักร 

/si:1-mɯ:0-thɯ:0-saŋ4-

cak1/ 

ศงฺข (ป.,ส.) 

/saŋ4-khaʔ1/ 

สังข์ 

/saŋ4/ 

/khaʔ1/, the vowel 

sound in the second 

syllable of the root 

word, was eliminated. 

The word in literature 

subsequently contains 

a single syllable, 

instead of two.   

 

    2.1.4 Syllable addition refers to an addition of a syllable in a word which can occur in                                        
the beginning, in the middle, or at the end of the word. Regarding the examination of the word alteration,                 
there was one word categorized in this sound change type; 

Verse Root word Word found in literature Syllable addition  

ท่านมีอ านาจมีบุญ 
/tha:n2-mi:0-ʔam0-na:t2-

mi:0-bun0/ 

อาจ (ข.) 
/ʔa:t1/ 

อ านาจ 
/ʔam0-na:t2/ 

The sound /ʔam0/ 

was added to the 

word. 

 

 2.2 Written format change  

       A written format change is related to the alteration of some consonant or vowel letters in a 

particular syllable or a word from the root word. In spite of the letter change, the phonetic features of the 

word remain the same as the original one. In this literature, two types of the written format change are 

found, consisting of vowel letter change and consonant letter change as follows:        

2.2.1 Vowel letter change is a change in the vowel letter form of a syllable or a word from the 

root word without a change of the pronunciation, as detailed below; 

Verse Root word Word found in literature Vowel letter change  

นานาอเนกน้าวเดิมกัลป์ 
/na0-na0-ʔa1-ne:k1-

เฎีม (ข.) เดิม The vowel letter เ   ม             
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Verse Root word Word found in literature Vowel letter change  

na:w3-də:m0-kan0/ /dɤːm
0
/    /dɤːm

0
/    was changed to เ    ม.   

Fon-Thong, a short vertical 

line that is purposely used 

to combine with the vowel 

letter   , of the root word 

was eliminated. 
หอมอายดินเลอก่อน 
/hɔ:m4-ʔa:j0-din0-lə:0-

kɔ:n1/ 

เลิ (ข.) 
/lə:0/ 

เลอ 
/lə:0/ 

The vowel letter เ              
was changed to เ-อ.              
The vowel letter               
was transformed into อ. 

        
 2.2.2 Consonant letter change is a change in the consonant letter form of a syllable or a word 

from the root word; however, the pronunciation remains the same, as follows:  

 

Verse Root word Word found in literature Consonant letter change  

จักร ่าจักราพาฬเมื่อไหม้ 
/cak1-ram2-cak1-ra:0-

pha:0-laʔ3-mɯ:a2-maj2/ 

พาล (ป.) 

/pha:0-laʔ3/ 

พาฬ 

/pha:0-laʔ3/ 

The initial consonant letter  
of the second syllable was 

changed from  ล to ฬ. 
คธาธรณี 

/ kha
0 -tha:0-thɔ:0-ra3-

ni:0/ 

คทา (ป.) 

/kha
0-tha:0/ 

คธา (ป.) 

/kha
0-tha:0/ 

The initial consonant letter  
of the second syllable was 

changed from ท to ธ. 

 

 2.3 Semantic change 

       This word alteration feature represents the permanent change of a word in regard to the 

context of usage and the particular era. By comparing contextual meanings of foreign words in Lilit 

Onhgkan Chaengnam to their meanings in the Thai Royal Institute Dictionary 2011, it was found that the 

semantic change in this literature was made by two characteristics: narrowing and generalization, as 

discussed below: 

       2.3.1 Narrowing refers to the change of a word by which its range of meanings are lessened.              

It also refers to a word that once appeared in the broad context and later appears in the context narrower 

than its earlier context. The result reveals a single word categorized in this characteristic was found. 

 

Verse Word Meaning in 

literary context 
Meaning in the 

dictionary 

Narrowing  

หมีแรดถวัดแสนง
ขนาย 
/mi:4-rɛ:t2-tha1-

wat4-sa1-ŋɛ:ŋ4-

ขนาย 
(ข.) 
/kha1-

na:j4/ 

Fangs of bear and 

rhino. The 

contextual meaning 

of this word can be 

deduced that it 

n. Ivory of a female 

elephant and pig tusks. 

This is the meaning of 

this word defined by 

the dictionary. 

The comparison               
of meanings of this 

word between its 

contextual meaning 

and its meaning in 
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Verse Word Meaning in 

literary context 
Meaning in the 

dictionary 

Narrowing  

kha1-na:j4/ 

  
includes fangs of 

other general 

animals as well. 

 

 the dictionary 

demonstrates that 

the dictionary offers 

more specific 

definition, from 

fangs of general 

animals to ivory of  
a female elephant 

and pig tusks. 

 

 2.3.2 Generalization refers to the change of a word that its meaning becomes more general 

than the earlier meaning which is narrow. It can be the words that once appeared in the narrow context 

and later appears in the broader context, for examples 

Verse Word Meaning in 

literary context  
Meaning in the 

dictionary 

Generalization 

ขจายขจรอเนกบุญ 
/kha1-ca:j0-kha1-

cɔ:n0-ʔa1-ne:k1-

bun0/ 

ขจร (ข.) 
/kha1- 

cɔ:n0/ 

Spread or blow (1) v. Spread, blow 

(2) n. A scientific 

name of a Telosma 

minor Craib Rega vine 

in      the Belontiidae 
family. Its leave is 

round and thin. It has 

elongated fruit, 

greenish-yellow 

flowers which are 

fragrant and edible.  

The comparison of 

meanings of this 

word between its 

contextual meaning 

and its meaning in 

the dictionary 

demonstrates that 

the dictionary offers 

more general 

definition. Its 

contextual meaning 

is spread or blow 

and its meaning in 

the dictionary 

provides more as              
a scientific name           
of a vine.   

บินเอาครุฑมาข่ี 
/bin0-ʔaw0-khrut3-

ma:0-khi:1/ 

ครุฑ 
(ป.,ส.) 
/khrut3/ 

A mount of the 

Hindu god Vishnu   
n. A king of birds in 

the Hindu myth that 

was treated as a vehicle 

of Vishnu. It is also 

used as the official 

national emblem and 

the official symbol. 

The comparison               
of meanings of this 

word between its 

contextual meaning 

and its meaning in 

the dictionary 

indicates that the 

dictionary offers 

more general 

definition. The 

contextual meaning 

is a mythical bird 

that was used as the 
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Verse Word Meaning in 

literary context  
Meaning in the 

dictionary 

Generalization 

vehicle of Vishnu. 

The meaning in the 

dictionary provides 

more as the official 

national emblem 

and the official 

symbol. 

โอมชัยชัยไขโสฬส
พรหมญาณ 
/ʔo:m0-chaj0-

chaj0-khaj4-so4-

lot3-phrom0-ma3-

ja:n0/ 

โสฬส 
(ป.) 
/so4-

lot3/ 

Brahmaloka or 

rupa-loka 
(1) adj. Sixteen 

(2) n. The brahma 

worlds of sixteen 

realms that is regarded 

as the blissful places 

(3) n. an ancient 

gambling textbook 

(4) n. an old word for 

calling small change of 

sixteen pieces as one 
Feung, abbreviated as 

Lor Sor. 

The comparison of 

meanings of this 

word between its 

contextual meaning 

and its meaning in 

the dictionary shows 

that the dictionary 

offers more general 

definition, from a 

single meaning to 

four meanings.  

 

Discussion  

The overall results of the study of foreign word alterations in Lilit Ongkan Chaengnan                                               
are summarized and discussed as follows:  

Foreign words in Lilit Ongkan Chaengnan originate from three languages which are Pali, 

Sanskrit, and Khmer. It is observed that a major number of foreign words used appears to be Pali, 

Sanskrit, and followed by Khmer, respectively. The frequent use of Pali and Sanskrit languages in some 

parts in the literature is made as a possible result of the influence of Buddhist and Brahman scriptures. It 

thus leads to the language use influence as well. The analysis of foreign words alterations in Lilit Ongkan 

Chaengnan is concluded into three topics: (1) sound change, (2) written format change, (3) semantic 

change. The sound change consists of four features: (1) vowel sound change, (2) consonant sound change, 

(3) syllable elimination, (4) syllable addition. The written format change comprises of two features: (1) 

vowel letter change, (2) consonant letter change. While the semantic change contains two features which 

are (1) narrowing and (2) generalization.  

These findings are consistent with Dutsadiphon Chamniroksan’s theory of the alterations                                 

of language (1983) which highlights the changes in sound and meaning of words. It is also accordant with               
the study Poetic License in the Ayudhya Period by Montira Wongcha-oum (1986) which focuses                                     
on the changing sound of Thai morphemes and the results revealed there were seven features of sound 

changes such as sound addition, sound repetition, and sound elimination, etc. Furthermore, it is                                           
in consonance with the study of Sarawut Chansriha (1999),  Study of Changes of Pali and Sanskrit Loan 

Words in the Literature of the Buddha’s Story, by which the results showed several changes were made in 

loanwords, for instance, vowel sound changes, consonant sound changes, etc., and for the sematic change, 
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there were narrowing, generalization, and displacing. The findings are clearly noted that humans are                            
in relation to each other by communicating. The language is generally related with the particular 

community as it can be seen from the use of foreign words in Lilit Ongkan Chaengnan. Hopefully, the 

knowledge of this study is beneficial to academic fields and be a reference to subsequent related studies 

or be a guideline for those who are interested in further study. 
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Abstract 

 Even before the pandemic period, Thailand has already entered an aging society while 

experiencing a steady decline in university enrolment. Today, like many other countries—now still 

grappling to balance restrictions to halt the rapid spread of COVID-19 against the need to resuscitate the 

country’s economy and to maintain financial stability by welcoming back both a good number of 

holidaymakers to tourist attractions and students, to classrooms. In the case of Thailand, this devastating 

pandemic has already entailed a sustainable new normal in the country’s educational system, with 

unavoidable trade-offs and hard choices. Additionally, for autonomous universities, especially those still 

holding on to the humanities and social sciences programs, this does not seem to be the only cause, which 

could send them reeling off-track. This study reports multiple key factors both within and beyond 

classroom that reflect the current situation and portray how this education catastrophe requires more than 

just some technology choices. Online surveys in L2 courses during the pandemic were used to generate 

the study narratives. The objective of this study was to discover the possibility to higher the level of 

autonomous learning experience of students and, in particular, to assess comprehensive perception of the 

current online learning environment and, if any, the hindrance the students might have encountered. The 

study points out the strategies that can not only mitigate the plethora of pedagogical challenges created by 

the COVID-19 but can also serve as guidelines to design an alternative approach to captivate the attention 

of the prospective students.   

 

Keywords: Changing Pedagogy; Resilience Building; Autonomous Learning 

 

Introduction   
 

Although learning technically happens all the time, academic achievement does not. Instead, 

teachers typically play an important role in fostering deeper engagement of the learners in education 

settings, especially when affected by the COVID-19 pandemic. In Thailand, only months after the 

country’s first large-scale outbreak in 2019, the normal operation of the educational institutions was 

severely quashed. In order to protect their students from proliferating contamination during the 

 
1 Silpakorn University, Corresponding Author Email: antarasena_s@silpakorn.edu 
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coronavirus blossoms, social distancing started becoming a normal practice, so some institutions threw 

themselves into a deep end of online classroom settings while others with technological constraints, to a 

certain extent, reported using an “on-hand” approach as their most favourable educational setting.  

While traditional classroom has been shut for an indefinite period and it is not uncommon today 

to find parents voicing their serious concerns over mental health and academic decline of their children 

whose traditional learning has been pushed aside in favour of online learning environment, from teaching 

pedagogy to examination methods, the efforts of other educational alternatives have not fallen short. 

Kaeng Khoi School in Saraburi province, for example, has introduced their way of creative improvisation 

for their instructional arrangement and learning support modification, from the introduction of OBS 

(Open Broadcaster Software) and the use of social media to track students' academic learning and 

preference before tailoring the support, to learning material and learning time adjustment in order to 

maintain and enhance the engagement of the students in their new-normal settings. Rachinee Burana 

School in Nakhon Pathom province as well as Faculty of Education at Ramkhamhaeng University are 

among good examples of educational institutions that could execute activities well compromised with 

their strong adoption of preventive measures to prevent the potential spread of the virus. High-level 

adaptations of their students towards the changing perception of their learning settings cannot be 

overlooked. 

However impressive, such adaptation has not yet been implemented in a larger scale, much less 

the adjustments for English language classrooms. An obvious example to fix the current situation could 

be the additional tax incentives offered by Thailand Board of Investment (BOI) to the adjustment-

investing plants, which have poured into those of the so-called STEM subjects. Specifically, the 

companies engaged in Human Resource Development (HRD) investment—in the establishment of 

education or vocational training institutes specializing in science, technology, engineering and 

mathematics (STEM)—will financially assisted by Thailand’s BOI, a recognizable level of 

encouragement, so much so that the companies could be eligible to be granted at least five-years 

corporate income tax exemption.1 

How about the future of Thailand’s English language classrooms? In the latest study regarding 

the English proficiency of Thai students, Chuanpongpanich reported in his study (2021) that even before 

the pandemic, among the ASEAN members, the English proficiency of Thai students was reported to be 

relatively low, comapred to other members.2 Then, after the pandemic hit, the English proficiency level of 

Thai students is continuing its downward and this has put the blame on the the government for its lack of 

modernising teaching methods and curriculum.3 In a word, if we consider the country's investment on 

language classroom as an investment in real business setting while looking into the English proficiency 

level as the investment return,  it is quite obvious that the investments have already turned sour and the 

country’s high-ups as disgruntled investors could be unlikely to keep further faith but tempted to give up 

 
1 Thailand Board of Investment, Thailand BOI Offers Incentives to Enhance Human Resource Development and Support Educational Institutions 
[website], https://bit.ly/3LWb79u (accessed 4 February 2022). 
2 Chuanpongpanich, S. (2021). The Challenges of Thailand in Promoting The Students' English Skills to Be an Effective ASEAN Cit izen. Santapol College 
Academic Journal, 7(2), 230. 
3 Carter, A. (2021. November 26). Thailand’s English Proficiency Level Drops Again, as the Pandemic Widens Gap in Education Disparity. Thaiger. 
https://bit.ly/351HZwS 
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on this investment to cut the loss. However, up to present, English language is still one of the five main 

subjects according to Office of the Basic Education Commission (OBEC).1 

Why English outlasts their souring investment return, and why not new investment in other 

foreign languages commonly taught in school such as Chinese? That is because since the official 

establishment of the ASEAN Community in 2015, Thailand, as a member of ASEAN, has promised to 

keep pace with the growth of other member countries in the ASEAN Community, hence, conformed to 

the Article 34 of the ASEAN charter indicating that "The working language of ASEAN shall be 

English."2 

 Perhaps, the country should bring forward more serious investments into Tech Education (Tech 

Ed) resources? At this stage of technological leapfrogging in Thailand, closing the gaps of technological 

constraints among learners already in the country's educational system alone could reach as much as 98bn 

THB (approximately 293 million USD), despite higher possibility of the budgetary restrictions during this 

uncertain time for further possible contingencies and looming success of return on investment (ROI) as  

the full delivery of Tech Ed of this scale has never before been fully investigated. Hence, to date, such Ed 

Tech investment has never yet implemented.  

Then, what else can be done? 

This brought up the first set of question to this study: Are there any examples of educational 

institutions whose adaptations have been laureled alongside their creative improvisation of existing 

resources? And after the implementation, is there any need to redesign newly-defined learning 

assessment to measure the educational return of their adjustment? After a thorough investigation, one 

example stood out: the Faculty of Arts of University of Calgary in Alberta (Canada), which offers a more 

convenient baseline for tailoring the online teaching and learning delivery to captivate the interactivity in 

the changing classroom setting among their students in order to incorporate the experience of the students 

and their learnings.  

During the pandemic at Faculty of Arts of University of Calgary, teachers and students worked 

side by side to seek after more possible kinds for their virtual class engagements. The pivot in teaching 

forced the professors to genuinely covet instructional innovation in their courses. For example, in German 

phonetics class, the professor assigned the students weekly video journals, with a list of questions that the 

students could chose to answer in German. That way, even in the absence of face-to-face interaction 

during the pandemic, each student was encouraged to practise German with the teacher. That also helped 

the teacher to track the language progress of each student. Facial nuances during Zoom classroom 

sessions is still gold, but the professor had substantially bettered the face-to-face live classes by tasking 

the students with dubbing silent videos which allowed them a fuller room to be creative while practising 

the target language, German. In Philosophy of Logic class, the professor teamed up with a professor 

teaching similar class at other educational institution, University of Victoria. To create a lively learning 

community, they invited their students at both universities to enjoy each other’s Zoom classes and shared 

online discussion board. More interestingly, instead of arbitrarily assigning grades to each assessment, a 

 
1 OBEC (2021, May 15). Study Report of Thai Students Basic Education During COVID-19 Pandemic. https://bit.ly/3s88Zn3, p.109. 
2 The ASEAN Secretariat, 'The ASEAN Charter,' The Association of Southeast Asian Nations, Jakarta, Pulic Affairs Office of The ASEAN Secretariat, 2007, p.33, 
https://bit.ly/3BGOjG2 (accessed 4 February 2022). 
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“specifications-based” grading system and the use of tokens that their students could use to request 

extensions or reassessment of their assignments were introduced in these classes. To acquire the tokens, 

their students were well informed to complete and pass a certain amount of assessments which 

corresponded with the week’s learning goals, including timed exam-like questions and a range of problem 

sets. 

The practicalities of their adjustments of language pedagogy during the pandemic crisis then 

brought up the second set of question: How their newly-invented pedagogical approach relying most on 

their existing resources could create engaging online learning spaces? Could their pedagogical approach 

marshal the calibration of language learning in new light, especially in Thailand's setting?  

While the learning outcome here looks promising, the latter part of the last question (Could their 

pedagogical approach marshal the calibration of language learning in new light, especially in Thailand's 

setting?) is still left unanswered. This brings the study to the last set of question: What could be the major 

obstacle to language learning classroom in Thailand’s setting? And what can we do within such 

limitations? 

 

Background and Theoretical Frameworks 

 

Several studies support that progress of the learner towards online teaching-learning delivery 

could be related to the extent to which the learners would engage in autonomous or self-regulated learning 

(Smith et al., 2003; Abuhassna et al., 2020; Alenezi, 2020; Joosten et al., 2020; Cheon et al., 2021; T. 

Muthuprasad et al., 2021), and thus making the interaction between teachers and learners as a key factor 

in creating a considerable impact on the learner’s perceptions of online learning—specifically, the 

capability of the interaction with the teachers to promote critical thinking ability and information 

processing (Picciano, 2002; Hay et al., 2004), the flexibility of online learning and the chances of 

engaging with teachers and students taking the same courses in online learning settings (Wise et al., 2004; 

Kim et al., 2005; Donahoe et al., 2019; Heo et al., 2021). Other studies also support that there could be no 

significant difference between online learning and face-to-face class with regard to the learner’s 

satisfaction and online class could be as effective as traditional class when the course content is curated to 

online environment appropriately (Allo, M. D., 2020; Agarwal et al., 2020; Atmojo et al., 2020).  

In Thailand’s setting, while the English curriculum is already infamous for its unsuccessful 

attempt in helping the students to earn decent scores compared to those from other member countries, 

when virtual classrooms has become the new normal, the country’s unstable internet connection has been 

reported, now as the largest obstacle, exacerbating an already problematic situation.1 

Broadly speaking, as human behaviour is the product of complex interactions among many 

factors, there have been many theories to describe experienced different levels of motivation, and how the 

levels of motivation can excessively impact the design to create learning or working environment in many 

ways as the particular individuals are searching for their achievement—from Hierarchy of Needs 

introduced by an American psychologist Abraham Maslow in the early 1940s (which identified the basic 

needs that human beings generally have including physiological needs, safety needs, and the needs for 

 
1 Kasikorn Research Center Reveals Low-Income Familes Not Ready for Online Learning. (2021, June 8) 

Prachachat, https://bit.ly/3LVMVUq 
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belonging, self-esteem as well as "self-actualization,”) to The Human Motivation Theory by another 

American psychologist David McClelland in 1961 (which identified three motivators including a need for 

achievement, a need for affiliation, and a need for power). As one of the most influential pioneers in this 

field of study, Maslow described his hierarchy of needs to map out the similarity of fundamental desires 

of us human beings (See: Figure 1). 

 

 
 

Figure 1 Maslow’s Hierarchy of Needs, arranged in a hierarchy of prepotency 

 

 At the bottom of this five-tier model of human needs in Figure 1 are our physiological needs, or 

our needs to gain the basic physiological necessities required for our survival including our needs for air, 

water, food, sleep, health, clothes and shelter; all of which we human take priority over other needs in the 

hierarchy. Next are our needs to feel safe in their environment or to be assured that our safety has become 

salient. This also include our personal and emotional security as well as financial security. Third in the 

hierarchy are our needs for love as we seek certain levels of acceptance and feelings of belongingness 

from other human beings, through interpersonal relationships such as through family connections, 

friendship, or intimacy. The fourth level of the hierarchy are our needs for gaining our esteem, or our self-

worth, accomplishment and respect—which can be categorised into two groups: One is the esteem 

reflected in the perceptions of others towards us (prestige, status, recognition, attention, appreciation, or 

admiration); the other one is the esteem rooted in our own self (e.g. dignity, confidence, strength, 

independence). Finally, at the top of Maslow’s hierarchy are our needs for gaining self-actualization, or 

the realization of our potential when seeking personal growth. 

Self-
actualization

Esteem

Love / Belonging

Safety

Physiological
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At a glance, Maslow’s theory might seem to generally look at how human motivation could be 

built upon our own self, starting at our basic physiological needs and then working up to our self-

actualization, criticisms of Maslow's theory have been ongoing. Significant ones include the failure of the 

theory to account for some cultural differences as a result of one’s upbringing that could impact how 

some individuals might prioritise their needs (e.g. Wahba & Bridwell, 1976), and the possibility that the 

ordering of needs may change as in times of war (e.g. Tang & West, 1997). With certain cautions in mind, 

in the field of education, Maslow’s hierarchy of needs has been adapted for teachers to explain why some 

students are more likely to focus on their own growth whereas other students might just sit in classroom 

uninterested, disoriented, and reluctant to fully engaged in the lessons; and thus, when all levels in the 

hierarchy are met, students are to show their full ability and eagerness for their learning and progress, to 

further enhance the capacity of the students for learning and achievement in the classroom.   

While the motivation-theory pioneer Maslow might have been criticised for failing to elucidate a 

strong connection to certain factors, such as cultural differences, more recent motivation theories, such as 

that of McClelland (Figure 2), are not reluctant to do so, stating that we human develop our motivations 

through our culture and life experiences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 McClelland’s Motivational Theory (Iceberg Model) 

 

McClelland compares the traits of our self-concept to an iceberg. Figure 2 above displays 

McClelland’s Iceberg model, which posits that our skills and knowledge are visible (above the waterline 

of the iceberg) whereas our self-concept (e.g. our standards, values, self-esteem or motives), as well as 

our feelings towards the interaction or relationships between people and sense of purpose, are hidden or 

unexpressed overtly (under the water).  

For several decades, the iceberg model has been refined along with the Pareto Principle (a.k.a. the 

80-20 rule), which basically states that 80% of our competencies are responsible for the 20% which can 

be explicitly observed (Hassane & Mohammed, 2021). Studies of language classrooms to advance the 

Language Quotient (LQ) of the students have never been uncommon ever since (Manjusha & 

Vijayalakshmi, 2018). In a nutshell, once we teachers could examine and be acquaint with "the 
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motivation to learn" of our students (the 80% under the water), we could tailor-design the teaching-

learning strategies to encourage and supplement their progress in learning (the 20% above the waterline) 

of our students. 

Hence, the study used these basic frameworks to design the assessment entailing considerable 

factors to understand the learner's perception especially regarding online education during the pandemic 

period, and if necessary, to suggest a draft-out of a more alternative instructional approach, which could 

serve as a motivation triggers for English-language learners when certain time and resource allocation 

constraints could be an issue. 

 

Objectives of the study 
 

The study attempted to provide an overview of the current situation—in particular, the 

prospective on English language teaching-learning situation at the tertiary level in Thailand during the 

pandemic period, from the students’ perspectives while the self-assessment survey would further explore 

the motivations of the students whose focus on developing their foreign language fluency was reported to 

be English.  

 

Research methods 

 

Since the study is focused on the self-assessment of the undergraduate students studying English 

as a foreign language, the participants are purposively selected, including the students enrolled in English-

language courses at our university in one school semester (semester 2/2021; N=721). All students are 

Thai-natives and could be classified as A1 level learners, according to the CEFR standard. Prior to the 

conduct of data gathering procedures, the students were informed that their active participation in the 

survey would help the instructors to tailor the teaching-learning styles that suit their liking and that they 

would remain anonymous in the study while also owning the right to withdraw from the survey at any 

time. Additionally, the students were also informed that there were no right/wrong answers to every 

question, nor that their response would affect their course grade, so they may choose the response that 

suitably reflect their actual opinion regarding each issue.  

The questionnaire used 5-point Likert scale and consisted of three main sections:  
 

(1) self-assessment of students as independent learners;  

(2) self-assessment of students' needs to engage in their independent learning; and  

(3) self-assessment of students' motivation to engage in their independent learning. 

  

Prior to the conduct of this study, a carefully organized pilot study, with participants not used in 

the main study, was carried out to assess the feasibility of this study in larger scale.  

Figure 3 illustrates the research design and overall process of this study. 
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Figure 3 Research design and overall process of this study  

  

Results  
 

 At the end of academic semester, 654 students (90.7% of the entire population) completed the 

questionnaire. Top-three responses of the obtained data in each section are presented in the following 

tables (Table 1 – Table 3).  
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Table 1 Self-assessment of Students as Independent Learners (N=654) 

Item Frequency Percentage 

I do not give up easily even when confronted with obstacles. 
 

370 56.57 

I am capable of taking notes from lectures during the class on my own. 
 

322 49.23 

I am able to work independently with little direction from the instruction 

and/or examples in my learning and materials.  
 

305 46.63 

 

 

As indicated in Table 1, the results indicated that over half of the students already viewed 

themselves as independent learners. They reported their preparedness when facing learning challenges 

(56.7%), confirmed their note-taking ability during the class as well as their academic performance 

relative to the instructional guides in their learning materials (49.23% and 46.63%, respectively). 

 

Table 2 Self-assessment of Students' Needs to Engage in Their Independent Learning (N=654) 

Item Frequency Percentage 

I feel that take-home assignment or project can make me revise what I 

have learnt in class. 
 

364 55.65 

I feel that when learning English, out of four language skills, writing is 

the hardest one. 
 

355 54.28 

I feel that my parents or guardians place value in encouraging me to 

learn English language. 
 

351 53.66 

 

 

As indicated in Table 2, across the top-three responses, over half of the students reported that in 

order to keep themselves engage in the course, take-home assignment or project as well as the morale-

boosting from their parents or guardians were both riveting their attention on the course (55.65% and 

53.66%, respectively) while writing courses were viewed as major hindrance for their independent study 

(54.28%). 
 

 

Table 3 Self-assessment of Students' Motivation to Engage in Their Independent Learning (N=654) 

Item Frequency Percentage 

I feel that I could see how what I have learnt in this course can benefit 

me in the future. 
 

462 70.64 

I feel that the teacher of my course helps me understand the concepts of 

the course I am learning. 
 

424 64.83 

I feel that my teacher in the course I am taking takes different learning 

styles and different levels of comprehension into account. 
 

370 56.57 
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As indicated in Table 3, a majority of the students across the top-three responses reported that 

they could foresee the future benefits of learning their language course (70.64%), so the considerable 

amount of their motivation to engage in their independent learning stems from that future version in their 

mind. Interestingly, while most responses so far have pointed out that the students had been well prepared 

for their independent learning, they still viewed teachers as essential to facilitate their learning 

competencies (64.83%), especially when their teachers opted for different learning styles while taking 

their different levels of comprehension into account (56.57%). 

 

Discussion 
 

The assessment result provides an insight into the motivations of the students currently studying 

English at our faculty—a confirmation of readiness among the students to study English courses in the 

curriculum, that is, even when struggling with the 'new normal' classroom settings, the majority of the 

students still kept advancing their L2 learning, with the support of language teachers and their guardians 

(with English writing as the hardest skill to achieve), as they could see how L2 proficiency could bring 

back future benefits.  

Besides, the result of this study also further suggests the need for us teachers to opt for our 

changing role as teachers, particularly, to redesign not only the pedagogy approach but also the 

assessment of certain skills from our students. In normal circumstances, we could give them our best 

educational tools and time, but during this pandemic crisis, not every student could afford the same 

learning environment as we would do for them. Most importantly, we must not forget the fact that for the 

time being, our students would need longer time to study in isolation.  

To look at this issue in a big picture, like other Asian nations—now still grappling to balance 

restrictions in order to halt the rapid spread of COVID-19 against the need to resuscitate the nation’s 

economy and to maintain financial stability by welcoming back holidaymakers to tourist attractions, and 

students, to classrooms. In the case of Thailand, this devastating pandemic has already entailed a 

sustainable new normal in the country’s educational system, with unavoidable trade-offs and hard 

choices. It is now still too early to capitulate, especially amid the ongoing pandemic. For students, to keep 

up with the changing role of teachers and learning materials, they should be opted for more alternative 

instructional approaches which could afford them more room to exercise their creativity while executing 

their independent learning.  

By and large, this study presents how language classroom in Thailand requires more than just 

some technology choices. We hope this study will be a start button to encourage more teachers to 

redesign their classroom settings. A little caution to read between the lines of the results presented here is 

that because it has been around two years already since the COVID-19 was first reported in Thailand (or 

to be exact, from the initial spike, 2 years, 3 months and 4 days), which means the pandemic has been 

around for some time, shifting physical classrooms to online ones while relinquishing to retract the 

restricted campus access currently in use. Therefore, it is by all means no surprise to find how online 

classes had fared for the teachers and students and how "new normal" classrooms are no longer are 

relatively new to the entire teaching-learning community. The same or similar studies could yield 

different results in post-pandemic period, for example. 
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In order to illustrate a more complete picture of redesigned pedagogical approach, 

recommendations for future studies may call for a wider range of abilities developed in classroom 

settings, or even better, a comparison of the motivations and competencies of students between traditional 

(face-to-face) and 'new normal' classroom settings, or before and after COVID-19 pandemic period. 
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Strategies of language use in pictures quotes on Sommadhi Publishing’s Facebook Fan Page 

 

Siwakorn Raekrun1 

Jarinya Thammachoto2 

 

Abstract 

 The aim of this article is to investigate language use strategies in Pictures Quotes on 

Sommadhi Publishing’s Facebook fan page. For data collection, a hundred of texts in Pictures Quotes 

on Sommadhi Publishing’s Facebook fan page has been collected from September 14 th to December 

17th of the year 2021.  

 The findings reveal two strategies of language use are employed in Pictures Quotes on 

Sommadhi Publishing’s Facebook fan page: 1. word usage 2. figures of speech. The word usage 

strategy is composed of seven characteristics, including 1) connotation, 2) colloquialism, 3) 

reduplication 4) rhyme, 5) explanation, 6) English words, 7) antonym.   

 The strategy of the figures of speech contains six characteristics: 1) metaphor, 2) 

personification, 3) paradox, 4) rhetorical question, 5) symbol, 6) idiom. The results of the study of 

language use strategies of texts in Pictures Quotes on Sommadhi Publishing’s Facebook fan page 

particularly present the ideological language which is relevant to the present society as well as the 

reflection of language on contemporary living in an aspect of people’s emotions.  

Keywords : strategies of language use, Facebook fan page, Sommadhi Publishing 

 

 

Introduction 

 The current Thai society is considered an online society as it can be observed from 

dependence on communication of a sender and a receiver in the particular online platforms. At the 

same time, it leads to the thought-provoking phenomenon of a language change to which the language 

for communication is simply made and convenient. With those features, it is different from previous 

ways of communication such as sending a letter and using a telephone booth. The use of such 

language nowadays also reveals the truth of the society.  

 The language use of senders can be interpreted and analyzed from their messages in order to 

understand both its direct and implied meanings. The results show certain reflections of senders, for 

instance, emotional states, satirical meanings of their messages, facts, domination, social 

circumstances, etc. These reflections are thus acknowledged by the language use strategies. 

 Likewise, Sommadhi Publishing delivers particular messages through their Facebook fan 

page. The Sommadhi Publishing has officially started publishing books since 2008. More than one-
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hundred books are produced by over seventy authors recently. Not only literature but other branches of 

books are also provided, for examples, philosophy, religions, dramatic compositions, Thai and 

translated literature, academic works, as well as stationery and several decorations, etc. The purpose of 

creating the fan page is to use it as a way to communicate with customers and other people online by 

posting pictures with compelling messages on it.  

 Texts on Pictures Quotes of Sommadhi Publishing’s Facebook fan page are presented in 

several ways as ideas, sarcasm, emotional messages, and references from books. It is remarkable by 

analyzing the use of language for texts as references from books of Sommadhi Publishing itself. The 

publisher uses a variety of language usage to create a text on a photo by which the text is taken from 

academic works, literature, forewords, and titles, etc. Several factors cause plenty of language uses. 

Those are the writing style of the author, the writing framework of works, and the diversity of texts 

used as references.  

 Despite a variety type of published books, the researchers have discovered that Sommadhi 

Publishing’s most of books, Pictures Quotes on their fan page, and texts on Pictures Quotes simply 

focus on the recent situations of the society and emotions of contemporary people. The messages on 

such books or Pictures Quotes are the outcomes of the language use. Therefore, the researchers were 

interested in investigating language use strategies in Pictures Quotes on Sommadhi Publishing’s 

Facebook fan page. 

 

Objectives of the study 

 This study proposes to investigate language use strategies in Pictures Quotes on Sommadhi 

Publishing’s Facebook fan page.  

 

Research methods 

 The process of conducting this study is as follows: 

  1. Study and collect related documents and research papers. 

 2. Collect the data which is texts on Pictures Quotes from Sommadhi Publishing’s Facebook 

fan page from September 14th to December 17th of the year 2021, totaling a hundred text. 

 3. Analyze the language use of the data using approaches of Prayoon Songsilp (2008) and 

Suthiwong Phongphaibun (1982) and discuss the results by descriptive analysis. 

 

Strategies of language use in Pictures Quotes on Sommadhi Publishing’s Facebook fan page 

 The study of strategies of language use in Pictures Quotes on Sommadhi Publishing’s 

Facebook fan page purposely demonstrates the distinctiveness of language uses. In fact, texts on 

Pictures Quotes on the fan page are made by rewriting and taking the original texts from other sources 

which are books from the publisher itself. 
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1. Word usage 

 Generally, Sommadhi Publishing fan page is a store and distributes a variety of sources 

including literature, academic papers, philosophical works, religious compositions, or online articles, 

etc. It represents messages through posts both in only texts and text-added Pictures Quotes, which is 

created by numerous uses of language The change of words in a certain language is made by the 

developing environment of nature, society, and culture to be an absolute tool of communication 

(Phaiboon Duangjan, 9199: 29-48) Accordingly, the use of language should be noted and considered. 

The study reveals the outstanding usage of words on Sommadhi Publishing fan page as follows: 

 1) Connotation 

 A definition of the word is possibly relevant to emotions, customs, occasion, persons, and 

politeness of language. It can be understood individually. Indeed, the context is particularly required to 

clarify the certain connotation. Connotation can be called indirect meaning or subjective meaning (Pa-

ob Poshakrishna, 1995 : 61). Sommadhi Publishing fan page presents a connotation to deliver the 

depth ideas of things such as prisoners, a woman, as shown below; 

... เมื่อเวลาล่วงผ่านนานพอ แม้ต้องตกอยู่ในภาวะเคร่งเครียดบีบคั้น นักโทษจะคุ้นเคยกับชีวิตแห่งการถูกกักขัง 
ความเข้มข้นของการคิดขบถต่อต้าน จะลดน้อยลง 

(… Once enough time has passed. Even facing stressful situations, prisoners will 

get familiar with their lives of imprisonment. And the less intensity of resistance they will have.) 

(The Dwarf: Wipas Srithong) 

 The example passage above is taken from The Dwarf, the S.E.A Write Award-Winning Novel 

by Wipas Srithong. This passage is consisted of one connotation by analyzing. The analysis of the 

connotation – the underlined word – reveals the meaning of “prisoner” according to the Thai Royal 

Institute Dictionary 2011 refers to a person who is imprisoned but it is used as the different meaning. 

Instead, the author offers the implied meaning as a general person in the society who lacks freedom of 

thoughts long until he is unconscious and does not realize about it. It is similar to a prisoner who gets 

used to being in the prison. The direct meaning concerns with a physical freedom while the indirection 

meaning refers to a lack of thinking freedom in society. The author attempts to imply it as a power 

controller in the society or other context who makes citizens or individuals accustom to the lack of 

thinking freedom, for his own benefits. 

 2) Colloquialism 

 Phaiboon Duangchan (1999: 29-48) stated Kham Pak or Kham Talad – sometimes it is called 

colloquial language – is an informal language used by people in everyday speech without correctness 

concern, for example, Cha pai padsawa (I am going to urinate.) is changed to Pai Yiaw (I am gonna 

pee.). Texts on Pictures Quotes of Sommadhi Publishing fan page are acquired from novels speeches 

of thinkers in various fields. Colloquial language therefore can be found by which it conveys emotions 

greatly for emotional communication purpose. Sommadhi Publishing fan page applies colloquial 

language such as again, like this, some, as an example below; 
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พวกเขาได้แต่เฝ้ารอให้ถึงวันงานเทศกาลอะไรสักอย่าง เพ่ือจะได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
หลังจากเผชิญคืนวันอันน่าเบื่อหน่ายของชีวิต วันแล้ว วันเล่า จากการงานซ ้าซาก 

 (They had been waiting for the days of some festivals to participate in activities together.  

They wished for it as their tedious days have passed for long from the usual works.) 

(Manood Niphon : Saharat P-varakoon) 

 This example derives from Saharat P-varakoon’s Manood Niphon (Poetry of Human’s Desire 

– translated by the researcher). It was written by the author’s stream of consciousness. So that it leads 

to the frequent use of colloquial words. The passage represents the monotony of human life trapped in 

the environment that is not conducive to creativity and ends their vitality. Obviously, the author is able 

to convey boredom by using the word “some” which means the feeling of having no interest in the 

society. This, however, can be the perspective to see Thai society as well as others whether its 

environment is pleasant or not.  

 3) Repetition   

 According to Korakoch Attaviriyanupap (2015 : 111), reduplication is regarded as a universal 

structure of word formation. It is observable in different languages with a variety of styles as the 

independent language groups (Wiltshine/Marantz as cited in Korakoch Attaviriyanupap, 2015: 111): 

inflectional language, isolating language, and agglutinative language. The pattern of reduplication is 

formed by the repetition of the word use to make new words. Total reduplication can be occurred to 

which the word is repeated as the same as well as the phrase and the entire sentence. Sommadhi 

Publishing repeats some words to emphasize its meanings, for instance, should 

not…something…some, etc., as shown in a given example below; 

“ชีวิตมีข้อห้ามบางอย่าง  อาหารบางอย่างไม่ควรกิน 
สิ่งของบางชนิดไม่ควรใช ้  สถานที่บางแห่งไม่ควรไป 

คนบางคนไม่ควรคบ” 

(“Some restrictions are made in life. Some foods should not be eaten 

Some things should not be used. Some places should be left. 

Some people shouldn not be dating.”) 

(Manood Niphon : Saharat P-varakoon) 

 As shown in the example, the repetition of some differentiates from each context. It has some 

(restrictions), some (things), some (places). The passage shows taboos are a part of dimensions of 

wellbeing. Each sentence tells the taboo and; for the last sentence, it leads to the key of the message 

which is some people. The impact of the repeating some, which starts from some (restrictions), some 

(things), some (places), and finally and crucially, some (people), respectively, clarifies the reader’s 

understanding.   

 4) Rhyme  

 Wannao Yuden (1989 : 34-37) claims rhyme is as follows: correspondence in words that have 

the same vowel and consonant ending with different sounds are called vowel rhyme or assonance, 
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while consonant rhyme or alliteration is referred to correspondence in words that have the same initial 

consonant. Sommadhi Publishing fan page employs rhymes such as pai-mai-mai, as follows:  

 

พลังเดิม ๆ ในสังคมก าลังจะสลายไป แต่ขณะเดียวกันพลังใหม่กลับไมส่ามารถก าเนิดข้ึนได้ 

(Old powers in society are about to disappear (pai) and at the same time  

the new (mai) power is impossible (mai)to be made.) 

(A Survey of Gramsci's Political Thought : Watcharabon Buddharaksa) 

 For this example, the use of rhymes – pai, mai, mai – refines the text to be appealing. By 

reading this text, the sense of harmony and pleasant rhyming which is memorable are given to readers. 

Rhyming is typically considered an element of making the powerful meaning to the word.  

 5) Explanation 

 Generally, explanation refers to adjectives and adverbs. In accordance with Sompong 

Tanpetch (1991 : 18), an adjective is a word that describes or offers further information about a noun 

and a pronoun as well as an adverb that gives more information about a verb, and an adjective or an 

adverb itself.  It is possible to use such expressions as supportive or contrastive explanation. 

Sommadhi Publishing thus uses words of explanation such as severe, dubious, old, etc., as an example 

below; 

...เมืองไทยเป็นอย่างน้ี ช่างอุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นธรรมที่น่าคลางแคลงและชวนให้คิด 

(... Basically, Thailand is rich in 

dubious and thought-provoking fairness.) 

(Fa Bo Kan : Lao Khamhom) 

 This example comprises two adjectives which are dubious and thought-provoking. These two 

words expand the context of the previous sentences in terms of showing the conflict of social justice. 

The use of contrastive adjectives reveals the author’s rhetorical thought towards readers, social satire, 

and its emotional voice tones of narrative’s is accessible for readers. 

 6) English words 

 To convey and maintain the distinct meanings of the texts, Sommadhi Publishing fan page 

purposely uses original English words. They are, for instance, BIG BROTHER IS WATCHING and 

DISILLUSIONED, as shown in a below example;   

ใต้รูปปรากฏข้อความ ‘BIG BROTHER IS WATCHING YOU’ 

(BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption beneath it ran.) 

(1984 : George Orwell) 

 The sentence ‘BIG BROTHER IS WATCHING YOU (Phi Berm kam lang jab ta mong kun – 

pronunciation in Thai)’ is from the novel 1984 that portrays the government’s power to control their 
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citizens through the poster of BIG BROTHER as the symbol of dictatorship. Using English text is to 

retain the original text in the novel. Specially, it is the message that has been discussed worldwide. 

Also, it allows Thai readers to see the original text in the Thai book.  

 7) Antonym 

 Antonyms provide the opposite meanings of the words and at the same time the impressively 

powerful communication. Kulab Mallikamas (122-132) stated that antonyms are a parallel use of 

opposites or contradictions of emotions for clarity. Sommadhi Publishing fan page applies antonyms, 

for example, god and demon, strong and weak, etc., as given below; 

...ในดินแดนมหัศจรรย์ บางคนอยากเป็นเทพ บางคนอยากเป็นผี 

(...in a wonderland, someone wants to be a god while someone prefers a demon.) 

(ON KING AND I : Uthit Haemamool) 

 The use of example antonyms – god and demon – is made to achieve power in 

communicating, and to contribute metaphorical satire. The ambitions of individuals in society are 

highlighted by the context of the text. That is the result of using antonyms that divides people in 

society into two types. Consequently, it is questionable for readers to explore their types and judge the 

rightness.  

2. Figures of speech 

 The definitions of rhetorical figures are gathered by Thareerat Moonkrueakham (2017 : 15) as 

follows: Durand (1987, as cited in Thareerat Munkrueakam, 2017: 15) defined rhetoric as a speech or 

writing form intended to influence people. It is relevant to McMillan English Dictionary (2007, as 

cited in Tharerat Munkrueakam, 2017: 15) that provides rhetoric as the art of using language in a way 

that is effective or that influences people. Texts on Pictures Quotes of Sommadhi Publishing fan page 

that are made by the rhetorical figures or figure of speech strategy are varied in several outstanding 

characteristics.  So, readers are able to have a sense of shared emotions and a greater visualization. 

Those characteristics are as detailed below: 

 1) Metaphor 

 Kulab Mallikamas (1995: 122-132) said that being odd is being nonexistent. This is a direct 

comparison that one thing is another. To mention one thing by another, it is needed to be universal 

understanding or the common concept of the society of such interchangeable words. By doing so, 

readers understand the message clearer. Sommadhi Publishing fan page uses metaphor like molt as 

shown below; 

ที่สุด...แน่นอนที่สุด เราหมุนวนรอบตัวเอง เรากลืนกินตัวเอง และเราลอกคราบ คราบของเราคืออารมณ์ของเรา  
เรากลืนกินตัวเอง ครั้งแล้วครั้งเล่า เราลอกคราบ ครั้งแลว้ครั้งเล่า... 

 

 



National and International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education (NIC-LA 2022) 
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

472 
 

(The most... most definitely, we revolve around ourselves. We devour ourselves. 

And we molt and crust from molting is our emotions. 

We devour ourselves time after time. We molt time after time...) 

(Sunyakan : Sompong Thawee) 

 From the quotation above, the metaphor is expressed by the action of humans that is actually 

the action of the others. It is tended to have a deeper meaning for humans. The sentence “we resolve 

around ourselves.” is compared to the orbit of the stars, which can be referred to a self-centered 

personality – without the orbit. While “We devour ourselves.” is a comparison with ourselves that we 

are something having the power of physical self-destruction and being able to devour our own bodies. 

It is however not considered the conceptual metaphor of the society. It is self-destruction in a spiritual 

way, causing self-hardship. For “We molt and crust from molting is our emotions.”, molting from this 

sentence is like a molting reptile. In fact, humans are unable to molt. The metaphor of using crust as 

emotions hints the exposure of inner feelings to others is like the reptile molts. Correspondingly, this 

quotation conveys how human beings wound their own minds by being self-centered with others 

which leaves others and themselves constant pain. 

 2) Personification 

 Sujarit Pianchob (1996:88) said personification is a figure of giving a soul and mind to a non-

living being. The author’s thoughts are strongly embodied though the message with the personification 

use. It is noted that this strategy is generally used in several novels. Personification such as a living 

poster appears on Sommadhi Publishing fan page as an example below; 

...โปสเตอร์ที่มีใบหน้ามหึมา จะจับตามองจากผนัง ดวงตาน้ันมองตามคุณทุกย่างก้าว 
 ใต้รูปปรากฏข้อความ ‘BIG BROTHER IS WATCHING YOU’… 

(...the enormous face gazed from the wall. It was one of those pictures  

which are so contrived that eyes follow you about when you move.  

BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption beneath it ran…) 

(1984 : George Orwell) 

 This text is taken from George Orwell's 1984 – the world’s most famous dystopian fiction 

novel. The poster in the example was plastered across the city. Presumably, this human-face poster hid 

a camera behind to monitor people’s activities. Personification used in this text is described as the 

poster had eyes with an endless look. Its features were like a human face. The poster was personified 

by giving the eyes as described in the caption beneath it. 

 3) Paradox 

 As mentioned by Somkiat Rakmanee (2008: 85), paradox concerns with a statement that its 

meaning is inconsistent, contradictory, or opposite. It is the combination of words as a new expression 

or an exceptional effect of emotions, e.g., “Fire is cold. It’s bittersweet.” The application of paradox 

furnishes the depth insight and mind power to readers. Thus, Sommadhi Publishing fan page uses 

paradox such as ministries and its contradictory duties; 
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ในโลกของ 1984...กระทรวงสันติภาพท างานเก่ียวกับสงคราม กระทรวงแห่งความจรงิท าเรื่องโป้ปดมดเท็จ 
 กระทรวงแห่งความรักท าเรื่องการทรมาน และกระทรวงแห่งความมั่งคั่งข้องเก่ียวกับความอดอยาก 

(In the world of 1984...the Ministry of Peace works on war. 

The Ministry of Truth makes lies and lies. The Ministry of Love makes 

torture. And the Ministry of Plenty deals with starvation.) 

(1984 : George Orwell) 

 The example above derives from 1984, a novel by George Orwell. Obviously, it is 

contradictory in terms of word meanings and ministries’ duties. Readers are able to promptly know 

each ministry due to its direct names and duties upon statutory provisions. Paradox of this text occurs 

by which each ministry name contradicts their tasks. It leads to the reader’s sense of the political fault 

and displeasure. 

 4) Rhetorical question 

 Sirin Meechai (2017 : 19) defined a rhetorical question as a figure of speech in the form of a 

question asked to make no expected answer. As it can be observed in Sommadhi Publishing fan page, 

rhetorical questions are, for example, who is the one?, when?, etc., as shown below; 

….ใครเล่าที่อยากได้การเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขันมากไปกว่าผู้ที่ไม่พอใจ?  
หรือใครกันที่พร้อมจะสร้างความวุ่นวายด้วยความกล้าอย่างไม่คิดชีวิต ย่ิงไปกว่าผู้ที่ไม่มีอะไรจะเสีย? 

(…Who is more eager for revolution than he who is discontented with his present state of life? 

Or who is more reckless in the endeavor to upset everything,  

in the hope of getting profit from some source or other, than he who has nothing to lose?) 

(Utopia: Sir Thomas More) 

 This message presents rhetorical questions in order to make a point to readers that there is 

none except the persons mentioned in the message. Readers are expected to prove whether it is 

possible to have another person. In addition, the use of those questions signifies certainty of the 

message. 

 5) Symbol 

 In accordance with Saowalak Suwannaphak (2013: 17), symbols represent abstractions in the 

form of words or concrete objects that emerge from the author’s imagination. It is made to distribute 

recognizable and predictable meanings for a particular group of people. Symbols appeared in 

Sommadhi Publishing fan page are such as corpses, a cage, etc., as an example below; 

...มองดูใบหน้าของผู้คนที่เต็มไปด้วยรอยย้ิมในประเทศน้ี รอยย้ิมแห่งความสงบร่มเย็น 

ที่พวกมันกล่อมเกลาตัวเองให้เชื่อเชนน้ัน แต่ใต้ผืนพรมกลับซุกซ่อนซากศพของผู้ที่ลุกข้ึนมาเรียกร้อง 

ความเท่าเทียมกันอันแท้จริง 
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(...looking at the smiling faces of people in this country. Smiles 

of peace that they persuaded themselves to believe so. Yet under 

the carpet, corpses of those who had risen to demanded real equality were hid.) 

(The District: A Novelize : Nithi Nithiverakul) 

 The underlined word – corpses – is used as a symbol of all evils in society. It can be 

interpreted as many aspects, including death of people, starvation, injustice, being exploited, and other 

wicked parts of society. 

 6) Idioms 

 With regard to Danupon Chaiyasin (1999: 15), idioms are related to values that are changed 

over time by ideas of people in society. A variety of old idioms are completely extinct and some are 

likely to be lost. Despite the loss, new idioms are permanently constructed. For Sommadhi Publishing 

fan page, modifications and rewriting of idioms are made as different new ones with the remaining 

key concepts. It is, for example, sweep under the carpet, as follows; 

...มองดูใบหน้าของผู้คนที่เต็มไปด้วยรอยย้ิมในประเทศน้ี รอยย้ิมแห่งความสงบร่มเย็น 

ที่พวกมันกล่อมเกลาตัวเองให้เชื่อเชนน้ัน แต่ใต้ผืนพรมกลับซุกซ่อนซากศพของผู้ที่ลุกข้ึนมาเรียกร้อง 

ความเท่าเทียมกันอันแท้จริง 

(...looking at the smiling faces of people in this country. Smiles 

of peace that they persuaded themselves to believe so. Yet under 

the carpet, corpses of those who had risen to demanded real equality were hid.) 

(The District: A Novelize : Nithi Nithiverakul) 

 “Sweep under the carpet” means to conceal a problem. In the example, the idiom is rewritten 

in the more engaging structure. Thais however are generally familiar with this idiom. The modification 

of adding more negative meanings to the idiom by giving the word bodies leads to the deeper details 

of the text.  

 

Discussion  

  All texts - quotations and messages – as data of the study of strategies of language use on 

Sommadhi Publishing’s Facebook fan page are derived from some parts of the books published by 

Sommadhu Publishing itself. Basically, those collected texts describes resistance to something that is 

in correlation with the fan page concept of ideology. There appear to be sarcasm, retorts, suppressed 

thoughts of society, and most of the messages relate to politics, people attitudes, and democracy. 

 Indeed, the presentation of such texts on Pictures Quotes reveals applying strategies of 

language use are the formation of the powerful messages, especially for those based on troubles in 

society. The more powerful message from the book is delivered, the more engaging communication is 

made to humanity. It is considered part of the drive to the changeable society. As we saw the gathering 

or various forms of political expression that often draw powerful words from songs, literature, or 

quotes from others. to communicate their ideology. This is in relation to Phan Dek (as cited in 
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Piyamas Mawong, 2021 : 56) that pointed out the importance of social and linguistics aspects should 

be equally concerned since linguistics mediates society to discourse.  

 

Recommendations for future research 

 1. Social dimensions, ideology of Sommadhi Publishing fan page, or in-depth information 

should be investigated along with language dimensions. 

 2. Each aspect of the study is suggested to be analyzed based on the context of the book or the 

source. 
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 Teacher's attitude towards learning English vocabulary of students through playing online game 
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Abstract 

 This study investigates EFL teacher's attitudes towards learning English vocabulary of students 

through playing online games. The study targeted English language teachers at Narathiwat School. The 

participants are 5 English teachers of Matthayom 5 (upper secondary in grade 11 between age 15-17 years 

old) selected by purposive sampling. The researcher has followed the qualitative analytic method to 

analyze the data. Only one tool the questionnaire was used for data collection and analysis. Attitude 

questionnaire was administered after the final examination of the students. The findings have shown that 

teachers’ attitude in learning English vocabulary of the student through online game is in term of positive 

because the learners can practice interactions with international players in the game and gain new 

vocabularies used in daily life. Moreover, the teachers believe that the students’ attitude towards learning 

English vocabulary is improved. The teachers also thought that the learners’ English proficiency in term 

of vocabulary is increased compare to the learners who do not play online game. However, respondents 

thought that online gaming can negatively affect learners in three areas: time, and physical and mental 

health. This study recommended that students should tend to apply the new vocabularies from online 

game in academic and daily life English, also teachers should use different ways of encouraging the 

students to expand their English vocabulary in various terms. For further studies, the researchers are 

suggested to explore teachers’ view from more several aspects. 

Keywords: Teachers’ attitude, Learning vocabulary, Online game 

 

Introduction 

 All four language skills, namely listening, speaking, reading, and writing, are related with 

vocabulary. Vocabulary is a fundamental component of language that is essential for efficient 

communication. This is congruent with Ashraf et al. (2014)'s concept that vocabulary is at the heart of 

every language, and it is further noted that there are many scholars engaged in the study of methods and 

theories of vocabulary acquisition. It has been discovered that vocabulary acquisition occurs in a 

comfortable, stimulating, and enjoyable setting in which learners may focus on learning new words and 

assimilating them in various contexts. There are several scenarios for creating a pleasurable atmosphere 

for learning vocabulary, such as painting images, doing humorous actions, learning from diverse items, 

and using illustrations, including playing games. 
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Online games are no longer just a popular medium for pleasure; they have evolved into a type of 

competition known as "electronic sports" or "E-Sport." E-sports events, according to Soncharoen (2018), 

do not rely on the strength of players or "e-sports athletes," but rather on the player's flair talents, with 

participants in both individual and team categories. For certified victors, e-sports contests constitute a 

continuation of traditional game play. The competitive format is separated into game types. Online games 

have been featured in the Asian Game 2018, indicating that the game has been updated to be more sport-

like. Moreover, people utilize the game to build a career that can create revenue for the participants. It is 

presently one of the most popular professions. 

Furthermore, online games allow people from different areas to interact, communicate, and play 

together, making online games similar to real-world experiences. Players can also communicate and write 

using in-game themes. Similarly, a study on online gaming and English language improvement conducted 

by Thanadkha & Leungnapha (2019) discovered that online games can increase English vocabulary skills 

since playing online games causes players to have more English skills. Playing online games can improve 

your language skills as well as give fun. Furthermore, playing the game on a daily basis helps the player 

become highly comfortable with and recall the terms in the game, as well as learn more new words.   

Thanadkha & Leungnapha conducted studies on acquiring vocabulary from online games in the 

past (2019). It has researched internet gaming as well as English language development. It was discovered 

that playing online computer games had the best improvement in English language skills in learning new 

words, and that it might also aid enhance understanding of word meanings. It can also help with 

memorizing English vocabulary and recognizing specific game terminology. In this regard, Ashraf and 

colleagues Because of the communicative and motivating game context, online games are beneficial in 

increasing learners' vocabulary. This enables learners to readily share their information unintentionally, as 

well as with the conditions during play that learners want to win, as well as a joyful setting that enables 

learners to acquire new terms through games. Later, Ng & Raghbir (2021) investigated the topic 

"Learning English Vocabulary through Computer Games," in which they discovered the function of 

online gaming in inspiring ESL learners to learn English vocabulary in a realistic digital environment. 

According to research, the multidimensional elements of online games can boost ESL learners' learning 

capacities because this learning platform is student-centered. Thapphet (2020) discovered that playing 

video games is useful for learning a foreign language in his research section on the topic "A Content 

Analysis of Learning English through Online Games: A Case Study of Real English for Gamers". Online 

games can help you learn English vocabulary, grammar, and pronunciation. 

Given the significance of vocabulary and the utility of English for playing online games, 

researchers were drawn to this topic in order to investigate educators' perspectives regarding acquiring 

English vocabulary through play. This research study reveals the teacher's perspective and the benefits of 

English in online games that can employ vocabulary in the course and can be a guide for developing 

English in the context of pleasure. 
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Research question 

 How does the EFL teacher's attitude towards learning English vocabulary of students through 

playing online games? 

 

Objective of the study 

 To investigates EFL teacher's attitudes towards learning English vocabulary of students through 

playing online games 

 

Research framework 

The researcher examined and produced a research conceptual framework, as shown in Figure 1, 
for this study on teachers' attitudes about students learning English vocabulary through online games. 

 

Research methods 

The present study was qualitative research. The sample comprised of 5 Matthayom 5 English 

teachers from Narathiwat School in Narathiwat province, Thailand by purposive sampling. In-depth 

information was collected from 5 teachers through a questionnaire surveying teachers' attitudes towards 

learning English vocabulary from students playing online games. The steps are as follows: 

1. The open-ended questionnaire was distributed to the sample group by the researcher. 

2. The researcher gathered the responses and analyzed them descriptively. According to 

Dudovskiy (2018), narrative analysis involves defining a model for presenting a new story that takes into 

account the context of each case and the experience of the giver. Each key data is different, in other 

words, the content is analyzed and then compiled to describe or re-tell the story from the primary data by 

the researchers. 

 

 

Independent Variable 

Learning English vocabulary of students 

through playing online games 

Dependent Variable 

Teachers' attitudes 

 

Figure 1 a research conceptual framework 
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Results  

 The results of an investigation into EFL teachers' perspectives about students learning English vocabulary through playing online 

games are revealed in Table 1. 

Table 1. The teachers' perspectives about students learning English vocabulary through playing online games 

Tea-

chers 

Questionnaire 

1. What are the benefits 

of playing games for 

pupils, in your opinion? 

2. Do you believe that 

playing games has any 

disadvantages for 

students? 

3. Do you think 

online games can 

help in the learning 

of English 

vocabularies? 

4. Do you think that 

playing games will 

encourage students 

to have a positive 

attitude towards 

learning English? 

5. What factors do you think 

allow students to learn English 

words from online games? 

1 “Most games nowadays 

contain virtual features and 

can communicate with one 

another. One of the 

advantages of this method 

is that it encourages 

children to speak up and 

trade information in the 

game. These factors may 

inspire children to use them 

in their daily lives in an 

indirect way.” 

“If the students frequently 

play online games or do 

not properly manage their 

time. Their vision, as well 

as their physical and 

mental wellbeing, may be 

affected. Online games 

are also games where 

users or youngsters 

frequently lose a 

considerable amount of 

money.” 

“Yes, I do.” “Yes, I do.” “The majority of online games 

are produced in countries where 

English is the primary language. 

Gamers can learn English if they 

set or modify the game language 

to an international language. 

Players can also communicate 

with their teammates, who are 

made up of players from other 

nations, as well as items or things 

in the game. Everything is in 

English. Each vocabulary word 

has a practical application. As a 

result, games provide a medium 

through which youngsters can 

both enjoy and learn the 

language.” 

2 “Students can learn the 

English words that are used 

in the game.” 

“It caused wasting time 

doing other activities.” 

“Sometimes” “Sometimes” “An increasing amount of words 

and a diverse vocabulary that 

allows children to learn new 

words on a regular basis.” 
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Tea-

chers 

Questionnaire 

1. What are the benefits 

of playing games for 

pupils, in your opinion? 

2. Do you believe that 

playing games has any 

disadvantages for 

students? 

3. Do you think 

online games can 

help in the learning 

of English 

vocabularies? 

4. Do you think that 

playing games will 

encourage students 

to have a positive 

attitude towards 

learning English? 

5. What factors do you think 

allow students to learn English 

words from online games? 

3 “Students playing games 

have more relationships in 

friends because in the game 

there is a communication 

between each other.” 

“When they play too 

much, it ruins your 

academic results.” 

“Yes, I do because the 

items in the game will 

be in English. Players 

learn the words in that 

part. Yes, because the 

game's objects will be 

written in English. The 

words in the part are 

learnt to the players.” 

“It might make a 

child feel good 

toward study 

English.” 

“The most of the game objects 

and characters will be in English. 

It allows players to learn new 

vocabulary while playing the 

game in this section.” 

4 “The advantage is that 

students can communicate 

with players from all over 

the world, which is another 

way to build relationships. 

Additionally, pupils can 

view and learn English 

words while playing the 

game.” 

“Students are unable to 

effectively manage their 

time. If pupils' health is 

harmed by spending too 

much time on the game.” 

“Yes, because 

students are likely to 

see English words 

often in the game.” 

“I think it's 

possible.” 

“Getting used to the English 

words in the game and applying 

them in daily life.” 

5 “Students get to know new 

culture from different areas 

through online. It also 

helps students learn new 

words from the context in 

the game. In addition, it 

gives students courage and 

confidence in speaking 

English as well.” 

“Some people spend too 

much time playing online 

games that makes they 

can't sleep. Therefore 

adversely affect the body 

and sometimes it takes a 

lot of money to top up the 

game.” 

“Yes, because 

sometimes other 

players might come 

from another 

countries, so they have 

to communicate in 

English.” 

“Yes, I do.” “Players enjoy playing games and 

absorb the words found in the 

game.” 
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 From the table 1, it can be described or re-tell according to each point below: 

The first point, because it is an online game with players from all over the world, most of the 

respondents' comments on the benefits of playing games for students focus on communication concerns. 

As a result, there is communication and the development of a positive relationship. Then comes 

understanding the culture that comes with having players from other countries. The final respondent's 

viewpoint is on learning new words through features in online games. 

 The second point of the questionnaire concerning the disadvantages of playing games for 

students, respondents indicate that the main advantage of playing games is that students are unable to 

manage time effectively if they spend too much time on the game, wasting time doing other activities and 

having an effect on students' health. Another negative is that it damages academic results when students 

focus on the game rather than their instruction. The last negative mentioned by respondents is that 

students will lose money while playing games, which would be a waste of money. 

 The third point, all of the respondents or 100% agreed that internet games can aid with 

vocabulary learning.  

 

Figure 2 the result of the third point of the questionnaire 

  The fourth point is that playing online games will encourage students to have a positive attitude 

toward learning English. The results show that 4 of them or 80% of respondents believed that playing 

online games will encourage students to have a positive attitude toward learning English, while 20% 

believe playing online games will sometimes encourage students to have a positive attitude toward 

learning English. 

0

1

2

3

4

5

Yes No

Do you think online games can help in the learning of English vocabularies?
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Figure 3 the result of the fourth point of the questionnaire 

 The last point with the factors that allow students to learn English words from online games, 

respondents giving same ideas on the matters of increasing and learning new English words which is 

found in the game. It is due to the features in game are using English language, as a result students getting 

used to the English words. Moreover, students can applying English words in daily life effectively. 

Therefore, the findings can be narrative analyzed that, first and foremost, teachers emphasized the 

benefits of playing online games because online gamers can communicate with both local and 

international players. This enables pupils to learn the English words contained in the game and acquire 

confidence in communicating, which can be applied in everyday situations. Second, the teachers believed 

that online games can assist pupils acquire vocabulary and enhance their attitudes toward studying 

English. Third, the content or description of the game in English enabled pupils to learn vocabulary. 

There are talks with friends from other countries, and it is entertaining in-game. However, the teachers 

believed that internet gaming could harm players in three ways: time, physical and mental health, and 

property. 

 

Discussion 

From the study, the teachers’ attitudes from the results indicating the positive attitude mostly and 

vice-versa. 

 Instructors believe that playing online games allows learners to truly acquire vocabulary because 

of the aspects in the game that contribute to acquiring English vocabulary, according to the findings of the 

study. Online games are similar to virtual worlds in that they may be played by several individuals at the 

same time. This offers a fun environment in which students can acquire the English language from a 

communication exchange with players from English-speaking countries may use the in-game subtitles to 

learn English. This is in line with study by Ashraf et al. (2014) and Ng & Raghbir (2021), which found 

0
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5

Yes No Sometimes

Do you think that playing games will encourage students to have

a positive attitude towards learning English?
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that because of the communicative game context, online games are helpful in acquiring learners' 

vocabulary. Learners discover new words through online games in an inspiring and enjoyable setting. 

Meanwhile, it correlates with Septian's (2019) research, which focused at students' opinions of utilizing 

online games and their ability to acquire English language connected to them. As a result, students gain 

advantages from playing online games, such as the ability to learn a foreign language, discover about 

origins, and make new friends. Furthermore, according to Thanadkha & Leungnapha (2017), the majority 

of respondents believed that playing online computer games was the most effective way to improve their 

English language skills in acquiring new words. It can aid in the development of secondary word meaning 

knowledge. It can also aid in the proper memorization of English terms. 

However, this study also discovered that students can suffer negative consequences from playing 

online games. Respondents believed that online gaming can negatively effects gamers in key dimensions: 

time, physical and mental health, and property. This could be because high school students enjoy having 

fun, and when they make a new friend from an online game, they play together until they lose interest in 

other things. This is related with Septian (2019), which found that some of them experienced negative 

consequences such as becoming antisocial, spending a lot of time and money on an online game, and 

becoming too lazy to study, resulting in worse academic accomplishment. 

 

Recommendations for future research  

For recommendations for  further research is the researchers are suggested to explore teachers’ 

view from more several aspects. 
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The roles of teacher with active learning method of Faculty of Management Sciences,                            

Princess of Naradhiwas University 

Kotchaponpan Pongtongmuang1                                                                                                                       

Thida Lapwong2                                                                                                                                        

Mathurose Tongintharach3  

         This research aims to study the teacher’s roles in teaching methods that cause active learning. The 

study employed a quantitative research method. The target group of this research was teachers in the 

Faculty of Management Sciences, Princess of Naradhiwas University. The data was collected by face to 

face interview and analyzed by quantitative analysis methods. The results revealed that the teachers who 

design teaching in active learning are responsible for 1) to motivate active learning by active teaching; 2) 

to design the teaching process base on active learning, which is the learning that learner acquires 

knowledge by self-synthesis from both individual level and group level, where the teacher acts only as an 

advisor. The teaching and learning methods of student in each program are indicated as 1) Active Base 

Learning: ABL, where teachers design the activities for Management program; 2) Project Based 

Learning: PBL for in Management of Information Technology program; 3) Problem Based Learning for 

Accounting program; and 4) Thinking Based Learning for Public Administration program.  
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Introduction 

          Teaching and learning in the 21st century need to foster learners to have a variety of skills, to be 

able to work with others, to have responsibility for work, and to have a problem-solving process. In 

which, it is a shift of paradigm from a teacher-centered teaching to a learner-centered learning as of a 

teacher is a facilitator who facilitate students; a guide who support learners to create the the meaning of 

their own; and a co-learner/co-investigator with other teachers that having an audacity to study what one 

is not good at (Eakphet, 2020). Educational management in the 21st century requires the development of 

additional skills to create learning and innovation skills according to the 3R4C principles. The principles 

consist of 3R: Reading, Writing, Arithmetic, and 4C: Critical Thinking, Communication, Collaboration, 

Creativity (Techanok, Jaronggsirawat & Phra Vatasatto, 2020). However, the world of education has to 

respond to a rapid change, and an unexpected turn of events. Therefore, a new generation needs to possess 

high adaptive skills, teachers must have both learning and teaching skills that are appropriate to the 21st 

century (Panich, 2013). Active Learning is a learning method that responds to the learning in the 21st 

century, where it reduces the role of teacher, increases the role of the learner instead. The method 

emphasizes learners to practice; to have interaction with both classmates and teachers through the design 

of various teaching activities that will develop listening, speaking, reading and writing; to generate 

attention with challenging situations; to have reflect thinking participation; to create a constructive 

knowledge as of a diversity in the teaching (Phoyen, 2021). 

The role of teacher in teaching based on active learning by Wongwichian and Aiemyeesoon, 2021 

can be summarized namely; 1) teacher should provide opportunities for learner to express personal 

opinions in class, to participate in analytical thinking and to share opinions where both parties have a 

mutual agreement to work together in order to formulate opinions, activities and assessments; 2) teacher 

formulates cooperative activities and create a participation; 3) teachers create a participation in sharing 

opinions and working together; 4) teacher provides a sharing discussion together; 5) teacher should have a 

variety of teaching methods; 6) teacher creates motivation for seeking answers and analyzing facts. 
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Therefore, the researcher is interested in exploring the roles of teachers with active learning 

methods at the Faculty of Management Sciences, Princess of Naradhiwas University in order to bring 

what has been learned and obtained results to adjust the teaching process and perceive the role of teachers 

with active learning teaching in the 21st century. 

Objective 

To study the roles of teachers that are suitable for teaching and learning in an active learning method. 

Literature Review 

Constructivism Theory 

          Constructivism is basically a theory representing differences between cognitive constructivism 

and social constructivism. The theory comprises of comparative objectives enhancing both quantitative 

and qualitative development of a person's skills. The knowledge is gradually assimilated and led to 

learning that builds a new construction of knowledge. (George M. Bodner, 1986). Constructivism is like 

an education reform related to teaching and learning that leads students to succeed in utilizing the 

knowledge as it focuses on students in order to construct a new knowledge based on constructivism 

learning process. Teachers are unable to form genuine self-learning learners by providing a construction, 

but it happens from the learners eager to learn.  In which, it may derive from an impulse of a particular 

circumstance or phenomenon as constructivism is a key approach to make it happen (Bada and Olusegun, 

2015). In the past several decades, constructivism has been interestingly used in the teaching and learning 

(Panasuk, R. M., & Lewis, S., 2012). Constructivism is a reform of teaching and learning from a 

traditional method to a learner-centered or emphasis on learners that acquire new knowledge from self-

learning process (Sarita, 2017). Constructivism is a learning process that arise by the learners.  The 

learning process begins constructing new explicit knowledge from a result of experience or new 

intellectuals.  As a result, the learners develop an intellectual assimilation that can implement primary 

knowledge and new knowledge.  These are considered as one of the educational management guidelines 

that requires prior experiences, new knowledge, atmospheres and collaboration (Sudkaew, 2011). 

Constructivism is a theory that aim at learners to build knowledge by themselves. The learners require 

primary knowledge to create new knowledge through practice of group activities. The teacher act as a 

problem poster and a conflict trigger that lead to an atmosphere of knowledge exchange and stimulating 

of the self-developed knowledge process (Hanpithak, 2016). 

The roles of teachers based on constructivism theory  

         Brooks and Brooks (1999), teacher has important roles as following: 

1. Teacher needs to accept and understand that there are differences among students. Some may   

    need to be stimulated by asking questions in order to encourage them to participate in thinking,  

    solving problems, and creating a learning process by themselves. 

2. Surrounding environment is an important example to be used to promote learning. 

3. Teacher should encourage thinking, using intelligence, expressing opinions that students can 

analyze,  

    synthesize and critique 

4. Teacher needs to participate in the student's conceptualization by trying to understand the  

    conclusion that the student has comprehend.  

5. Teacher needs to encourage students to learn from their problem-solving’s mistakes. 

6. Teacher should allow a span of time for students as an opportunity to ask questions for getting 

the best solution. 

 

Wongpibool (2017) The role of instructor with active learning: 
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1. Teacher should understand that each student has different aptitudes and basic knowledge 

levels. 

2. Teacher should create a learning environment that causes students to express opinions or to feel  

    free to answer questions. 

3. Teacher should focus on activities that reflect the needs of learners' development which 

emphasize  

    on practical implication in real life. 

4. Teacher should design explicit teaching in both contents and activities. 

5. Teacher should create an environment that facilitates the interaction between teachers and 

students  

    like participation in class. 

6. Teacher should design lively activities to promote success in learning  

7. Teacher should design a cooperative learning to encourage cooperation among learners 

8. Teacher should create challenging teaching activities. 

9. Teacher should be open-minded. 

 

Research methodology 

         Research methodology 

         Scope of content: this research focuses on the role of teachers in teaching and learning based on 

active learning 

         Scope of area: the research aims to study teachers of four study programs namely; management 

program; management of information technology program; accounting program; and public 

administration program in Faculty of Management Sciences, Princess of Naradhiwas University. 

         Scope of time: the study took a total of 6 months which is one semester running from June to 

November 2019. 

         1. Population and Target Groups: a mixed-selection of method between criterion sampling and 

convenience sampling were employed in this research. The criterion sampling is a selection of predefined 

criteria to ensure the quality of information is in accordance with the objectives, which is, teachers with 

experiences in active learning instruction. The convenience sampling is a selection of sample based on 

accessible information under the limitation 

2. Research Instruments: An interview form is a tool used for interviewing which is created to 

facilitate a convenience in collecting information. It is beneficial for traceability in information based on 

the principles of interviewing, studying concepts and theories relating to a clear subject of the interview 

and further to form questions (Saengloetuthai, 2015) 

Research Instruments  

         This research used a non-structured interview where the researcher selects broadly defined issues 

as only the main issues within the active learning teaching method. When the interview has begun, if the 

researcher discovers additional beneficial issues that can fulfill a completion of information during the 

interview, the researcher can continue the interview according to the situation. However, the interview is 

flexible and open as interviewees have insight information from their actual practices. Consequently, the 

acquired information from the interview is a fit information that reflects the facts, and can be used to 

analyze. Nonetheless, the interviewer's experience is an essential factor that demonstrates the expertise in 

collecting information from the interview. Therefore, the interviewer needs to create a casual atmosphere 

during the interview to allow the interviewees to freely explain the information. Especially the non-

structured interview, it is suitable for an individual interview that the researcher has already chosen. The 

interviewer is an essential tool and the interviewees need to be a key informant for efficiency in collecting 

data. This research has chosen the teachers with experiences in active learning teaching as interviewees. 
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3. Data analysis: data analysis at the micro level with domain analysis is a classification of a set 

of words and then placing this set of words under another set of words that cover a match meaning over 

that particular set of words. 

Data analysis 

This research adopts primary qualitative data by using obtained data  from the interview to 

analyze. The researcher uses methodological triangulation to examine the information (Jantawanich, 

2010) regarding an observation from designed teaching through TQF 3 and question the interviewees 

after the conclusion of study. In consequence, the concluded information from primary data collection by 

an interview is reliable. 

In data analysis, a researcher needs to remember that the researcher is an essential tool and needs 

to analyze the data themselves (Morse & Field, 1996).  

Results 

 

Data analysis 

 

Categorization of a micro level data is a domain analysis. The data is categorized by one set of 

words under another set of words, in which, the words require to have the same meaning by adhering to 

the term of “the role of teachers in teaching and learning based on the active learning model”. The 

term means an ability of teaching by using active learning teaching as of analyzing a component that 

brings sub variables into the same category. 

Outcome-based education does not focus on inserting knowledge.  The outcome is being set 

beforehand by the instructor, then design learning activities are formed to achieve the result. In which, a 

person who develops a learner is a teacher, but the learners themselves, where the teacher only acts as a 

facilitator that trains the learners to think in a way of self-learning.  Teachers and learners are equal as 

they are learning together through practical activities such as learning from actual problems like learning 

through social and community services.  The learners need to be able to summarize continuous lessons 

learned and are able to evaluate the results in order to reflect the knowledge for further development. 

Set of words Relationship Key words 

Neutral Facilitator 

“Teacher will listen to ideas” 

“Teacher will give advice” 

“Teacher will give consultation.” 

 Devil’s Advocate 

“Teacher will give reasonable opinions if disagree” 

“Teacher may have some objections and suggest new appropriate 

approaches.” 

“When a student is able to provide good reasons, a teacher is able to agree” 

 Ally 

“In order convince student to believe in teacher’s suggestions, the teacher 

needs to explain reasons until the student agrees or conforms with it” 

 Challenger 

“To create an attention for students with challenging question” 

“To create a want of task submission by seeing it as a challenging task” 

“To give a question that indicate a need of solution or challenging work”  

as part of 
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Set of words Relationship Key words  

Exploratory Activities 

“To allow students to explore information related to assignments” 

“To allow students to explore information from various sources” 

“Students will learn how to search for more information” 

“Students will learn to search for reliable sources” 

“To provide a broad guideline searching such as articles, journals, or 

thesis, etc” 

Constructive Activities  

“To open the opportunity to share their opinions” 

“To allow students to express their opinions together under the same 

question and decide whether which whose opinion is a new thing” 

“Possibility to compete in solving problem may arise” 

“To generate an atmosphere of exchanging knowledge in order to form 

innovative ideas or creative ideas” 

“Given assignments need to reflect creativity.” 

 

as part of 

 

Active Learning 

  

1) Activity-

Based Learning : 

ABL 

 

Set of words Relationship Key words 

Expressional Activities  

“To allow students to work in a pair and take responsibility of work 

together” 

“There might be a debate in some topics, so that each team can share 

their opinions and foster their confidences” 

“Debate is one of the interesting activities to practice thinking, 

reasoning and good communication skills” 

“There will be role-playing in some chapters” 

“Role playing builds comprehension better than reading for exams. For 

example, to understand the ASEAN, there is an arrangement of role-

playing as to imitate a role of that particular country” 

“Role playing serves both fun atmosphere and working together” 

as part of 

 

Active Learning 

  

1) Activity-

Based Learning : 

ABL 

 

Project Based Learning is the promotion of lifelong learning in accordance with constructivism 

theory regarding the theory of Piaget and Seymour to achieve tangible learning. 
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Set of words Relationship  Key words 

“Emphasis on group activities and individual work as appropriate.” 

“A designed group work is assigned when a task has a high level of 

difficulty or requires a lot of work. So, students will learn to allocate the 

task” 

“Teachers act as to direct and guide students” 

“Emphasis on student-centered. If a group-work student concludes to 

not agree with the teacher's suggestion, there should be respect for the 

student's decision. However, reasoning must be considered. 

“There is a set of time limit for work in order for students to learn planning 

how to allocate tasks and finish working within a constraint of time” 

“To help learning to allocate work” 

“To inform the objectives of each assigned project” 

“There might be a necessary to invite an expert to give advice” 

as part of Project-Based 

Learning : PBL 

 

Set of words Relationship  Key words 

“In case teacher and learner agree that there is a need to have an expert 

involved, then there should have a nomination to find the most suitable 

person to give advice” 

as part of Project-Based 

Learning : PBL 

         It is the teaching for learners to achieve learning objectives by studying a hypothetical problem, 

where a teacher and a learner analyze and propose solutions together.  The teacher encourages students to 

analyze, plan and formulate solutions by themselves.  Teacher acts as to give advice and to exchange 

knowledge from problem solving. 

Set of words  Relationship  Key words 

“Objective-based teaching” 

“Teaching should fulfill the objectives of learning” 

“Teaching needs to be aligned to the expected learning objectives” 

“To monitor the teaching is in accordance with the objectives” 

“Determination of a problem question for learners must be consistent 

with the objectives” 

“Problem solving should achieve its objectives” 

“To set up a question for students to participate in, to share opinions, 

and to find solutions together until the best solution is obtained” 

“When there is a problem-question, students will share their opinions 

to find solutions together” 

as part of Problem-Based 

Learning: 
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Scientific thinking ability is taught by inquiry-based teaching that emphasizes using high-level 

questioning. Having said that, It is found that learners who are taught by inquiry-based teaching that 

emphasis on using high-level questioning had higher learning achievement in learning science than before 

(Thakhumtha, 2007). TBL is a teaching process where a teacher has a role in stimulating hierarchy 

thinking, considerable thinking, and rationally analyzing prior knowledge for increasing new knowledge. 

It can be divided as teaching that focuses on computational thinking processes, hierarchy thinking, 

repeating the same question, seeing ability to solve problems, and critical thinking. The teacher has a role 

in asking questions and motivate a situation that cause connection among knowledge, opinion sharing, 

discussion and conclusion.  

Set of words Relationship  Key words 

“To practice a classroom presentation” 

“To assign individual assignment and group assignment to present in 

the class" 

“To practice communication skill from presentation” 

“Group work allows students to exchange ideas and listen to others’ 

opinions”  

“Listening to each other opinion is very important for working in the 

future" 

“The assigned task provides students to listens to others’ opinions" 

“To be a good leader and follower, it requires to listen to others’ 

opinions" 

“To exchange in listening to each other is a way to practice thinking 

and analyzing" 

“When the teachers realize that students think organizedly, summarize 

opinion  and main ideas from their thoughts, it shows the development 

of thinking" 

“Efficient analysis and thinking will have a good hierarchy thinking” 

“When there is a participation to think together, there will be a 

participation to analyze and conclude systematically together" 

as part of  Thinking 

Based Learning 

 Discussion 

 The results of the research reflect that the roles of teachers have changed in accordance with 

Brandes & Ginnis (1986) as shown in the table below. 

Active Learning Passive Learning 

To give importance to design learning as a group work The teacher focuses on lecture 

To give important to cooperation To focus on challenging among the 

learners 

To give importance to learner’s responsibility  The teacher shapes a cause that builds 

the responsibility 
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To focus on solving problems and searching a variety of 

information resources 

The teacher teaches students to solve 

problems 

To focus on a learner’s enthusiasm Learner is a receiver while teacher is a 

messenger 

Teacher gives advice and facilitate Teacher designs the learning contents 

themselves. 

       Firstly, the result indicates that teachers should be a good listener and act only as to give a guideline, 

where teaching and learning need to be designed activities that support creative thinking and analytic 

thinking. In which, it aligns with Supanan, 2016 from the study of learning design, learning process 

management and students’ learning experience “360 Degrees Creativity-Oriented Development of 

Communication Leaders for Social Reform Project, the 2nd, by by Bangkok University”. The project 

found that the learning design emphasizes on students to participate in learning or creates their own 

learning  by using the concept of constructivism. To understand a learning design In the 21st century, it is 

a foundation of designing activities that shape essential characteristics of leadership for students. The 

learning content must generate analytical thinking and have fun method which emphasis on hands-on 

practice and implication of knowledge. Particularly, the role of teachers should be changed to the role of a 

"coach" who doesn’t indicate the right or wrong, but serves to facilitate learning and encourage learning 

among students. 

         Secondly, the research found that an audacity to express opinions is a practice of being assertive 

and open-minded to listen to others’ opinions, where this indication in line with Muenthep and Wichaidit 

(2019), “Need Assessment of Learning and Innovation Skills in the 21ST Century for Students of North 

Bangkok University”. The result found that being open-minded and accepting new perspectives or 

worldviews affect one's learning system has the highest average, followed by being knowledgeable and 

understanding real-life situations, accordingly. 

         Thirdly, this study reveals that to arrange group activities in teaching and learning can cause a 

force of tasks and responsibility allocation, in which, it is consistent with Champafuang, (2020), “The 

Relationship Between Student Role Skill and Teacher Role Skills in the Twenty-First Century of Pre-

Service Teachers at Ratjabhat University in Bangkok Metropolis”. The study found that the skills of 

teachers’ role in the 21st century consist of creativity and innovation in learning management skill, critical 

thinking and problem solving in learning management skill, communication and collaboration in learning 

management skill, information management skill, technology skill, information technology management 

skill, social relationship skill, building knowledge and learner development skill, and leadership in 

learning management skill. 

         Moreover, the result showed that there should be a variety of teaching and learning design within 

an objective of diverse activities to achieve better efficient learning outcomes. This result is accordance 

with Wongwichian and Aieyeesoon, (2021), “The active learning model for the bachelor degree in arts 

and culture of colleges under the ministry of culture”. The researchers found that active learning 

approaches consist of 1) teachers should give students opportunities to express their opinions by sharing 

opinions, thinking, analyzing and presenting opinions.  The teachers should ask questions, outlines 

content and activities, and assessment methods as well as create conditions and discuss a mutual 

agreement with learners; 2) teachers should determine appropriate both individual and group activities 

and to integrate course contents through learning activities as for learning through activities and self-

learning; 3) teachers should encourage learners to collaborate in activities or solve problems; 4) teachers 

should arrange a join in discussion, exchange of ideas and evaluation; 5) teachers should use a variety of 
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teaching methods and; 6) Teachers should create a motivation for finding answers and analyzing facts by 

providing advice and counseling. In which, the above mentioned also align with Phoyen, 2021 that 

teachers will reduce their role as a learning-center in the classroom.  The teachers act as to give 

guidelines, advice and facilitate students. Hence, students can practice activities that the teachers design 

where it leads to the creation of knowledge by oneself. The creation of knowledge by oneself will result 

learners in remembering perennially because it is a body of knowledge that has been constructed by 

oneself which is reviewed and reflected on the accuracy of the instructor as well. 

 

Additionally, this research also found that group work has an impact on learners’ development 

like expressing opinions, listening to others, giving rational reasons, and thinking analytically for problem 

solving, in which, it is consistent with Intharaksa, (2019), “Active Learning Management for creative 

problem-solving”. The results showed the role of teachers in teaching and learning with active learning is 

to encourage students to have an interest, an enthusiasm and an attempt to practice. Moreover, the 

teachers act as a facilitator and support students to learn and develop their thinking, analyzing, 

synthesizing, making decisions, solving problems and working with others skills. The teachers create an 

atmosphere of teaching by emphasizing on the participation and promotion of interaction between 

teachers and in-class learners as well as stimulating students to share rational thinking of disagreement 

and agreeable opinions.  The teachers organize activities that focus on learners a learning-center, where a 

new concept became popular in the late 21st century as the concept model that emphasizes a participation 

of learners with a variety of teaching styles providing the main role to the learners in their own 

development in accordance with active learning. 
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Abstract 

 This research article is to investigate the usage of language in the readAwrite online chat novels 

application. The data studied was directly collected from fan fiction stories under the category of “ชุมชน
ค น ขี้ ชิ ป  – Chum Chon Khon Khee Ship” from the community tag of “firstproo” or “#เฟิ ร์ ส พ รู ” from 

December 2021 to February 2022, of 5 accounts totaling 5 stories.   

 The findings revealed that ten language usage characteristics were found in the online chat novel 

readAwrite, namely 1) English vocabulary and transliteration, 2) employing profanity or swear words, 3) 

abbreviation, 4) phraseologism or phrase formation, 5) the use of royal terms, 6) formation of words, 7) 

words trimming, 8) ASCI symbols, 9) the use of emoticons; and 10) the use of slang. The dialogue 

between the characters propels the plot forward. The characters' emotions are expressed through spoken 

language, written language, and symbols. As a result, language that is different from the standard style of 

fiction is used, utilizing rhetorical expressions to emphasize the correctness of the method characters and 

arrange the language properly. 

 

Keywords: fanfiction, online chat novel, online fiction 

 

Introduction  

In literature, the use of language is critical. Novelists use a variety of languages and writing styles 

depending on their approaches. The attractiveness of writing is determined by the writer's language and 

how it expresses to be appealing, enticing to follow, and with careful word choice. It expresses the 

writer's views in a way that readers can see and imagine. The plot is relevant to the present day. As a 

result, the character of linguistic usage evolves throughout time. As a result, new word creation and 

composition techniques that highlight the diverse sorts of material found in writing are becoming more 

common. Readers have also become increasingly interested in writing. 

One of the most popular kinds of fiction today is online fiction. According to the era that focuses 

on new technology and advances, the way of reading novels has evolved and altered from original 

readings from printed books because communication gadgets are so prevalent in people's daily life. As a 

result, fiction expands and covers simple and quick routes through a variety of applications that can be 

accessed at any time. readAwrite online chat books are appealing since readers may utilize them quickly 

and effortlessly. Romance novels, old Chinese novels, Y novels, and comics, particularly fan fiction, are 

among the numerous categories according to the interests of the readers. Readers who enjoy artists will 

enjoy it. They mix and blend their favorite musicians to meet their creative needs.  

 
1 Thai major graduate student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University 

aussareena334@gmail.com 
2 Lecturer, Department of Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University 
3 Assistant Professor, Department of Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University  



หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑                                                                          

Proceedings of 1st National and 1st International Conference on Languages, Humanities, Social Science, and Education 

    495 

 

Sanoi, P. and Bannatham, P. (2 019)  stated “most fan fiction authors are also fans of the artist. 

They are with authors who make their readers think and ponder. Every story has a distinct purpose 

depending on the reader's preferences and the author's point of view, which transmits meaning in any 

direction. It's defined by the addition of stories, events, and characters to perfect the writer's desired point 

of view and share happiness with a group of like-minded people. Nowadays, there are a lot of novel 

authors who are more popular to write love stories about men and women until these kinds of the story 

become familiar to people in society. In this era, society has become more open. Boys Love (manga) 

novels are becoming more popular and well-accepted among readers. 

As Chaladthanyakij (2018) mentioned “The fact that anyone can be both a consumer and a 

creator contributes significantly to the popularity of various types of online fiction applications. Anyone 

can make their own content available to the public without the need for an editor, as opposed to 

publishing it in a book or magazine. What makes it fun are the direct comments from readers, which in 

turn drive the pass-through or 'share' from one person to another until the number of readers is a guarantee 

of fun, with the number of 'Viewers' that reflects high popularity, is reached. When the number of readers 

reaches the target set by the application, the user will be compensated. 

readAwrite is a novel reading application designed to work with readers' communication devices. 

Readers can get the app for free and use it on their phone or computer. The novels in readAwrite are 

divided into several genres for readers to choose from based on their interests. Each story's content is 

brief and is divided into chapters to encourage readers to continue reading to the next episode. Language 

is used in a variety of ways. There is a narrative style with brief dialogue, colloquial words that do not 

correspond to the standard Thai language, original slang, reconstructed slang from social media or the 

writer himself, or even the selection of foreign languages to include in the writing until it was accepted by 

current readers and writers. As a result, the researcher is curious about the use of language in readAwrite 

online chat novels. 

Objective of the study: 

To study the use of language in the "readAwrite" online chat novel application. 

 

Research methods:  

 This documentary research is carried out as followed: 

 1. Gather information about fan fiction from a story written based on the fantasies of fans who 

love fictional characters of the same sex in online chat novels under the category of Ship on readAwrite. 

Thus, from December 2021 to February 2022, 5 accounts totaling 5 stories were directly gathered from 

the community tag of firstproo or #เฟิร์สพรู, with the selection criteria that must be subjects that have been 

read more than 1 million times, including: 

 1.  (ใครชอบมัน: เจนน่าแฟนพ่ีเจล ) - (Who likes him: Jeena, Jel’s lover) with 5.1 million 

reading recorded on February 5, 2022. 

 2. (อนาคตของธันวา : happymuffin) – (Thanwa’s future:: happymuffin) with 2.94 million 

reading  recorded on January 27, 2022. 

 3. (พรีมอย่าเยอะ :  iamyourhurts) (Don’t overact, Preem::  iamyourhurts) with 3.11 million 

reading recorded on January 27, 2022 
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 4. (my best melody: jellyjay) with 4.29 million reading recorded on January 26, 2022 

 5. the 7 y itch; wwwdothggps with 1.95 million reading recorded on February 14, 2022.  

2. Examine documents and research on language use and language use in online media. 

3. Analyze language use in online media based on research guidelines on language use by 

Patcharapon Sanoi and Panitan Bannatham (2019), who studied "language usage in the Pridybliss's gay 

novel," and Kanyanat Chanajit (2017), who studied "Word Formation and Meaning of Slang on 

Facebook." It can be categorized into following categories: the use of profanity or swear word, English 

vocabulary and transliteration, compound words and writing style influenced by social media, such as 

changing the spelling, using emoticon symbols, letter spacing, retyping, abbreviation, representing the 

laughing sound in Thai by substituting with number 5 as well as the use of different slang form such as 

word compounding, word cutting, evasion, etc.  

4. Use descriptive statistics to summarize the study's findings. 

Definitions: 

 A chat novel is one that is made up on the spur of the moment. The plot and character 

relationships are primarily told through "chat messages," with the narrative acting as a supplement. The 

image can be linked from Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube. 

 “readAwrite" is an app for reading and writing online novels by writers and readers in a variety 

of genres, such as romance novels, ancient Chinese novels, Y novels, Yuri novels, manga novels, and 

others. 

Fanfiction is a type of literature published on the Internet, also known as online literature, in 

which a group of fans brings a real person, characters from novels, cartoons, or movies who are popular 

for rewriting, to life. Perhaps, a continuation of the original story, or redecorated according to their own 

imagination, and then made public. (Ruenruthai Sujjapun, 2016, p.13) 

Results:  

 The findings revealed that 10 language usage characteristics were found in the online chat novel 

readAwrite: 1) English vocabulary and transliteration, 2) employing profanity or swear words, 3) 

abbreviation, 4) phraseologism or phrase formation, 5) the use of royal terms, 6) formation of words, 7) 

words trimming, 8) ASCI symbols, 9) the use of emoticons; and 10) the use of slang. Details of each 

characteristic are described below.   

 1. The use of English vocabulary and transliteration. In 2012, according to Inta, P, “the use of 

English vocabulary and transliteration is explained to be quickly, concisely, and directly in conveying 

meaning. People who are reasonably knowledgeable use the most commonly used English words, and 

users believe that English words can convey better meanings. In English, some words have only one 

syllable. When speaking Thai, however, it may take longer to describe Thai words. This is one of the 

reasons why many Thai words have been replaced by English words. To keep up with current trends, the 

authors use transliteration. Some people use English words mixed with Thai words. The majority of them 

will select a language in which they can communicate with one another. The examples are as follows: 

Excerpt 1 Phat: โอเคไอเก้ทอิท (Ok! I get it.) 

    Phat: ok deal (I’m on.) 

    Friend: จ้า no สน no แคร์จ้า (I could care less.) 
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Friend: สนแค่ธันแคร์แค่ธันจ้า (I only am interested and care for you) 

(อนาคตของธันวา : happymuffin) – (Thanwa’s future: : happymuffin ) 

Excerpt 2 Best: เดี๋ยวกูแคนเซิลไอดีนก่อน (Let me cancel Deen first) 

Music: ไม่เป็นไร กไ็ปด้วยกันกไ็ด้หนิ (No problem, we can get together!) 

    D: สุด ไม่เคยเห็นมึงเป็นงี ้ (Surprised! I’ve never seen you like this before.) 

    Best: สเปเช่ียลปะ (Isn’t this special?) 

    (my best melody: jellyjay) 

Excerpt 3 Morphine : เค้ามีเร่ืองอยากปรึกษา (I’ve got think to discuss with.) 

    Morphine : กูแค่ไปรับฟัง ไม่มีอะไร (I do nothing.) 

    Dave : ให้มันจริง (You better get it!) 

    Dave : อย่าให้เห็นว่ากลับไปรีเทิร์น (Don’t tell me that you guys got back  

    together) 

  (ใครชอบมัน: เจนน่าแฟนพ่ีเจล) - (Who likes him: Jeena, Jel’s lover) 

From the above 3 excerpts, it is clearly seen that the use of English vocabulary and 

transliterations which are well-known and frequently used words is found. They include “ok deal = I’m 

on.” showing the agreement of two speakers, “โ อ เค  ไ อ เ ก้ ท อิ ท  ( ok I get it)  = Noted that. For the 

transliteration, the English words are written in Thai such as สเปเช่ียล  (special) = extraordinary, แคนเซิล 

(cancel) = call off, and รี เทิ ร์น  (return) = get back. Furthermore, English words are used in conjunction 

with Thai words. It is a Thai idiom that has been adopted and used in English for example, no สน no แคร์, 

means I could care less. 

2. The use of profanity is divided into 3 types: the use of taboo as ค วย เย็ดแม่ เห้ี ย, means hell, 

fuck, or shit. The use of swear words, it includes ไอ้โง่ = stupid, ไอ้ควาย = dumbass. Moreover, the use of 

impolite pronouns like มึง (you), and กู (I) as can be seen in the following conversation:   

Excerpt 4 Phapso6: จิ ภีม เพ่ือนมึงเป็นกระดอไรมากม้ัย (Ji! Pheem! what’s the hell with  

   your friend?) 

   P : ขอโทษแทนน้องด้วยครับ น้องยังเดก็ (Sorry! I will take this blame!) 

      (the 7 y itch : wwwdothggps) 

Excerpt 5 Saifa : ต่ืนเช้ามา มึงล้างเมมในสมองหรอไอควาย (Hey stupid! Have you lost 

your brain?) 
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Preem : ไอเหี้ยยยยย ไอฟ้า ไอสัส กูจะเอาตีนไปยีหน้ามึง (Holy shit, Saifa. suck 

this dick) 

   (พรีมอย่าเยอะ : iamyourhurts) (Don’t overact, Preem::  iamyourhurts) 

Excerpt 6  D: มึงโพเดียวกับพ่ีเค้าค่ะอย่าประสาท (You take part the same position, idiot) 

    Tai : ขัดกูตลอดอิฉิบหาย (What's with you, deep shit? Bother me?) 

Tai : ไอ้เหี้ยมึงๆๆๆ (Hey!!! Shit!) 

(ใครชอบมัน: เจนน่าแฟนพ่ีเจล) - (Who likes him: Jeena, Jel’s lover)  

From the above 3 excerpts, it is clearly seen that the use of profanity is found such as “กระดอ” a 

slang for "penis" as well as words with a negative connotation, words “สั ส ”  “ เห้ี ย”  “ค ว าย ” that shows 

aggressiveness, as well as the use of pronouns “มึ ง ”   “ กู ”  which shows the degree of intimacy and is 

possible for informal use. From the research titled “Swearwords in Men: Expressing Intimacy in 

Conversations among Peers” by Sangkaew (2014), the frequency of swearing words reveals that male 

speakers are particularly fond of cursing. In some cultures, men are expected to use curse words. So, if 

any member wishes to express their feelings, express themselves, or criticize other members, they can do 

so honestly without having to be as cautious with the words as you would if you were speaking to a 

stranger or speaking with someone in a position of authority such as your parents, teachers, educators, etc. 

Besides, a swear word “ฉิบหาย” or "woeful." is used and the degree of profanity in this word is determined 

by the communicator's mood at the time and the strength of the meaning. This is due to the fact that the 

term can be used in a variety of contexts, and can be used to communicate between close friends or to 

express anger.  

3. The use of abbreviations. As Narintre (2018) claimed, the use of abbreviations is using 

abbreviations in the novel because they are short and easy to understand or have been acquainted with. 

Because of the nature of the use of abbreviations in English, which are primarily found in the abbreviation 

of words using the letters in front of that word and the abbreviation of each word in Thai is known as 

ไปยาลน้อย (ฯ). In Thai, abbreviations are formed by combining the first letters of a word and pronouncing 

each consonant separately. Abbreviations are frequently used in online writings to shorten words. The 

abbreviations used do not conform to Thai standards; for example, “คหสต” means personal opinion, “สนน” 

means serves you right, “มปร” means okay, or “ขก” means lazy. 

Excerpt 7 Godfrank: ก ร รม ข อ งค น ติ ด เล่ น  (That’s the result of being addicted to 

playing.) 

   Phapso6 : สนน (Serves you right!)     

      (the 7 y itch : wwwdothggps) 

Excerpt 8 Love: ขอบใจมากท่ีช่วยน้องกู (Thank you for helping my brother.) 

   Best: มปร ไม่ช่วยกใ็จหมา (That’s so mean of me for not lending hands.) 
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      (my best melody: jellyjay) 

Excerpt 9 Phat: มึงก็รู้ว่าเค้าชมกูตลอด ให้ก าลังใจกูมาเป็นปี (You know that he always 

compliments me, yet supporting me for a year.) 

Phat: ตั้งแต่เปิดชาแนลใหม่  ๆ กูมีแรงท าเพลงต่อก็ เพราะเค้า  (Since the very 

beginning of the  channel, they inspire me to keep up with the music.) 

ธัน: ขอบใจท่ีต่อบทให้นะ (Thank you for furthering the script.) 

   ธัน: ขกพิมพ์พอดี (I’ve come to the laziest part.) 

(อนาคตของธันวา : happymuffin) – (Thanwa’s future:: happymuffin ) 

There is an abbreviation characteristic in examples 7, 8, and 9. This is common in online chat 

novels, where “ส น น ” stands for “serves you right”, “มป ร”  stands for “it's okay”, and “ข ก” stands for 

“lazy”. Readers may also need to consider the context at that time in order to decipher the abbreviation's 

meaning. 

4. Phraseologism or phrase construction is a process of developing a phrase based on the use of a 

portion of the lyrics, such as the line “ท่อนเพลงเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวง”. It could come from the 

words of the characters in the movies or from the addition of a suffix, resulting in a particle of words like 

“เว่อวงัอลงัการ”. Chanajit, K.  (2017). 

Excerpt 10 Phapso 6 :  ไ ม่ ด อ ง ต ร งไ ห น  เอ าป าก ก าม าว ง  (Where doesn’t it being 

compiling? DO bring a pen to the band, please.) 

   Phapso6: เอ้า หมึกหมด (Ouch! The ink has run dried.) 

     (the 7 y itch: wwwdothggps)  

Excerpt 11 Music: สนุกสุด ๆ เลย เรียนกับครูพ่ีเบส อยากจะยกให้เลยสิบนิ้วโป้ง (It was fun 

having class with P’Best. I will give 10 Great job thumbs up ) 

   Best : 555555555555 จริงใจ๊จริงใจ (White Sincere) 

     (my best melody: jellyjay) 

A phrase formation style can be seen in examples 10 and 11 caused by the phrase "How do you 

like me?" Bring a pen to the band," a line from the popular song "Bell Warisara's Pen" at the time which 

is taken from the film " Bad Genius: The Series " 

5 .  The use of royal and archaic terminology isn’t frequently seen in online chat novels. In this 

case, the author may choose to use a royal word, such as เสวย or  เสด็จ  to amuse the characters, as in the 

following dialogue: 

Excerpt 12 Kung : เสด็จกันหรือยังเพคะ พระคุณเจ้า กระผมรอท่านมาเป็นเพลาสามช่ัวยามแล้ว 

(Haven’t you guys taken off? I have been patiently waiting for almost 3 

hours.) 
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   Sam: ก าลังย่างก้าวเข้ามอเพคะ (We’re about to land at the campus.) 

   Miimond: อยู่โรงเสวยพระกายาหารเพคะ (We’re at the campus canteen.) 

  (พรีมอย่าเยอะ :  iamyourhurts) (Don’t overact, Preem::  iamyourhurts) 

The use of royal words is typical in Example 12. The word “เสด็จ” is a verb that means "to go." 

For “ เส วยพ ระกายาห าร” , it means having dinner. When combined with the word “โรง”, it appears “โรง
อาหาร” to refer to the dining room. And, the word “เพคะ” is a polite particle used instead of the word “คะ” 

for women. Nighttime in ancient Thailand, as seen in the dubbing of the Chinese film “ชัว่ยาม”. According 

to the Republic of China flag, one day is divided into 1 2  hours in China. While a single watchman in 

Thailand lasts about 3  hours, the use of royal and ancient words in fiction Chat online entertains the 

characters' conversations. 

6. The formation of new words. Chanajit (2017: 83) has described the modification of word 

change in word form or change in spelling. It is the formation of new words in a language by changing 

parts of existing words to create a new word form. There are several types of consonant, vowel, and tone 

changes. This can be found in three different types of online chat novels: 1) a change in the final 

consonant spelling, such as งอล เยก้แม่ (เย็ดแม่ /jétmɛ̂:/),  2) a vowel change, such as หรอ and หรา, and 3) a 

tone change, such as จร้ิง จ๊าด, etc. The examples are as follows:  

Excerpt 13 Morphine: เป็นหมาของกู (Be my dog!) = Be my slave! 

P: เออ ๆ พ่ีให้ผมเป็นไรผมกเ็ป็นได้หมดนั่นแหละ เพราะผมรักพ่ี ผมสัทธาในตัวพ่ี
เสมอ (Well, you can do whatever you want, I can do it because I love you, 

and I have always believed in you.) 

    (ใครชอบมัน: เจนน่าแฟนพ่ีเจล) - (Who likes him: Jeena, Jel’s lover)  

Excerpt 14 Mew: ควยท้ังหมด (All is fucked!) 

Future: พ่ีมิวโหดจ๊าดดด (You’re so mean) 

(อนาคตของธันวา : happymuffin) – (Thanwa’s future:: happymuffin ) 

 Excerpt 15 D: กู เป็นแซดกับชีวะ เนื้อหาเยอะสัด ๆ  (I’m so sad with Biology = I am so 

tired     with Biology’s content.) 

   Best: จริง แล้วอ .ดันไม่บอกว่าเน้นตรงไหน  (Same here! And, the lecture 

neither     tells nor clarifies!) 

   D: ส่ิงท่ีเน้นคือท้ังชีท เย้กแม่ (What should be covered is..ALL. WTF!) 

Best: 55555555555555 

     (my best melody: jellyjay) 
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There is a change in word form in examples 13, 14, and 15. The word “สัทธา” was adapted from 

the word "faith" by changing the spelling of the initial consonants of the first syllable. เยก้แม่”," which is a 

change in the spelling of the consonant (ด)D to the consonant (ก) K in order to lessen the severity of the 

inappropriate wording. There is a change in both the first and last consonant, and the writing style is not 

in accordance with Thai. This is a feature of the popular online language that differs from the standard 

language format. According to Chomchoei (2013), linguists are unconcerned about the influence of the 

Thai Net language but regard it as a linguistic phenomenon. It is a type of linguistic creation. It is a 

language created specifically for the new generation, which created the Thai language net for 

communication only in the online world. The tone of the word “จ๊าด” has been altered which was adapted 

from the word “จัด” and toned “จ๊าด” (จัด) is an adjective that means very, very brutal because it is read 

with a long sound.  

7. Trimming is the process of removing a portion of a word to make it have fewer syllables. Any 

part of a word can be removed. These words are frequently used in informal languages or removing words 

from specific names, such as “ก็อป”, or removing words from full English of “ก๊อปป้ี (copy)”. The nature of 

language use by cutting words can also be found in many online chat novels because it is a type of 

conversation that seeks to be simple and natural in its communication. 

Excerpt 16 Phat: หมูทะม้ัย (What if we go for a Thai style hotpot?) 

   Phat: ค า่คืนนี ้(Tonight?) 

   ธัน: ยังมีดวงดาวเจิดจ้า (As you wish!) 

(อนาคตของธันวา : happymuffin) – (Thanwa’s future:: happymuffin ) 

Excerpt 17  Miimond: อยู่ไหนกัน (Where the da hell are you guys?) 

    Miimond: เคว้งสัส (I am all alone.) 

    Miimond: เรียนเซคเช้า (Having a morning sec.) 

    พรีม: ก าลังไปกับฟ้า (On the way with Fha) 

(พรีมอย่าเยอะ :  iamyourhurts) (Don’t overact, Preem::  iamyourhurts) 

Excerpt 18 Tiew: แล้วทักมาไม  (Why message?) 

    Tiew: นี่มึงมาถึงถิ่นกูเลยหรอ (You have driven all the way here!) 

    Godfrank: เคยชอบใครท้ัง ๆ ท่ียังไม่ลืมแฟนเก่าม้ัย (Have you ever liked  

someone even though you still miss your ex?) 

      (the 7 y itch : wwwdothggps)  
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There is a clipping feature in examples 16, 17, and 18. Most authors bring the spoken language 

used in everyday communication by cutting the words short and concise, which the word “หมูทะ” stands 

for pork pan, The word “เซ ค ” stands for section (section means a subsection, in this conversation, it 

means a small group of a course that is divided into several small groups), and is a term used in the 

university about the subject. By shortening the word, “ไ ม ” stands for why and is used to make 

communication easier. 

8. The use of ASCII characters. According to Panyametheekul (2003), the use of ASCII 

characters is a picture made up of letters, such as signs and letters to use such symbols in the novel to 

convey the speaker's mood. There is also a lot of online chat. It occasionally appears in conjunction with 

chat messages. Consider the following exchange: 

Excerpt 19 Phat: ท าไมไม่ขอคอนแทคส่ วนตัวไปเลยวะ  (Why don’t you directly and 

bravely ask for personal contact?) 

    Phat: ให้มันจบ ๆ (Bring it on!) 

    Than: กูไม่กล้า (I don’t have the courage to do so.) 

    Than: T__T 

(อนาคตของธันวา : happymuffin) – (Thanwa’s future: : happymuffin ) 

Excerpt 20 Phapso6: ท าไมไม่มาเป็นเมียกูซะเลยล่ะ (Why don’t we just get married, then) 

    Phapso6: ขนาดนีแ้ล้ว (Absolutely!) 

    Godfrank: ตาบ้า >_< (How comes! that sweetest word!) 

      (the 7 y itch: wwwdothggps)   

There is a feature in examples 19 and 20 that uses ASCII symbols to convey the emotions of the 

characters at the time. T__T symbols represent a sad mood, resembling a picture of crying tears which 

employs the ASCII symbol from English signs and letters, where T T stands for tears and _ stands for the 

mouth symbol. For example, in position 20, the  >_< symbol was discovered, which means embarrassed, 

with a >_< symbol representing a smiling face with closed eyes. The  _ also represents the mouth symbol. 

The majority of the novels mentioned in online chats contain symbols that represent feelings of sadness or 

regret as well as symbols that convey feelings of shyness, excitement, and happiness because online 

writing contexts cover a wide range of topics. The use of ASCII symbols is another method of clearly 

conveying meaning without the use of narrative or dialogue.  

9. To Ploykhao ( 2008), an emoticon is perceived to be images or pictures used to represent 

something or express the messenger's emotion. It is as clearly seen in the following conversation: 

Excerpt 21 Plernjai: พ่ีพรีมสัญญาก่อนว่าจะไม่ดุน้องเพลิน  (P'Prem! You promised me 

ahead of time that you would not offend Nong Plearn.) .                            

            Plernjai:  
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P: สัญญาครับ (I do.) 

  (พรีมอย่าเยอะ :  iamyourhurts) (Don’t overact, Preem: :  iamyourhurts) 

Excerpt  22 Chin: หมกมุ่น เร่ืองธันอยู่ ก็สารภาพมา  (You're really obsessed with Than, 

aren't you?) 

Future: สารภาพเหี้ยไร สาระแน (Hey! don't butt in!) 

Chin :  

(อนาคตของธันวา : happymuffin) – (Thanwa’s future: : happymuffin ) 

  Excerpt  23 Miimond: ฝันท่ีไม่กล้าฝัน (a dream that is afraid to dream) 

    Miimon : แต่ฉันกแ็อบฝัน (Yes! I secretly am.) 

Miimon : เพ่ือนกูจะเป็นฝ่ังเป็นฝาแล้ว (My friend is getting married.) 

Miimon :  

สายฟ้า: ยังไอสัส (Way far from that, idiot!) 

   (พรีมอย่าเยอะ :  iamyourhurts) (Don’t overact, Preem::  iamyourhurts) 

In the excerpts 21, 22, and 23, there is a feature that allows readers to perceive emotions through 

the following emotions. A     symbol is used for begging and is repeatedly used up to three times in a 

conversation to emphasize to the reader that the characters in the conversation are very fond of the 

interlocutor. The emoticon     in excerpt 22 with eyes looking up indicates boredom and annoyance. It 

corresponds to the slang term for “มองบน." It is mostly used to amuse close friends and family.   

Furthermore,      this paper firecracker pictogram is used in celebrations to congratulate on 

various occasions, and it appears that online chat novels make extensive use of this type of language 

because it reduces the use of words while conveying meaning through symbols. Some symbols can also 

help to soften communication by softening harsh words or messages. For example, following a message 

that reprimands a specific person with a symbol rather than a pleading or sad face. This reduces their 

anger, conflict, and dissatisfaction while also improving their understanding of one another. 

10. Slang, from A Study of the Word Formation and meaning of slang found in the Matichon 

Dictionary of The Thai Language, Sirisaiyat (2008) has defined the term slang as a colloquial term for 

spoken language or informal speech. It's a new word with an unusual, distinct flavor, and can evoke an 

emotion or conjure up an image. Slang is a term used to describe a group of people who share certain 

characteristics of people who share similar interests without outsiders grasping the meaning of the term. 

As Ketthet (1994), slang is a widely spoken language in certain groups and is typically popular for a short 

period of time. If some become more widely used, may eventually be accepted as a standard language. It 

has to be said in some cases for flavor. As a result, attempting to create a strange language doesn't last 

long because it's a word that appears briefly and then vanishes. The example can be seen below: 
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Excerpt 24 

Chin: เค้าแค่เรียนเก่ง ไม่ได้ท าไรผิดเลย {He is just being a genius. Just that!} 

  J: จริง (Absolutely!) 

J: อย่าบ้ง (Don’t be that old-fashioned) 

  Marc: เดี๋ยวผมแหกลงทวิตนะครับ (Better shut up before your actions got revealed on 

   the Twitter) 

  Marc: ทัวร์ลงแน่ (You will be mocked!) 

(อนาคตของธันวา : happymuffin) - (Thanwa’s future: : happymuffin ) 

Excerpt 25 

Morphine: ไว้พ่ีเล่าให้ฟัง (I will explain later.) 

 D : ค่อย ๆ คุยนะพ่ี (Be mindful!) 

  D : มันท าไรให้โกรธกอ็ย่าถอืสามันเลยนะ (Don’t hold a grudge on him) 

D : อารมณ์เดกเร้กกกก ((Acting Like a Baby)) 

   (ใครชอบมัน: เจนน่าแฟนพ่ีเจล) - (Who likes him: Jeena, Jel’s lover) 

From the above 24 and 25 excerpts, the use of  “ บ้ ง ”   refers to dowdy, as unkempt, or 

unfashionable.  It is used as an adverb to blame an action or in a negative context, such as how did you 

make a mistake today, “บ้งมาก”, or this play is บ้งมาก . Another word is “แหก”. In this context, the word 

“แ ห ก ” means "to set aside, to distinguish. “แห ก ”  is an insult directed at a specific person in a private 

matter used to destroy one’s fame. The majority of them will be publicized on social media platforms 

such as Facebook and Twitter. For the word “ทวัร์ลง, it is a slang that consists of “ทวัร์”- a derived English 

word from “tourist”, means the tourists. When “ทัวร์” is combined with “ลง” it refers to the large crowd, 

gathered to mock. It is mostly used to describe people who hold opposing opinions. As a result, they have 

been heavily attacked. For the excerpt 25, the slang is used by changing the spelling such as “เดกเร้กกกก” 

adapted from “ เด็ ก เล็ ก” , means a younger age man. In this context, it is used to call childish adults both 

Emotional and behavioral Immaturity. This may also include cute and adorable faces. It is also used to 

refer to an artist who exhibits the characteristics of a fan group.  

Implications 

 In the study of language use in online chat novels readAwrite, the researcher discovered 10 types 

of language uses, including English vocabulary and transliteration, the abbreviation for profanity, 

Phraseologism or phraseologism formation, the use of Royal language, Changes in word forms, word 

wrapping, the use of ASCII symbols, and emoticons are all examples. The use of English vocabulary and 
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transliteration in online chat novels is an intriguing and common feature of language use. This is due to 

the use of borrowed English words that are popular and widely used in online media. Although Thai 

words can be used to replace some words, they are not widely used. As a result, transliteration is used in 

its place. It is also common to use profanity because it is used to make reading more enjoyable in both 

real life and social situations. Readers may be enticed to continue reading if they find something amusing. 

The use of ASCII characters or symbols to express the emotions of the characters in the dialogue is 

common because it is a form of expressing emotion in online communication. It helps to convey the 

meaning clearly without having to write a narrative. This corresponds to the findings of Usage Language 

in Pridybliss’s Novel Guy research of Sanoi and Bannatham (2019) that Pridybliss' gay novels revealed 

ten language use characteristics, the most notable of which was the use of profanity or offensive language. 

People are referred to using gay terminology, compound words, and pronouns. Onomatopoeia 

metaphorical Thai proverbs are used in this context incorporating English Sentences and vocabulary 

Dialects, as well as Poetry, into the story.     

It also accords with Chanajit’s ( 2017) research on Word Formation and Meaning of Slang on 

Facebook where its Facebook page has revealed the process of creating slang from compound words. It is 

divided into two processes: structural slang (word repetition, word stacking, word compounding, word 

combination, word cutting, borrowing, and abbreviation) and colloquial slang (word cutting, borrowing, 

and abbreviation) as well as the use of deception. The use of comparative meaning is accomplished 

through the use of words/comparisons inventing phrases and nicknaming. The process of generating slang 

from other effects can be divided into five steps: spelling, gestures, onomatopoeia including symbols and 

numbers, as well as using emoticons. The reader base of online literature is sizable. With the availability 

to utilize more modern technology for time-saving and budget-saving, it is portable to meet the needs of 

readers. For readers, online chat novels are a fun option. It has a unique and intriguing linguistic style. In 

contrast, formal language and euphemisms are used in traditional literary styles. It is presented 

descriptively and straightforwardly emphasizing the correctness of the typography and arranging the 

language appropriately. The language used in online chat novels is not intended to describe the signs or 

emotions of the characters. There are no narrative scenes; instead, everything is communicated via short, 

interactive characters which reflects the image of people's real communication in the social media 

era. The use of spoken language, or oral language, does not emphasize the standard language's 

correctness. It is a distinguishing feature of online chat novels. The digital era's society is constantly 

changing, resulting in language changes and diversity to match people's way of life and communication 

styles. 

Recommendations 

 1. It is possible to gain a better understanding of concepts or tactics used in literature 

presentations. 

 2. It can be used as a jumping-off point for further research into language characteristics found in 

other types of online fiction reading apps. 
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