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                              การประชุมวชิาการระดับชาต ิ2559  
                                       หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิลั” คร้ังที่ 2 
                              17 พฤศจกิายน 2559 ณ อาคาร 40 ปีศรีปทุม 

 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตบางเขน 
 

                         
คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม ในฐานะเจา้ภาพหลกั ไดร่้วมมือกบั 6 สถาบนัอุดมศึกษาชั้นน า 

อนัไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยันเรศวร  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลยับูรพา  ในการจดัการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ 2559 หวัขอ้ “สงัคม ความรู้ และดิจิทลั” คร้ังท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย ์นักวิจยั 
นกัวิชาการ และนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาไดมี้พ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนและเผยแพร่องคค์วามรู้ในดา้น การ
จดัการความรู้วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และดิจิทลัคอนเทนต ์  

ขอขอบคุณคณะกรรมการจดังานทุกท่านท่ีใหค้วามส าคญัและความร่วมมือในการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัผา่นการประชุมวิชาการในคร้ังน้ี โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจยัและบทความวิชาการ
จากการประชุมวิชาการฯ จะสามารถน าไปพฒันาต่อยอดสู่ความร่วมมือทางวิชาการกบักลุ่มสถาบนัการศึกษา
และองคก์รต่างๆ  ในระดบันานาชาติต่อไป 
 

 

                                                                                            ดร. กมล จริาพงษ์ 
คณบดีคณะดิจทิลัมเีดีย มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

 

 

                                    
 
                                                



 
 
 
 

      
 
 
      ดร. กษิตธิร ภูภราดยั 
      วทิยากรบรรยายพเิศษในหัวข้อ 

 การขับเคลือ่นประเทศไทยสู่เศรษฐกจิและสังคมดิจทิลั 

                 
         

ปัจจุบัน ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส 
หน่วยงาน ฝ่ายวิจยันโยบาย ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
ช่วยปฏิบติัราชการดา้นเศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558) 
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         ความเช่ียวชาญ 
 - เศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั 

- การจดัท าและขบัเคล่ือนนโยบายและแผนเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ระดบัประเทศ  

 - การศึกษาวจิยันโยบายและจดัท าดชันีตวัช้ีวดัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารในภาพรวม 

- การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจดัท าขอ้มลูมลูค่าตลาด สถานภาพอุตสาหกรรม การใชง้าน 
บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

- ประเด็นเจรจาการคา้ระหว่างประเทศในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
             ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับงานวิจยัเชิงนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

ตวัอย่างการปฏบิัตงิานและผลงาน 

  หวัหนา้โครงการการจดัหาแนวทางรองรับการเปล่ียนผา่นระบบการรับส่ง
วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์จากระบบแอนะลอ็กไปสู่ดิจิทลั (ผูว้่าจา้ง: 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 

 หวัหนา้โครงการศกึษาการส่งเสริมใหบ้ริการ Cloud Computing ส าหรับประเทศ
ไทย (ผูว้่าจา้ง: กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 

 หวัหนา้โครงการศกึษาและจดัท าแนวทางการพฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการเรียนรู้ของเดก็และเยาวชนดอ้ยโอกาส (ผูว้่าจา้ง: 
ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน) 

 ผูจ้ดัการและเลขานุการคณะท างาน โครงการจดัท ากรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ผูว้่าจา้ง: 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 

 หวัหนา้โครงการศกึษาเพื่อก  าหนดยทุธศาสตร์การเปิดเสรีการคา้บริการโสตทศัน์
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง (ผูว้่าจา้ง: กระทรวงพาณิชย)์ 

 ผูจ้ดัการและเลขานุการคณะท างาน โครงการจดัท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552-2556 (ผูว้่าจา้ง: กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร) 

 หวัหนา้โครงการศกึษาวิจยั “โครงการศกึษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของไทย”  (ผูว้่าจา้ง: กระทรวงพาณิชย)์ 
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 หวัหนา้โครงการศกึษาวิจยั “โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยดา้น
เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการส่ือสาร” ระยะท่ี 1 (2545) และ ระยะท่ี 3 (2553) (ผูว้่าจา้ง: 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 

 ท่ีปรึกษาโครงการการส ารวจชอ้มลูอินเทอร์เน็ตและมลูค่าตลาดส่ือสารของประเทศ
ไทยประจ าปี 2555 และคาดการณ์ปี 2556 (ผูว้่าจา้ง: ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 ท่ีปรึกษาโครงการส ารวจมลูค่าตลาด ICT ประจ าปี 2548-2549 (ผูว้่าจา้ง: ส านกังาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ) 

 นกัวจิยัโครงการ Promoting ICT for human Development in Asia ซ่ึงเป็น
โครงการวิจยัระดบัภูมิภาค ภายใตก้ารบริหารจดัการและเงินทุนของ Asia-Pacific 
Development Information Programme (APDIP)/United Nations Development 
Programme (UNDP)  

 

โครงการวจิยัอืน่ๆ  

 ทีมงานเลขานุการโครงการนโยบายบรอดแบนดแ์ห่งชาติ 
 หวัหนา้โครงการศกึษาแนวโนม้ของการใช ้SSME (Services Science, Management 

and Engineering) เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมบริการ 
 หวัหนา้โครงการส ารวจมลูค่าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ปี 2549  
 หวัหนา้โครงการศกึษา “กรอบแนวคิดในการวดัผลกระทบของอุตสาหกรรม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารต่อระบบเศรษฐกิจ” 
 ผูป้ระสานงานหลกัและนกัวิจยัร่วม โครงการศึกษาวจิยั “แนวทางการพฒันาความรู้

และทกัษะดา้น ICT ของขา้ราชการ” 
 ผูป้ระสานงานหลกั โครงการศึกษาผลกระทบจากการจดัตั้งศนูยบ์ริการสารสนเทศ

ชุมชนน าร่อง (Telecenter) เมษายน-กนัยายน 2546 
 ผูป้ระสานงานหลกัและเลขานุการคณะท างานเพื่อดูแลก ากบั “โครงการศกึษาการ

ประเมินผลกระทบของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)  
 ผูป้ระสานงานหลกัโครงการจดัท า แผนปฏิบติัฉบบับูรณาการ พ.ศ. 2546-2547 และ

ระบบบูรณาการและติดตามความกา้วหนา้โครงการ ICT ซ่ึงเป็นการด าเนินงานตาม
มติคณะรัฐมนตรี ในการผลกัดนันโยบาย/แผนงาน ICT ของประเทศไปสู่การปฏิบติั 
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 นกัวจิยัและผูช่้วยเลขานุการคณะท างานเพื่อจดัท า “แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 (2544-2545) 

 นกัวจิยัและผูป้ระสานงานหลกัโครงการจดัท า “กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010)  

 ผูป้ระสานงานหลกัโครงการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินผลนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT 2000  
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รายช่ือที่ปรึกษาและคณะกรรมการการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิลั” คร้ังที่ 2 

วนัที่พฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจกิายน 2559 ณ ห้อง Auditorium 2  
ช้ัน 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

------------------------------- 
 

คณะที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย ์ดร. ณรงค ์อยูถ่นอม   มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิติพงษ ์ยอดมงคล  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่     
 

คณะกรรมการอ านวยการ   

1. ดร.กมล จิราพงษ ์  ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2. ดร.อติเทพ แจด้นาลาว  รองประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์ กรรมการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ศรินทร์ทิพย ์แทนธาน กรรมการ มหาวิทยาลยันเรศวร 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณพศษิฎ ์จกัรพิทกัษ ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
6. ดร.ภารดร สุรียพ์งษ ์  กรรมการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัญา จึงวิมุติพนัธ ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลกัษณ์กมล จ่างกมล กรรมการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

   วิทยาเขตปัตตานี 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้ กรรมการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์                                                                                                                
13. รองศาสตราจารยเ์ทพศกัด์ิ ทองนพคุณ กรรมการ มหาวิทยาลยับูรพา 
 
 
คณะกรรมการฝ่ายพจิารณา คดัสรรคุณภาพผลงานวชิาการ (Peer-Reviewer)  
1. ดร.กมล จิราพงษ ์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2. ดร.อติเทพ แจด้นาลาว  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ณัฐวฒิุ อศัวโกวิทวงศ ์                 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยก์นกวรรณ อุสนัโน                             มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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5. ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติวฒัน์ นงนุช มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
7. ดร.สุรชยั ทองแกว้                    มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วรรณี งามขจรกุลกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
10. ดร.ธนชาติ จนัทร์เวโรจน ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา กอเจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
15. ดร.วราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเวศ จิระวิชิตชยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
19. ดร.สุขสวสัดี ณัฏฐวุฒิสิทธ์ิ    มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
20. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์พล พรหมมาพนัธุ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรวิชญ ์จนัทร์ฉาย                            มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
22. ดร.ภารดร สุรียพ์งษ ์                                                             มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
23. ดร.ธีราพร แซ่แห่ว                                                                                   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
24. ดร.ธีรพจน์ จนัทรศุภแสง                                                      มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
25. ดร.นพพล ชูศรี                                                                                        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                                                                     
26. ดร.ชาติชาย ดวงสะอาด                                                        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                                                       
27. ดร.พร้อมพงศ ์สุกณัศีล                                                         มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                                                           
28. ดร.สิริกร สนัติโรจนกุล                                                        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                                                         
29. ดร.อรวิทย ์ถ่ินนุกลู                                                                                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                                                                  
30. ดร.จิรพฒัน์ วาณิชวฒันะโกศล                                            มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                                              
31. ดร.ภทัรพร คูวฒุยากร                                                          มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่          
32. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล มุณีสว่าง มหาวิทยาลยันเรศวร 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนมขวญั ริยะมงคล มหาวิทยาลยันเรศวร 
34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัรพนัธ ์วงศก์งัแห มหาวิทยาลยันเรศวร 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพิศุทธ์ิ วรจิรันตน ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิทย ์กิระวิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 
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37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงศพ์นัธ ์กิจสนาโยธิน มหาวิทยาลยันเรศวร 
39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ แยม้เม่น มหาวิทยาลยันเรศวร 
40. ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล                                                   มหาวิทยาลยันเรศวร 
41. ดร.ต๊ิก แสนบุญ  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
42. ดร.ประสิทธ์ิ เพียงบุตร  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
43. ดร.พชัริดา ปรีเปรม  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
44. ดร.บุญชู บุญลิขิตศริิ มหาวิทยาลยับูรพา 
45. รองศาสตราจารยปิ์ติวรรธน์ สมไทย มหาวิทยาลยับูรพา 
46. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์กัรกริศน์ บวัแกว้ มหาวิทยาลยับูรพา 
47. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลยับูรพา 
48. รองศาสตราจารย ์ดร.กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ                                      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
49. รองศาสตราจารย ์ดร.อุษา บ้ิกก้ินส์                                               สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
50. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้                                  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติสนัต ์เกิดวิบูลยเ์วช                                สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์             
52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลกัษณ์กมล จ่างกมล                                       มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                                                                                                       วิทยาเขตปัตตานี 
53. ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ทธิกร เทพสุวรรณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
54. ดร.ก  าธร เกิดทิพย ์                                               มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
55. ดร.มฮูสัซลั บิลแสละ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี                                                                                                               
56. ดร.ศริยา บิลแสละ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี     
57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศศิริ บวรกิตติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
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คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 
1. ดร.อติเทพ แจด้นาลาว  ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2. อาจารยเ์กรียงไกร กงกะนนัทน ์ รองประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
3. อาจารยณ์ัฐกมล ถุงสุวรรณ กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
4. อาจารยว์รากร ใชเ้ทียมวงศ ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
5. อาจารยภ์านุวฒัน์ สิทธิโชค กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
6. อาจารยอุ์ษาวดี ศรีทอง  กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ จดัพมิพ์เอกสาร และรายงานการประชุม (Proceeding) 
1. อาจารยอ์าคม จงไพศาล       ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2. อาจารยสุ์นทรี เฉลียวพงษ ์ รองประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
3. อาจารยณ์ัฐพล พิชยัรัตน ์กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 
คณะกรรมการจดัท า Website การประชุมวชิาการ 
1. อาจารยส์รวุฒิ ชยัดรุณ  ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2. คุณศุภชีพ แหยมเจริญ  กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
1. อาจารยว์ิชยั โยธาวงศ ์               ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2. อาจารยช์นินทร์ ฉายรัศมี รองประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
3. อาจารยภ์านุวฒัน์ สิทธิโชค กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

4. คุณศุภชีพ แหยมเจริญ กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

คณะกรรมการฝ่ายพธิกีารและงานต้อนรับ 
1. อาจารยน์ภนต ์คุณะนิติสาร ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2. อาจารยป์รารถนา เจริญสุขพานิช กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
3. อาจารยก์ญัยาวีร์ เพชรสุข กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแสง เสียง และโสตทศันูปกรณ์ 
1. อาจารยอ์าจารยช์นินทร ฉายรัศมี ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2. อาจารยอ์าคม จงไพศาล                                              รองประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
3. อาจารยว์ิชยั โยธาวงศ ์  กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
4. คุณศุภชีพ แหยมเจริญ   กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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คณะกรรมการฝ่ายส่วนงานลงทะเบยีนและการเงิน 
1. คุณธิติรัตน์ เจียมบุญศรี   มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
เลขานุการ 
1. อาจารยอุ์ษาวดี ศรีทอง   มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

คณะกรรมการฝ่ายวภิาคผลงานวชิาการ 
ประจ ากลุ่ม A – การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2. ดร.วราภรณ์ ไทยมา กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
ประจ ากลุ่ม B – ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวศิวกรรมซอฟต์แวร์   
(Information Technology and Software Engineering) 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา กอเจริญ ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

3. ดร.สุรชยั ทองแกว้ กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 

ประจ ากลุ่ม C – ดิจทิัลคอนเทนต์ (Digital Content) 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกยั ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณี งามขจรกุลกิจ กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยก์นกวรรณ อุสนัโน กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ประจ ากลุ่ม D – ดิจทิัลคอนเทนต์ (Digital Content) 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวุฒิ อศัวโกวิทวงศ ์ ประธาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2. ดร.บุญชู บุญลิขิตศริิ กรรมการ มหาวิทยาลยับูรพา 

3. ดร.ก  าธร เกิดทิพย ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดับชาต ิ2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิัล” คร้ังที่ 2 
(2nd National Conference on Knowledge and Digital Society)  

วนัพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Auditorium 2 ช้ัน 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม 
โดยคณะดิจทิลัมเีดีย มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ห้อง 1201 
กลุ่ม A – การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
ประธานกรรมการ :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช 

ล าดบั รหัสบทความ ช่ือบทความ ช่ือผู้น าเสนอ หน้า 

1 KM01 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าสกู๊ปข่าว โดย
ใชแ้บบจ าลอง SECI Model ส าหรับผูป้ระกาศข่าว
หนา้ใหม่ ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

กุลธิดา พงษแ์จ่ม 23 

2 KM02 การจดัการความรู้เพื่ออนุรักษแ์ละรักษาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินการหล่อพระ แบบลา้นนาโบราณ 

ยิง่ศกัด์ิ วิชกมลเศรษฐ ์ 35 

3 KM03 Pharmacy Technicians Mentoring Model to 
Reduce Pre-Dispensing Error and Promote 
Competence in Out-Patient Pharmacy Department 

เกลียวกมล บุญยนื 45 

4 KM04 การจดัการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาแบบอริยสจั 4 
เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 

วิดารัตน์ กนัทาวงศ ์ 58 

5 KM05 การใชก้ารเรียนแบบปัญหาเป็นฐานในวิชาสงัคม
ศึกษาเพื่อด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุล์วัะ
ของนกัเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 

รชานนท ์ชยัค  าหลา้ 69 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดับชาต ิ2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิัล” คร้ังที่ 2 
 (2nd National Conference on Knowledge and Digital Society)  

วนัพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Auditorium 2 ช้ัน 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม 
โดยคณะดิจทิลัมเีดีย มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ห้อง 1201 
กลุ่ม A – การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
ประธานกรรมการ :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช 

ล าดบั รหัสบทความ ช่ือบทความ ช่ือผู้น าเสนอ หน้า 

6 KM06 ศึกษาแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรีระดบั มธัยมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือสร้างกลยทุธ์
ส่งเสริมการตลาดบริการ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ ล้ิมรุ่งยนืยง 82 

7 KM07 การจดัการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาท่ีส่งเสริมทกัษะชีวิต
ในสงัคมหลงัสมยัใหม่ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยม
สาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 

ภูพิงค ์สิงห์ทอง 109 

8 KM08 การพฒันาระบบฐานความรู้ดา้นนโยบายและแผน
พลงังานเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ
ของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

พร้อมภคั บึงบวั 124 

9 KM10 การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
ประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 
จงัหวดัเชียงราย 

วรพงศ ์บายนัต ์ 134 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดับชาต ิ2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิัล” คร้ังที่ 2 
 (2nd National Conference on Knowledge and Digital Society)  

วนัพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Auditorium 2 ช้ัน 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม 
โดยคณะดิจทิลัมเีดีย มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ห้อง 1202 (IT&SE) 
กลุ่ม B – ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิศวกรรมซอฟตแ์วร์  (Information Technology and Software 
Engineering) 
ประธานกรรมการ :  รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ 

ล าดบั รหัสบทความ ช่ือบทความ ช่ือผู้น าเสนอ หน้า 

1 IT01 ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์พ้ืนท่ีปลกูขา้วโพด
และการผลิตถ่านอดัแท่งโดยใชข้องเหลือท้ิง 

วีรศกัด์ิ ฟองเงิน 147 

2 IT02 การพฒันาคู่มือระบบภาวะโภชนาการดา้นร่างกาย 
และชุดเฝ้าระวงัส่งเสริมพฒันการเด็กปฐมวยั ของ
เครือข่าย ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล  าปาง 

สมศกัด์ิ ศรีสวการย ์ 160 

3 IT03 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เมืองลา้นนาต าบลนา
แกว้:โดยการประยกุตใ์ช ้Google Map API 

โอฬาร เช่ียวชาญ 175 

4 IT04 การพฒันาระบบโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศนูย์
พฒันาเด็กเลก็ 

ปรีชา โพธ์ิแพง 189 

5 IT05 สมรรถนะของบุคลากรเทคโนโลยดิีจิทลักบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

พิภชั ดวงค าสวสัด์ิ 204 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดับชาต ิ2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิัล” คร้ังที่ 2 
 (2nd National Conference on Knowledge and Digital Society)  

วนัพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Auditorium 2 ช้ัน 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม 
โดยคณะดิจทิลัมเีดีย มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ห้อง 1202 (IT&SE) 
กลุ่ม B – ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิศวกรรมซอฟตแ์วร์  (Information Technology and Software 
Engineering) 
ประธานกรรมการ :  รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ 

ล าดบั รหัสบทความ ช่ือบทความ ช่ือผู้น าเสนอ หน้า 

6 IT06 การวิเคราะห์ช่องว่างศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อมุ่งสู่อตัลกัษณ์บณัฑิต "เก่งไอที" 
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา โดยใช้
แนวคิดเทคโนโลยเีพื่อพฒันาศกัยภาพมนุษย ์

นิมารูนี หะยวีาเงาะ 215 

7 IT07 การพฒันาระบบจดัตารางการเรียนการสอน คณะ
ดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ศุภชีพ แหยมเจริญ 227 

8 IT09 การส่ือสารสาธารณะของมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะ
เกษกบัการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 

พิมพพ์จี จนัทร
พกัตร์ 

239 

9 IT10 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการ
บริหารจดัการ 
โลจิสติกส์แนวใหม่แบบ มิลค-์รัน ดว้ยอลักอริทึมเอ-
สตาร์ 

สุขสวสัดี ณัฏฐวุฒิ
สิทธ์ิ 

250 

10 SE01 อิฐเสนาะ: ของเล่นตวัต่อในส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้
แบบจบัตอ้งไดส้ าหรับเสริมการเรียนรู้ดา้นดนตรี 

รัฐภูมิ วรานุสาสน ์ 555 

11 SE02 อิฐสนุก: ส่วนประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งไดส้ าหรับ
เสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

พนมขวญั ริยะ
มงคล  

567 

12 SE03 การพฒันาระบบฝึกภาษามือไทยดว้ยอุปกรณ์ไคเนค ไพศาล มุณีสว่าง 580 
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วนัพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Auditorium 2 ช้ัน 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม 
โดยคณะดิจทิลัมเีดีย มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ห้อง 12A02 (DC01) 
กลุ่ม C – ดิจิทลัคอนเทนต ์ (Digital Content) 
ประธานกรรมการ :  ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปะวกิกยั 

ล าดบั รหัสบทความ ช่ือบทความ ช่ือผู้น าเสนอ หน้า 

1 DC01  การศึกษารูปแบบการส่ือสารของสต๊ิกเกอร์ไลน์
ผา่นแอปพลิเคชัน่ไลน์ 

วิภาวี จนัทร์แกว้  262 

2 DC02 การจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใช้
โครงงานภาพยนตร์สั้นเร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่า
ตอง เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของ
นกัเรียน โรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

สุดารัตน์ บริหารธนโชติ 272 

3 DC03 อิทธิพลของส่ือออนไลน์กบัพฤติกรรมการแต่ง
กายเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจของวยัรุ่น 

วิกุล เคางาม 287 

4 DC05 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นจริยธรรม
ในการใชเ้ฟสบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ธญัชนก ศิริโสภิตกุล 309 

5 DC06 กลวิธีการส่ือสารสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง
ผา่นเน็ตไอดอลทางส่ือสงัคมออนไลน์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือของวยัรุ่นหญิงไทย 

 วิภาภรณ์ นนัทสุทธิวารี 324 
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วนัพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Auditorium 2 ช้ัน 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม 
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ห้อง 12A02 (DC01) 
กลุ่ม C – ดิจิทลัคอนเทนต ์ (Digital Content) 
ประธานกรรมการ :  ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปะวกิกยั 

ล าดบั รหัสบทความ ช่ือบทความ ช่ือผู้น าเสนอ หน้า 

6 DC07 การศึกษาความพึงพอใจ ความไวว้างใจและความ
ซ่ือสตัยภ์กัดีต่อตราของลกูคา้ประกนัภยัรถยนต ์
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั(มหาชน) 

ชุติกาญจน์ ม่ิงรัตน์ติกรณ์ 337 

7 DC08 การท าการตลาดออนไลน์ของร้านคา้ผา่นเฟซบุ๊ก
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

กฤตยา เนตรแกว้ 348 

8 DC09 การส่ือสารความหมายผา่นรอยสกัของวยัรุ่นไทย สุธิดา แซ่อ้ึง 371 

9 DC17 การศึกษาแนวทางการออกแบบชุดกิจกรรมดิจิทลั
อาร์ต เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคส์ าหรับ
นกัเรียนผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 

ทกัษิณา สุขพทัธี 520 
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โดยคณะดิจทิลัมเีดีย มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ห้อง 12A03 (DC02) 
กลุ่ม D – ดิจิทลัคอนเทนต ์ (Digital Content) 
ประธานกรรมการ :  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อศัวโกวิทวงศ ์

ล าดบั รหัสบทความ ช่ือบทความ ช่ือผู้น าเสนอ หน้า 

1 DC04 การสร้างสรรคภ์าพเคล่ือนไหวในภาพยนตร์เพื่อ
ถ่ายทอดความฝันดว้ยเทคนิคทางแอนิเมชนั 

เปรมวดี  วนิิจฉยักุล 298 

2 DC10 กลอ้งและภาพดอกหางนกยงู ความงามสองศิลปะ ปรีดา บุญยรัตน ์ 391 

3 DC11 คติ และการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่กบัการ
สร้างตน้แบบเทคนิคดิจิตอลมีเดียในปัจจุบนั 

อลงกรณ์ ประมวญ
ทรัพย ์

419 

4 DC12 การศึกษาการออกแบบลายผา้อีสานโปรแกรม
ดิจิตอล 

เทพิญ แกว้วรสูตร 429 

5 DC13 แอพพลิเคชัน่เพ่ือการออกแบบจากแนวคิดของ
ผูบ้ริโภค กรณีศกึษาเคร่ืองเขินผงิเหยา มณฑล
ส่านซีสาธารณรัฐประชาชนจีน 

LI YAOHUI 440 
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ห้อง 12A03 (DC02) 
กลุ่ม D – ดิจิทลัคอนเทนต ์ (Digital Content) 
ประธานกรรมการ :  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อศัวโกวิทวงศ ์

ล าดบั รหัสบทความ ช่ือบทความ ช่ือผู้น าเสนอ หน้า 

6 DC14 การผสมสานระหว่างการออกแบบบรรจุภณัฑร่์วม
สมยักบัภาพวาดชาวนาหูเ้ส้ียน 

LIU YAN 458 

7 DC15 โหงวเฮง้สู่การออกแบบ เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์บน
ใบหนา้ตามแนวคิดอญัมณี 12 ราศ ี

อญัธิกา โต๊ะชยับูรณ์ 474 

8 DC16 การน าลวดลายไทยมาประยกุต ์: จากตูพ้ระธรรมสู่
โคมไฟ 

ชยัพร ภูทตัโต 489 

9 DC18 สมุดสเกตชแ์บบดิจิทลั: มิติใหม่ของการสร้างสรรค์
ศิลปะดว้ยแท็บเลต็คอมพิวเตอร์ 

วรากร ใชเ้ทียมวงศ ์ 531 

10 DC19 การน าเสนอผลงานทศันศิลป์ของศิลปินไทยผา่น
ส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

อุษาวดี ศรีทอง 545 

11 SE04 โปรแกรมจ าลองลายเซ็นตดิ์จิทลัเพื่อแสดงผลผา่น
ระบบเครือข่ายไร้สายบนจอแอลอีดีทรงกลม 

สุขุม สวนขวญั 593 

12 SE05 Standing Yoga Postures Recognition Through 
Microsoft Kinect 

Sarun Piriyayotha, 
Suradet 
Jitprapaikulsarn and  
Paisarn Muneesawang 

602 



การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าสกู๊ปข่าว โดยใช้แบบจ าลอง SECI Model ส าหรับ 
ผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  

The Development of Training Course by SECI Model in News Scooping for  
New Recruited Anchor of The Royal Thai Army Television Channel 7 

 
กุลธดิา พงษ์แจ่ม1*, ธีรพจน์ จนัทรศุภแสง2* 

 
1นักศึกษา วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ผู้ประกาศข่าว 

สถานีโทรทศัน์สีกองทัพบกช่อง 7 
 kullthida.p@gmail.com 

2อาจารย์ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
tirapot@gmail.com  *kullthida.p@gmail.com 

 
บทคดัย่อ: 

 สถานีโทรทัศน์สีกองทพับกช่อง 7 ประส บปัญหาผูป้ระกาศข่าวหน้าใหม่ท าสกู๊ปข่าว
ออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร ส่งผลต่อภาพลกัษณ์องคก์ร เน่ืองจากเน้ือหาเดิมท่ีใชอ้บรมเน้นความรู้ทัว่ไป 
และทฤษฎี จึงไม่สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาประยกุตใ์ชใ้นการท าสกู๊ปข่าวได ้งานวิจยั
น้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการท าสกู๊ปข่าว ของผูป้ระกาศข่าวหน้าใหม่
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 เพื่อพฒันาทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัการท างาน โดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฏีและเคร่ืองมือทางด้านการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใช้
แบบจ าลอง SECI Model มาใชเ้ป็นกระบวนการในการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจน
วิเคราะห์ สงัเคราะห์องคค์วามรู้ และการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยมีการสัมภาษณ์
เพื่อสอบถาม และจบัประเด็นความรู้ท่ีจ  าเป็นในการท าสกู๊ปข่าว  จากผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยั จ  านวน 
3 กลุ่ม รวม 18 คน ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ผูป้ระกาศข่าวหนา้ใหม่จ  านวน 9 คน กลุ่มท่ี 2 ผูส่ื้อข่าวจ านวน 6 
คน และกลุ่มท่ี 3 กองบรรณาธิการข่าว จ  านวน 3 คน จนได้เป็นประเด็นความรู้ 7 ประการท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการท าสกู๊ปข่าว พร้อมกบัน าประเด็นท่ีไดม้ารวบรวมกบัองคค์วามรู้เดิมท่ีมีอยู่ก่อน
แลว้ มาจดัท าเป็นคู่มือการท าสกู๊ปข่าว จ  านวน 3 ชุด และน าไปทดสอบกบักลุ่มนกัศึกษาฝึกงานชั้นปี
ท่ี 4 จ  านวน 3 กลุ่ม รวม 9 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถในการน าชุดความรู้ ชุด
ท่ี 3 ไปประยุกต์กบัการท าสกู๊ปข่าวได้ครบถว้นสมบูรณ์ท่ีสุด ท าให้ผูว้ิจยัสรุปผลได้ว่าคู่มือการ
ท าสกู๊ปข่าวท่ีผา่นการจบัความรู้ วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จากกระบวนการ SECI Model 
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สามารถน ามาใชพ้ฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าสกู๊ปข่าวไดอ้ยา่งมีคุณภาพ แตกต่างจากการเรียนรู้
จากหลกัสูตรเดิม 
ค าส าคญั:  การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม, สกู๊ปข่าว, เอสอีซีไอโมเดล 
 
Abstract: The Royal Thai Army Television Channel 7 experiences problems with the newly 
recruited news anchor with the quality of their news scooping. These affect the image of the 
corporation. The original content of the training focused on general knowledge and theory which 
could not be applied in making the news scooping. This research aims to develop a training 
curriculum for the news scooping production through the application of SECI model. This allows 
the knowledge exchange activity among news anchor and experiences can then be analyzed and 
modeled systematically for the development of scoop training curriculum. The researchers 
selected SECI Model simulations in the process of knowledge and experience exchanges along 
with the analysis, synthesis of knowledge and knowledge gathering from interviews. It captured 
the necessary knowledge for making a news scooping. From the data in the study of three groups 
of 18 people, including a group 9 newly recruited news anchor, a group of 6 news reporters and a 
group of 3 editorials. As the results, there are 7 necessities in making a successful news scooping 
along with collecting the existed knowledge in developing 3 sets of a guide to produce a 
successful news scooping.  Then it has been tested with 3 groups of nine 4th year trainee students. 
Research found that the samples had the ability to apply the knowledge from the third set to 
produce integral news scooping. Therefore, the researcher concluded that the news scooping 
production guide which consisted of Knowledge Collection, Analysis, and Synthesis the new 
knowledge through SECI Model simulations could be developed to a successful curriculum of 
News scooping Production which differs from the original curriculum.  
 
Keywords:  Training course development, News Scooping, SECI Model 
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1. บทน า 
 1.1  ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7 หรือบริษทักรุงเทพโทรทศัน์และวิทยุ  จ  ากดั ก่อตั้งเม่ือ
วนัท่ี 13 กนัยายน  พ.ศ.  2510  ท าหน้าท่ีผลิตส่ือในรูปแบบรายการข่าวโทรทศัน์  ละครโทรทศัน์  
รายการกีฬาและถ่ายทอดการแข่งขนักีฬา ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นตวัของตวัเอง   

ผูป้ระกาศข่าวเป็นผูท่ี้มีบทบาทท่ีส าคญัในการน าเสนอข่าวผ่านหน้าจอโทรทศัน์ ในอดีต   
ผูป้ระกาศข่าวจะท าหนา้ท่ีอ่านข่าวนัง่โต๊ะในสตูดิโอเพียงอยา่งเดียว แต่ในปัจจุบนัมิติของผูป้ระกาศ
ข่าวเปล่ียนไป สถานีฯ เลง็เห็นว่าประกาศข่าวยคุใหม่ตอ้งสามารถท างานภาคสนามไดด้ว้ย 

ช่อง  7  สี  ไดด้  าเนินการคดัเลือกผูป้ระกาศข่าวมาแลว้ทั้งหมด  3  รุ่น โดยหลกัสูตรการ
เตรียมพร้อมเพื่อเป็นผูป้ระกาศข่าวของแต่ละรุ่นนั้นมีความแตกต่างกนั เมื่อผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์ผู ้
ประกาศข่าวรุ่นท่ี 3 ท่ีเขา้รับการอบรมฯ เพ่ือวิเคราะห์รวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึน พบว่าหลกัสูตรเดิมท่ี
ทางสถานีฯ เคยใชใ้นการฝึกอบรม เน้นเน้ือหาไปท่ีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการอ่านข่าว ไม่ไดเ้น้น
เน้ือหาการท าสกู๊ปข่าวมากนัก และเน้ือหาในส่วนของภาคปฏิบติัยงัไม่สามารถตอบสนองต่อการ
ปฏิบติังานไดจ้ริง ท าใหผ้ลงานสกู๊ปข่าวของผูป้ระกาศข่าวหนา้ใหม่ออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร  ส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

จากการศึกษา  ประมุข (2550)  ผูศ้ึกษาใชแ้บบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบทดสอบ 
มาใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ผลการศึกษา
พบว่า  การก าหนดหลกัสูตรท่ีเหมาะสมมีผลต่อการพฒันาของครู และการฝึกอบรมมีคุณค่าต่อการ
พฒันาคุณภาพการจัดการอบรมเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวยั เช่นเดียวกับการฝึกอบรมผู้
ประกาศข่าว หลกัสูตรการฝึกอบรมจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกาศข่าว 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรมการท าสกู๊ปข่าว โดยใชท้ฤษฎีการ
สร้างความรู้ (Knowledge Creation) น าหลกัการจดัการความรู้ตามแบบจ าลอง SECI Model ของ 
Nonaka มาใช ้เพื่อใหผู้ป้ระกาศข่าวไดม้ีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนั และขยายผลจากความรู้
ของผูเ้ช่ียวชาญ (Tacit Knowledge) เพือ่วิเคราะห์ และสงัเคราะห์องค์ความรู้เหล่านั้นมาพฒันาเป็น
หลกัสูตรอบรมการท าสกู๊ปข่าว (Explicit Knowledge) ไปใชใ้นการผลิตสกู๊ปข่าวใหม้ีคุณภาพ สร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผูป้ระกาศข่าวและองคก์าร และสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีใหก้บัผูรั้บชมต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการฝึกอบรมผูป้ระกาศข่าวหนา้ใหม่ช่อง 7 ในบริบทของ

การจดัการความรู้  
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2. เพื่อน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาการฝึกอบรมผูป้ระกาศข่าวหน้าใหม่ช่อง 7 ดว้ยการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฏีและเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม  

3. เพื่อสร้างกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตร และพฒันาหลกัสูตรอบรมการท าสกู๊ป
ข่าว ของผูป้ระกาศข่าวหน้าใหม่ช่อง 7 ท่ีเน้นการพฒันาทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ท างาน 
 

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ไดท้ราบถึงปัญหาการฝึกอบรมผูป้ระกาศข่าวหนา้ใหม่ช่อง 7 
2. ไดแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหาการฝึกอบรมผูป้ระกาศข่าวหน้าใหม่ช่อง 7 ดว้ยการใช้

เคร่ืองมือการจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
3. ได้หลกัสูตรอบรมการท าสกู๊ปข่าวส าหรับผูป้ระกาศข่าวหน้าใหม่ช่อง 7 ด้วยการ

ประยกุตใ์ชท้ฤษฏีและเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม 
4. ไดก้ระบวนการพฒันาหลกัสูตรส าหรับใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรอ่ืน ๆ ของผูป้ระกาศ

ข่าว 
5. ผูป้ระกาศข่าวหนา้ใหม่สามารถผลิตสกู๊ปข่าวท่ีมีคุณภาพ สร้างภาพลกัษณ์ และผลงานท่ี

ดีใหก้บัองคก์รได ้
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคดิการเสนอข่าวคุณภาพ 
 2.1.1  องค์ประกอบของข่าว 

มาลี บุญศิริพนัธ ์(2550) การพิจารณาคุณลกัษณะท่ีส าคญัของข่าว คือ ความน่าสนใจ 
และความส าคญัตอ้งพิจารณาจากมุมมองของผูอ่้าน ไม่ใช่ทศันะของนักข่าวหรือผูส่ื้อข่าวแต่เพียง
ฝ่ายเดียวเท่านั้น ผูส่ื้อข่าวตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจจิตวิทยาการบริโภคข่าวสารของผูอ่้านวา่มีความสนใจ
ในเร่ืองราวประเภทใดบา้ง โดยปกติแลว้ข่าวท่ีม่ีคุณค่าสูงมกัมีทั้งความส าคญั (Significance) และ
ความน่าสนใจ (Interest) ในตวัเอง 

2.1.2  คุณลกัษณะของข่าว 
เน่ืองจากรูปแบบการน าเสนอข่าวแตกต่างจากรูปแบบงานเขียนประเภทอ่ืน เพราะการ

รายงานข่าวนั้น บุคลากรในงานข่าว มุ่งน าเสนอแต่ขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งเท่ียงตรงตามเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน หรือตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยูเ่ท่านั้น ซ่ึงคุณลกัษณะของข่าวท่ีดี ประกอบดว้ย 

1. ความถกูตอ้ง หมายถึง ความถกูตอ้ง และเท่ียงตรงของขอ้เท็จจริงในรายงานข่าว  
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2. ความสมดุล หมายถึง การรายงานขอ้เท็จจริงอยา่งรอบดา้น เป็นธรรม และเป็นกลาง 
3. ความเป็นกลาง ถือเป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญยิ่งในงานวารสารศาสตร์ และการข่าว 

ผูร้ายงานข่าวพยายามปฏิบติังานดว้ยความเท่ียงตรง ปราศจากอคติ ไม่ใส่ความคิดเห็นลงไปในข่าว  
4. ความกระชบัชดัเจน คุณลกัษณะของข่าวท่ีดีจึงตอ้งเขียนให้สั้น กระชบั ชดัเจน เขา้ใจ

ง่าย ใชภ้าษาท่ีส่ือความไดค้รบถว้นรัดกุม ส่ือความหมายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
5. ความทนัเหตุการณ์ ความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์เป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีสุดของข่าว 

และเป็นเง่ือนไขในการวดัประสิทธิภาพของผูร้ายงานข่าว และคุณภาพการรายงานข่าว 
ดงันั้นคุณลกัษณะส าคญัของข่าว คือ ความเท่ียงตรง ถูกตอ้ง ครบถว้น กระชบั ชดัเจน ทนั

เหตุการณ์ เป็นกลาง และเป็นธรรม 
2.2 แนวคดิการวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ขององค์กร (CommonKADs) 

(Schreiber, 2000) เป็นแนวทางจดัการความรู้ท่ีรวมผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท่ีใช้
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาพรวมทั้งระดบัองค์กร ระดบัทีมหรืองาน และระดบับุคคล เมื่อไดผ้ล
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และวินิจฉยัแลว้จะน าไปบนัทึกไวใ้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
จึงถือว่าเป็นวิธีการท่ีแปลงความรู้ภายในบุคคลออกมาเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมาก 
ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวทางของ CommonKADS มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดยมีกระบวนการ
มาตรฐานของ CommonKADS ซ่ึงประกอบดว้ย วิธีการจับความรู้ (Knowledge Capture) การ
วิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) และการน า
ความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilization) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเนน้การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ มีการแบ่ง
โครงสร้างความรู้ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบังาน (Task Level)  ระดบัคิด (Inference Level)และ
ระดบัปัญหา (Domain Level) 
2.3  แนวคดิองค์กรสร้างสรรค์ความรู้ (The Knowledge Creating Company) 
 (Nonaka, I. and Takeuchi, H., 1995) ได้น าเสนอแนวคิดไว้ในหนังสือท่ีมีช่ือว่า 
Knowledge-Creating Company เน้ือหาหลกัของหนังสือเล่มน้ีไดเ้สนอแนวคิดว่าความรู้ท่ีแฝงเร้น
ในตวับุคคลมีอยู ่2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์หน้างาน 
ประสบการณ์เฉพาะตวั และส่วนมากมกัจะอยูใ่นตวับุคคลซ่ึงจะอธิบายไดย้าก ไม่สามารถเขียนเป็น
กฎเกณฑ ์หรือต าราได ้แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ส่วนหน่ึงได ้ซ่ึงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
ของความรู้ท่ีบุคคลนั้นมี 

2. ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีถกูบนัทึกในเอกสาร ต ารา สามารถเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นรูปธรรม สามารถส่ือสาร เผยแพร่ ไดอ้ยา่งสะดวก ท าใหค้นเขา้ถึงไดง่้าย 
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ความรู้ทั้ง 2 ประเภทสามารถเปล่ียนสถานะระหว่างกันไดต้ลอดเวลา ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดภายใตแ้บบจ าลององคก์รสร้างความรู้ หรือท่ีเรียกว่า SECI Model  (Nonaka, 1995, อา้งถึง
ใน ณพศิษฐ ์จกัรพิทกัษ,์ 2552) ซ่ึงมีทั้งหมด 4 กระบวนการ คือ 

1. กระบวนการสร้างสังคม (Socialization) เป็นการแปลง Tacit Knowledge ของแต่ละคนให้
เป็น Tacit Knowledge โดยการกระตุน้หรือจดับรรยากาศให้เอ้ือต่อการท่ีบุคคลในองค์กรถ่ายทอด 
หรือแสดงความรู้และประสบการณ์ภายในตนออกมา 

2. กระบวนการอธิบายความรู้ (Externalization) เป็นขั้นตอนการแปลงความรู้จาก Tacit 
Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge เป็นการน าส่ิงท่ีไดจ้ากขั้นตอนของ Socialization มาท า
การจัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่ของปัญหา ซ่ึงจะท า ให้เกิดการจัดกลุ่มของความรู้ (Conceptual 
Knowledge) ท่ีเป็นเหตุเป็นผล โดยท าให้อยู่ในรูปแบบของลายลกัษณ์อกัษร โดยใชก้ารเล่าเร่ือง
(Story telling) หรือ สุนทรียสนทนา (Dialog) มาพูดคุยเพ่ือระดมความคิดกนัอีกคร้ังหน่ึง และอาจ
น าความรู้จากภายนอกเขา้มาสอดแทรกดว้ย นอกจากน้ีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในขั้นตอนน้ีคือ การบ่งช้ีว่า 
ความรู้อะไรเป็นความรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการท างานมากท่ีสุด ซ่ึงจะท าให้การท างานสามารถ
ส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยในขั้นตอนน้ีอาจใชก้ระบวนการของ Knowledge Audit มาช่วยในการตรวจสอบ 

3. กระบวนการรวบรวมความรู้ (Combination) ขั้นตอนน้ีจะแปลงความรู้แบบ Explicit 
Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge คือเป็นการรวบรวมความรู้ชดัแจง้ท่ีไดจ้ากกระบวนการ
อธิบายความรู้ ทั้งจากความรู้และประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดออกมาไปประยกุตใ์นการปฏิบติังานได ้

4. การน าความรู้ไปใช้ (Internalization) เป็นขั้นตอนของการแปลงความรู้จาก Explicit 
Knowledge ใหเ้ป็น Tacit Knowledge นัน่คือการลงมือท า(Learning in action) เมื่อลงมือท าบ่อยๆ ก็
จะเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ของตนเอง และเกิดเป็นความรู้ ท่ีเรียกว่า ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
(Operational Knowledge) ซ่ึงความรู้เหล่านั้นจะกลายเป็น Tacit Knowledge ซ่ึงอาจจะเป็นการ
เปล่ียนความเช่ือเดิมๆใหเ้ป็นความเช่ือใหม่ หรืออาจเป็นการเพ่ิมเติมความเช่ือใหม่ๆเพ่ิมกบัของเดิม
ผูท่ี้ลงมือท านั้นจะเป็นผูต้ดัสินไดเ้องว่าวิธีการไหนท่ีดีท่ีสุด ท าแลว้ประสบผลส าเร็จหรือมีอุปสรรค
นอ้ยท่ีสุดและทา้ยท่ีสุดจะกลายเป็นความรู้ฝังลึกของแต่ละบุคคล 

จะเห็นไดว้่ากระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน จะเป็นการน าประสบการณ์ในการท าสกู๊ปข่าวท่ีผู ้
ประกาศข่าวหนา้ใหม่ตอ้งพบเจอในขณะท างาน น ามาแลกเปล่ียนพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ซ่ึง
กนัและกนั จะช่วยให้ผูป้ระกาศข่าวหน้าใหม่เห็นแนวทางในการท าสกู๊ปข่าวในรูปแบบต่างๆ ท่ี
หลากหลาย และน าประสบการณ์จากการพูดคุย แลกเปล่ียนกนั ไปประยุกต์ใชก้บัการท าสกู๊ปข่าว
ของตนเอง เพื่อให้กลายเป็นวิธีการใหม่ๆ ในการท าสกู๊ปข่าว และผลลพัธ์จากกระบวนการของ 
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SECI Model ก็จะไดห้ลกัสูตรอบรมการจดัท าสกู๊ปข่าวของผูป้ระกาศข่าวหน้าใหม่ เพื่อเอาไวใ้ชใ้น
การฝึกอบรมผูป้ระกาศข่าวหนา้ใหม่ หรือนกัข่าวรุ่นต่อไป 

 
3.  การด าเนินการวจิยั 
     3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร เป็นผูป้ระกาศข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 รุ่นท่ี 3 จ  านวน 9 คน 
ผูส่ื้อข่าวท่ีมีความเชียวชาญในการท าสกู๊ปข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 จ านวน 6 คน 
และกองบรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 จ านวน 3 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัศึกษาฝึกงานชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จ  านวน 9 คน 

3.2  ขั้นตอนการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้นตอนการวิจยัเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขั้นตอนการสร้างชุดความรู้ จะใชก้ระบวนการทาง SECI Model เพื่อพฒันาชุดความรู้ โดย

แต่ละกระบวนการจะท าทั้งหมด 3 รอบ คือ 
1.1 กระบวนการสร้างสังคม (Socialization)  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการท าสกู๊ปข่าวของผู ้

ประกาศข่าวหนา้ใหม่ และองคค์วามรู้ท่ีใชใ้นการท าสกู๊ปข่าว โดยใชก้ารสมัภาษณ์และการสนทนา
กลุ่ม ซ่ึงในรอบท่ี 1 จะมีการพดูคุยแลกเปล่ียนกนัในประเด็นเน้ือหาหลกัสูตรอบรมเดิม และปัญหา
ในการท าสกู๊ปข่าว เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาในการท าสกู๊ปข่าว  รอบท่ี 2 และ 3 พูดคุยถึงผล
ประเมินแบบทดสอบในรอบก่อนหนา้ 

1.2 กระบวนการอธิบายความรู้  (Externalization) น าความรู้ ท่ีได้จากกระบวนการ 
Socialization ของแต่ละรอบ มาท าการบันทึกความรู้เพื่อน ามาพฒันาเป็นชุดความรู้ (Explicit 

Knowledge) โดยชุดความรู้ในแต่ละรอบจะถกูพฒันาต่อยอดมาจากชุดความรู้ก่อนหนา้ 
1.3 กระบวนการรวบรวมความรู้ (Combination) เป็นการน าชุดความรู้จากกระบวนการ 

Externalization มารวบรวมกบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ หรือความรู้ภายในและภายนอกองค์กร โดย
ชุดความรู้ในรอบท่ี 1 น าไปรวมกบัคู่มือการท าสกู๊ปข่าวช่อง 7 ชุดความรู้ในรอบท่ี 2 น าไปรวมกบั
ความรู้การท าสกู๊ปข่าวช่อง 3 และชุดความรู้ในรอบท่ี 3 น าไปรวมกบัความรู้ของกองบรรณาธิการ

ข่าวช่อง 7 ซ่ึงความรู้ทั้ง 3 ชุดท่ีผ่านกระบวนการรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ จะถูกน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถกูตอ้งจนไดเ้ป็นองคค์วามรู้ใหม่ของแต่ละรอบ 
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1.4 กระบวนการน าความรู้ไปใช้ (Internalization) ชุดความรู้ท่ีไดใ้นแต่ละรอบจะถูกน าไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาฝึกงานชั้นปีท่ี 4 ท่ีฝึกงานกบัฝ่ายข่าว 

 

รูปที่ 1 แสดงวิธีการด าเนินงานวิจยัตามแบบจ าลอง SECI Model 
 

2. ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าสกู๊ปข่าว 
 เมื่อกองบรรณาธิการข่าว ท าการประเมินแบบทดสอบในรอบท่ี 3 แลว้ จะน าผลท่ีไดจ้าก

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ชุดความรู้ในรอบท่ี 3 มาวางแผนร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ พฒันาความรู้จน

กลายเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมการท าสกู๊ปข่าวส าหรับผูป้ระกาศข่าวหนา้ใหม่ 

3.3  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

1. แบบสนทนากลุ่ม (Focus group) ใชเ้ป็นแนวทางในการสนทนากลุ่มในขณะท่ีด าเนินการ
ประชุม รวมถึงการบนัทึกส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มระหว่างผูป้ระกาศข่าวดว้ยกนั 

2. แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/กรอบการสมัภาษณ์ มีการตั้งค  าถามท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนหรือ
การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นแบบปลายเปิด โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัท าสกู๊ปข่าว 

3. แบบทดสอบ เพื่อใชว้ดัและประเมินผลความรู้ท่ีไดรั้บจากคู่มือการท าสกู๊ปข่าว 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  โดยท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจาก
การเก็บขอ้มูลของกระบวนการสนทนากลุ่ม(Focus Group) การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และการ
ประเมินแบบทดสอบ ตามขั้นตอนของ SECI Model 
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4. ผลการศึกษา 
จากการวิจยัโดยใชแ้บบจ าลอง SECI Model เพื่อพฒันาหลกัสูตรการท าสกู๊ปข่าวของผู ้

ประกาศข่าวหนา้ใหม่ช่อง 7 โดยการน าชุดความรู้ทั้ง 3 ชุดไปทดลองกบันกัศึกษาฝึกงานพบว่า  
ชุดความรู้ท่ี 1 ขาดการเปิดเร่ือง การเรียงเน้ือหายงัค่อนขา้งวกไปวนมา  เสียงสัมภาษณ์ของ

แหล่งข่าวยงัไม่ครอบคลุม การเปิดหนา้ยงัไม่มีความน่าสนใจและไม่ส่ือความหมาย 
ชุดความรู้ท่ี 2 มีการใชภ้าพเปิดเร่ืองไดดี้ มีการเรียงเน้ือหาไดค้รบถว้นเป็นล าดบัมากข้ึน มี

การดึงจุดเด่นของเน้ือเร่ืองออกมาไดน่้าสนใจ เสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าวมีหลากหลายมากข้ึน การ
เปิดหนา้มีความน่าสนใจและส่ือความหมายข้ึน 

ชุดความรู้ท่ี 3 มีการใชภ้าพและเสียงเปิดเร่ืองไดดี้ มีการเรียงเน้ือหาด าเนินเร่ืองไดค้รบถว้น
ทั้งตน้ กลาง ทา้ย มีการดึงจุดเด่นของเน้ือเร่ืองออกมาไดน่้าสนใจ เสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าวมีความ
หลากหลาย การเปิดหน้ามีความน่าสนใจและส่ือความหมาย  ประกอบกบัมีการสอดแทรกการ
บรรยายภาพท่ีน่าสนใจ มีการใชก้ราฟิกภาพเขา้มาช่วย 

จากผลการทดสอบดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าชุดความรู้ท่ี 3 ท่ีไดพ้ฒันามาจากความรู้
ผา่นแบบจ าลอง SECI Model ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดม้าซ่ึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการ
ท าสกู๊ปข่าว ท่ีสามารถน าประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานไดจ้ริง  เมื่อน าชุดความรู้ท่ีไดพ้ฒันาไป
ปฏิบติังานในระยะเวลาหน่ึงพบว่า มีการเขียนสกู๊ปข่าวไดน่้าสนใจมากข้ึน เรียงเน้ือหาไดดี้ข้ึน การ
เลือกภาพมีความน่าสนใจสอดคลอ้งกบัเน้ือหาข่าว และเลือกเสียงสมัภาษณ์ไดส้อดคลอ้งมากข้ึน 

ผลจากการพฒันาต่อยอดความรู้ดา้นการท าสกู๊ปข่าว ผา่นแบบจ าลอง SECI Model เกิดเป็น
องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการท าสกู๊ปข่าว 7 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. การมีความรู้พ้ืนฐานเร่ืองข่าว ประกอบดว้ย ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองข่าวทัว่ไป ความรู้รอบตวั 
และการเขียนข่าวเบ้ืองตน้ตามหลกั 5W 1H 

2. การเลือกประเด็นข่าว ประกอบดว้ย  ประเดน็ท่ีมีความสดใหม่เป็นกระแสอยูใ่นความสนใจ  
ประเด็นท่ีตนเองชอบหรือสนใจ  ประเด็นใหม่ท่ีต่อยอดจากประเด็นเดิมไม่ซ ้ายงัไม่มีใครท า 
ประเด็นท่ีมีผลกระทบกบัความเป็นอยูข่องคนในสงัคม ประเด็นท่ีเก่ียวกบัความมีช่ือเสียงผูค้น
ส่วนมากรู้จกัและใหค้วามสนใจ หรือเป็นประเด็นท่ีมีเง่ือนง า 

3. การเตรียมตวัก่อนลงพ้ืนท่ี  ประกอบดว้ย การหาขอ้มลูเบ้ืองตน้ และการวางโครงเร่ือง 
4. การเลือกแหล่งข่าว ประกอบดว้ย การเลือกผูท่ี้มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะทางไดรั้บการยอมรับ

จากสงัคม หรือ เลือกจากคนตน้เร่ืองท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง 
5. การลงพ้ืนท่ี ประกอบดว้ย การพดูคุยกบัแหล่งข่าว สมัภาษณ์แหล่งข่าว การเก็บภาพ  ขณะ

เดินลงพ้ืนท่ี  การเปิดหนา้ (Stan Up) และการ Re-check ภาพ  เสียง  เปิดหนา้  
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6. การพิมพบ์ท ประกอบดว้ย การดูภาพเลือกภาพมาบรรยาย การเขียนบท การเลือกเสียง
สมัภาษณ์ การท าภาพกราฟิก และการตรวจเช็คความถกูตอ้งของขอ้มลู 

7. การลงเสียง ประกอบดว้ย อกัขระควบกล ้าอ่านออกเสียงตอ้งมีความชดัเจน ลงเสียงตาม
โทนอารมณ์ของสกู๊ปข่าว และลงเสียงใหเ้ป็นโทนเดียวกบัตอนเปิดหนา้ 
 
5.  อภิปรายผล 

 จากการท่ีผูว้ิจยัได้น ากระบวนการถ่ายทอดความรู้ภายใตแ้บบจ าลอง SECI Model มา
ประยุกต์ใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ จนน าไปสู่การพฒันาเป็นหลกัสูตร
ฝึกอบรมการท าสกู๊ปข่าว จะพบไดว้่าการถ่ายทอดความรู้นั้นไดเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มผูป้ระกาศข่าวและผูส่ื้อข่าวรวมกัน สอดคลอ้งกับแนวคิดองค์กรการสร้างสรรค์ความรู้ 
(Nonaka, I. and Takeuchi, H., 1995) ซ่ึงเป็นการดึงความรู้ท่ีแฝงเร้นในตวับุคคล ออกมาเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจตรงกนัในองคค์วามรู้ และทกัษะต่างๆ ดา้นการจดัท าสกู๊ปข่าว อีกทั้งยงัรวบรวมความรู้ 
และประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  โดยใช้กระบวนการของ CommonKADS ซ่ึง
ประกอบดว้ย วิธีการจบัความรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) และ
การน าความรู้ไปใช้ (Schreiber, 2000) จนไดอ้อกมาเป็นรายการความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันา
หลกัสูตรการจดัท าสกู๊ปข่าว  ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ
เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล จนมีความช านาญ เกิดเป็นความรู้ฝังลึกในแต่ละบุคคล  อนัจะน าไปสู่
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรอบต่อไป  และสามารถน าเสนอสกู๊ปข่าวออกมาไดดี้ สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการเสนอข่าวคุณภาพ (มาลี บุญศิริพนัธ,์ 2550) ท่ีมุ่งเนน้น าเสนอข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
ตั้งอยูบ่นขอ้เท็จจริง 

 ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าการน าแบบจ าลอง SECI Model มาประยุกต์ใชใ้นการจดัการความรู้นั้น 
นอกจากจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างกลุ่มคณะท างานแลว้ ยงัสามารถน าความรู้ท่ีผา่นการ
สกดัความรู้แลว้นั้น มาจดัท าเป็นความรู้ชดัแจง้ ในรูปแบบเอกสาร ต ารา คู่มือ เพื่อถ่ายทอดความรู้
นั้นไปสู่ผูท่ี้จะท าการศึกษา และสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นเชิงปฏิบติัไดเ้ป็นอย่างดี ตามแนวคิด
องคก์รการสร้างสรรคค์วามรู้ (Nonaka, I. and Takeuchi, H., 1995) 
 
6.  สรุปผลการวจิยั 

 จากการน าแบบจ าลอง SECI  Model  มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรอบรมการ
จดัท าสกู๊ปข่าวนั้น จะเห็นไดว้่ากระบวนการดงักล่าวเป็นการน าประสบการณ์ในการท าสกู๊ปข่าวท่ี  
ผูป้ระกาศข่าวทุกคนต้องเคยปฏิบติัเป็นประจ าในการด าเนินงาน น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้พูดคุย 
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แบ่งปันประสบการณ์ ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงส่งผลให้ผูป้ระกาศข่าวได้รับความรู้  และทักษะในการ
ท าสกู๊ปข่าวในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย และน าความรู้ท่ีไดรั้บนั้น ประยกุตใ์ชก้บัการท าสกู๊ปข่าว
ของตนเอง เพื่อใหก้ลายเป็นวิธีการใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดองค์กรสร้างสรรค์ความรู้ ท่ีว่า
ความรู้ท่ีแฝงเร้นในตวับุคคลมีอยู่ 2 ประเภท คือความรู้ฝังลึก ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
ประสบการณ์หนา้งาน ประสบการณ์เฉพาะตวั และส่วนมากมกัจะอยู่ในตวับุคคลซ่ึงจะอธิบายได้
ยาก ไม่สามารถเขียนเป็นกฎเกณฑ ์หรือต าราได ้แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ส่วนหน่ึง
ได ้ซ่ึงในงานวิจยัน้ีก็คือการท่ีผูป้ระกาศข่าวแต่ละรุ่นไดเ้กิดการรวมกลุ่ม เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ ซ่ึงกนัและกนั และความรู้ชดัแจง้ ท่ีเป็นความรู้ท่ีถูกบนัทึกในเอกสาร ต ารา สามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม สามารถส่ือสาร เผยแพร่ ได้อย่างสะดวก จนกลายเป็น
หลกัสูตรอบรมการจดัท าสกู๊ปข่าวเพื่อใชใ้นการฝึกอบรมผูป้ระกาศข่าวหน้าใหม่ หรือนักข่าวรุ่น
ใหมต่่อไป และท าใหผ้ลงานสกู๊ปข่าวมีคุณภาพดีข้ึน เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 
7.  ข้อเสนอแนะ 

1. หากมีระยะเวลาในการท าวิจยัมากกว่าน้ี ผูว้ิจยัอาจมีการน าหลกัสูตรท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไปท า
การเปรียบเทียบกบัหลกัสูตรอบรมผูป้ระกาศข่าวของทางสถานีโทรทศัน์ช่องอ่ืน ๆ  

2. ควรมีการน ากระบวนการเรียนรู้แบบ SECI model ไปใชพ้ฒันาหลกัสูตรอ่ืน ๆ ในการ
อบรมผูป้ระกาศข่าว เช่น หลกัสูตรดา้นงานข่าว การผลิตข่าวรายงานพิเศษ เป็นตน้  เพื่อให้
ไดผ้ลการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ ครอบคลุมในทุก ๆ งานมากข้ึน 

3. หลกัการการจดัการความรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กบัการจดัการความรู้ในทุก ๆ 
รูปแบบ และสามารถน าไปใชพ้ฒันาไดก้บัทุก ๆ องคก์ร เพราะการจดัการความรู้ เป็นการ
พฒันาความสามารถของคนใหเ้กิดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บนั้นไปต่อยอดการ
ท างาน ไปพฒันาแนวทางการปฏิบติังานให้ดีข้ึน โดยการสกดัเอาความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคล
มาแลกเปล่ียนและจดัเก็บให้อยู่ในรูปแบบท่ีผูใ้ชค้วามรู้สามารถเขา้ถึงไดแ้ละน าไปใชไ้ด้
ทนัที 
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Knowledge Management for Local Wisdom Conservation in The Thai-Lanna Antique 

Style’s  Buddha Image Casting and Moulding Arts 
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บทคดัย่อ:  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือส่ิงท่ีมีบ่งบอกไดถึ้งความเป็นตวัตนและเอกลกัษณ์ท่ีฝ่ังลึกอยู่ใน

คน และทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงสามารถอธิบายถึงคุณค่าความสาํคญัต่างๆไดม้ากมาย

หลายมิติ ต่อมา สถานการณ์ และบริบท ทางสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามวิถีของโลกในสมยัใหม่

และวิกฤติค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ทาํให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

หลายดา้นไดสู้ญหายไปอยา่งน่าเสียดาย ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอกรอบการจดัการ

ความรู้เพ่ืออนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ินการหล่อพระ แบบล้านนาโบราณดั่งเดิมของ

เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการประยกุตใ์ช ้แนวคิด CIPPโมเดล ในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนและสภาพการณ์ท่ีคาดหวงัท่ีมีผลต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึง

นาํไปสู่ความตอ้งการ หรือปัญหาท่ีแทจ้ริง(Needs Assessment)ในการจดัการความรู้(KM Processes) 

เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ินการหล่อพระอยา่งเหมาะต่อไป  

 

คาํสําคญั:  การจดัการความรู้,การอนุรักษ,์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน,การหล่อพระ แบบลา้นนาโบราณ 

 

Abstract: The Local wisdom could be represented a inner characteristic and identity in human 

being and local people also. Local wisdom could explain a value in various dimensions; situation 

or social context which were changed by the way of modern world and critical value from the 

various or different culture. These changing were a result of many valuable local wisdom are lost 

regretfully. The qualification research aimed to study knowledge management for local wisdom 

conservation in the Thai Lanna antique style’s buddha image casting and moulding arts of Chiang 

Mai. The study used the concept of CIPP model for collected and analyzed a current situation and 

expected situation in local wisdom for know what is the expectations or core problems (Need 
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Assessment) in term of knowledge management (KM Process) for know  the way to appropriately 

preserve  local wisdom. 

 

Keywords: Knowledge Management, Conservation, Local Wisdom, Thai-Lanna Antique Style’s 

 Buddha Image Casting and Moulding Arts  

1. บทนํา 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีคือการนาํเสนอการประยกุตใ์ชก้รอบการจดัการความรู้เพ่ือการ

รวบรวมและวิเคราะห์ สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และสถานการณ์ท่ีคาดหวงั ท่ีควรจะเป็น 

และหาปัญหาปัญหาท่ีแท้จริงก่อนและหลงัเพ่ือนําไปสู่ความตอ้งการความจาํเป็น ต่อการนําไป

จดัการความรู้เพ่ือการอนุรักษแ์ละรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการหล่อพระ แบบลา้นนาโบราณดัง่เดิม

ของเชียงใหม่ 

“การหล่อพระ” หรือ กรรมวิธีการผลิตพระพุทธรูปโลหะหรือ ของบา้นช่างหล่อ ตาํบลหาย

ยา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางวฒันธรรม ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมา

จากโบราณ เฉพาะภายในครอบครัวและญาติพ่ีนอ้งเท่านั้น โดยวิธีการสงัเกต จดจาํ ฝึกฝน ปรับปรุง

แกไ้ขให้เหมาะสมเร่ือยมา จนสามารถสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทอ้งถ่ินท่ี

ไดรั้บถ่ายทอดจนมาถึงปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัศนูยศิ์ลปวฒันธรรม (วิทยาลยัราชพฤกษ,์ 2554)ว่าการ

หล่อพระพุทธรูปเป็นงานศิลปกรรมแขนงหน่ึงมาตั้งแต่โบราณท่ีมีเอกลกัษณ์ความ สวยงามแตกต่าง

กนัไปและท่ีมีความยากลาํบาก ถือไดเ้ป็นมรดกตกทอดเป็นภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของ ชาวไทย

สืบมาจนปัจจุบนั 

แต่ เ น่ืองด้วยสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการ เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีโดย 

(คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 12) ได้กล่าวถึง สถานะประเทศ ดา้นสังคม: ว่าสังคมไทยกาํลงัประสพ

ปัญหาวิกฤติค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสวฒันธรรมต่างชาติท่ีหลากหลาย และวฒันธรรม

โลก ท่ีกา้วหน้าในการติดต่อส่ือสาร จึงมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวฒันธรรมมาก หรือการนาํเอา

วฒันธรรมตน้ทาง ผสมผสานกับวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  และ ศิลปวฒันธรรมของไทยแต่เดิมไดถู้ก

มองขา้มจากคนในสงัคม แต่กลบัใหค้วามสาํคญักบัค่านิยมต่างประเทศแทน ส่ิงเหล่นน้ี ส่งผลให้มี

ทั้งโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิตทศันคติ และความเช่ือในสงัคม ตลอดจนความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศสอดคลอ้งกบั (พรรณงาม 

โควานนท,์ 2557)  ท่ีได ้สะทอ้น บทสมัภาษณ์ ของ ศิริญญา มงคลวจัน์ ใน ASTV, ผูจ้ดัการรายวนั 

(2549) กบั ชยัรัตน์ แกว้ดวงแสง สล่าช่างหล่อครัวหลงัสุดทา้ยของ บา้นช่างหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ไดก้ล่าวว่า"สงสยัจะสูญ ถา้หมดรุ่นลกู เสียดายเด๋ียวน้ีลกูหลานไม่ค่อยรับช่วงต่อ เสียดายภูมิปัญญา 

เหมือนกนั อยา่งชุมชนขนัเงิน บา้นววัลาย เด๋ียวน้ีก็ไม่ค่อยมีแลว้ เพราะว่าเด็กเรียนมา โตข้ึนก็ไป

ทาํงานอย่างอ่ืนหมด ไม่ทาํงานแบบน้ี มนัหนัก ไม่เหมือนงานแบบอ่ืนท่ีสบายกว่า"  ซ่ึงเป็นการ

ยนืยนัขั้นตน้ ถึงความห่วงใย ต่อสภาพการคงอยูข่องภูมิปัญญา การหล่อพระแบบลา้นนาโบราณ จึง

ทาํใหจ้าํนวนผูป้ระกอบอาชีพน้ีลดลงมากและอาจจะสูญหายไปในอีกไม่ชา้ สอดคลอ้งกบัรายงาน

ของ (ศุภานนั ไชยพรม, 2542) ท่ีพบว่าสมยัก่อนบริเวณน้ีมีบา้นช่างหล่อท่ีประกอบอาชีพการป้ัน-

หล่อพระพุทธรูปแบบโบราณท่ีสืบทอดกนัมาในครัวเรือนมากกว่า 4 รุ่น  และมีเพียง 5 ตระกูล

เท่านั้น ต่อมาเม่ือปี 2542 เหลือเพียง 3 ตระกูลเท่านั้น  จนถึงปัจจุบนัก็ยงัไม่มีรายงานเพ่ิมเติมของ

จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีประกอบอาชีพน้ีเพ่ิมข้ึน 

การจดัการความรู้ คือกระบวน การบ่งช้ีและจดัหาความรู้,การจดัระบบความรู้,การเขา้ถึง

ความรู้,และการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้รวมถือการสร้างความรู้ใหม่ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง กบั

แนวทางการอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ินการหล่อพระ แบบลา้นนาโบราณดั่งเดิมของ

เชียงใหม่ 

ดว้ยปัจจยัและเหตุผลต่างๆเหล่าน้ีจึงเป็นท่ีมาของความสนใจ เพ่ือท่ีจะหาคาํตอบดว้ยวิธีการ

จัดการความรู้ เพ่ืออนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ินการหล่อพระ แบบล้านนา โดยอาศัย

กระบวนการจดัการความรู้ ในการบ่งช้ีถึงปัญหา และท่ีมาให้ชัดเจนโดยมุงเน้นท่ีจะนาํเสนอถึง

สถานการณ์ปัจจุบนั(Context) และความคาดหวงัท่ีมีต่อภูมิปัญญาน้ีท่ีมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะสูญหายไป

ในไม่ชา้หรือ (Needs)โดยอาศยั ปัจจยั (In punt)จากการ สํารวจ สัมภาษณ์ สังเกต และทาํการ

นาํเสนอเพ่ือสนบัสนุนในแต่ล่ะประเด็น และเพ่ือสร้างพ้ืนฐานความเขา้ใจ ในการการประยุกต์ใช้

การจดัการความรู้ ตลอดจนลายละเอียดของกิจกรรมท่ีจาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของการ

ศึกษาวิจยั 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1การหล่อพระของ บา้นช่างหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

การหล่อพระ และอาชีพช่างหล่อพระนั้นเป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัฝีมือทางดา้นงานช่างชั้นสูง 

เพราะการผลิตผลงานออกมาแต่ละช้ินนั้นตอ้งใชก้ระบวนการหลายข้ึนตอน การอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ทางด้านงานช่างหล่อพระเอาไวไ้ด้จึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายคนรุ่นใหม่ และต้องอาศยัช่างท่ีมีความรู้

ความสามารถและความประณีตเป็นอยา่งยิง่ดงันั้นจึงเห็นไดว้่าการท่ีจะรักษาภูมิปัญญางานช่างดา้น

การหล่อพระนั้นตอ้งอาศยั ความสนใจในการเรียนรู้ ผา่นอาศยักระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ ทั้ง

แบบการเรียนรู้แบบเป็นการทางและการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงจะทาํใหง้านหล่อพระไม่สูญ
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หายไปจากชุมชน และยงัเป็นการส่งเสริมชุมชนให้เห็นความสาํคัญ ในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาดา้นงานช่างหล่อเอาไวไ้ด ้(ปฏิพทัธ ์ทองพนัธ,์ 2547) 

2.2 แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการหล่อพระ  

ไดมี้การศึกษา เร่ืองแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการหล่อพระของชุมชนบา้นช่างหล่อ ใน

กรณีศึกษาชุมชน บา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ พบว่า ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัสนบัสนุน 

ท่ีส่งผลต่อการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการหล่อพระของชุมชนบา้นช่างหล่อ คือ ดา้นคุณค่าและดา้นความ

เช่ือโดย ควรมีการศึกษา รวบรวมขอ้มูล ภูมิปัญญาการหล่อพระอย่างจริงจงั และ ควรมีการปลูก

จิตสาํนึกให้คนชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสาํคญั ของภูมิปัญญาการหล่อพระ 

และ ควรมีการฟ้ืนฟภููมิปัญญาการหล่อพระข้ึนมาใหม่ และ ควรมีการพฒันา ปรับปรุงภูมิปัญญาการ

หล่อพระ ให้เหมาะสมกบัยุคสมยัและเกิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั และ ควรมีการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาการหล่อพระแก่คนรุ่นใหม่ และ ควรมีการจดักิจกรรม การประชาสัมพนัธ์ การ

เผยแพร่ แลกเปล่ียน (พระมหาสาโรช รุ่งเรือง, 2556) สอดคลอ้งกบังานของ (ปรางค์สุวรรณ ศกัด์ิ

โสภณกุล ,2550)  

ท่ีผ่านมาเคยมีการศึกษางานค้นควา้ เร่ือง “การออกแบบและพฒันาส่ือวีดีทัศน์เพ่ือ

การศึกษา เร่ืองการป้ันหล่อพระพุทธรูปสมัฤทธ์ิแบบลา้นนา”ของ (ตรรัตน์ ปัตตะพงศ,์ 2552) โดยมี

วตัถุประสงค ์เพ่ือหาประสิทธิภาพของวีดีทศัน์ท่ีผลิต และเผยแพร่ให้กบันักศึกษาในสถาบนัท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาศิลปะท่ีจะสามารถเช่ือมต่อความรู้น้ีได ้ผ่านเคร่ืองมือส่ือการเรียนรู้ท่ี

จดัทาํและทาํการทดสอบ อย่างไรก็ตามผลคะแนนเฉล่ียของทั้งสองกลุ่มยงัไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญั โดยไดเ้สนอแนะว่า ควรจะจดัทาํเอกสารประกอบดว้ย จะทาํใหผู้รั้บชมเขา้ใจ เน้ือหาไดดี้

มากยิง่ข้ึนและการผลิตวีดีทศัน์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลหลายๆ 

ฝ่ายและความชาํนาญทั้งในดา้นการใชเ้คร่ืองมือต่างๆโดยตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัทกัษะ

ความรู้ ของกลุ่มเป้าหมาย และอาจารยท่ี์มีความชาํนาญคอยแนะนาํ ควบคู่กบัการรับชมวีดีทศัน์ดว้ย 

จึงจะทาํให้นักศึกษาสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่างมีคุณภาพได ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ (พรรณงาม โควานนท,์2557)ว่าควรมีการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในรูปแบบ

ส่ือประกอบการสอน เพ่ือใชส้อดแทรกหรือบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

2.3 แนวคิดการประเมินความตอ้งการจาํเป็น (Needs Assessment) 

ในการวิจยัในคร้ังน้ีไดอ้าศยัแนวคิด Needs Assessment ในการศึกษาหาปัญหางานวิจยัโดย

ไดศึ้กษาปัญหาและสภาพการณ์ต่างๆทั้งอดีตและปัจจุบนั จากเอกสารงานวิชาการและงานวิจยัท่ี
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เก่ียวขอ้ง ประกอบกบัการลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือหาความสอดคลอ้งต่างๆ กบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

โดยวิ ธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการโดยการวิ เคราะห์ช่องว่างหรือความแตกต่าง 

(Gap/discrepancy analysis) ระหว่างสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และสภาพการณ์ท่ีคาดหวงัและท่ีควร

จะเป็น และมีการจดัลาํดบัปัญหาท่ีแทจ้ริงก่อนและหลงัเพ่ือนาํไปสู่ความตอ้งการจาํเป็นว่า ความ

ตอ้งการจาํเป็นอะไรสาํคญัก่อนหลงั เพ่ือนาํผลมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคตต่อไป ตามท่ี (Witkin & Altschuld ,1995) และ (Witkin ,1984) ท่ีอา้งใน (สุบิน ยุระรัช

,2554) ว่า การประเมินความตอ้งการจาํเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบท่ีนาํมาใชเ้พ่ือกาํหนด

ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่ก ับสภาพท่ีมุ่งหวงั โดยเน้นความแตกต่างของผลลัพธ ์

(Outcome gaps) และนาํมาจดัเรียงลาํดบั และเลือกความตอ้งการจาํเป็นมาแกไ้ข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

นิยามของ( Kaufman, Rojas & Mayer, 1993) ในขณะท่ี (Reviere, Berkowitz, Carter & Ferguson 

,1996) กล่าวไวว้่า การประเมินความตอ้งการจาํเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีทาํอย่างเป็นระบบเพ่ือ

คน้หาสารสนเทศมาใชใ้นการตดัสินใจและ กระบวนการประเมินความตอ้งการจาํเป็นไวว้่า การ

ประเมินความตอ้งการจาํเป็นมี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การวางแผนการดาํเนินงาน (2) การสาํรวจและ

วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือกาํหนดความตอ้งการจาํเป็น และ (3) การใชป้ระโยชน์จากความตอ้งการจาํเป็น  

2.4 การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การจดัการความรู้ หรือKM (Knowledge Management) คือการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่

ในองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน

องคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

(วิจารณ์ พานิช , 2549 )  อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 

ประเภท คือ  

1) ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์

หรือสญัชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้อตัโนมติั เป็นส่ิงท่ี

ไม่พบในลกัษณะของคู่มือหรือฐานขอ้มลูท่ีเป็นไฟล ์(Elizabeth, 2001; Ragna & Evi, 2008) 

2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวมและจดัเก็บไดอ้ยา่ง

เป็นระบบ และถูกอย่างเป็นระบบใชง้านง่ายกว่าเดิม (Jasinmuddin, Klein & Connell, 2005) และ

สามารถถ่ายทอดได ้โดยผา่นวิธีต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ 

สอดคลอ้งกบัการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ (เอกวิทย ์ณ ถลาง และ คณะ, 2546)

ว่า ปัจจุบันการจดัการความรู้เป็นท่ีนิยมในสังคมไทย แต่มกัจะมองข้ามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็น
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รากเหงา้ของสงัคมท่ีแทจ้ริง การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการในการ

เพ่ิมมลูค่าหรือคุณค่า ของกิจกรรมของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนทอ้งถ่ิน การแลกเปล่ียนความรู้ของคน

ในชุมชนทอ้งถ่ินเอง โดยคาํนึงถึงความเป็นอยูท่ี่ดีของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ร่วมกบัสภาพแวดลอ้ม

ความเป็นอยู่ ตามบริบทของท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ในกิจกรรมของตนจาก

ประสบการณ์จริงหรือ “ความรู้ปฏิบติั” จนเกิดเป็นฐานความรู้ของผูป้ฏิบติั จากฐานความรู้เม่ือนาํไป

ทดลองปฏิบติัจริง ก็ก่อเกิดเป็นความรู้ใหม่  

 

3. กรอบการดําเนินงานศึกษาวจิยั ตามแนวคดิและความต้องการในการจดัการความรู้การหล่อพระ 

ขอบเขตพ้ืน การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดขอบเขตพ้ืนท่ี การศึกษาในเขตเทศบาลนคร 

เชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายการวิจยัท่ีบา้นช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่โดยอาศยั

กรอบแนวคิด CIPP (รูปที 1) มาเป็นกรอบการศึกษาของงานวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย [C]คือ บริบทเร่ือง

การหล่อพระรวมถึงสภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลบา้นช่างหล่อ,[I]คือ ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลทั้งภายนอกและ

ภายในหรือปัจจัยท่ีสนับสนุน หรือแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ,[P]คือกระบวนการการจดัการ

ความรู้ได้แก่การแสวงหาความรู้ การรักษาความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ การประมวลและ

กลัน่กรองความรู้,[P]คือ การอนุรักษภ์ูมิปัญญาท่ีมีค่าน้ีไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 
รูปที 1. กรอบแนวคิดการศึกษาการจดัการความรู้(Conceptual Framework) 

3.1แนวคิด และความตอ้งการของกรอบการจดัการความรู้การอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งการหล่อพระ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ สรุปถึงแนวทางและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

อนุรักษภ์ูมิปัญญา การหล่อพระแบบลา้นนาโบราณ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 สรุปแนวทางและปัจจยัท่ีมีผลต่อการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการหล่อพระแบบลา้นนาโบราณ 

Context บริบท ปัจจยับุคคล ผูท่ี้มีความสนใจจริง 

Concept ส่ือ ปัจจยัสนบัสนุน ค่านิยม,ความเช่ือ,วฒันธรรม 

Content เน้ือหาทางวิชา ปัจจยัภายใน องคค์วามรู้ การหล่อพระ 

3.2 จากการลงพ้ืนท่ีดว้ยวิธีการ สาํรวจ สงัเกต และสมัภาษณ์สอบถามในส่วนน้ี   

  สามารถอธิบายไดถึ้งการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัทั้งหมดดว้ยแผน่ภาพ mind 

map(รูปท่ี2)โดยไดจ้ดัแบ่งกลุ่ม ใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งกนัและเรียงลาํดบัความสมัพนัธก่์อนหลงั

และทาํการวิเคราะห์โดยเลือกเอาปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขดว้ยการจดัการความรู้  

รูปที 2 แผนภาพ mind map แสดงถึงความสมัพนัธข์องสภาพการณ์ในปัจจุบนั 

จากสภาพการณ์ในปัจจุบันและปัญหาท่ีเกิดข้ึน(ตารางท่ี 2)ท่ีมีผลต่อความสุ่มเส่ียงท่ีจะ

หายไปของบา้นช่างหล่อ โดยมีผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ ช่างผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นท่ียอมรอบ และเป็นเจา้ของ

ความรู้ และลกูมือหรือผูช่้วย ตลอดจนนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงลกูคา้ท่ียงัติดต่ออยูเ่สมอ 

ตาราง ท่ี2. สภาพการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  

ปัญหาและสภาพการณ์ในปัจจุบนัของบา้นช่างหล่อและการหล่อพระแบบลา้นนาโบราณ 

1.การไม่เป็นท่ีรู้จกั 2.ผูเ้ช่ียวชาญ มีจาํนวนนอ้ย 3.การเลิกกิจการ 

ส่ือ,ความน่าสนใจ,การ

ประชาสมัพนัธ ์

ความสนใจ,ความตอ้งการ,

อาย,ุความเช่ือ,ค่านิยม 

ยา้ยถ่ินฐาน,การเขา้มาของคน

ต่างถ่ิน,การขยายตวัของสงัคม 

การสนบัสนุนจากภาครัฐและ

เอกชน,การช่วยเหลือตวัเอง 

รายไดแ้ละผลตอบแทน,

แรงงาน,การตลาด 

การเปล่ียนแปลงทางสงัคม

และสภาวะแวดลอ้ม,กฎหมาย 
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การศึกษาและงานวจิยัยงัมีนอ้ย การสืบทอดและการส่งต่อ

ความรู้ 

ตน้ทุนการผลิต,กาํลงัคน 

 

4. อธิปรายผลและสรุปผลการศึกษา 

งานวิจยัน้ีกล่าวถึง การประยุกต์ใชก้รอบการจดัการความรู้เพ่ือการรวบรวมและวิเคราะห์ 

สภาพการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และสถานการณ์ท่ีคาดหวงั เพ่ือหาความจาํเป็นในการจดัการความรู้ 

ขอ้3.1แนวคิด และความตอ้งการของกรอบการจดัการความรู้การอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งการ

หล่อพระไดด้งัน้ี ท่ีผา่นมีไดมี้งานวิจยัท่ีใหค้วามสาํคญัและพยายามในการท่ีจะอนุรักษแ์ละรักษาภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินไวม้ากมายในแต่ล่ะสาขาซ่ึงก็มีความแตกต่างกนัท่ีบริบทซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัและ

ท่ีสาํคญัคือตวับุคคลหรือ “คน”เท่านั้นท่ีจะสามรถรักษาและอนุรักษ์ไดแ้ละบรรลุเป้าหมาย และ

จะตอ้งเป็น “ผู้ที่มีความสนใจจริงเท่านั้น”และได้มีความพยายามท่ีจะสร้างเคร่ืองหรือส่ือต่างๆ

เพ่ือใหผู้ท่ี้เรียนรู้ไดเ้ขา้ใจไดง่้ายและเกิดความสนใจโดยเฉพาะกรณีศึกษาการหล่อพระของบา้นช่าง 

หล่อในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีผา่นมาก ก็ยงัไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั และยงัมีงานวิจยัในเร่ืองน้ี

น้อยโดยเฉพาะการเก็บรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกบัการหล่อพระแบบลา้นนาโบราณหรือเน้ือหา

เก่ียวกับความเป็นและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเรียกได้ว่าเป็นวิศวกรรมความรู้

ชาวบา้นท่ีสืบทอดกนัมา ดงันั้นกรอบการจดัการความรู้การอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งการหล่อพระแบบ

โบราณลา้นนา จะตอ้งนาํเอาประเด็จเหล่าน้ี ไปวิเคราะห์รวมกบัการลงพ้ืนท่ีจริงดว้ยวิธีการ สาํรวจ 

สงัเกต และสมัภาษณ์ต่อไป 

ขอ้3.2 จากการลงพ้ืนท่ีดว้ยวิธีการ สาํรวจ สงัเกต และสมัภาษณ์สอบถาม  

กลุ่มท่ี1.คือ “การที่ไม่เป็นที่รู้จัก”และให้ความสนใจเท่าไรนักโดยส่วนมากจะรู้จกักัน

เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น และมีประเด็นอ่ืนเช่น ค่านิยมและความนิยมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ไม่มี

ความชดัเจนถึงท่ีมาและความสาํคญัเน่ืองจากยงัมีงานวิจยัหรือบทความน้อย สถานท่ีไม่เอ้ือต่อการ

แนะนาํใหรู้้จกัหรือเป็นท่ีท่องเท่ียว ขาดส่ือประชาสมัพนัธ ์และสามารถส่งผลต่อเน่ืองต่อไป  

กลุ่มท่ี 2.คือ “เหลือผูเ้ช่ียวชาญน้อย”หรือท่ีเป็นท่ียอมรับท่ียงัประกอบอาชีพน้ีอยู่ โดยมี

ประเด็นอ่ืนๆเช่น ไม่มีผูท่ี้สืบทอดต่อภายในครอบครัว ลูกหลานไม่สนใจ และไปทาํงานอย่างอ่ืน

แทน ตามกระแส ค่านิยม, และไม่มีเวลาในการถ่ายทอด,ไม่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย,ท่ี

สาํคญัเป็นงานท่ีตอ้งอาศยั ความอดทน 

กลุ่มท่ี3.เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดห้รือควบคุม เช่นการยา้ยถ่ินฐาน การเลิกกิจการไป

แลว้,ระเบียบขอ้บงัคบัทางกฎหมาย,การเปล่ียนไปเป็นระบบอุตสาหกรรม 

สรุป 
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จากการศึกษาวิจยัในสภาพการณ์ปัจจุบนัและสภาพการณ์ ท่ีคาดหวดั(Need)ท่ีตอ้งการ

นาํไปจดัการความรู้ท่ีสาํคญัพบว่า “จะตอ้งทาํใหอ้งคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชนิดน้ีเป็นท่ีรู้จกัเสียก่อน

และตอ้งส่ือถึงคุณค่าท่ีน่าสนใจ และKeyword ท่ีสาํคญัคือ “คนท่ีมีความสนใจจริงๆ”ในสภาวะ

วิกฤตการณ์ท่ีสุ่มเส่ียงท่ีจะสูญหายไปของภูมิปัญญาการหล่อพระแบบลา้นนาโบราณน้ี และท่ีผ่าน

มามีการศึกษาเร่ืองการอนุรักษ์ภูมิปัญญาโดยวิธีการรวบรวมองค์ความรู้แลว้สร้างเป็นส่ือเพ่ือ

นาํเสนอโดยท่ีผูรั้บยงัไม่รู้จกัและสนใจจริงผลท่ีไดจึ้งไม่บรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร หรือจะไดผ้ลจริง

ในระยะแรกเท่านั้น 

อยา่งไรก็ตามโครงสร้างท่ีไดท้าํการนาํเสนอพบว่ายงัมีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

อยูห่ลายประการ เช่น 

• ยงัมีความขดัแยง้ในเร่ืองท่ีว่าในปัจจุบนัไดมี้การนาํเอาเทคโนโลยเีขา้ใชเ้พ่ือใหล้ดกาํลงั

การผลิตตลอดจนตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าและสามารถผลิตไดแ้ต่ล่ะคร้ังในปริมาณท่ีเยอะกว่า จึง

ทาํใหง้านวิจยัน้ียงัขาดความน่าเช่ือถือ 

• ในการวิเคราะห์และเลือกปัญหา ว่าขอ้ไหนคือปัญหาท่ีแทจ้ริงนั้นมีความสอดคลอ้งกนั

มากและมีความเป็นไปไดท้ั้งส้ินท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ในการอนุรักษภ์ูมิปัญญา การ

หล่อพระแบบโบราณลา้นนาน้ี 

• ในการจดัการความรู้เร่ืองการอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ยงัมีความซบัซอ้นอยู่มากเช่น ท่ี

ผา่นมาไดเ้คยมีการใหค้วามช่วยเหลือจากภาครัฐและชุมชนใกลเ้คียงในการจะส่งเสริมใน

เร่ืองการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน้ี แต่ทางเจ้าของความรู้เองไม่สามารถตอบสนอง
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บทคดัย่อ: พฤติกรรมต่อตา้นการเรียนรู้ เกิดจากการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานเดิม โดย
ขาดความตระหนักถึงสถานการณ์ในแต่ละวนั ส่งผลท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู ้ป่วย และต้นทุนในการด าเนินการแก้ไข ด้วยเหตุน้ีงานวิจัยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือลดพฤติกรรมต่อตา้นการเรียนรู้ และเพ่ิมสมรรถนะในการท างานของเจา้หน้าท่ีจดั
ยา เพื่อลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา รวมถึง ส่งเสริมความเขา้ใจในกระบวนการจดัยา ผูว้ิจยั
สร้างกรอบแนวคิดระบบพ่ีเล้ียงและการใหค้  าปรึกษา เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา และ
เพ่ิมสมรรถนะในการท างาน งานเจา้หนา้ท่ีจดัยา โรงพยาบาลนครพิงค์ ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎี คือ 
ระบบพ่ีเล้ียง ชุมชนนกัปฏิบติั และวิศวกรรมความรู้  เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยเร่ิมจากวิเคราะห์
หวัขอ้ความรู้จากอุบติัการณ์ความเคล่ือนทางยา รพ.นครพิงค ์ 2 หวัขอ้ความรู้คือ กลุ่มยาโรคหลอด
เลือดหวัใจ  และ  กลุ่มยากระดูกและขอ้ กลุ่มเป้าหมายในงานวิจยั ไดแ้ก่ ท่ีปรึกษา 3คน เจา้หนา้ท่ีจดั
ยาพ่ีเล้ียง 3คน และเจา้หนา้ท่ีจดัยาใหม่ 3คน ด าเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิดฯหวัขอ้ละ 4 สัปดาห์ 
นาน 2 เดือน พบว่ากลุ่มเจ้าหน้าท่ีจัดยาใหม่และเจ้าหน้าท่ีจัดยาพ่ีเล้ียงมีแนวโน้มเกิดความ
คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาต่อ 1000 ใบสั่งยาลดลง อตัราส่วนคิดเป็น 2 ใน 3 ของกลุ่มทดลอง 
นอกจากน้ีผลการวดัสมรรถนะในการท างานของเจา้หน้าท่ีจัดยาใหม่ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม หลงั
กิจกรรมสปัดาห์ท่ี 4 และสปัดาห์ท่ี 8  พบว่า เจา้หนา้ท่ีใหม่ 1 มีสมรรถนะในการท างานในสปัดาห์ท่ี 
4 11.11%สปัดาห์ท่ี 8 2.78% เจา้หนา้ท่ีใหม่ 2 13.89%, 16.67% เจา้หนา้ท่ีใหม่ 3 มีสมรรถนะในการ
ท างาน 19.44%, 0%นอกจากน้ีพบว่า การเรียนรู้ขององค์กรจะตอ้งประกอบดว้ยระบบพ่ีเล้ียงการ
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จบัคู่แลกเปล่ียนความรู้ และจะเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในกลุ่มงานเภสัช
กรรมต่อไป 
ค าส าคญั : การจดัการความรู้, พ่ีเล้ียงและการให้ค  าปรึกษา, สมรรถนะในการท างาน, ความคลาด
เคล่ือนก่อนการจ่ายยา  
 
Abstract: Defensive routine is caused by the implementation of existing framework 
without awareness of the situation on a daily basis. This results in pre-dispensing error which 
consequently affects patients’ living quality and the costs of remedial action. For this reason, this 
research is aimed to reduce defensive routine and increase competency of pharmacy technicians 
in order to reduce pre-dispensing error and promote an understanding of pre-dispensing 
procedure. The researcher came up with mentoring model – a solution theory comprised of 
mentoring model, community of practice, and knowledge engineering - to reduce pre-dispensing 
error and promote competence in Out-Patient Pharmacy Department at Nakornping Hospital. We 
started by analyzing the domain knowledge of pre-dispensing error at Nakornping Hospital in two 
topics: cardiovascular drug and orthopedic drug. The research’s targets included three experts, 
three pharmacy technician mentors, and three new pharmacy technicians. The mentoring model 
activities were practiced in topic order which lasted 4 weeks each. Two months later, it was found 
that the new pharmacy technicians and pharmacy technician mentors’ potential pre-dispensing 
error per 1,000 prescriptions reduced in ratio of 2 out of 3 of the experimental group. Moreover, 
competency measure results of the new pharmacy technicians before the activities, after the 4th 
week of the activities, and after the 8th week of the activities showed that the competency of new 
pharmacy technician 1 in the 4th week was at 11.11% and 2.78% in the 8th week, the competency 
of new pharmacy technician 2 were 13.89% and 16.67%, and the competency of new pharmacy 
technician 3 were 19.44% and 0% respectively. It was also found that organizational learning 
must consist of mentoring model as knowledge exchange pairs which will be a guideline for 
further development of personnel’s competence in Hospital pharmacy. 
 
Keywords: Knowledge Management, Mentoring, Competency, Pre-Dispensing Error 
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1. INTRODUCTION 
 Pre-dispensing error has impacted on patients’ living quality; there have been reports 

from around the globe in 2013 that about 142,000 patients died from drug, increasing from 
median number in 1990 where 94,000 patients died by 53% from the total number of all causes 
480,000 and 56,000 respectively (GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators, 2015). 
A secondary data of pre-dispensing error in Nakornping Hospital’s Out-Patient Pharmacy 
Department showed that during the years 2011 – 2014 the dispensing error ratio was 30.09 per 
1,000 prescriptions and during the years 2013 – 2014 the dispensing risk of error increased 
respectively until it reached accumulated number of 4.3. In addition, when analyzing the 
organizational solutions for this problem, it was found that pharmacy technicians of Out-Patient 
Pharmacy Department, Nakornping Hospital developed defensive routine – against learning 
behavior resulting from keeping their principle according to pharmaceutical standards without 
considering the situation on a daily basis and adjusting procedure to reduce error, which resulted 
in increased and decreased pre-dispensing error according to work load and there was no concrete 
solution to better the situation.     

This research was aimed to reduce pre-dispensing error and increase competency in pre-
dispensing procedure by the technicians by using the mentoring model to promote knowledge 
transfer from knowledgeable individuals to new staff as well as mutual learning to promote 
knowledge exchange and circulation among group members to reduce defensive routine and 
increase competency of pharmacy technicians. 

From the study of pre-dispensing error solution, it was found that tools have been used to 
reduce pre-dispensing error to include using automated pre-dispensing system and studying of 
procedure and result import data with which pre-dispensing error was reduced but the overall 
solution was focused on procedure and not the awareness. Thus, in long term, the pre-dispensing 
error will increase. In this research, the researcher proposed a framework that can promote 
awareness and competency based on mentoring model and community of practice supporting 
knowledge transfer from knowledgeable individuals to new staff. This will stimulate knowledge 
transfer and circulation among group members. After that, knowledge engineering was used to 
extract knowledge rising from each activities round under topics necessary for pharmacy 
technicians. Once all this was done, competency measure to assess the competence of mentoring 
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model was applied. When pharmacy technicians’ awareness was built, those technicians were 
capable of solving problems on a daily basis which resulted in reduced pre-dispensing error. 

 
2. Literature Review 

Mentoring model is a procedure of experience exchange of individuals with similar 
interests and common goals. The experienced mentors would exchange their knowledge with the 
less experienced individuals in participative atmosphere in solving problems together which 
encourage opinions and knowledge exchange and a close competency assessment is employed. 
This model results in new staff receiving supports from their experts (3 doctors, nurses, 
pharmacists) and the mentors, at the same time, developing good relationships with their co-
workers. More importantly, the working procedure is also improved to be more efficient. 

The researcher’s approach was based on mentoring model and community of practice  to 
conjoin staff from three different work groups with mutual goals and interests but different levels 
of experience in order to transfer knowledge in three pre-dispensing procedure topics among each 
other: prescription reading, prescription-based dosage calculation, and awareness of pre-
dispensing error . The approach led to various solutions through activities both inside and outside 
classrooms as well as informal knowledge exchange which led to a trusted community of practice  
with mutual goal to reduce pre-dispensing error – a community in which knowledge is being 
shared among members. After that, the researcher deployed a knowledge engineering model to 
extract the knowledge rising from each activities round, then evaluated the participants’ 
competency in order to evaluate the mentoring model’s competence based on the experts’ 
experience and organizational competency standard leading to decreased defensive routine and 
increased competency of pharmacy technicians. 

 
3. RESEARCH METHODOLOGY 

This is a qualitative research and the researcher uses mentoring model framework in pre-
dispensing procedure as guidelines for solving the problems as follows.  
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3.1 Research Target Group  
 The three research target groups were a group of three experts (1 doctor, 1 nurse, and 1 
pharmacist), a group of three pharmacy technician mentors, and mentees (a group of new 
pharmacy technicians), total 9 persons selected by social network analysis method.  

3.2 Research Tools 
 3.2.1 Qualitative tool: in-depth interview and verified by experts  
 3.2.2 Quantitative tool: pre-dispensing error collection form, new pharmacy technicians’ 
competency evaluation form and verified by experts 

3.3 Research Methodology 
 The researcher conducted activities according to research framework under knowledge 
topics and knowledge necessary for pharmacy technicians derived from analysis of organizational 
problems including two major topics of knowledge necessary for work improvement: 
cardiovascular drug and orthopedic drug. Each topic was divided into three minor  topics focusing 
on necessary knowledge for pre-dispensing procedure: prescription reading, dosage calculation, 
and awareness of incorrect pre-dispensing process. The period of research was from June 2014 to 
September 2015 as shown in picture 3.1. 
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 Picture 3.1 Pharmacy Technicians Mentoring Model to Reduce Pre-Dispensing Error and 
Promote Competence in Out-Patient Pharmacy Department. 
 The researcher conducted activities based on mentoring model framework pharmacy 
technicians of Nakornping Hospital by dividing them into 1-hour classroom activities (knowledge 
sharing) and 1-week outside classroom activities (applying knowledge). Each topic took 4 weeks 
to complete the activities which made it total 8 weeks for the entire research. The research 
activities encouraged informal knowledge sharing atmosphere under the topics of knowledge 
necessary for pharmacy technicians. After that, the researcher used knowledge engineering to 
extract the knowledge rising from each activities round. 

3.4 Analysis and Evaluation 
The result of pre-dispensing error then was analyzed by using statistics in the amount of 

error per 1,000 prescriptions unit and averages. And the researcher used competency evaluation 
form designed and verified by experience of the experts and based on the organizational 
competency standard to evaluate the research framework competence. The result of competency 
evaluated by measuring the competency of new technicians before the activities, during the 
activities, and after the activities (quantitative performance measurement) in conjunction with 
their knowledge situation as well as that of their mentors’ (qualitative performance 
measurement).  
 
4. RESULTS  

The research of Pharmacy Technicians Mentoring Model to Reduce Pre-Dispensing Error 
and Promote Competence in Out-Patient Pharmacy Department was conducted to evaluate 
competence in both quantitative and qualitative aspects. The analysis and data interpretation was 
divided into two parts as follows. 

Part 1: Pre-dispensing error reducing result and discussion  
Part 2: Competency increasing result and discussion 

The details are as follows. 
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Part 1: Pre-Dispensing error reducing result and discussion 

 The analysis result of pre-dispensing error of pharmacy technician mentors and new 
pharmacy technicians and the competency evaluation of the new technicians was collected during 
July 2015 to September 2015. The data was collected using pre-dispensing error recording form 
of Out-Patient Pharmacy Department, Nakornping Hospital. The data then was analyzed using 
statistics in the amount of error per 1,000 prescriptions unit and averages as shown in picture 4.1. 
 Summary of pre-dispensing error of pharmacy technician mentors and new pharmacy 
technicians during July 2015 to September 2015.  
 

 
Picture 4.1 Potential of pre-dispensing error of the representative samples  

during July 2015 to September 2015 
From picture 4.1, it was found that after two months of experiment, the new pharmacy 

technician 1, the new pharmacy technician 2, the first pharmacy technician mentor, and the 
second pharmacy technician mentor showed a decrease potential of pre-dispensing error. On the 
other hand, the third pharmacy technician mentor and the new pharmacy technician 3 showed an 
increase potential of pre-dispensing error. 

 
Part 2: Competency increasing result and discussion 

The researcher evaluated the increased competency of the new technicians by measuring 
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their competency before the activities, during the activities, and after the activities (quantitative 
performance measurement) in conjunction with their knowledge situation as well as that of their 
mentors’ (qualitative performance measurement) as follows.  

 
Evaluation of New pharmacy technicians’ competency before activities, during activities, 

and after activities (quantitative performance measurement)  

The competency evaluation of the new technicians was aimed to acknowledge their 
competency before the activities, during the activities, and after the activities. The evaluation was 
done by the three pharmacy technician mentors and was done three times: before the activities, 
after the 4th week of the activities, and after the 8th week of the activities. The new pharmacy 
technicians’ competency evaluation results are concluded in table 4.1. 
Table 4.1 Development of the competency of  New Pharmacy technician  
Competency Development After the 4th week After the 8th week Total 
The new pharmacy technician 1 11.11 2.78 13.89 
The new pharmacy technician 2  13.89 16.67 30.56 
The new pharmacy technician 3 19.44 0.00 19.44 
 

 
Picture 4.2 Graph of the New Pharmacy technicians’ Competency in Comparison 
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 From table 4.1 and picture 4.2 , it was found that when comparing the competency of the 
new pharmacy technicians from before the activities, after the 4th week of activities, and after the 
8th week of activities, the new pharmacy technicians’ competency increased; the competency of 
new pharmacy technician 1 was the highest, followed by the second and the new pharmacy 
technician 3, respectively.    
 Moreover, the new pharmacy technicians’ competency measured before the activities, 
after the 4th week of activities, and after the 8th week of activities showed that the competency of 
new pharmacy technician 1, 2 and 3 increased by 13.89%, 30.56% and19.44% respectively. The 
situation of their knowledge can be explained according to the report of knowledge summary of 
new pharmacy technicians after the activities. 
Evaluation of knowledge of the new pharmacy technicians and the pharmacy technician 
mentors (qualitative performance measurement)  
 The researcher measured the situation of the new pharmacy technicians’ knowledge as 
well as that of their mentors’ by evaluating the increased knowledge after activities using in-depth 
interview to survey the knowledge before and after the experiment in the 8th week. The interview 
was done on all the three new pharmacy technicians and their three mentors, totaling 6 persons, 
30 minutes each. The interview could be summarized as the knowledge of the new pharmacy 
technicians and their mentors before and after the activities as shown in pictures 4.6 – 4.7. 
Moreover, the researcher also extracted the knowledge rising from each activities round using 
knowledge engineering approach and derived a knowledge model of good pre-dispensing 
techniques covering three topics necessary for pre-dispensing procedure: prescription reading, 
dosage calculation, and awareness of pre-dispensing error. The knowledge model consisted of 
keywords related to pre-dispensing problems and experience useful for the pre-dispensing 
procedure as well as pre-dispensing warnings as shown in pictures 4.8 – 4.10. 
 
Assessment of Knowledge Increased after Activities  

Assessment of Knowledge Increased after Activities was done by in-depth interview to 
survey knowledge of the three new pharmacy technicians and their three mentors. In summary, 
the knowledge after participating in activities of the mentoring model to reduce pre-dispensing 
error and promote competency in Out-Patient Pharmacy Department of Nakornping Hospital can 

53



 

 

 

 

be divided into two parts: the knowledge before activities displayed in solid line circle and the 
knowledge after activities displayed in dash line circle as in pictures 4.6 – 4.7. 
1) Summary of new pharmacy technicians’ knowledge before and after the activities 
2) Summary of pharmacy technician mentors’ knowledge before and after the activities 
The details are as follows. 

 
Picture 4.6 Summary of Knowledge of New Pharmacy technicians after 8th Week 

 From picture 4.6, the detail of new pharmacy technicians’ knowledge before the 
activities in three topics could be summarized in detail as follows. 1) After participating in the 
knowledge and learning exchange activities under the mentoring model , all three mentors 
assessed that their knowledge increased at a high level. These activities encouraged them to find 
new ways to mentor the new technicians. Thus, the mentors had an opportunity to systematically 
implement pre-dispensing techniques to prevent pre-dispensing error. As a result, they were proud 
of their role as mentors in the activities and became aware of the importance of knowledge 
exchange during work. This information evinced that after participating in the knowledge and 
learning exchange activities under the mentoring model to reduce pre-dispensing error and 
promote competency in Out-Patient Pharmacy Department of Nakornping Hospital, the pharmacy 
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technician mentors developed better pre-dispensing techniques and pride in pre-dispensing work. 
Moreover, the activities encouraged them to be proud of their work, willing to transfer knowledge 
and aware of the importance of knowledge sharing during work as shown in picture 4.7. 
 

Picture 4.7 Summary of Knowledge of Pharmacy technician Mentors after 8th Week 
From picture 4.7, assessment result of increased knowledge of the pharmacy technician 

mentors showed that the mentors’ knowledge increased after participating in the activities of three 
topics.  
 From pictures 4.6 – 4.7, the assessment result of knowledge increased after the activities 
using in-depth interview to survey the knowledge of the three new pharmacy technicians and the 
three pharmacy technician mentors, 30 minutes each. It was found that both the new technicians 
and the mentors developed knowledge after participating in the activities in all 3 topics. 
 
5. DISCUSSION 

In the 5th to 8th weeks, the pharmacy technician mentors proposed an additional activity in 
which the senior and junior were paired in learning. It can be seen that pre-dispensing error 
potentially decreased in some of the samples with determined knowledge learning, which was a 
result of the mentoring model and community of practice. Therefore, in future activities, an inter-
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personal continuous learning should be encouraged by pairing mentors with new staff as it would 
help reduce pre-dispensing error. 

This model is also in accordance with additional information given by the new pharmacy 
technicians who reflected on the activities under awareness of incorrect dispensing topic as 
follows. They developed awareness of consequences of incorrect dispensing through learning 
impacts of dispensing error in the overall system. They also adjusted their initial attitude in 
working with understanding. They practiced reminding themselves of activities steps, dispensing 
review techniques, and increasing awareness of dispensing procedure which resulted in less 
dispensing error. 
 
6. CONCLUSIONS 
 Distinguish features of implementation of activities under the mentoring model to reduce 
pre-dispensing error and promote competency in Out-Patient Pharmacy Department of 
Nakornping Hospital were the fact that it was a procedure of guiding useful skills or expertise and 
experience sharing by mentors and mentees cross work fields. The mentors encouraged the 
mentees to learn in participative activities of solution analysis, proposing correct guideline, and 
designating work goals. Therefore, they encouraged the behavior of reviewing and procedure 
(Plan Do Check Act) and stimulated awareness. Mentoring model is similar to learning in pair 
circle where problems are discussed among the community members which increases trust and 
good relationship leading to awareness and acceptance of the members, consequently reduced 
defensive routine. 

Moreover, the researcher used the mentoring model to reduce pre-dispensing error and 
promote competency in Out-Patient Pharmacy Department of Nakornping Hospital as a vital part 
of knowledge exchange both inside and outside classrooms. A systematic knowledge extraction 
and assessment procedure was applied. The activities encouraged trust and opinions exchange 
opportunities as they were implemented in informal atmosphere. The participants developed pride 
in their work and ready to learn. Once the out-patient pre-dispensing department has a clear 
knowledge management system, staff are aware and alert of their duties, then the competency of 
the new pharmacy technicians will increase and the mentors will also develop their knowledge 
and skills. 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ1) พฒันาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาแบบ    

อริยสจั 4  เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 

และ2) ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน  ประจาํภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1จาํนวน 29 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ใชว้ิธีการ

จบัสลาก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีสอนแบบอริยสัจ 4 

สาระเศรษฐศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงอนาคต จาํนวน 8 แผน รวม 20 ชัว่โมง 2) แบบบนัทึกการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับการสะทอ้นผลการปฏิบติั ไดแ้ก่ แบบสงัเกตการจดักิจกรรมการเรียนรู้

และแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน 3) แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 

จาํนวน 40 ขอ้ การวิจยัในคร้ังน้ีใชห้ลกัการเชิงปฏิบติัการ วิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภทคือ                

1) ขอ้มลูเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตการณ์จดักิจกรรมการเรียนรู้และการสัมภาษณ์นักเรียน 

โดยนําข้อมูลมาวิ เคราะห์ ตีความ และสรุปผล 2) ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนําแบบประเมิน

ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตมาหาค่าเฉล่ียร้อยละเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาแบบอริยสัจ 4 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นทุกข์  ขั้นท่ี 2 ขั้นสมุทัย ขั้นท่ี 3 ขั้นนิโรธ และขั้นท่ี 4                   

ขั้นมรรค ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนกัเรียนได ้ 

และ 2) การศึกษาระดบัความสามารถในการคิดเชิงอนาคต วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์                   

โดยการใชว้ิธีสอนแบบอริยสัจ 4 สาํหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 

พบว่านกัเรียนมีเฉล่ียค่าร้อยละ 89.91 มีระดบัการคิดเชิงอนาคตอยูใ่นระดบัดี 

 

คาํสําคญั : การจดัการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา ,การสอนแบบอริยสจั 4 ,การคิดเชิงอนาคต 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this study was to 1) to improve the learning management in Social 

Studies by using the  Four Noble Truths to Promote Futuristic Thinking of  Secondary Level 

Students, Boklua School , Nan Province .2) to study the result of  learning management in Social 

Studies by using the  Four Noble Truths to Promote Futuristic Thinking of Secondary Level 

Students, Boklua School , Nan Province in the second semester of academic year 2015. The 

samples were 29 students from Grade 7 Students by using Simple random sampling. The study 

tools were 1)  8 lesson plans of learning management for 20 hours of Social Studies Using the  

Four Noble Truth;. 2) A record of learning activities to reflect the results of operations, including 

observation of learning activities and interview the students' opinions 3) Evaluation of promoting 

futuristic thinking skill for 40 items . The study was carried on action study .Thus, there were two 

main strategies of data analysis which consist of qualitative and quantitative analysis. 1) 

Qualitative data, the observations of learning activities and student’ interview. The data were 

analyzed and interpreted the results of the data obtained from the study were analyzed by 

averaging 2) Average Quantitative data in the end of the test plan percentage. 

 The research were found that: 1)The improvement of Learning Management in Social 

Studies Using the  Four Noble Truths to Promote Futuristic Thinking  composed of 4 steps: 1) 

Problem 2) The cause of the Problem 3) Data collection for rase problem  4) the way to solve 

problem. This lesson Plan possibly improve management plan can improve to promote futuristic 

thinking  skill. 2) The study of measurement about promote futuristic thinking skill  in Social 

Studies Using the  Four Noble Truths to Promote Futuristic Thinking  of  Secondary Level 
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Students, Boklua School, Nan Province found that the average student has  89.91 percent.That 

means  futuristic thinking is in good level. 

 

Keyword: Learning Management in Social Studies Course, Using the  Four Noble Truths, 

Futuristic Thinking   
 

1.บทนํา 

โลกก้าวผ่านสังคมเกษตรกรรม - อุตสาหกรรม เข้าสู่สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ                           

การติดต่อเป็นไปอย่า งสะดวกสบาย ในแ ต่ละวันมีสถานการณ์ ต่างๆเ กิด ข้ึนมากมา ย                                            

การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดห้รือปฏิเสธได ้ทัว่โลกกาํลงัเผชิญกบัวิกฤติการณ์

ท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่างๆเช่น ดา้นสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การเตรียมตวัเองให้พร้อม

สาํหรับการใชชี้วิตในสังคมอนาคตจึงเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัอย่างยิ่ง (สภาพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ, 2554:18) กล่าวถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11(พ.ศ. 2555-

2559) ว่า “สถานการณ์การเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในอนาคต สะทอ้นใหเ้ห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิด

ทั้งการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง สถาบนัทางสังคม และปัจเจกบุคคล จาํเป็นต้องเตรียมคนให้

พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ทั้งในระดบัโลกและภูมิภาค จึงมุ่งเน้นการพฒันาคนทุกช่วงวยัให้เขา้สู่

สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยนื” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกระทรวงศึกษาธิการ

ในการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้กนั

ต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:132) ท่ีกล่าวไว้ในหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศกัราช 2551 ว่าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้

ความเขา้ใจ ในการดาํรงชีวิตของมนุษยท์ั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกนัในสังคมการ

ปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เขา้ใจถึงพฒันาการเปล่ียนแปลง

ตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้นมีความอดทนและอด

กลั้น ยอมรับความแตกต่าง มีคุณธรรม สามารถนาํความรู้ ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตเป็นพลเมือง

ดีของประเทศชาติและโลก   

การเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียนสาํหรับการเผชิญกบัอนาคตเป็นส่ิงท่ีโรงเรียน ครูผูส้อน

จาํเป็นตอ้งทาํอยา่งเร่งด่วนเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมอนาคตไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัและ

มีความสุข ดงัท่ี (เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2546: 202) กล่าวว่า “การคิดเชิงอนาคตเป็นเหมือน

กุญแจดอกสําคญัท่ีเปิดประตูเขา้สู่โลกอนาคตท่ีมีความซบัซอ้น มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว                
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มีความไม่แน่นอน และมีการแข่งขนัสูง บุคคลท่ีสามารถอยูร่อดและแข่งขนัในโลกอนาคตได ้ตอ้งมี

กุญแจดอกน้ีเป็นใบเบิกทาง โดยเร่งพฒันาความสามารถด้านการคิดเชิงอนาคต เพ่ือสามารถ

หลีกเล่ียงอนัตราย ความเส่ียงต่างๆ อนัอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต และสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์

สูงสุดจากอนาคตท่ีจะมาถึง” 

 ในปัจจุบนัมีรูปแบบการสอนแบบต่างๆหลากหลาย ซ่ึงรูปแบบการสอนเร่ืองการคิดท่ีมี

ช่ือเสียงมากรูปแบบหน่ึงคือ รูปแบบอริยสจัส่ี ตามแนวคิดศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี ซ่ึงนาํมา

หลกัธรรมทางพุทธศาสนามาใชแ้กปั้ญหาในกระบวนการเรียนการสอน (ลดัดา ศิลาน้อยและคณะ, 

2544:3)กล่าวว่า “การสอนแบบอริยสัจส่ีจะใช้ปัญหาเป็นส่ือให้ผูเ้รียนได้ฝึกกระบวนการคิด                            

เพ่ือแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผลดาํเนินการไปตามขั้นตอนของอริยสัจส่ี ซ่ึงมีขั้นทุกข์ คือการกาํหนด

ปัญหา ขั้นสมุทัยคือการตั้งสมมติฐาน ขั้นนิโรธคือการทดลองและเก็บข้อมูล และขั้นมรรคคือ

วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล การสอนดงักล่าวเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดหลกั

พุทธวิธีเป็นแนวทางโดยในทางพระพุทธศาสนาถือว่าชีวิตมนุษย ์จะตอ้งเผชิญกับความทุกข์ คือ

ปัญหาต่าง ๆ และแนวทางแกปั้ญหา คือการรู้จกัพฒันาปัญญาเพ่ือนาํไปสู่การแกปั้ญหานั้น ๆ  ในการ

จดัการศึกษาจึงตอ้งมีการฝึกอบรมคนให้มีปัญญา เม่ือมีปัญญารู้ความเป็นจริงแลว้ก็สามารถแกไ้ข

ปัญหาได”้ การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ อริยสัจส่ี ตามแนวคิดศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บัวศรี เป็น

รูปแบบหน่ึงของการพฒันาการเรียน การสอนท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเรียนของนกัเรียน

ได ้ผูว้ิจยัจึงสนใจจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ อริยสจัส่ี ตามแนวคิดศาสตราจารย ์ดร. สาโรช 

บวัศรี ข้ึนเพ่ือเสริมสร้างพลงัความสามารถดา้นการคิดของนกัเรียนแต่ละคนใหเ้ต็มขีดความสามารถ 

นอกจากน้ี กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ รูปแบบ อริยสจัส่ี ตามแนวคิดศาสตราจารย ์ดร. สาโรช   

บวัศรี เป็นแนวทางแก่ครูในการออกแบบการจดัการ เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้

ผูเ้รียนไดศึ้กษาไปตามลาํดบัขั้นดว้ยตนเองและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู และการ

เรียนของนกัเรียน 

จากการรายงานผลการสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 พบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตํ่า

กว่าเกณฑท่ี์ทางโรงเรียนกาํหนดไว ้และนักเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะการคิดเชิงอนาคต ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาขอ้มลูรวมถึงความสาํคญัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จึงไดศึ้กษา การจดักระบวนการเรียนรู้โดย
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ใชอ้ริยสจัส่ี ตามแบบของ ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรีเพ่ือพฒันาความสามารถดา้นการคิดของ

ผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว จึงทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบอริยสัจส่ี ซ่ึง

เป็นวิธีการสอนท่ีมีลาํดบัขั้นตอนของเหตุและผล คือเป็นวิธีสอนท่ีมีการคิดอยา่งมีระบบ โดยเร่ิมตน้

จากการปัญหา ทาํความเขา้ใจว่าปัญหานั้นคืออะไร จากนั้นคน้หาสาเหตุของปัญหาเพ่ือนาํไปสู่การ

แก้ไขปัญหา ทาํให้ผูเ้รียนเกิดภูมิคุ ้มกนัในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะเผชิญในอนาคต จาก

ความสาํคญัและหลกัการดงักล่าวจะส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของผูเ้รียน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะนํา

รูปแบบการสอนน้ีมาทดลองใช้กับนัก เรียนระดับชั้ นชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1/1  โรงเ รียน                        

บ่อเกลือ อาํเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาแบบอริยสจั 4 เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิง

อนาคตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 

 2. เพ่ือศึกษาผลการใชว้ิธีสอนแบบอริยสัจ 4 เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 

2.วธิีดําเนินการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงมีวิธีการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตการวจิยั 

  ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ่อเกลือ

อาํเภอบ่อเกลือ  จงัหวดัน่าน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 2 หอ้ง 

  ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 

  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 จาํนวน 29 คน กาํลงัศึกษาอยู ่                   

ภาคเรียน ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ่อเกลือ อาํเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน ไดม้าโดยวิธีการสุ่ม

แบบง่าย(Simple random sampling) ใช้วิธีการจับสลาก เพราะนักเรียนทั้งสองห้องมีระดับ

ความสามารถท่ีไม่ต่างกนัมากนกั เน่ืองจากทางโรงเรียนคละหอ้งเรียนตั้งแต่ตอนเขา้เรียนแรกเร่ิม  

  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  การวิจยัในคร้ังน้ีใชเ้น้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                   

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงอนาคต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 8 แผน รวม 20 

คาบเรียน คาบละ 50 นาที 
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  ขอบเขตดา้นเวลา  

  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 

2. รูปแบบการวจิยั 

ในการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)ในชั้น

เรียนตามแนวคิดของ Kemmisและ MaTaggart  (1992 อา้งอิงใน  คงศกัด์ิ ธาตุทอง, 2543) โดยผูว้ิจยั

ไดด้าํเนินการวิจยัตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ดงัน้ี1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นการปฏิบติัการเรียนการ

สอน 3)ขั้นสังเกตการณ์ 4)ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั ในการดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการเป็นการ

ปฏิบัติซํ้ าตามวงจร วิเคราะห์ วางแผน สะท้อนผลอภิปรายร่วมกันและปรับปรุงพฒันาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

3. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติัการวิจยั 

ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบอริยสัจ 4 จาํนวน 8 แผน รวม 20 ชั่วโมง                  

2) เคร่ืองมือท่ีใชส้ะทอ้นผลการปฏิบติัการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน                  

2) แบบสมัภาษณ์นกัเรียน 3) แบบบนัทึกหลงัแผนการจดัการเรียนรู้ และ 3) เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมิน

ผลการวิจยัประกอบดว้ย แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงอนาคตซ่ึงเป็นแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทุกตัวเลือกมีค่านํ้ าหนักคะแนน แต่จะแตกต่างกันตามความเหมาะสม                     

จาํนวน 40 ขอ้ 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เก็บข้อมูลจาก                  

แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงอนาคตหลงัการสอนแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ส้ินสุด

การสอนแต่ละคร้ัง สะทอ้นผลการปฏิบติัจากแบบบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ แบบสงัเกตพฤติกรรม

นกัเรียนโดยครูผูส้อนและแบบสมัภาษณ์นกัเรียน เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขการเรียนการสอน 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความสามารถในการ

คิดเชิงอนาคต จากนั้นนาํมาคาํนวณหาค่าร้อยละเพ่ือเทียบกบัเกณฑซ่ึ์งกาํหนดไวว้่านักเรียนร้อยละ 

70 ผา่นเกณฑก์ารตดัสินการคิดเชิงอนาคตในระดบัดีข้ึนไป ซ่ึงมีเกณฑค์ะแนนระหว่าง 11-15 มีการ

คิดเชิงอนาคตอยูใ่นระดบัมาก , 6-10 มีการคิดเชิงอนาคตอยูใ่นระดบัปานกลาง และ 1-5มีการคิดเชิง

อนาคตอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนขอ้มลูท่ีใชใ้นการสะทอ้นการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเป็นความ

เรียงในแต่ละวงจร 
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3. สรุปผลการวจิยั 

1. การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาแบบอริยสจั 4 ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน             

คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นทุกข ์ ขั้นท่ี 2 ขั้นสมุทยั ขั้นท่ี 3 ขั้นนิโรธ และขั้นท่ี 4 ขั้นมรรค  ซ่ึงแผนการจัดการ

เรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองดว้ยวิธีการ

สอนดงักล่าวนั้นฝึกใหผู้เ้รียนเรียนรู้เป็นกระบวนการของเหตุและผล ส่งผลต่อการคิดวางแผนหรือ

การเตรียมตนเองให้พร้อมเพ่ือเผชิญสถานการณ์ในอนาคต รวมทั้งสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์

เป็นสาระท่ีเหมาะสําหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดเชิงอนาคต เพราะเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตและในทุกๆวนัมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทางเศรษฐศาสตร์หลาย

หลายมิติของสงัคม 

2. การศึกษาระดบัความสามารถในการคิดเชิงอนาคต วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์                   

โดยการใชว้ิธีสอนแบบอริยสัจ 4 สาํหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 

พบว่านักเรียนมีเฉล่ียค่าร้อยละ 89.91 มีระดบัการคิดเชิงอนาคตอยู่ในระดบัดี ทั้งน้ีผูว้ิจยัเลือกใช้

แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงอนาคตในลกัษณะข้อสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือก                  

ทุกตวัเลือกมีค่านํ้ าหนกัคะแนน แต่อาจจะแตกต่างกนัตามความเหมาะสม เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคน

มีวิธีคิดท่ีแตกต่างกัน เพราะมีประสบการณ์และ ภูมิหลงัท่ีต่างกัน เป็นประโยชน์มากกว่าการ

เลือกตอบท่ีตอ้งหาคาํตอบถกูหรือผดิพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นการช้ีถกูผดิ นอกจากน้ียงัพบว่านักเรียน

เห็นคุณค่าในตวัเอง ไม่ไดรู้้สึกลดทอนคุณค่าของตนเองท่ีคิดไม่เหมือนกบัคนอ่ืนๆ เกิดความหวงัใน

การมองอนาคตของตนเองเกิดความสุขในชีวิต 

4. อภิปรายผลการวจิยั 

 1.การจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ มีการคิด

เป็นกระบวนการ ขั้นตอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน สอดคลอ้งกบั ปุญพฒัน์ นิรามยั (2553)              

ไดท้าํวิจยัเร่ืองผลของการสอนดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อทกัษะการคิดแบบอริยสัจส่ี และ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองพระพุทธศาสนากบัการดาํรงชีวิตในยุคโลกาภิวตัน์   ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จงัหวดัเพชรบุรีการวิจยัคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือ เปรียบเทียบทกัษะการคิดแบบอริยสจัส่ี ก่อนเรียน และหลงัเรียน ดว้ยวิธีการทาง

ประวติัศาสตร์เร่ือง พระพุทธศาสนากบการดาํรงชีวิตในยคุโลกาภิวฒัน์ และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ เร่ือง พระพุทธศาสนากบการ

ดาํรงชีวิตในยุคโลกาภิวฒัน์ผลการวิจยัพบว่าทกัษะการคิดแบบอริยสัจส่ีของนักเรียนท่ีไดรั้บการ
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สอนดว้ย วิธีการทางประวติัศาสตร์ เร่ือง พระพุทธศาสนากบัการดาํรงชีวิตในยุคโลกาภิวฒัน์ หลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ เร่ือง พระพุทธศาสนากบัการดาํรงชีวิตในยคุ

โลกาภิวตัน์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย   สําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ทาํนองเดียวกับ

ความคิดของ วีรยุทธ เลิศพลสถิต (2550)ได้ทาํวิจัยเร่ืองผลของการเรียนรู้เร่ืองหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนาโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีและกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาท่ีมีต่อ

ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา เร่ืองหลกัธรรม ทางพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดย

จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี และการจดั กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์80 / 80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ของนกัเรียน ท่ีเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เร่ือง

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจ

ส่ี และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา 3) เพ่ือ ศึกษาเจตคติและศึกษาค่านิยมพ้ืนฐานของ

นักเรียน 4) เพ่ือหาดชันีประสิทธิผลของแผนการจัด กิจกรรมการการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีและ

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มตวัอยา่งเป็น นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียน

ท่ี1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกขอนแก่น เขต 3 จาํนวน 

86 คนผลการวิจยัพบว่าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี และแบบซิปปา ท่ีพฒันาข้ึนมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนทั้ง 2 วิธีไม่แตกต่างกนั จึงเหมาะท่ีจะนาํมา

จดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี 

2. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงอนาคต นกัเรียนสามารถคาดการณ์

วางแผนการใชชี้วิต มีกระบวนการตดัสินใจท่ีดี สอดคลอ้งกบั รัตน์ดา สุภาคา(2556)ไดท้าํวิจยัเร่ือง

การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคพยากรณ์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดเชิงอนาคต 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก จงัหวดัลาํพูนซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคพยากรณ์เร่ืองชุมชนของเรา                   

เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดเชิงอนาคต สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบา้นเหมืองลึก 

อาํเภอแม่ทา จังหวัดลาํพูน เพ่ือสร้างแบบวัดทักษะการคิดเชิงอนาคต สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าแผนการเรียนรู้ทุกแผนมีความเหมาะสม ในระดบัมากท่ีสุด
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และความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิต่อแบบวดัทกัษะการคิดเชิงอนาคต อยูใ่น ระดบั 0.87 ซ่ึงถือว่าอยู ่

ในระดบัท่ีใชไ้ดมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมและทาํนองเดียวกบั สุนทรี  ชยัชนะ (2548) ไดท้าํวิจยั

เร่ือง การคิดเชิงอนาคตของผูเ้รียนในโครงการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ โรงเรียนปรินส์

รอยแยลส์วิทยาลยัการซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการคิดเชิงอนาคตของผูเ้รียน 

ผูด้าํเนินการ และผูป้กครองผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมในโครงการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2547 เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่แบบ

สมัภาษณ์แบบสอบถาม และกลุ่มประชากรคือคณะกรรมการดาํเนินงาน โครงการพฒันาผูเ้รียนท่ีมี 

ความสามารถพิเศษ จาํนวน 13 คน ผูป้กครองนักเรียนในโครงการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ 

พิเศษ จาํนวน 74 คน และผูเ้รียนในโครงการพฒันา ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ จาํนวน 74คนซ่ึง

ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมการคิดเชิงอนาคตของผูเ้รียนในโครงการพฒันาผูมี้ความสามารถ

พิเศษ อยูใ่นระดบัดี และมีความคิดเห็นว่าโครงการน้ีมีประโยชน์ต่อตนเอง ผูด้าํเนินการมีเหตุผล

และแรงบนัดาลใจพอท่ีจะพฒันาความเป็นเลิศใหเ้ด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และคิดว่าโครงการน้ี

ให้ประโยชน์แก่โรงเรียน ครูและนักเรียน ด้านปัญหาท่ีประสบ พบว่า ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้                 

การไม่ไดรั้บความร่วมมือจากมหาวิทยาลยั นักเรียนยงัขาดลกัษณะพิเศษท่ีโดดเด่น และกงัวลกบั

การสอนท่ีไม่มุ่งเน้นการสอบเขา้มหาวิทยาลยัและผูป้กครองมีการเตรียมบุตรหลาน โดยให้การ

สนับสนุน ในทุก ๆ ด้าน มีความคิดว่า โครงการน้ีมีประโยชน์และคาดหวังต่อโครงการน้ี                    

จะสามารถพฒันา ศกัยภาพของบุตรหลานและช่วยส่งเสริมการสอบ เขา้มหาวิทยาลยัหรือการเรียน

ในระดบัสูง 

5. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 1. ผูส้อนตอ้งเปิดใจกวา้ง ใหอิ้สระทางความคิดแก่นกัเรียน ยอมรับฟังขอ้คิดเห็น ใหโ้อกาส

นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นครบถว้นทุกคน    

 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชส้ถานการณ์ใกลต้วัหรือเร่ืองท่ีผูเ้รียนมีความเก่ียวขอ้ง

ดว้ยมาใชใ้นการจดักิจกรรม จะทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดเ้ร็ว และเกิดการวางแผน คาดการณ์ในอนาคต

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3. การช่วยเหลือดูแลนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้อยา่งใกลชิ้ด หรือ ใชก้ระบวนการเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีลดความตึงเครียดหรือความกดดนัระหว่างการร่วมกิจกรรม  
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 4. นกัเรียนท่ีจะเขา้ร่วมเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะการคิดเชิงอนาคต ควรไดรั้บการพฒันาทกัษะการ

แกปั้ญหามาก่อน เพราะจะทาํใหก้ารเรียนรู้มองเห็นภาพอนาคตไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 5. ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเรียนรู้ชา้ กบับุคคลทัว่ไป ไม่มีความแตกต่างกนั

ในเร่ืองของการคิดเชิงอนาคต  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจยัการใชรู้ปแบบวิธีสอนแบบอริยสัจ 4 ร่วมกบัเทคนิคอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

เพ่ือเป็นการพฒันารูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน      

 2. ควรมีการศึกษาวิจยัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดเชิงอนาคต ในสาระการ

เรียนรู้อ่ืนๆของสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 3. การวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ควรใชรู้ปแบบการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการ (Action Research) ทาํใหก้ารวิจยัสามารถสะทอ้นผลท่ีสมบูรณ์ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือจดัการความรู้ประวติัศาสตร์และอตัลกัษณ์วฒันธรรม
ชาติพนัธุล์วัะของนกัเรียน 2) เพื่อเสนอแนวทางในการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ลวัะของ
นกัเรียน จากการใชก้ารเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาสงัคมศึกษา กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนบ่อเกลือ ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 13 คน (เลือกแบบเจาะจง
จากนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธุล์วัะ) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหา
เป็นฐาน จ  านวน 6 หน่วย 20 คาบ และแบบสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนมีวิธีการในการจดัการความรู้ประวติัศาสตร์และอตัลกัษณ์วฒันธรรม
ชาติพนัธุล์วัะ ผา่นองคค์วามรู้และแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ินของตน ตามทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม จากการ
ใชก้ารเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาสงัคมศึกษา 2) นักเรียนเกิดความตระหนักและมีวิธีการ
ในการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ลวัะของตน จากการเสนอแนวทางผ่านการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานในวิชาสงัคมศึกษา  
 
ค าส าคญั: การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน, อตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุล์วัะ 
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Abstract: This research aims 1) to manage the history and cultural identity of Lua ethnic 
students, 2) to propose the guidelines in maintaining the cultural identity of Lua ethnic students. 
By using a problem-based learning in social studies. Sample was 13 of ten grade students in 
Boklua School year 2015 (purposively selected (volunteer) students from Lua ethnic). The tools 
for the research were 1) Six study plans by using a problem-based learning in social studies, 
which were 20 period, 2) Informal interviews. Statistics include a percent value. The results of 
this research were 1) students how to manage knowledge of History, cultural identity of Lua 
ethnic. Through the knowledge and resources of their local. According to the phenomenology 
theory. From using problem-based learning in social studies. 2) Student awareness and a way to 
maintain their cultural identity of Lua ethnic. The proposed approach through the use of problem-
based learning in social studies.  

 
Keywords: Problem-Based Learning, Cultural Identity of Lua Ethnic  
 

บทน า  
สงัคมไทยเป็นสงัคมหน่ึงท่ีประกอบดว้ยผูค้นหลากหลายกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีมีความแตกต่าง

กันทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงอยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองของรัฐชาติ แต่ในความ
หลากหลายทางชาติพนัธุม์ีรูปแบบของความขดัแยง้และการต่อตา้นท่ีแสดงออกของกลุ่มชาติพนัธุ ์
ในอ าเภอบ่อเกลือก็เช่นกนั รัฐไดพ้ยายามใชก้ารศึกษาหล่อหลอมคนใหเ้กิดความเป็นชาติ โดยไม่ได้
ดูถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน กลุ่มชาติพนัธุเ์หล่าน้ีจึงถกูผนวกและยอมรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐชาติ 
โดยต่างมีอตัลกัษณ์แห่งความเป็นไทยหรืออตัลกัษณ์แห่งชาติร่วมกันและมีการปรับเปล่ียนอตั
ลกัษณ์ไปตามบริบท สถานการณ์ และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีพวกเขาตอ้งเผชิญ ในขณะเดียวกนัก็ยงัคง
ธ ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ชาติพนัธุเ์ดิมของตนดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้มก็มีกลุ่มชาติพนัธห์ลายกลุ่มท่ีถกู
กลืนกลายวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุเ์ดิมของตนไปเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ี
สงัคมไทยเขา้สู่กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยไีดก้ระจายเขา้สู่ทุกพ้ืนท่ี
ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย (ยศ สนัตสมบติั, 2551 ; เจนสุดา สมบติั,2548) ชุมชนบ่อเกลือมีการ
รับวฒันธรรมภายนอกเข้ามากพอสมควร อาจเน่ืองด้วยจากการแต่งงานกบัคนนอกชุมชน และ
อิทธิพลจากส่ือต่างๆท่ีมีผลต่อคนในชุมชน แต่อย่างไรชุมชนบ่อเกลือไม่ไดน่ิ้งนอนใจ ยงัมีการ
ส่งเสริมอตัลกัษณ์ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ทรัพยากร และวฒันธรรมต่างๆ ลว้นส่งเสริมใหเ้ยาวชน

70



และชุมชนด ารงไว ้ โดยน าวฒันธรรมหรืออตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุข์องตนดงักล่าวเป็นจุดดึงดูดหรือ
จุดขาย เพ่ือสร้างฐานะทางเศรษฐกิจหรือยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในชุมชนใหดี้ข้ึนดว้ยรากฐาน
ทางวฒันธรรมของตน หรือเพื่อสร้างความอยูร่อดในบริบทของโลกาภิวตัน์ ในขณะเดียวกนัก็เพื่อ
ประกาศความมีตัวตนของกลุ่มตนให้กับคนภายนอกไดรั้บรู้ และธ ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและอตั
ลกัษณ์ทางชาติพนัธุข์องตนดว้ย 

โรงเรียนบ่อเกลือใชห้ลกัสูตรท่ีแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ในการ
จดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึงไดว้ิเคราะห์มาตรฐาน
หลกัสูตรในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ให้ผูเ้รียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและความส านึกรักในถ่ินท่ีอยู่ของตนเอง และรู้จกัใชภู้มิปัญญาในการพฒันาตน พฒันา
ทอ้งถ่ิน ไปพร้อมๆ โดยผูว้ิจยัไดมี้โอกาสไปสมัภาษณ์ครูผูส้อนและนกัเรียน รวมทั้งสงัเกตการสอน
และศึกษาลกัษณะเน้ือหาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน พอสรุปปัญหาไดว้่า การสอนของครูโดยทัว่ไปจะใช้
วิธีการบรรยาย โดยเร่ิมดว้ยการใหนิ้ยามทฤษฏีบทและยกตวัอยา่ง โดยเนน้การบอกวิธีแกปั้ญหาให้
แสดงวิธีท าโดยไม่ไดส้ร้างความตระหนักหรือความอยากรู้อยากแกปั้ญหาให้กบันักเรียน และใน
ส่วนของนกัเรียน เรียนรู้ดว้ยการท่องจ าเน้ือหา ไม่ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจดว้ยตนเอง นกัเรียนไม่มีความ
ตระหนกัหรือตอ้งการจะแกปั้ญหานั้นและนักเรียนไม่เห็นความส าคญัของเร่ืองท่ีเรียนกบัชีวิตจริง 
ขาดความสนใจในการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงไม่สอดรับกบักิจกรรมการอนุรักษอ์ตัลกัษณ์ของชุมชน 

การเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นแนวการจดัการเรียนการสอนแบบหน่ึงท่ีท าให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง วิธีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการหน่ึง ท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์โดยการท ากิจกรรม เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ พฒันา
ทกัษะการแกปั้ญหาโดยใชปั้ญหาเป็นจุดเร่ิมตน้ ในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นและตอ้งการ
คิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ลุล่วงอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทาง
สงัคม ท าใหเ้กิดความประทบัใจ และเมื่อใดท่ีมีปัญหาสามารถน าทกัษะการแกปั้ญหามาปรับใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้นๆ (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2537) และการน ามาใชก้บัวิชาสังคมศึกษา
ยิ่งจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน ตามท่ี แมทเธียส กรูเบอร์ นักวิจัยด้าน
ความจ าจากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เดวิส กล่าวว่า "ความสงสยัใคร่รู้จะท าใหส้มองอยู่ในสภาพท่ี
พร้อมจะเรียนรู้และรับขอ้มลูประเภทใดก็ได ้ราวกบัน ้ าวนท่ีดูดกลืนทั้งส่ิงท่ีคุณอยากเรียนรู้และส่ิง
อ่ืนๆ รอบตวัมนั" 

ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าหากน าวิธีการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้จะท า
ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนักใน ชุมชนและอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์ของตนเอง โดย
เช่ือตามแนวคิดของคอนสตรัคติวิสต ์(Constructivist) ซ่ึงถือว่าการเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดข้ึนดว้ยตวั
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ของผูเ้รียนเอง ไม่มีใครสามารถสอนใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ไดผู้เ้รียนตอ้งเป็นผูล้งมือกระท าและฝึก
คิดหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นส าคญั ครูผูส้อนมีหน้าท่ีเพียงจดักิจกรรมให้ผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษา
ดว้ยตนเองมากกว่าครูเป็นผูบ้อกความรู้ใหจ้ดจ า เม่ือผูเ้รียนผ่านกิจกรรมน้ีแลว้จะเกิดทกัษะในการ
แกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อยา่ง
มีเหตุผล การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเป็นการพฒันาความสามารถในการแกส้ถานการณ์ปัญหา 
เป็นแนวทางสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้ เพราะเป็นการเรียนรู้จากปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง ซ่ึง
ในท่ีสุดจะช่วยใหส้ามารถมองเห็นถึงการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง และ
เกิดความตระหนกัในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพร้อมกบัการด ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ของ
ตน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อจดัการความรู้ประวติัศาสตร์และอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ลวัะของนักเรียน 
โดยการใชก้ารเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในวิชาสงัคมศึกษา 

2. เพื่อเสนอแนวทางในการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุล์วัะของนกัเรียน โดยการ
ใชก้ารเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในวิชาสงัคมศึกษา 

 

ขอบเขตของการวจิยั 
1. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนบ่อ
เกลือ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2 
โรงเรียนบ่อเกลือ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 13 คน (เลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนกลุ่มชาติพนัธุ์
ลวัะ) 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
การวิจยัเป็นการศึกษาประวติัศาสตร์และการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ลวัะ 

โดยการใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้วิชาสังคม ประกอบด้วยเน้ือหาดังน้ี 
ประวติัศาสตร์ชาติพนัธุ์ ภูมิลกัษณ์ วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ 6 แผน  20 คาบ 

3. ขอบเขตดา้นเวลา 
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ระยะเวลาในการท าวิจยั เป็นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 ถึงกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 จ านวน 6 แผน 20 คาบ 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ในวิชาสังคมศึกษา เร่ือง อัตลักษณ์

วฒันธรรมชาติพนัธุชุ์มชน จ านวน 6 หน่วย 20 คาบ ประกอบไปดว้ย  
 

ตารางท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวนคาบ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
วิถีชีวิตชุมชน 4  คาบ การเช่ือมโยงปัญหาและระบุปัญหา 

ชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบนั 3  คาบ การก าหนดแนวทางท่ีเป็นไปได ้
ชุมชนศึกษา 4  คาบ การด าเนินการศกึษาคน้ควา้ 

ภูมิปัญญาเพื่อการพฒันาท่ียงัยนื 2  คาบ การสงัเคราะห์ความรู้ 
วฒันธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค ์ 3  คาบ การสรุปและประเมินค่าของค าตอบ 

ชุมชนอนาคต 4  คาบ การน าเสนอและประเมินผลงาน 
ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนจะเกิดการจัดการความรู้ของนักเรียนผ่านกิจกรรมในแต่ละแผน 

ไดแ้ก่ การศึกษาชุมชน (Community of practice : CoP)    การอภิปรายกลุ่ม (After action review : 
AAR)  และการน าเสนอ (Springboard storytelling) 

2. แบบสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เร่ือง การด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ชุมชน 
จากการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
 
การด าเนินการวจิยั 

1. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ในวิชาสังคมศึกษา เร่ือง อตัลกัษณ์

วฒันธรรมชาติพนัธุ์ชุมชน จ านวน 6 หน่วย 20 คาบ โดยในแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 
สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั กระบวนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้และการวดัผล
ประเมินผล ซ่ึงก  าหนดหวัขอ้ขั้นตอนท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน ดังน้ี  ขั้นท่ี 1 เช่ือมโยงปัญหาและระบุปัญหา ขั้นท่ี 2 ก  าหนดแนวทางท่ีเป็นไปได ้  
ขั้นท่ี 3 ด  าเนินการศึกษาคน้ควา้  ขั้นท่ี 4 สงัเคราะห์ความรู้ ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
ขั้นท่ี 6 น าเสนอและประเมินผลงาน  
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2. สร้างแบบสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เร่ือง การด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์
ชุมชน จากการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในวิชาสังคมศึกษา มีหัวข้อดงันั้  ด้านท่ี 1 สัมภาษณ์
เก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของนกัเรียน เป็นการเติมค าตอบ เพ่ือส ารวจเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพ ท่ีอยู ่

และสภาพครอบครัว (นกัเรียนส ารวจตวัเอง) ดา้นท่ี 2 แบบสมัภาษณ์การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
ในการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ ์นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน  นักเรียนเกิดความตระหนักในวฒันธรรม และความเป็นอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์ของนักเรียน
หรือไม่ อยา่งไร  นกัเรียนมีแนวทางในการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ของนักเรียนหรือไม่ 
อยา่งไร 

3. ผูว้ิจยัจดัการเรียนการสอนนกัเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน รวบรวมข้อมูลความรู้ประวติัศาสตร์ อตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ลวัะ และการ
ด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุล์วัะ จากรายงานการจดัการความรู้ของนักเรียน ผ่านการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน  

4. เมื่อสอนจบแลว้ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสัมภาษณ์ จากการจดัการเรียนรู้วิชา
สงัคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ชุมชน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มลูการเสนอแนวทางการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุชุ์มชน 

5. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์จดัการความรู้
ประวติัศาสตร์และอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ลวัะของนักเรียน แลว้น าเสนอโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ 

6. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นักเรียน มาพรรณนาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงความ
สนใจ ความตระหนกั และแนวทางวิธีการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธ์ชุมชนจากการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้ค่าร้อยละค านวณสัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อนักเรียนชาติพนัธุ์ และ
สดัส่วนนกัเรียนชายต่อนกัเรียนหญิง แลว้น าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 

 
สรุปผลการวจิยั 

1. การจดัการความรู้ประวติัศาสตร์และอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพันธุ์ลวัะของนักเรียน 
จากการใชก้ารเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในวิชาสงัคมศึกษา พบว่า นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถ 
และมีความสนใจ ในการจดัการความรู้ จากกระบวนการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน แผนการจดัการ
เรียนรู้ที่  1  เร่ือง  วิถีชีวิตชุมชน (การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ขั้น เช่ือมโยงปัญหาและระบุ
ปัญหา) ผูเ้รียนลงพ้ืนท่ีศึกษาบริบทชุมชน เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง แลว้เช่ือมโยงเขา้สู่การเรียนรู้
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แบบปัญหาเป็นฐาน ผลของการสงัเกต คือ นกัเรียนใหค้วามสนใจ เพราะเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วันักเรียน 
ใกลชี้วิตจริง ท่ีนกัเรียนพอจะมีความรู้ ความเขา้ใจอยูบ่า้ง ตามช่วงวยัของนกัเรียน และเขา้ใจมากข้ึน
จากการลงพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพ่ือเก็บขอ้มูล ยิ่งท าให้นักเรียนมองเห็นส่ิงต่าง ๆในชุมชนได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน และในท่ีสุดนกัเรียนก็มองเห็นปัญหาของชุมชนท่ีนักเรียนสนใจ และดว้ยการใชที้ละ
ขั้นตอนของการการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานต่อหน่ึงแผน ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีค่อยเป็น
ค่อยไป เข้ากบับริบทสถานศึกษา ผลการประเมินการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานนักเรียนได้รับ
ความรู้จากการพดูคุยกบัคนในชุมชน จากแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ินไม่มากก็น้อย จากการอภิปราย การ
บนัทึกการเรียนรู้ ซ่ึงจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ไดค้ะแนน ร้อยละ 85.7 ของนักเรียน
ทั้งหมด อยู่ในระดบัดีมาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง  ชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบัน (การ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ขั้น ก าหนดแนวทางที่เป็นไปได้) ผูเ้รียนและผูส้อนสนทนาประเด็น
ปัญหา หลงัจากท่ีไดสื้บคน้หาขอ้มลูและลงพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ชุมชน ว่าผูเ้รียนสังเกตหรือพบปัญหา
ใดบา้ง แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มอภิปรายเลือกปัญหาท่ีกลุ่มตนสนใจมาหน่ึงปัญหา และหาแนวทางวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดด้ว้ย ผลของการสังเกต คือ นักเรียนสามารถเลือกปัญหาท่ีตนสนใจ จากการ
อภิปรายกนัในกลุ่ม ท่ีมีทั้งนกัเรียนชาติพนัธุล์วัะและนกัเรียนปกติ ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่เห็นปัญหา
ชาติพนัธุล์วัะท่ีก  าลงัเลือนหายไปเป็นจุดสนใจ จากบริบทท่ีมีนักเรียนชาติพันธุ์อยู่ร่วมดว้ย ซ่ึงเป็น
วิถีชีวิตแบบพึงพาอาศยักนั นักเรียนทั้งสองกลุ่มจึงไม่มีท่าทีการแบ่งแยก เพราะไม่ว่าจะชาติพนัธุ์
ไหนก่มีความเท่าเทียมกนั สมาชิกในกลุ่มมีความสามคัคีช่วยเหลือกนัในการเสนอแนวทางในการ
แกปั้ญหา และอภิปรายความเป็นไปไดใ้นแนวทางแต่ละแนวทางร่วมกนั ผลการประเมินการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน พบว่า นกัเรียน สามารถระบุปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้ง และนักเรียนเขา้ใจไดถู้กตอ้ง โดยมีผลการประเมินในส่วนของ
สาระส าคญัของการบนัทึกการเรียนรู้ การอภิปราย การสืบคน้ ร้อยละ 86.2 ซ่ึงอยู่ในระดบัดีมาก 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  3  เร่ือง  ชุมชนศึกษา (การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ขั้น ด าเนินการศึกษา
ค้นคว้า) นกัเรียนแต่ละกลุ่ม แบ่งงานการหาขอ้มลูแนวทางวิธีการการแกปั้ญหา ตามท่ีไดว้างแผนไว ้
จากแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน อินเทอร์เน็ต โดยก าหนดส่ิงท่ีตนเองตอ้งรู้ ผูส้อน
ใหอิ้สระแก่ผูเ้รียน และด าเนินการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองดว้ยวิธีการหลากหลาย เสร็จแลว้นกัเรียน
รวบรวมขอ้มลูวิธีการแกปั้ญหาท่ีสืบคน้ได ้บนัทึกการเรียนรู้เพื่อง่ายต่อการจดัเก็บรวบรวมรายงาน 
ผลของการสังเกต คือ นักเรียนรู้สึกพอใจท่ีผูส้อนให้อิสระในการศึกษาคน้ควา้ ไม่ว่าจะเป็นจาก
อินเตอร์เน็ต หรือ แหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน และการลงเก็บหาขอ้มูลในแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ินอีกคร้ังก็ท า
ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจมากข้ึน เพราะนกัเรียนเองจะรู้อยูแ่ลว้ว่าควรหาขอ้มลูจากท่ีไหน เป็นเกิด
การเรียนรู้และการจดัการความรู้ดว้ยตนเอง ตามการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน และยงัสร้างทศันคติ
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การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่มดว้ย และยอมรับความแตกต่าง
ความหลากหลายจากสมาชิกในกลุ่มได้ ส่ิงท่ีพบและตรงกบัแนวคิดของ ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม 
คือ การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหน้กัเรียนไดล้งพ้ืนท่ี ไดอ้ภิปราย ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเขา 
โดยการหยดุน่ิงแลว้ดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างรู้แจง้ ผลการประเมินการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน พบว่า 
นกัเรียนพึงพอใจท่ีตวันกัเรียนเองสามารถคิดแนวทางการแกปั้ญหาและหาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง ท า
ใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความรู้ของตนเอง ซ่ึงผลการประเมินของสารส าคญัของเน้ืองาน 
การอภิปราย การบนัทึกการเรียนรู้ ไดร้้อยละ 86.5 อยู่ในระดบัดีมาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  
เร่ือง  ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ขั้น สังเคราะห์ความรู้) 
นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อคน้พบของแนวทางวิธีการแก้ปัญหา ความรู้ท่ีไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ อภิปรายร่วมกนัในกลุ่ม นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายผลและสงัเคราะห์ความรู้ แนวทางวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีได้มา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  ผลของการสังเกต คือ จากการสังเกตการิ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มลูของนกัเรียน มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเป็นส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั
แก่สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ยอมรับเสียงขา้งมาก  แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น ถึงแมจ้ะมีบางเสียงท่ี
เห็นต่าง แต่กระบวนการกลุ่มค่อนคา้งเป็นไปไดด้ว้ยดี การท่ีนกัเรียนทั้งกลุ่มอภิปรายเพ่ือหาค าตอบ
ท่ีชดัเจน เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มากกว่าการ
นั่งหาค าตอบอยู่คนเดียว และความกลา้แสดงออกของทั้งสองกลุ่มนักเรียน ทั้งกลุ่มนักเรียนชาติ
พนัธุแ์ละกลุ่มนกัเรียนปกติ ท่ีคละกลุ่มท างานร่วมกนั ซ่ึงการหาค าตอบและเลือกค าตอบควรเกิดจาก
การตดัสินใจของผูเ้รียนเอง ทั้งยงัเขา้ใกลความเป็นจริงในชีวิตท่ีนักเรียนสัมผสัได ้ผลการประเมิน
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน พบว่า นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ หาวิธี
ทางการแกปั้ญหาดว้ยตนเองอย่างแทจ้ริง จากการเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ในอิสระแก่นักเรียน น า
ความรู้ทีไดเ้ขา้ใกลชี้วิตจริงยิ่งข้ึน โดยผลการประเมินโดยรวม ไดร้้อยละ 85.4 อยู่ในระดบัดีมาก  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  5  เร่ือง  วฒันธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
ขั้น สรุปและประเมนิค่าของค าตอบ)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานแนวทางวิธีการแกปั้ญหาของ
กลุ่มตนเอง  ตามท่ีไดสื้บค้นและบันทึกไว ้นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานว่า ขอ้มูลแนวทาง
วิธีการแกปั้ญหาท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ แนวทาง
วิธีการแกปั้ญหา ในภาพรวมของปัญหาอีกคร้ัง และน าองค์ความรู้เตรียมน าเสนอในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ผูส้อนคอยใหอ้  านวยความสะดวกในการใชส้ารสนเทศ ผลของการสังเกต คือ นักเรียน
มีความภูมิใจและสนใจ ในองค์ความรู้ท่ีกลุ่มของตนเลือก และมีความสนุกสนานในการเตรียม
น าเสนอ การอภิปรายหาขอ้สรุปร่วมกนั โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ท าให้พฒันาทศันคติต่อความ
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แตกต่างไปในทางท่ีดีข้ึน นกัเรียนเกิดความเขา้ใจเพ่ือนท่ีแตกต่าง ยอมรับในลกัษณะเฉพาะของคน
ท่ีหลากหลาย เพราะจุดส าคญัของการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คือการใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน องค์ความรู้จะเกิดข้ึนได ้ถา้นักเรียน
เป็นผูส้ร้างมันเอง ผลการประเมินการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน   โดยการอภิปรายกลุ่ม เน้น
กระบวนการกลุ่ม มีนกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง เน้นทกัษะการสังเคราะห์ โดยผลการประเมินโดยรวม 
ไดร้้อยละ 84.9 อยูใ่นระดบัดีมาก แผนการจดัการเรียนรู้ที่  6  เร่ือง  ชุมชนอนาคต (การเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน ขั้น น าเสนอและประเมินผลงาน) นักเรียนน าขอ้มูลวิธีการแกปั้ญหา ในหัวขอ้ท่ี
นกัเรียนเลือกคือ การอนุรักษ์วฒันธรรมชุมชนลวัะ ท่ีไดม้าจดัระบบองค์ความรู้และน าเสนอเป็น
ผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย นักเรียนและผูส้อนร่วมกันสรุป วิพากษ์ ผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
พร้อมบนัทึกการเรียนรู้และรายงาน ผลของการสังเกต คือ นักเรียนค่อยขา้งมีความภูมิใจในองค์
ความรู้ท่ีตนน าเสนอ ถึงแม่การน าเสนอจะดูติดๆขดัๆ จากความเขินอายของนกัเรียนในการน าเสนอ 
แต่ในส่วนของขอ้มลูนกัเรียนท าไดดี้ บรรยากาศเป็นกนัเอง เพื่อนในกลุ่มอ่ืน มีความคิดคลา้ยๆกนั 
ในการแกปั้ญหาน้ี อาจดว้ยเน้ือหา หรือกรอบความรู้ เป็นเร่ืองใกลต้วันกัเรียน จึงอาจดูไม่มีส่วนใดท่ี
ถูกท่ีสุด หรือผิด จึงท าให้นักเรียนเกิดความสบายใจในการเรียน อาจเห็นต่างกนับา้ง แต่เมื่อเสียง
ส่วนใหญ่เห็นชอบ จึงเหมือนเป็นประชามติ ว่าส่ิงน้ีดี เป็นท่ียอมรับในชุมชน ผลการประเมินการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยผลการประเมินโดยรวม ไดร้้อยละ 77.4 อยู่ในระดบัดี อาจเพราะ
นักเรียนขาดความกลา้แสดงออกในสถานการณ์ท่ีมีคนเยอะ หรือต่อหน้าชั้นเรียน แต่หากเป็นใน
กลุ่ม นักเรียนจะมีความกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไป แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นถือว่ามี
พฒันาการท่ีดีในส่วนของนกัเรียนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีสูง  

ทั้งหมดของกระบวนการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ท าให้เกิดการจัดการความรู้ของ
นักเรียนผ่านกิจกรรมการศึกษาชุมชน (Community of practice : CoP)    การอภิปรายกลุ่ม (After 
action review : AAR)  และการน าเสนอ (Springboard storytelling) ท่ีนักเรียนอาจจะไม่รู้ตวั ว่า
ตนเองมีการจดัการความรู้ดว้ยตนเอง จนกลายเป็นความรู้ประวติัศาสตร์และอตัลกัษณ์วฒันธรรม
ชาติพนัธุล์วัะ 

2. การเสนอแนวทางในการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุล์วัะของนกัเรียน จากการ
สัมภาษณ์ หลงัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาสังคมศึกษา พบว่า นักเรียนชาติพนัธุ์ลวัะ
ทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง แยกเป็นนักเรียนชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.4 นกัเรียนหญิง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 อยูใ่นครอบครัวขนาดใหญ่ 5 คน ครอบครัวขนาดเลก็ 
8 คน ทั้งหมดอยูใ่นครอบครัวฐานะปานกลางพออยูพ่อกิน การศึกษาของสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบั ม.3 - ม.6 ทุกครอบครัวประกอบอาชีพท านา ท าไร่ สภาพครอบครัวอบอุ่น โดยนกัเรียน
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ผูใ้หส้มัภาษณ์เกิดความตระหนกัในอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ลวัะของตน เห็นถึงความส าคญั
ของการด ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุล์วัะ จากการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ท่ีท าให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สรุปไดว้่า นกัเรียนทั้งหมด ร้อยละ 100 ใหค้วามเห็น
ว่า การอนุรักษแ์ละสืบทอดวิถีชีวิตลวัะ ควรให้ผูเ้รียนไดม้ีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตของ
บรรพบุรุษและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินของชาวลวัะ มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม และสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลงั การจะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืนไดน้ั้นตอ้งเกิด
จากกระบวนการคู่ขนานกันระหว่างนักวิชาการจากภายนอกกับคนภายในชุมชน  โดยการท่ี
นักวิชาการเขา้ไปกระตุน้ให้ชุมชนเห็นความส าคญั และช่วยพฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของลวัะ 
สร้างฐานความรู้ใหเ้กิดข้ึน ท าใหชุ้มชนสามารถตดัสินใจและหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ดว้ยตนเอง 
 
การอภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิจยัเร่ืองการใชก้ารเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในวิชาสงัคมศึกษาเพื่อด ารงอตัลกัษณ์
วฒันธรรมชาติพนัธุล์วัะของนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน า
ขอ้มลูมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. การจัดการความรู้ประวติัศาสตร์และอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ลวัะของนักเรียน 
โดยการใชก้ารเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในวิชาสงัคมศึกษา 

จากการจดัการความรู้ประวติัศาสตร์และอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุล์วัะของนกัเรียน ซ่ึง
ไดเ้สนอ จ านวน 5 กลุ่ม คือ 1) ความเป็นมา 2) ภูมิลกัษณ์ 3) วิถีชีวิต 4) ประเพณี วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญา และ 5) อาชีพและบุคคลส าคญั พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์
และอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ลวัะค่อนขา้งมากและยงัมีลวัะท่ีหลากหลายอีกดว้ย ทั้งน้ีเป็น
เพราะ ในแต่ละกลุ่มมีนกัเรียนชาติพนัธุล์วัะเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่ม และนักเรียนชาติพนัธุ์ลวัะเองมี
ความรู้ในส่วนน้ีอยู่แลว้ เพียงแต่ไม่มีการจดัการความรู้ของตนเองและเรียบเรียงให้ชดัเจนเท่านั้น 
จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการน าเสนองานของนกัเรียนโดยการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน คือ วิธีการท่ีนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเรียนรู้โดยใช้ประเด็นส าคญัในกรณีปัญหาท่ีเป็นจริงหรือ
ก าหนดข้ึน กรณีน้ีเป็นการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ ์ เป็นตวักระตุน้ให้นักเรียนเกิดความ
สนใจศึกษาดว้ยตนเองโดยการสืบ ประกอบกบัการศึกษา การสัมมนา การเก็บขอ้มูล นอกสถานท่ี 
ในแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่งเสริมการแกปั้ญหาของนักเรียน จนไดม้าซ่ึงการคน้ขอ้มูลหาความรู้
หรือทกัษะต่าง ๆ แลว้น าความรู้ท่ีคน้หามาเล่าสู่กนัฟัง พร้อมทั้งร่วมกนัอภิปราย ร่วมกนัเรียนรู้ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย แลว้ลงสรุปความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ จนกลายเป็นชุดองค์ความรู้ใหม่ท่ี
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หล่อหลอมจากองค์ความรู้เดิมท่ีอยู่ก ันกระจัดกระจาย ผูว้ิจ ัยจึงสามารถน าความรู้นั้นมาจัดการ
สงัเคราะห์ได ้ซ่ึงการไดม้าของชุดความรู้สามารถอธิบายดว้ยทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมไดว้่า  การได้
ขอ้มลูมาของนักเรียนเกิดจากการท าให้เกิดการหยุดชะงกัข้ึนในการด าเนินชีวิตปกติของนักเรียน
หรือชุมชนท่ีศึกษา แลว้เปรียบเทียบเร่ืองราวของชีวิตก่อนหนา้นั้นกบัหลงัเหตุการณ์  จะเป็นเหตุให้
นักเรียนท่ีอยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองตอ้งหยุดแลว้คิดพิจารณาทบทวนเหตุการณ์ต่าง ๆของชุมชนท่ี
ควบคุมชีวิตอยู ่ผลของการศึกษาจะท าใหไ้ดท้ราบความเป็นจริงของชีวิตท่ีว่าท่ีแทจ้ริงเป็นอย่างไร 
ท าไมเขาจึงด าเนินชีวิตไปเช่นนั้น ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและตระหนกั
ถึงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาตพนัธุ์ของตนเองท่ีก  าลงัจะหายไปซ่ึงคือปัญหานั้นเอง สอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจยัของ (ชนญัธิดา พรมมา, 2554)  ไดท้  าวิจยัเร่ือง การใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานใน
การเรียนการสอนเร่ือง ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ พบว่า การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนการสอนนั้น 
ท าให้นักเรียน มีความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์อย่างน่าพอใจ โดยได้
แสดงออกถึงความสนใจ สนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นอกจากน้ีนักเรียนยงัเห็นว่า
คณิตศาสตร์สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดจ้ริงและสนใจท่ีจะเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต่อไป  

2. การเสนอแนวทางในการด ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุ์ลวัะของนักเรียน โดยการ
ใชก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาสงัคมศึกษา  จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างนักเรียน
ชาติพนัธุล์วัะ พบว่า  นกัเรียนชาติพนัธุ์ลวัะส่วนใหญ่ตอบไปในท านองเดียวกนั สรุปไดว้่าการจะ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืนไดน้ั้นต้องเกิดจากกระบวนการคู่ขนานกัน
ระหว่างนักวิชาการจากภายนอกกบัคนภายในชุมชน คือ ตอ้งเกิดจากคนนอก -คนใน  โดยการท่ี
นกัวิชาการเขา้ไปกระตุน้ใหชุ้มชนเห็นความส าคญั และช่วยพฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวลวัะ 
สร้างฐานความรู้ใหเ้กิดข้ึน โดยอิงหลกัทฤษฎีจิตวิทยาว่าการสร้างแรงจูงใจดา้นบวกสามารถท าให้
คนในชุมชนเกิดความภูมิใจและความมีศกัด์ิศรี ในวิถีชีวิตของตน และใชรู้ปแบบการวิจยัเพ่ือเป็น
แนวทางในการอนุรักษว์ิถีชีวิตของชนเผา่ลวัะทอ้งถ่ิน และรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม ท าให้ชุมชนสามารถตัดสินใจและหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูด้วยตนเอง ใน
ขณะเดียวกนัสังคมภายนอก เช่น เครือข่ายของนักวิชาการภายนอกหลายๆ หน่วยงานเข้ามาท า
การบูรณาการความรู้ร่วมกนัจึงจะน าไปสู่ความย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบั (ดวงกมล เวชวงค,์ 2554)  ไดท้  า
การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดมุ้่งเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจยัภาคสนาม
โดยการสงัเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
ศึกษาส านึกทางชาติพนัธุ์ของชาวยวนบา้นตน้ตาล และศึกษากระบวนการน าเสนออตัลกัษณ์ทาง
ชาติพนัธุข์องชาวยวนในบริบทของการท่องเท่ียวผา่นหอวฒันธรรมพ้ืนบา้นและตลาดท่าน ้ า พบว่า 
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ต าบลตน้ตาลประกอบไปดว้ยกลุ่มคนในชาติพนัธุ์ยวนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงพวกเขายงัคงมีส านึกใน
ความเป็นชาติพนัธุ์ยวนอยู่อย่างชัดเจน แมจ้ะอพยพจากถ่ินฐานเดิมคือเมืองเชียงแสนมาอยู่ใน
สภาพแวดล้อมและสังคมแห่งใหม่มานานกว่า 200 ปี ผ่านการผสมผสานทางวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย แต่ส านึกและอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของพวกเขาก็ยงัคงด ารงอยู่และรักษาไวไ้ดจ้นถึง
ปัจจุบนั และในท านองเดียวกบั (จุไรพร จิตพิทกัษ์, 2553) งานศึกษาน้ี ท าความเขา้ใจการปรับตวั
ของวยัรุ่นปกาเกอะญอในเมืองเชียงใหม่ ภายในเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม 
พบว่า วยัรุ่นแต่ละกลุ่มมีการปรับตวัภายใตก้ารเรียนรู้เติบโตและปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มคนในสังคม
เมืองสมยัใหม่ รวมทั้งการสร้างโลกและประสบการณ์ชีวิตท่ีขดัแยง้แปลกแยก การผสมผสานกลืน
กลายดว้ยการแต่งกาย วาทกรรมความงาม การใชภ้าษา การบริโภคและการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างวยัรุ่นหญิงชาย รวมทั้งสร้างยุทธศาสตร์การปรับตวัโดยอาศยัสถาบันท่ีเป็นทางการ เพ่ือ
สร้างพ้ืนท่ีและแสดงการเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมวยัรุ่นและสังคมเมือง ตลอดจนการพยายาม
เช่ือมโยงตนเองกบัสงัคมหมู่บา้น ผา่นการเดินทางและใชชี้วิตระหว่างบา้นกบัเมืองตลอดเวลา เพื่อ
สร้างการยอมรับและตอกย  ้าการเป็นสมาชิกของครอบครัวและสังคมบา้นเกิดซ่ึงส่งผลต่อการให้
ความหมายท่ีหลากหลายแก่ตวัเอง เมือง หมู่บา้นและชีวิตในอนาคต  

จากการใช้การเ รียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในการเรียนการสอน เป็นการพัฒนา
ความสามารถในการแกส้ถานการณ์ปัญหา เป็นแนวทางสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้ เพราะเป็นการ
เรียนรู้จากปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง ซ่ึงในท่ีสุดจะช่วยใหส้ามารถมองเห็นถึงการน าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง และเกิดความตระหนักในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพร้อมกบัการ
ด ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์วฒันธรรมชาติพนัธุข์องตน 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

ผลการวิจยัท่ีไดค้ร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. การใชน้วตัรกรรมใด ๆ ควรค านึกถึงบริบทและความสามารถของผูเ้รียน 
2. ในกลุ่มนกัเรียนชาติพนัธุแ์ต่ละกลุ่ม จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัควรศึกษา

อยา่งลึกซ้ึง 
3. ควรให้ความส าคัญกบันักเรียนกลุ่มชาติพนัธุ์ เพราะมีความต้องการท่ีแตกต่างจาก

นกัเรียนกลุ่มอ่ืน 
4. ควรสนบัสนุนนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธุใ์นแต่ละกลุ่มใหเ้กิดความสามคัคี 
5. ควรศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุใ์กลเ้คียง 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรีระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2)  เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองในการตดัสินใจใหน้กัเรียนเลือกเขา้รับบริการแผนการเรียนดนตรีใน
ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 3)  เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนท่ี
ใหบ้ริการแผนการดนตรีแก่ผูเ้รียน 4)  เพื่อสร้างกลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจรับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผูบ้ริหาร 8 คนและผูป้กครองนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  400 คนโรงเรียนท่ีใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2558 เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 

เคร่ืองมือการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย กา ร
วิเคราะห์สวอต(SWOT Analysis) การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และท าการคน้หาปัจจัยส าคัญเพื่อใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ดว้ย
วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  
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ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกรับบริการมี 3 ปัจจยัคือ 1. ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจใน

สถาบัน 2. อนาคตในการศึกษาต่อและโอกาสทางการท างาน  3. กิจกรรมด้านดนตรีและการ
ส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้นดนตรี  

1. ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 36 – 45 มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั/อาชีพอิสระ มีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของครอบครัว     
10, 001- 30,000 บาท และมีจ  านวนบุตรหลานในความปกครอง 2 คน  

2. พฤติกรรมเคยส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาวิชาดนตรีจากโรงเรียนดนตรีเอกชนมาก่อน 
และผูป้กครองส่วนใหญ่รู้จกัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมาก่อน 
โดยผูป้กครองรู้จกัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจากช่องทาง 3 อนัดบั
หลกัส าคญัไดแ้ก่ 1.โรงเรียน  2.ทางนกัเรียน  3.จากทางอินเตอร์เน็ต/ส่ือสงัคมออนไลน์ และปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีส่วนใหญ่ใน 3 ล  าดบัแรกคือ 1. ตอ้งการให้
นกัเรียนไดเ้รียนในแผนการเรียนท่ีชอบและมีความถนัต 2. รองลงมากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และพฒันาการของนกัเรียน 3. คุณภาพของผูส้อน/ความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผูส้อน 

3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี 1.อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความสามารถ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 2.อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ี
น่าเช่ือถือและตั้งใจ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.07 3.โรงเรียนมีหอ้งเรียนดนตรี และหอ้งฝึกซอ้มอยา่งเหมาะสม
มีค่าเฉล่ีย 4.05 

4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายแุละรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี แตกต่างกนั (F = 3.554 Sig = 0.015) และ (F = 2.881 
Sig = 0.023) 

 สรุปน าผลการวิจยัทั้งหมดมาวิเคราะห์สร้างเป็นกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบเชิง
การแข่งขนั ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในช่ือ “3S” ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วนดงัน้ี S “Smart” คือ      
กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ S “Serve”คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
พร้อมในการรองรับการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ S “Service Solution” คือ กลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความ
พร้อมของบริการ ท่ีมีความยดืหยุน่ใส่ใจผูรั้บบริการในทุกดา้น 

 
ค าส าคญั:  แผนการเรียนศิลป์ดนตรี, การตดัสินใจ, กลยทุธก์ารตลาดบริการ, กรุงเทพมหานคร  
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Abstract THE STUDY OF REQUIREMENT GUIDELINES AFFECTING IN DECISION 
MAKING TO STUDY MUSIC PROGRAM IN SECONDARY SCHOOLS, BANGKOK AREA 
TO MAKE A SERVICE MARKETING STRATEGY. The purposes of this research are (1) to 
analyze weakness and threats of music program in secondary school in Bangkok (2) to study 
student parents’ behavior of making decision, choosing music program in secondary school. (3) to 
study parents’ expectation of choosing secondary school which has music program for students. 
(4) to make a service marketing strategy for affected decision in music program of secondary 
schools Bangkok area. Samples In-depth interviewed from 8 School Directors and collected data 
by quantitative research method samples of 400 students’ parents in secondary school which has 
music program in Bangkok area. Researcher processed by mixed method. 
 The research instruments were collected data procedure and run summary by SWOT 
Analysis and SPSS statistics program. Statistics used analyzing data included frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation and One – way ANOVA is used for hypothesis 
testing then principal component analysis (PCA) analyze factor to find out the critical factors of 
strategy formulation. 

The results of this research were as follow: 
Factor affecting in decision of music program are 1) confidence and trust of 

institution 2) further education and career opportunity 3) Music activity and encourage the 
performance skill.  

1. The majority of parents were female, 36 – 45 years old age, Bachelor degree 
graduated, work as private business, earned money income between 10, 001- 30,000 baht, 2 
children of parents 

2. Parents behavior were given their children studied tutorial music class  and known 
about music program in high school from 1) school 2) Students 3) Internet/social media and 
factor affecting in decision of music program are 1) Expect student to study in their favorite or 
interested program 2)Activities of learning development 3) Quality of teacher. 

3. Factors of service marketing affecting in decision of music program are 1) 
teachers have knowledge and ability average 4.09 2) teacher personality such as reliable and pay 
attention to students average 4.07 3) School have appropriate music classrooms and rehearsal 
rooms average 4.05 
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4. Differentiate of age and the average income per month of interviewee were 
different opinion to making decision in music program average (F = 3.554 Sig = 0.015) and (F = 
2.881 Sig = 0.023) 

3S are strategy for music program in secondary school in Bangkok. There are three 
components of 3S:  Smart (S1) is strategy for music professional person in secondary school with 
good personality and smart process of guiding students and parents. Serve (S2) is about place and 
equipment for support all learning activities in music program. Service Solution (S3) is about 
service with flexibility and willingness to resolve every problem with service for customer 
(students) and present the critical thinking or facilitate in service. 
 
Keywords: MUSIC PROGRAM, DECISION, SERVICE MARKETING STRETEGY, BANGKOK 
 
 
1. บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
สภาพสังคมในปัจจุบนัอยู่ในสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

เกิดข้ึนทั้งในภาคส่วนการผลิต การคา้และการบริการ ตลอดจนในอนาคตก็ก  าลงัจะยิ่งเพ่ิมการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึน โดยสงัเกตไดจ้ากการเพ่ิมข้ึนของประชากรในประเทศไทย ซ่ึงท าให้ตลาดผูบ้ริโภค
มีโอกาสเพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม ธุรกิจบนัเทิงมีการน าเสนอเน้ือหาทางความสามารถท่ีไดรั้บการตอบรับ
กบักระแสท่ีมีความนิยมเป็นอยา่งยิง่ของการประกวดร้องเพลง อยา่งรายการท่ีมีช่ือเรียกสั้น ๆ ง่ายว่า 
The Voice โด่งดังชนิดก าลงักลายเป็นกรณีศึกษาของนักการตลาดท่ีพลาดไม่ได ้กฎเกณฑ์ของ
รายการก็สร้าง ต าแหน่งทางการตลาดและความแตกต่างใหร้ายการน้ีไม่เหมือนรายการอ่ืน โดยเน้น
ท่ีความสามารถทางเสียง มีเอกลกัษณ์ โดยไม่จ  ากดัอาย ุหน้าตาจึงเป็นเวทีท่ีรวมคนมีความสามารถ 
ส่งผลต่อการเกิดความสนใจการใส่ใจในให้ความส าคญักบัการฝึกฝนและพฒันาทกัษะท่ีถูกหลกั
เพ่ิมมากข้ึนโดยการเลือกเรียนเพ่ิมเติมจากสถาบันการสอนด้านดนตรีนอกเวลา ซ่ึงถือว่าเปิด
ใหบ้ริการโดยทัว่ไปในการเรียนดา้นดนตรีนอกเวลา ซ่ึงมีความแตกต่างส าหรับโรงเรียนท่ีจดัการ
เรียนการสอนในเวลาในระบบการศึกษา จึงเป็นเหตุเหมาะสมแก่การส่งเสริมการเรียนดา้นดนตรีแก่
นกัเรียนตรงตามความถนดัและจดัอยูใ่นระบบการศึกษาสายสามญัมากข้ึนท าใหเ้กิดการจดัแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนท่ีสนใจในดา้นน้ี  
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การจดัการศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา จ าเป็นตอ้งตอบสนองแก่นักเรียนให้มากท่ีสุด
และสอดคลอ้งกับศกัยภาพของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  และ
สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตไดห้ลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ 2542 ไดเ้กิดกระแสความต่ืนตวัของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยการศึกษา เร่ิมมีการ
พฒันาคุณภาพของงานท่ีปฏิบัติเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและจัดการบริการทาง
การศึกษาให้อยู่เหนือความคาดหวงัของผูรั้บบริการหรือให้เป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย (ศกัด์ิสิน ช่วงดารากุล. 2550: 10) 

การศึกษาดา้นดนตรีก็ถือเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของศิลปะการแสดง ท่ีตอ้งมีการใหก้าร
เอาใจใส่ ถือเป็นทกัษะท่ีมีความละเอียดเป็นอยา่งยิง่ ดว้ยความมุ่งเนน้ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ1 พ.ศ.2542 หมวดท่ี 2 มาตรา 10 ระบุว่า “การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถ
พิเศษตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 4 มาตราท่ี 22 ระบุว่า  

“การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ” 

ในวงการธุรกิจดนตรีท่ีผ่านมาเกิดการขยายตวัในโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมากจาก
การรายงานผลการด าเนินการโดย นายสมชาย สืบบุญศรีพงศ์2 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สยาม
ดนตรียามาฮ่า จ  ากดั กล่าวถึงผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ว่า บริษัทมีผลประกอบการภาพ
รวมอยูท่ี่ 1.5 พนัลา้นบาท เติบโตข้ึนมากกว่า 40% ภายในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2553-2555) โดย
ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายโตข้ึน 5% พร้อมปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยจะเน้นท่ี
โรงเรียนดนตรีมากข้ึน โดยในส่วนของธุรกิจดา้นดนตรีศึกษา โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ถือว่ามีจุดแข็ง
อยู่ท่ีหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดในเมืองไทย ดว้ยระบบ “Yamaha 
Music Worldwide Education System” ท่ีเป็นหลกัสูตรมาตรฐานระดบัโลกท่ีไดรั้บการพฒันามา
อย่างต่อเน่ืองจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญ่ีปุ่น และใชส้อนอยู่ในโรงเรียนดนตรียา

                                                

1 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
2 ASTVผูจ้ดัการออนไลน์,“สยามดนตรียามาฮ่า” โชวร์ายไดพุ้่ง 40% ในรอบ 3 ปี ปรับ

แผนรับเออีซี เขา้ถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557,เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000053455  
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มาฮ่ามากกว่า 45 ประเทศทัว่โลก ครอบคลุมนกัเรียน Yamaha ทัว่โลกกว่า 8 แสนคน โดยในปีน้ีได้
มีการเพ่ิมหลกัสูตรดนตรีท่ีสอนดว้ยภาษาองักฤษ พร้อมเพ่ิมครูต่างชาติเพ่ือรองรับตลาดAEC 

นอกจากน้ียงัมีแผนการขยายสาขาเพ่ิมเติมจากปัจจุบนั 86 สาขาทัว่ประเทศเป็น 93 
สาขาภายในส้ินปี 2557 และเพ่ิมเป็น 100 สาขาภายในปี 2558 พร้อมตั้งเป้านักเรียนเพ่ิมข้ึนอีก 10% 
ภายในปี 2557 จากเดิมท่ีมีอยู่กว่า 80% ของตลาดรวมทั้งหมดในปีท่ีผ่านมา รวมถึงการจดัการ
แข่งขนัความสามารถทางดนตรีของนกัเรียนในเครือข่ายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าท่ีมีการจดัมาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 30 ปี เช่น Yamaha Thailand Music Festival, Yamaha Junior Original 
Concert และ Electone Festival เพื่อคดัเลือกเยาวชนไปแข่งขนัต่อในระดบัภูมิภาคเชีย และระดบั
โลก ซ่ึงทุกประเทศจะมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพ เช่น งาน Asia Pacific Electone 
Festival, Asia Pacific Original Concert, Asian Beats และ Yamaha Electone Concours ถือเป็น
โอกาสทางธุรกิจการศึกษาด้านดนตรีเป็นอย่างยิ่งท่ีในอนาคตข้างหน้ามีการเติบโตทางธุรกิจ
การศึกษาดา้นดนตรี  จากการเปิดเขา้สู่ AEC และดนตรียงัเป็นภาษาสากลท่ีไม่ว่าผูช้มท่ีมีเช้ือชาติ 
ภาษาต่างกนัก็สามารถส่ือสารในภาษาทางดนตรีได ้

จากปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อโอกาสทางธุรกิจดนตรีขา้งตน้ก็มีความเก่ียวขอ้งต่อการเติบโต
ทางธุรกิจบริการ ซ่ึงเป็นการให้บริการการศึกษาทางดา้นดนตรี การให้บริการแผนการเรียนดา้น
ดนตรีในระบบไดเ้ลง็เห็นถึงคุณค่าการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนโดยไดเ้กิดหลกัสูตร
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีซ่ึงน ามาเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนสายสามญัการศึกษา ท่ีในหลาย ๆ 
สถาบนัต่างมุ่งเน้นการพฒันาตามศกัยภาพของผูเ้รียน ดว้ยการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้วิชาการ
ดนตรี ในโรงเรียนซ่ึงจดัข้ึนช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ด าเนินการให้แผนการเรียนเป็นหน่ึง
ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 4 ประเภทสามญัศึกษา หลกัสูตร 3 ปี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 – 6 เพื่อสอดรับกบัการปฏิรูปการศึกษาใหต้รงกบัศกัยภาพผูเ้รียนเป็นส าคญัยิง่ข้ึน ซ่ึงมุ่งหวงัใหผู้ท่ี้
มีความสามารถและสนใจศึกษาในดา้นดนตรีสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้อย่างเกิดประสิทธิผล
สูงสุด รวมถึงสามารถต่อยอดสู่การศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา พร้อมเป็นทกัษะความสามารถ
พร้อมน าไปใชเ้ป็นอาชีพในภายภาคหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปัจจุบนัน้ีมีการใหบ้ริการดา้นการศึกษาเก่ียวกบัดนตรีตามโรงเรียนต่าง ๆ ในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย อย่างจริงจงัมากยิ่งข้ึนโดยมีเป้าประสงค์จะส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรีใหไ้ดรั้บการพฒันาสูงสุดเต็มศกัยภาพในช่วงชั้นท่ี 4 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสถาบันใน
ระดบัอุดมศึกษา ไดเ้ลง็เห็นโอกาสในการใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาดา้นดนตรีดงักล่าว อนัก่อเกิด
ความร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาซ่ึงมี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและวิทยาลยัดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล ต่างมุ่งเน้นส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรี ข้ึนส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6) และยงัมีโรงเรียนจดัหลกัสูตรการเรียนรู้เองเพื่อให้บริการการศึกษา
ในดา้นดงักล่าวเพ่ิมยิง่ข้ึน โดยในปัจจุบนัน้ีมีโรงเรียนท่ีใหบ้ริการแผนการเรียนดงักล่าว ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จากการรวบรวมขอ้มลู มีทั้งส้ิน 8 โรงเรียนดงัต่อไปน้ี 

 
รายช่ือโรงเรียนที่มแีผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดบัมธัยมศึกษาเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 
1. สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  

โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  
2. สงักดัการศกึษาเอกชนประเภทสามญัศึกษา 

โรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั  
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
โรงเรียนสารสานส์วิเทศบางบอน  
โรงเรียนศรีวิกรม ์ 
โรงเรียนฐานปัญญา  

3. สงักดัมหาวิทยาลยั 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

การใหบ้ริการการศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรีถือเป็นโอกาสทางธุรกิจบริการในดา้น
การศึกษาท่ีส่งเสริมตรงตามศกัยภาพส าหรับกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถและมุ่งสู่การเรียนดา้น
ดนตรี ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ียงัมีโอกาสในการเติบโตไดย้ิง่ข้ึน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการ
เปิดใหบ้ริการหลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของโรงเรียนในส่วนภาคเอกชนท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมากถึง 6 แห่ง แต่การให้บริการนั้นก็ยงัประสบปัญหาต่าง  ๆ จากขาด   
กลยุทธ์การบริการท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ีได ้รวมถึง
ธุรกิจบริการดา้นการศึกษาเฉพาะทางน้ีกมี็คู่แข่งในการใหบ้ริการจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ตามการส ารวจข้อมูลจากผูอ้  านวยการและอาจารยผ์ูดู้แล
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี พบว่าจ  านวนผูเ้ลือกเรียนต่อในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี มีแนวโนม้จ านวน
ผูเ้ ลือกเข้าศึกษาต่อลดลง ในโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์  ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
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ปัญหาที่เกดิจากการให้บริการ 
1. จ  านวนนกัเรียนเลือกเขา้เรียนแผนศิลป์ดนตรีลดลง3 
2. ปัญหาค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
3. ขาดอุปกรณ์และสถานท่ีบริการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
จากปัญหา อุปสรรคและการแข่งขนัขา้งตน้ จึงเป็นเหตุใหผู้ว้ิจยั เลง็เห็นถึงความส าคญั

ของปัญหาการใหบ้ริการดา้นการศึกษาเพื่อส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนท่ีมีความสามารถดา้นดนตรี ให้
ผูส้นใจมีความพร้อมเขา้รับบริการในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทสามญัศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงมุ่งหวงัจดัหากลยทุธท์างการตลาดบริการ
ท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาธุรกิจบริการ แผนการเรียนศิลป์ดนตรีดงักล่าวน้ีต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรี           

ระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองในการตดัสินใจให้นักเรียนเลือกเขา้รับบริการ

แผนการเรียนดนตรีในระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 
3. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการ

ดนตรีแก่ผูเ้รียน 
4. เพื่อสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดบริการ  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการ

แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตการศึกษา 
การวิจัยเร่ือง  “ศึกษาแนวทางความต้องการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจรับบริการใน

แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือสร้าง
ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั” มีความมุ่งหมายท่ีจะสร้างกลยุทธ์ในการให้บริการแก่โรงเรียนสาย
สามญัศึกษา ในระดบัมธัยมศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนรู้แผนการเรียนดา้นดนตรี เพ่ือพฒันาขั้นตอน
การบริการและกระบวนการปฏิบติังาน ให้ตรงต่อความตอ้งการของผูเ้รียนมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ก  าหนดขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

                                                

3 ประกาศผลรายช่ือผูส้อบผา่นการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ประจ าปี
การศึกษา 2558 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ขอบเขตด้านการวจิยัทางด้านทฤษฎีเกีย่วกบัการบริการ 
ผูว้ิจยัเลือกใชแ้นวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s Service 

Marketing Mix: Philip Kotler): ศิริวรรณ   เสรีรัตน ์(2541), Lovelock and Wirtz (2007) 
ประกอบดว้ยส่วนประสมทั้ง 7 ดา้นดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ(์Products)  
2. ราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของผูใ้ชบ้ริการ( Price)  
3. ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี (Place)  
4. การส่งเสริมการตลาด( Promotion)  
5. กระบวนการ (Process)  
6. บุคลากร ( People)  
7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 

ขอบเขตด้านเนือ้หาของการวจิยั 
ผูว้ิจยัศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการ การบริการการศึกษาแผนการเรียนดนตรีในโรงเรียน

สายสามญัศึกษาในระดับมธัยมศึกษา รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการจาก
โรงเรียนสายสามญัศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการให้บริการ ทั้ งในมุมมองของผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการ ตลอดจนอธิบายเน้ือหาสาระส าคญัของการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอกระบวนการ
ใชก้ลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดบริการ ในการให้บริการแผนการเรียนดนตรีของโรงเรียนใน
ประเภทสามญัศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฯ 
ขอบเขตด้านวจิยัประชากร 

1. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีให้บริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

2. แจกแบบสอบถามไปยงัผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนท่ีเปิดใหบ้ริการแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี 
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ขอบเขตการวจิยัด้านตวัแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1. โรงเรียนดนตรีประเภทสามญัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนดนตรี 
1.1.1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ต่อการใหบ้ริการ 
1.1.2. กระบวนการในการใหบ้ริการ 

2. ผูป้กครองนกัเรียน 
2.1. คุณลกัษณะของผูป้กครองนกัเรียน 
2.2. พฤติกรรมการเลือกเขา้รับบริการ 
2.3. ปัญหาและอุปสรรจากการเขา้รับบริการ 

3. ตวัแปรร่วม (Intervention Variables) ไดแ้ก่ 
3.1 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการปฏิบติังาน 
3.2 ปัจจยัต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ ภายใตก้รอบทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ(Service Marketing Mix) หรือ (7P’s) 
4. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

4.1.กลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการ
การเรียนดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียนในการเรียนแผนการเรียน
ดนตรี ตามโรงเรียนประเภทสามญัการศึกษา โดยส่วนมากมีการมุ่งเน้นวิจยัความตอ้งการของการ
เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนเป็นส่วนใหญ่ จากการแข่งขนัทางดา้นคุณภาพการให้บริการ 
ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นถึงโอกาสอนัดีในการส่งเสริมการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของโรงเรียน
ประเภทสามญัการศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจบริการ
ทดัเทียมกนั โดยมุ่งหวงัศึกษาเพื่อสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งเต็มประสิทธิภาพ  
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ทั้งน้ีผูว้ิจยัจงัหวงัว่า ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการศึกษาวิจยัชินน้ี จะสร้างประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
1. ได้แนวคิดพ้ืนฐานในการตัดสินใจเลือกรับบริการแผนการเรียนดนตรีใน

โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
2. ได้แนวทางในการพฒันาศักยภาพการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี     

ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนประเภทสามญัการศึกษา 
3. ได้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการ เพื่อพฒันาการให้บริการแผนการเรียน

ดนตรีระดบัมธัยมศึกษา ตามโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
4. โรงเรียนท่ีใหบ้ริการแผนการเรียนดนตรี ในระดบัมธัยมศึกษาสามารถน าเอาผล

การศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการวางแผนทางการตลาดบริการ เพื่อให้เกิดศกัยภาพใน
การใหบ้ริการท่ีดีข้ึน อนัเป็นไปตามความตอ้งการและกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดหวงัไว ้
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในงานวิจยัท่ีทบทวนไดพ้บว่า การศึกษาทางวิจยัส่วนใหญ่ ศึกษาในดา้นขอ้มลูพ้ืนฐาน
ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัรวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและทฤษฎีกลยุทธ์การตลาด โดย
ส่วนใหญ่ศึกษาในลกัษณะขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นเป็นเคร่ืองมือส าคญัพ้ืนฐานในการ
วิจยั แต่โดยวิจยัของผูว้ิจยัน้ี ไดศึ้กษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้ง 2 ดา้นทั้งทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ดว้ยวิเคราะห์ทางทฤษฎี SWOT และ ทฤษฎีกลยทุธก์ารตลาดบริการ 7P’s  

เมือ่ไดข้อ้มลูมาแลว้ วิจยัน้ีไดน้ าผลการเก็บขอ้มูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมา
วิเคราะห์เพื่อออกกลยทุธส์ าหรับการตลาดบริการในแผนการเรียนดนตรีในระดบัมธัยมศึกษา เพื่อ
สร้างกลยทุธส่์งเสริมการตลาดบริการและแกปั้ญหาการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งตรงตามปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดแ้ละก่อใหเ้กิดเป็นแนวทางให้การให้บริการทางดา้นแผนการเรียนดนตรีในระดบัมธัยม
ส าหรับโรงเรียนท่ีมีความสนใจและตอ้งการกลยทุธท่ี์สนบัสนุนใหก้ารบริการท่ีดีต่อผูรั้บบริการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. การด าเนินการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง ศึกษาแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน

ศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาดบริการ มีขั้นตอนการวิจยัหลกั 4 ขั้นดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากกระบวนการท่ีเกิดในการด าเนินแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

2. ศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองในการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเข้ารับ
บริการแผนการเรียนดนตรีในระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 

3. ศึกษาความคาดหวังของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนท่ีให้บริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีแก่ผูเ้รียน 

4. สร้างกลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
4. ผลการศึกษา 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ในการเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพจะใชว้ิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยมีผูอ้  านวยการโรงเรียน
หรืออาจารย์ผู ้ดูแลแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล และเพื่อให้เห็น
ประเด็นค าตอบอย่างชดัเจน จึงไดม้ีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยจะ
น าเสนอตามล าดบัประเด็นค าถามดงัน้ี 

1.1 การวิเคราหะห์ แนวคิดและท่ีมาของการใหบ้ริการทางดา้นการศึกษาแผนการเรียน
สายศิลป์ดนตรีชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน  และการด าเนินการจดัการหลกัสูตรรวมถึงมี
รูปแบบการเรียนการสอน  

แนวคิดของการใหบ้ริการจากการสมัภาษณ์โรงเรียนทั้งหมดส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้น
ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งตรงตามศกัยภาพและความสนใจของผูเ้รียน  รองรับกลุ่มนักเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงมีความโดดเด่นและสนใจดา้นทกัษะดนตรี อนัท าให้เกิด
แผนการเรียนน้ีข้ึนให้ตรงตามความสนใจ โดยมีด าเนินจัดแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในรูปแบบ
การศึกษาในระบบ มีเน้ือหาวิชาในดา้นดนตรีท่ีมีใหค้รอบคลุมตามความตอ้งการตามพ้ืนฐานความรู้
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ท่ีควรมีของผูเ้รียนก่อนเขา้รู้ในระดบัมหาวิทยาลยั ตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการของสถาบนัดา้นดนตรี
ในระดบัมหาวิยาลยั 

การด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรีจัดในรูปแบบการศึกษาในระบบด าเนิน
หลกัสูตร ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 โดยในส่วนเน้ือรายวิชาดนตรีจดัอยู่
ในส่วนของวิชาเพ่ิมเติม ซ่ึงมีวิชาการทั้งดา้นเน้ือหาวิชาทฤษฎี และการปฏิบติัในเคร่ืองมือเอกตาม
ถนดัของนกัเรียน รวมถึงการรวมวงอีกดว้ย ท่ีควรมีการสอนจากอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดูแลโดยตรง 

รูปแบบการเรียนนักเรียนจะไดเ้รียนโดยจากอาจารยม์หาวิทยาลยัทางดา้นดนตรี
โดยตรงหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในแต่ละเคร่ืองดนตรี สร้างผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการศึกษา
ต่อดา้นดนตรีอยา่งมีความสามารถ ตรงตามวิชาท่ีจ  าเป็นในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีท าใหก้ารเรียนดนตรีมีความน่าสนใจตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นอยา่งยิง่ อีกทั้งยงั
ควรจดักิจกรรมการแสดงดนตรีต่าง  ๆ รวมถึงการแสดงความสามารถจากการไดเ้รียนในแผนการ
เรียนดว้ย 

1.2 ความเหมาะสมต่อเน้ือหาการใหบ้ริการ การจดัการเรียนรู้ในแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี มคีวามเหมาะสมแก่ผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด 

จากการสัมภาษณ์ความเห็นต่อเน้ือหาการให้บริการการเรียนรู้ในแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี มีความเหมาะสมแก่ผูเ้รียนเป็นอย่างมากและเหมาะสมกบันักเรียนท่ีมีความสนใจใน
การศึกษาดา้นดนตรีอย่างจริงจงั ดว้ยเน้ือหาวิชาในดา้นดนตรีท่ีมีความเข็มขน้ พร้อมส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถน าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อนัสามารถเป็นแนวทางในการท างานใน
อนาคตภายภาคหน้า ส่งผลต่อความ ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการไดท้ าในส่ิงท่ีนักเรียนสนใจและถนัดน้ี 
นบัเป็นแผนการเรียนท่ีส่งเสริมต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งยิง่อีกดว้ย 

1.3 การวิเคราะห์หลกัสูตรดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมี จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อโรงเรียน 

จุดแข็ง ของหลกัสูตร หลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสม แผนการเรียนตรงตามความ
สนใจของนกัเรียน คณาจารยแ์ละผูส้อนมีความเช่ียวชาญดา้นดนตรี มาจากสถาบนัทางดา้นดนตรีใน
ระดบัมหาวิทยาลยั การมีโควตา้เรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลยัท่ีชดัเจน สถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีมี
ความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ดา้นดนตรี การเดินทางท่ีสะดวก สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชา
อ่ืนหลงัจากจบม.6 ไดแ้ละควรมีกิจกรรมการแสดงและเวทีแสดงออกแก่นกัเรียน 

จุดอ่อน ของหลกัสูตรเกิดในดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีเลือกเขา้เรียนมีนอ้ย โดย
ภายนอกไม่ทราบขอ้มลูของแผนการเรียนศิลป์ดนตรี อุปกรณ์และหอ้งซอ้มไม่เพียงพอ ครูผูส้อนท่ี
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เช่ียวชาญมีไม่เพียงพอ อีกทั้งหลกัสูตรยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง รวมถึงนกัเรียนมีความเขา้ใจท่ีไม่ดีพอต่อ
การเรียนต่อการเรียนดนตรีท่ีควรมีวนิยัและฝึกฝน 

โอกาส ของหลกัสูตร ส่งเสริมนกัเรียนใหม้ีโอกาสไดเ้ลือกเรียนในแผนการเรียนท่ี
ตรงตามความตอ้งการมากข้ึน ส่งผลใหมี้นกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในดา้นดนตรีไดอ้ยา่งมี
ศกัยภาพ แผนการเรียนมีโอกาสเป็นท่ีรู้จกัแก่การเลือกเรียนและใหค้วามส าคญัมากข้ึน หลกัสูตรมี
การพฒันาไดม้ากข้ึน 

อุปสรรค ของหลกัสูตร เกิดกบัจ านวนนักเรียนท่ีมีน้อยและลดลง ผลกระทบจาก
การปรับเวลาเรียนใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลต่อการจัดคาบเรียนให้กับอาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัท่ีมาสอน และดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีน้อยท าให้ผูป้กครองมีทศันคติต่อแผนการ
เรียนดนตรีว่าไม่มีประโยชน์  ฝ่ายบริหารของโรงเรียนขาดความเข้าใจในการเรียนด้านดนตรี 
นกัเรียนมีความเขา้ใจต่อการเรียนว่าเรียนดนตรีแลว้ง่ายกว่าวิชาอ่ืน  

1.4  ปัจจยัส าคญัจากท่ีจดัการเรียนการสอนมาระยะเวลาหน่ึงท่ีจะท าให้ผูป้กครอง/
นกัเรียน ตดัสินใจเขา้รับบริการแผนการเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในโรงเรียน 

1. ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในสถาบนั 
โรงเรียนจ าเป็นต้องมีหลกัสูตรและการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีพอเพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่ในการเลือกศึกษาต่อของผูเ้รียน โดยความเช่ือมัน่น้ีพบไดใ้นโรงเรียนท่ีมีการไดรั้บความ
ไวว้างใจในดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมีความเด่นดา้นวิชาดนตรี หรือไดรั้บการ
ดูแลอยา่งดีจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นดนตรี  

2. อนาคตในการศึกษาต่อและโอกาสทางการท างาน  
นกัเรียนท่ีเรียนในแผนการเรียนดนตรีสามารถศึกษาต่อในดา้นดนตรีไดอ้ย่างมี

ความพร้อมหรือสามารถเลือกศึกษาต่อในสายวิชาการดา้นอ่ืนนอกจากดา้นดนตรีก็ได ้และแนวทาง
ในการท างานประกอบอาชีพท่ีชดัเจนท่ีทศันคติอนัดีแก่เรียนและผูป้กครองจะเลือกน าเป้าหมายมา
ประกอบการตดัสินใจ  

3. กิจกรรมดา้นดนตรีและการส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้นดนตรี 
กิจกรรมถือเป็นส่วนส าคญัท่ีควรมีให้นักเรียนท่ีมีความสนใจและชอบในการ

เรียนดา้นวิชาทกัษะปฏิบติัดา้นดนตรี ซ่ึงนักเรียนจะตดัสินใจจากการไดร่้วมกิจกรรมดา้นดนตรีท่ี
ไดรั้บการสนุน จากโรงเรียนโดยนกัเรียนและผูป้กครองจะไดม้ีแหล่งขอ้มลูรับรู้ขอ้มูลจากกิจกรรม
และการส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้นดนตรีของนกัเรียนไดป้ระกอบการตดัสินใจมากข้ึน 

1.5 ความคิดเห็นต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของท่าน 
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ดา้นหลกัสูตร หลกัสูตรท่ีดีในการใหบ้ริการในเน้ือหาหลกัสูตรมีความส าคญัอย่าง
ยิ่ง ถือเป็นส่ิงส าคัญในการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ควรก าหนด
กรอบรายวิชาท่ีชดัเจนท าใหส้ามารถไดเ้ลือกเรียนต่อตรงตามความตอ้งการ  หลกัสูตรควรมุ่งเน้น
ตามความตอ้งการของการศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัว่าควรมีคุณลกัษณะท่ีพร้อมอย่างไรหรือ
ตรงตามการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ และนอกจากน้ียงัควรมีการปรับปรุงให้ทนัตามการปรับเปล่ียน
ของยคุสมยัอีกดว้ย 

ดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการศึกษาถือว่ามี
ความเหมาะสม อนัควรแก่การจดัการในดา้นแผนการเรียนน้ี ซ่ึงมีความจ าเป็นจะตอ้งมีการจดัการใน
ดา้นบุคลากรและอุปกรณ์เพ่ิมเติม มากกว่าแผนการเรียนอ่ืน ๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ จะมีความเห็น
ว่าสมควรกบัค่าธรรมเนียม นอกจากน้ีปัจจยัจ  านวนผูเ้รียนเป็นอีกปัจจยัส าคญัต่อค่าธรรมเนียมใน
หลกัสูตรดว้ย 

ด้านสถานท่ีตั้งโรงเรียนและช่องทางการให้บริการการศึกษา สถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนถือว่ามีผลต่อการเดินทาง โรงเรียนท่ีมีทางเลือกในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะท่ี
สะดวก ถือเป็นปัจจยัเอ้ือต่อการด าเนินการในโรงเรียนเป็นอยา่งมาก รวมถึงควรมีห้องฝึกซอ้มและ
หอ้งเรียนท่ีเพียงพอ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน และควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการให้บริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ควรไดรั้บการดูแลโดยผูม้ี
ความเช่ียวชาญในการท าการประชาสมัพนัธ ์ควรอธิบายหลกัสูตรและแนะน าแนวทางการประกอบ
อาชีพ ใหผู้ป้กครองและบุคคลภายนอกไดเ้ขา้ใจต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมากข้ึน 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน บุคลากรในการด าเนินการเรียนการสอน อาจารยผ์ูส้อนและ
บุคลากรท่ีด าเนินการสอนในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ควรมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัเป็นอยา่งมาก และควรมีความน่าเช่ือถือในวิชาชีพทางดา้นดนตรี 

ด้านการด าเนินการเรียนการสอน การด าเนินการเรียนการสอน ควรส่งเสริม
แนวทางความเขา้ใจการด าเนินการสอนให้เขา้ใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ในส่วน
ของเน้ือหารายวิชาปฏิบติั นกัเรียนควรเรียนกบัผูเ้ช่ียวชาญถือว่าเป็นไปในทางท่ีดี และควรเน้นให้มี
ความตั้งใจในดา้นวิชาการในวิชาพ้ืนฐานให้ครบถว้น การจดัเวลาเรียนเน้ือหาดนตรี ดา้นวิชาการ
ดนตรีควรจดัในช่วงเวลาเรียนภาคเชา้ และวิชาทกัษะปฏิบติั ควรจดัอยู่ในช่วงเวลาเรียนภาคบ่าย 
และควรมีกิจกรรมทางดา้นดนตรีเพ่ิมเติมเสริมใหแ้ก่นกัเรียน 
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ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ โรงเรียนควรมีความสะอาดและความปลอดภยั มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐาน 
รวมถึงหอ้งเรียนศิลป์ดนตรี ควรมีห้องเรียนและห้องฝึกซอ้ม รวมถึงอุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับการ
ฝึกฝนทกัษะส าหรับนกัเรียนในแผนการเรียนอยา่งครอบคลุม  

 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1.  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครอง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 36 – 45 มีระดบัการศึกษา

สูงสุดระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั/อาชีพอิสระ มีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของ
ครอบครัว 10, 001- 30,000 บาท และมีจ  านวนบุตรหลานในความปกครอง 2 คน  

2. พฤตกิรรมการเข้ารับบริการ ความต้องการ และความคาดหวงัในการเลอืกเข้ารับ
บริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาวิชาดนตรีจากโรงเรียน
ดนตรีเอกชนมาก่อน และผูป้กครองส่วนใหญ่รู้จกัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายมาก่อน โดยผูป้กครองรู้จกัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
จากช่องทาง 3 อนัดบัหลกัส าคญัไดแ้ก่ 1. โรงเรียน  2. ทางนักเรียน  3. จากทางอินเตอร์เน็ต/ส่ือ
สังคมออนไลน์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีส่วนใหญ่ใน      
3 ล  าดบัแรกคือ 1. ตอ้งการใหน้กัเรียนไดเ้รียนในแผนการเรียนท่ีชอบและมีความถนัต 2. รองลงมา 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียน 3.คุณภาพของผูส้อน/ความมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับของผูส้อน  

3.  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มผีลต่อการตดัสินใจเลอืกแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ระดับช้ันมธัยมศึกษาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้นมธัยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.90 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.58 จากท่ีกล่าวมาวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี อยูใ่นระดบั มาก 

จึงสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียในแต่ละระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
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3.1 ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี   ใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัมากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก ดงัน้ี 

3.1.1 อาจารย์ผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
เหมาะสมกบัหลกัสูตร โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.834 

3.1.2 อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและตั้งใจ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.07 ส่วน
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.844 

3.1.3 โรงเรียนมีหอ้งเรียนดนตรี และหอ้งฝึกซอ้มอยา่งเหมาะสม เพียงพอ โดย
มีค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.886 

3.1.4   ความเหมาะสมของการแต่งกายของอาจารย ์โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 ส่วนค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.911 

3.2 ความคิดเห็นในระดบัมาก สามารถเรียงล  าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี   ใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัมากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก  

3.2.1 โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับนักเรียนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.913   

3.2.2 ห้องเรียนมีความสว่าง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.843 

3.2.3 ส่ิงแวดลอ้มรอบๆบริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืน สร้างบรรยากาศแก่การ
เรียนรู้และการฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็กนกัเรียนโดยมีค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.952 

3.2.4 หอ้งซอ้มดนตรีมีความสะอาด ความสว่าง เหมาะสมแก่การซอ้ม โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.02 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.908 

4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ 

4.1 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (F = 2.192 
Sig = 0.139) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
ปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.2 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั (F = 3.554 
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Sig = 0.015) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
ปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

4.3 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้นมธัยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่
ต่างกนั (F = 1.537 Sig = 0.191) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.4 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาใน  เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (F = 0.823 
Sig = 0.534) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
ปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.5 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของครอบครัวแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้นมธัยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั (F = 2.881 Sig = 0.023) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

4.6 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ  านวนบุตรหลานในความปกครองแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้ นมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ต่างกนั (F = 2.881 Sig = 0.271) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนั 

5. สรุปผลการวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจยัเชิงส ารวจ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ สามารถแบ่งกลุ่มตวัแปรทั้ง 36 ตวัแปร

และสามารถสกดัองคป์ระกอบไดท้ั้งส้ิน 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. องค์ประกอบท่ี 1 บุคลากรครอบคลุม มีความช านาญน่าเช่ือถือ  (Professional 

Educator) 
2. องค์ประกอบท่ี 2 ค่าธรรมเนียมเหมาะสมและการส่งเสริมสนับสนุนบริการ  

(Service Promotion) 

99



 

 

3. องคป์ระกอบท่ี 3 สถานศึกษาโดดเด่น หลกัสูตรเหมาะสม (Brand and Facility) 
4. องคป์ระกอบท่ี 4  สถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการเดินทาง (Location Support 

Learning) 
5. องคป์ระกอบท่ี 5 สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเหมาะสม (Right Environment 

and Atmosphere) 
6. องค์ประกอบท่ี 6 กิจกรรมและการวัดผลอย่างมี คุณภาพ (Activity and 

Measurement) 
6. สร้างกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการ

แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการของแผนการเรียนศิลป์ดนตรีไดน้ าผล

การศึกษาปัจจยัขอ้มลูเชิงคุณภาพในแนวทางท่ีส่งผลต่อการเลือกเขา้รับบริการแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ซ่ึงมีผลออกมา  3 ดา้นคือ 1.ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในสถาบนั 2.อนาคตในการศึกษา
ต่อและโอกาสทางการท างาน 3. กิจกรรมด้านดนตรีและการส่งเสริมการแสดงทกัษะด้านดนตรี
ผสานรวมกบัขอ้มลูเชิงปริมาณท่ีผา่นกระบวนการวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบหลกัจากการคาดหวงั
ของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัความส าคญัโดยสรุปรวมออกมาไดเ้ป็น 6 ดา้นหลกัคือ 1. บุคลากร
ครอบคลุม มีความช านาญน่าเช่ือถือ 2.ค่าธรรมเนียมเหมาะสมและการส่งเสริมสนับสนุนบริการ  3.
สถานศึกษาโดดเด่น หลกัสูตรเหมาะสม  4.สถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการเดินทาง  5. 
สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศเหมาะสม 6.กิจกรรมและการวดัผลอย่างมีคุณภาพ โดยสรุปรวมกลุ่ม
ปัจจยัในแนวทางส าคญัเป็น 3 กลุ่มแนวทางตามปัจจยัเชิงคุณภาพสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประสม
การตลาดบริการ 7P’s ดงัตารางสรุปวิเคราะห์กลยทุธป์ระสมทางการตลาดบริการแผนศิลป์ดนตรี 
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ปัจจจยัข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

ปัจจยัหลกัข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

สรุปองค์ประกอบ 7P’s สรุปกลยทุธ์ 

1.ความเช่ือมัน่และ
ความไวว้างใจใน
สถาบนั 
2. อนาคตในการศึกษา
ต่อและโอกาสทางการ
ท างาน  
3. กิจกรรมดา้นดนตรี
และการส่งเสริมการ
แสดงทกัษะดา้นดนตรี 

ปัจจยัท่ีมีความส าคญั
ต่อการเขา้รับบริการ
จากการวิเคราะห์ปัจจยั
หลกั (PCA) 
1. บุคลากรครอบคลุม 
มีความช านาญ
น่าเช่ือถือ 
2.ค่าธรรมเนียม
เหมาะสมและการ
ส่งเสริมสนบัสนุน
บริการ 
3.สถานศึกษาโดดเด่น 
หลกัสูตรเหมาะสม 
4. สถานท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการเดินทาง 
5.  สภาพแวดลอ้ม 
บรรยากาศเหมาะสม 
6.กิจกรรมและการ
วดัผลอยา่งมีคุณภาพ 

กลุ่มท่ี 1 
1. บุคลากรครอบคลุม มี
ความช านาญน่าเช่ือถือ
(People) 

1.S(Smart) คือ 
บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ   

กลุ่มท่ี 2 
1.สถานศึกษาโดดเด่น 
หลกัสูตรเหมาะสม 
(Product) 
2. สถานท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการเดินทาง 
(Place) 
3. สภาพแวดลอ้ม 
บรรยากาศเหมาะสม 
(Physical Environment) 

2.S(Serve) คือ
สถานท่ีและอุปกรณ์
พร้อมใหบ้ริการอยา่ง
ครบครัน ควรมี
พร้อมแก่การ
ใหบ้ริการ 

กลุ่มท่ี 3 
1.ค่าธรรมเนียม
เหมาะสมและการ
ส่งเสริมสนบัสนุน
บริการ 
(Price,Promotion)  
2.กิจกรรมและการ
วดัผลอยา่งมีคุณภาพ
(Process) 

3. S(Service Solution) 
คือการบริการท่ีมีความ
ยดืหยุน่ ใส่ใจ
ผูรั้บบริการโดย
สามารถใหบ้ริการ
จดัสรรแนวทางตาม
สินคา้บริการ(Service 
Solution) ตรงตามความ
ตอ้งการลกูคา้ได ้

 
ตารางท่ี 1 วิเคราะห์องคป์ระกอบกลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดบริการแผนศิลป์ดนตรี 
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5. อภิปรายผล 
การวิจยัเร่ือง “ศึกษาแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน

ศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาดบริการ” ท าใหท้ราบขอ้มลูส าคญัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และประมวลผลในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมธัยมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถน าเสนอโดยเรียงตามล าดบัวตัถุประสงค์ของการ
วิจยัดงัน้ี 

1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรี      
ระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองในการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเขา้รับ
บริการแผนการเรียนดนตรีในระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 

3. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนท่ีใหบ้ริการแผนการ
ดนตรีแก่ผูเ้รียน 

4. เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

 1. วเิคราะห์ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับ
มธัยมศึกษาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ประเด็นปัญหาในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ได้
จากการเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน อาจารยผ์ูดู้แลหลกัแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรีในเขตกรุงเทพมหานครและขอ้มลูเชิงปริมาณไดจ้ากการตอบแบบสอบถามในส่วน
ของแบบสอบถามปลายเปิด  

จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับ
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน อาจารยผ์ูดู้แลหลกั
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีปัญหาต่อหลกัสูตรเกิดในดา้นจ านวนนักเรียนท่ีเลือกเขา้เรียนมีน้อย  โดย
ผูป้กครองยงัไม่ทราบขอ้มลูของแผนการเรียนศิลป์ดนตรี มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีน้อย ผูป้กครองมี
ทศันคติต่อแผนการเรียนดนตรีว่าไม่มีประโยชน์  ควรอธิบายหลกัสูตรและแนะน าแนวทางการ
ประกอบอาชีพ ให้ผูป้กครองและบุคคลภายนอกได้เข้าใจต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมากข้ึน 
สอดคลอ้งกบั ปนิตา อุบลนอ้ย (2554 : 100) เหตุผลหลกัในการสนับสนุนคือการสร้างให้เขา้ใจถึง
คุณค่าของการส่งเสริมแนวทางการเลือกเรียนหลกัสูตรพิเศษ อีกทั้งหลกัสูตรยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง ควร
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ดูถึงความเหมาะสมท่ีส่งผลต่ออุปกรณ์การเรียนและหอ้งซอ้ม ในดา้นบุคลากรครูผูส้อนท่ีเช่ียวชาญ
มีผูเ้ช่ียวชาญรองรับใหม้ากพอ รวมถึงสร้างความเขา้ใจแก่นักเรียนให้มีความเขา้ใจท่ีมาพอต่อการ
เรียนต่อการเรียนดนตรีท่ีควรมีวินยัและฝึกฝน นกัเรียนมีความเขา้ใจต่อการเรียนว่าเรียนดนตรีแลว้
ง่ายกว่าวิชาอ่ืน นอกจากน้ีฝ่ายบริหารของโรงเรียนขาดความเขา้ใจในการเรียนดา้นดนตรี  

 2. ศึกษาพฤตกิรรมของผู้ปกครองในการตดัสินใจให้นกัเรียนเลอืกเข้ารับบริการ
แผนการเรียนดนตรีในระดับมธัยมศึกษาของโรงเรียน 

ในการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับการบริการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทราบถึงความ
ตอ้งการในการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการ เพ่ือใหธุ้รกิจบริการนั้น ๆ  ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคและเกิดความพึ่งพอใจในการรับบริการ และมีการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ เกิดความไวว้างใจและเกิดการใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบ
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในดา้นบริการประเภทเดียวกนัได ้แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ก็เป็นธุรกิจ
หน่ึงท่ีเก่ียวกบัการบริการ การท่ีทราบถึงความตอ้งการในการส่งบุตรหลานเขา้รับบริการในแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี จึงเป็นหวัใจส าคญัในการใหบ้ริการ เพื่อสามารถปรับกระบวนการส่งมอบบริการ 
ๆ ภายในโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองมากท่ีสุด  

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า เหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลให้ผูป้กครองตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 3 อนัดบัคือ 1. ตอ้งการใหน้กัเรียนไดเ้รียนในแผนการเรียน
ท่ีชอบและมีความถนัด 2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของนักเรียน  3. คุณภาพของ
ผูส้อน, ความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผูส้อน สอดคลอ้งกบั เจนจิรา ทนโกจารย ์(2553: 96) ใน
การตดัสินใจของผูป้กครองท่ีมีผลอยา่งยิง่คือการใหน้กัเรียนไดรั้บประการณ์ สร้างความสามารถใน
การเล่นดนตรี โดยประสบการณ์ในการเรียนดนตรีท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นของ
ผูป้กครองท่ีมีต่อปัจจัยในการให้บุตรหลานเรียนดนตรีและส่ิงท่ีผูป้กครองคาดหวงัมีผลต่อการ
ตดัสินใจยิ่งข้ึน ผลต่อการตดัสินใจท่ีไดรั้บจากแผนการเรียนดนตรีน้ีมากท่ีสุด 3 อนัดับแรกคือ       
1. นกัเรียนไดศ้ึกษาในสาขาวิชาท่ีตนเองตอ้งการ 2. นกัเรียนมีความเข็มแข็งทางวิชาการดา้นดนตรี 
3. มีโควตา้ส าหรับนกัเรียนหลงัส าเร็จการศึกษา 

3. ศึกษาความคาดหวงัของผู้ปกครองในการเลอืกโรงเรียนที่ให้บริการแผนการดนตรี
แก่ผู้เรียน 

ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราห์ขอ้มูลปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนท่ีให้บริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมธัยมศึกษาของผูป้กครองในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายรุะหว่าง 36 – 45 มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั/อาชีพ
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อิสระ มีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของครอบครัว 10,001- 30,000 บาท และมีจ  านวนบุตรหลานใน
ความปกครอง 2 คน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีส่วนใหญ่ใน 3 
ล  าดบัแรกคือ 1. ตอ้งการให้นักเรียนไดเ้รียนในแผนการเรียนท่ีชอบและมีความถนัด 2. รองลงมา 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียน 3.คุณภาพของผูส้อน/ความมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับของผูส้อน  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้รับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมากท่ีสุดคือ อาจารย์
ผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบัหลกัสูตร  นอกจากนั้นผูส้อน
ควรมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและตั้งใจมีความเหมาะสมของการแต่งกาย  รวมถึงโรงเรียนมีหอ้งเรียน
ดนตรีและห้องฝึกซอ้มอย่างเหมาะสมเพียงพอและมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับนักเรียนและอยู่ใน
สภาพพร้อมใชง้าน หอ้งเรียนมีความสว่าง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ
บริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืนสอดคลอ้งกบั ปนิตา อุบลนอ้ย (2554 : 100) ท่ีมีความคาดหวงัในเร่ือง
สภาพแวดลอ้ง ความปลอดภยัและความสะดวกในการเดินทาง สร้างบรรยากาศแก่การเรียนรู้และ
การฝึกฝนดา้นดนตรีแก่นกัเรียน และควรความสะอาด ความสว่างเหมาะสมแก่การใชฝึ้กซอ้ม  

  4.  เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ในการสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นการน า
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี  1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการใหบ้ริการ และขั้นตอน
ท่ี 2 ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของผูป้กครอง 
และประเด็นปัญหาท่ีผูป้กครองพบเจอจากการใชบ้ริการในโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี และน าทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์ดว้ยทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)พร้อมสรุป
สร้างเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการ ของผูใ้ห้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีตามโรงเรียน
ประเภทสามญัศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผลจากการร่วมกลุ่มองค์ประกอบผ่าน 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) มาเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดบริการ ดงัน้ี      
S “Smart” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ให้มีความเหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการในแผนการเรียนดนตรีอยา่งครอบคลุมในรอบดา้น ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลกัษณะส าคญั
ของบุคลากรท่ีควรมี เป็นส่ิงจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีความรอบครอบในการก าหนดมาตรฐานให้
เหมาะสมกบัคุณภาพของบริการ  S “Serve” คือ กลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของสถานท่ีและ
อุปกรณ์ในการน าเสนอบริการท่ีมีคุณภาพ ให้มีความเหมาะสมกบัการให้บริการในแผนการเรียน
ดนตรี ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลกัษณะส าคญัของสถานท่ี ท่ีควรมีซ่ึงเป็นส่ิงจ  าเป็นอย่างยิ่งล  าดบัรอง
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มาท่ีตอ้งมีความพร้อมในการก าหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับคุณภาพของบริการ S “Service 
Solution  ” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของ การบริการท่ีมีความยืดหยุ่น  ใส่ใจผูเ้ขา้รับ
บริการพร้อมแกปั้ญหาจากการรับบริการ แกปั้ญหาจากการบริการ  ทั้งในดา้นปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) และราคา (Price) การบริการ ร่วมกนัให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้
ได ้ น าเสนอบริการท่ีมีความราบร่ืน ใหม้ีความเหมาะสมกบัในการให้บริการแผนการเรียนดนตรีท่ี
ไม่เกิดปัญหาและมีความดึงดูดน่าสนใจน าพาเขา้สู่การรับบริการ ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลกัษณะ
ส าคญัของความพร้อมต่อการใหบ้ริการ ท่ีควรมีซ่ึงเป็นส่ิงจ  าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีตอ้งมีความพร้อมในการ
น าเสนอการบริการใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของบริการ 
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กติตกิรรมประกาศ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคงไม่สามารถส าเร็จลุล่วงได ้หากผูว้ิจยัมิไดรั้บความอนุเคราะห์

จากบุคคลดงัต่อไปน้ี  
อาจารยด์ร.ศกัด์ิสิทธ์ิ ราชรักษ์ และ อาจารย ์ดร.นุกูล แดงภูมี เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและ

ช้ีแนะแนวทางในการท าวิทยานิพนธเ์ล่มน้ีและเป็นผูใ้หค้วามรู้ทั้งในดา้นธุรกิจดนตรีและดา้นอ่ืน ๆ  
ซ่ึงความรู้ท่ีไดรั้บจากอาจารยไ์ดน้ ามาปรับใชใ้นการท าวิทยานิพนธ ์ 

อาจารยด์  าริห์ บรรณวิทยกิจ เป็นผูซ่ึ้งมอบโอกาสในการศึกษาและการท างาน รวมถึง
ใหค้  าปรึกษาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัท่ีท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จได ้และยงัเป็นผูช้ี้น าให้
ผูว้ิจยักา้วผา่นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไดต้ลอดมา 

อาจารยจ์ากทุกโรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญและผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีส่วนร่วมใน
การใหข้อ้มลูท่ีส าคญัต่อการท างานวิจยัในคร้ังน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงไป พร้อมทั้งสนับสนุนในการเป็นผู ้
ช่วยเหลือในการเก็บขอ้มลูแบบสอบถามใหผู้ว้ิจยั 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณ ครอบครัว เพ่ือน พ่ีและน้องทุกคน ท่ีเป็นส่วนส าคญัยิ่งท่ีท าให้
เกิดวิทยานิพนธ ์เป็นทั้งผูส้นบัสนุนและก าลงัใจ ความช่วยเหลือในทุก  ๆ ดา้นจนท าใหว้ิทยานิพนธ์
เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคดัย่อ 
 การใิจทัึร้ักนย้มยใตัถุประสกึณ 1( ลพ่ือพฒันาแผนการจดัการลรยทนรู้ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกั
สักึมสมทัวหมม 2( ลพื่อพฒันาแบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมม 3( 
ลพ่ือประลมินยกัษะายใิตหเกัสกัึมสมทัวหมม โดทกเุมมตใัอทมาก ลป็นนักลรย ทนาั้นมธัทมศึกษาปย  ยย่ 4.4 
โรกลรยทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเก วนราทใิาาสกัึมศึกษา ภาึลรยทนยย่ 1 ปย
การศึกษา 2558 จ  านใน 1 ห้อกลรย ทน รใมยั้กส้ิน 36 ึน ซ่ึกไดม้าโดทใิธยการสุมมอทมากกมาท )Sample 
Random Sampling) ลึร่ือกมือยย่วาว้นการใิจทัไดแ้กม 1( แผนจดัการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกั
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สกัึมสมทัวหมมยั้กหมด 6 แผน 2( แบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมม 
การใิลึราะหณขอ้มเูวา ้ มึาลฉเย่ท แเะ สมในลบย่ทกลบนมาตรฐาน  

ผเการใิจทัพบใมา  1(  การพฒันาแผนจดัการลรยทนรู้ใิาาสกัึมศึกษา ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตวน
สกัึมหเกัสมทัวหมม   ลป็นกระบในการลรยทนการสอนยย่ไดส้มกลสริมแเะพฒันายกัษะายใิตขอกผูล้รย ทน
วหส้อดึเอ้กกบัทุึ สกัึมหเกัสมทัวหมม ซ่ึกแตกตมากจากรูปแบบขอกการจดัการลรย ทนการสอนยย่ลึท
ผมานมา ลป็นการสร้ากบรรทากาศวนาั้นลรยทนยย่ามใทวหผู้ล้รยทนมยึใามรู้ ึใามตระหนัก แเะการปฏิบติั 
ยย่ดยข้ึน สมกลสริมการแกปั้ญหา การย ากานรมใมกนั โดทอาศทัสถานการณณขอกโเกทุึ ปัจจุบนั ยย่มยึใาม
ซบัซอ้น แเะลปเย่ทนแปเกอทูมตเอดลใเา  2(  การศึกษาระดบัยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมขอก
นักลรย ทนโรกลรย ทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเก พบใมา นักลรย ทนมย มึาลฉเย่ท
โดทรใมอทูมวนระดบัดย ลยมากบั ...4 แเะสมในลบย่ทกลบนมาตรฐาน ลยมากบั 2..0 แสดกวห้ล ห็นใมา ผูล้รย ทน 
มยยกัษะายใิตยย่สามารถน าไปปรับวาไ้ดว้นทุึ สกัึมหเกัสมทัวหมมวนระดบัดย  

ค าส าคญั:  หเกัสกัึมสมทัวหมม, ยกัษะายใิต, แบบใดัลาิกสถานการณณ  
 
Abstract 

This research aims at 1( to develop lesson plans that promote life skills in the modern 
society, 2( to develop a test in Various Situations that promotes the life skills in post-modern 
society, 3( to evaluate the life skills of post-modern society. The samples are mattayom 4/4 
students at Naresuan University Secondary Demonstration School, Phitsanulok in the course of 
Social Studies  1st semester  year 2558, a total of 36 students which is collect data by sample 
random sampling. The used tools in this study were 1( 6 lesson plans for learning that promotes 
life skills in post-modern society. 2( a test in Various Situations that promotes life skills in post-
modern society which are five choices and thirty questions. The data analyses use mean and 
standard deviation.  
 The results showed that: 1( the development of lesson plans in social studies for 
promoting life skills in post-modern society was the teaching process that promotes and develop 
the life skills of the students in post-modern society which was unlike the style of teaching in the 
past. The atmosphere in the classroom helped learners to acquire a knowledge , awareness and 
good practice in promoting solutions. This also supported teamwork process using the present 
world situation which is complicated and changed all the time, 2( the study of life skills level in 
post-modern society found that average of students were at a good level which was 4.46 and a 
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standard deviation was 0.72, showing that the students had a good level of life skills that can be 
adapted in the post-modern society. 

Keywords: Post-modern society, Life skills, a test in Various Situations.  
 
บทน า 

 ลมื่อการพฒันายากใตัถุไดส้ร้ากึใามลปเย่ทนแปเกตมากๆมากมาทวห้แกมสักึมมนุษทณ ได้มย
แนใึิดหเกัสมทัวหมม )Postmodernism) ลป็นแนใึิดยย่ปฏิลสธึใามลา่ือยย่ใมา ึใามรู้ ึใามจริก มยหน่ึก
ลดยทใตามกระบในยัศนณแบบปฏิฐานนิทม แตมลา่ือใมาึใามรู้ ึใามจริก มยอทูมยัใ่ไป ไมมมยเกัษณะยย่
ลฉพาะลจาะจกตาทตใัโดทลน้นการใิพากษณแเะตั้กึ  าถามตมอแนใึิดขอกึใามยนัสมทัยย่ลป็นกระแส
หเกั ลป็นแนใึิดยย่สนวจวนลร่ือกขอกอ านาจยย่แฝกอทูมวนึใามรู้ ึใามจริกยย่ถูกผเิตออกมาโดทผมาน
ส่ิกยย่ลรยทกใมา ใายกรรมวนสักึม ดกัยย่ กยรติ บุญลจือ )2545( สรุปใมา แนใโน้มขอกปรัาญาแนใหเกั
สมัทวหมมนิทมยย่ส าึัญได้แกม  การเ้มเ้ากสมทัวหมมนิทม การไมมลา่ือใมาใิธยึ้นหาึใามจริกแบบ
ใิยทาศาสตรณจะวห้ึใามจริกยย่ลป็นใตัถุใิสัท ไมมลา่ือใมาระบบึใามึิดขอกมนุษทณจะมยไดว้นระบบ
ลึรือขมาทลดยทใ ไมมลา่ือใมาใฒันธรรมขอกมนุษทณกา้ใหนา้ลสมอ ลพราะไมมรู้ใมาจะลอาอะไรลป็นจุดอา้กอิก 
มยแตมึใามลหมาะสมวนแตมเะามใกลใเา หเกัสมทัวหมมนิทมลา่ือใมา ึใามจริกยย่ึใรสนวจึือึใามหมาท
ยย่หาไดว้นภาษา ลา่ือใมามนุษทณึ ใรมยยมายยรมใมมือกนักบัยุกส่ิกมากกใมามุมกลอาานะหรือึรอบึรอก ลา่ือ
ใมาลหตุผเลป็นลพยทกศิเปะาในลา่ือ ลา่ือใมาลอกภพไมมวามจกัรกเเใ้นๆ แตมลป็นอกึาพทพพิลศษยย่มยการ
ลปเย่ทนแปเก ลา่ือใมาอารมณณแเะึใามวฝม ฝันลป็นึใามจริกยย่มย มึาึใรแกมการพจิารณาแเะศึกษา ยกัษะ
ายใิต ลป็นึใามสามารถพ้ืนฐานขอกบุึึเวนการปรับตใัแเะลเือกยากลดินายใิตยย่ลหมาะสม ลพ่ือยย่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาตมากๆดใ้ทตนลอก ลป็นึนยย่มยึใามลป็นลเิศยากสติปัญญา มยึใามฉเาดยาก
อารมณณ ลป็นึนยย่มยึใามสุข มยึใามมัน่ึกยากจิตวจ แเะสามารถสร้ากมนุษทสัมพนัธณยย่ดยกบับุึึเ
อ่ืน แเะลตรยทมพร้อมส าหรับอนาึตไดอ้ทมากมยประสิยธิภาพ โดทอาศทัการถมาทยอดประสบการณณ
ดใ้ทการฝึกฝน โดทการศึกษาไยทไดมุ้มกลนน้วหผู้ล้รยทนมยึุณภาพ ึุณธรรม แเะมยึใามรอบรู้อทมากลยมา
ยนั พร้อมยั้กยากดา้น รมากกาท สติปัญญา อารมณณ แเะศยเธรรม สามารถกา้ใยนัการลปเย่ทนแปเกลพ่ือ
นาไปสูมสักึมฐานึใามรู้อทมากมัน่ึก อกัสมกผเตมอการพฒันาประลยศยย่ท ัก่ทืน ซ่ึกแนใึิดดักกเมาใ
สอดึเ้อกกับหเักสูตรแกนกเากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุยธศักราา 2551 ยย่ต้อกการวห้ลกิด
สมรรถณะส าึญั ึือ สมรรถณะวนการส่ือสาร ึใามสามารถวนการึิด ึใามสามารถวนการแกไ้ข
ปัญหา  ึใามสามารถวนการวา้ยักษะาย ใิต  แเะึใามสามารถวนการวา้ ลยึโนโเทย 
)กระยรใกศึกษาธิการ, สานกักานึณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 : 4( 
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ยกัษะลหเมานย้  บุึึเวนทุึ หเกัสมทัวหมม )Postmodernism) ึใรยย่จะลรยทนรู้แเะฝึกฝนลพื่อวห้
ลป็นบุึึเยย่มยประสิยธิภาพแเะอทูมรม ใมกับผูอ่ื้นอทมากผาสุก ยย่ส าึญัมนุษทณยย่ขาดยักษะายใิตทมอม
ประสบปัญหาวนการวาา้ยใิต แเะด ารกอทูมวนสักึมอทมากทากเ าบาก ลน่ือกจากการแขมกขนัแเะการ
ตมอสู้ ระหใมากมนุษทณ วนด้านการศึกษา การย ากาน การส่ือสาร การติดตมอสัมพนัธณ เใ้นแตมอาศทั
ยกัษะายใิตลป็นอกึณประกอบ ยย่จะสมกลสริมวหม้นุษทณบรรเุลป้าหมาทขอกตนลอก ดกัยย่ ดใกพร โสภา 
)2543: 47( กเมาใใมายกัษะายใิตจึกลป็นส่ิกยย่ยุกึนจ าลป็นตอ้กมย ลพราะนับตั้กแตมมนุษทณลกิดมา จะตอ้ก
ได้รับการหเมอหเอมโดทกระบในการตามธรรมาาติแเะกระบในการยากสักึม ลป็นปฏิกิริทา
ตมอลน่ือกลป็นเกูโซม ระหใมากยย่ ผมานกระบในการนั้น มนุษทณตอ้กปะยะกบัแรกบยบ แรกกดดนั แเะแรก
กระยบจากภาทนอกยย่สาึัญ4 แหเมก ึือ ขนบประลพณยแเะใฒันธรรม ึรอบึรัใ ลพื่อน แเะ
ส่ิกแใดเอ้ม ึนยย่จะทนืหทดัอทูมวนโเกนย้ ไดอ้ทมากปกติสุข แเะไมมกเาทลป็นึนลจา้ปัญหาจึกไดแ้กมึน
ยย่สามารถจดัการกบัแรกปะยะจาก แหเมกภาทนอก ไดอ้ทมากสมดุเโดทอาศทัยกัษะายใิตยย่ไดรั้บการ
ฝึกฝนมาลป็นอทมากดย 

ดกันั้น ผูใ้ิจัทึิดใมาการลรย ทนรู้วนราทใิาาสักึมศึกษาขอกนักลรย ทนโรกลรย ทนมธัทมสาธิต
มหาใิยทาเทันลรศใรวนทุึหเกัสมทัวหมม ึใรลน้นยย่การสมกลสริมวห้ผูล้รย ทนลกิดยกัษะการึิด ไมมทึด
ติดตมออกึณึ ใามรู้ลดิมๆ แเะพร้อมยย่จะลรยทนรู้วนส่ิกวหมมๆอทูมลสมอ พร้อมลผาิญสถานการณณตมากๆแเะ
รับมือไดล้ป็นอทมากดย โดทผูใ้ิจทัไดน้ าหเกัการวนดา้นยกัษะายใิต มาปรับวาว้นการลรยทนการสอนผมาน
สถานการณณจาเอกลพื่อฝึกฝนแเะพฒันายกัษะายใิตวห้แกมนักลรย ทนวนทุึหเกัสมทัวหมม ยย่มยึใาม
สเบัซับซอ้นวนการด ารกายใิตมากข้ึน โดทการวา้สถานการณณจ  าเอกามใทวห้ผูล้รย ทนไดม้อกลห็น
สถานการณณดใ้ทตนลอก บากสถานการณณยย่ลป็นนามธรรมก็สามารถลขา้วจแเะยาวห้ลป็นจริกข้ึนมาได ้
อยกยั้กามใทวหผู้ล้รยทนต่ืนตใั กระตือรือร้น วห้ึ ใามรมใมมือแเะกเา้แสดกึใามึิดลห็น ตมอมาทกัามใทวห้
ลกิดึใามรมใมมือโดทไมมึิดถึกการแขมกขนั แเะยา้ทยย่สุด การจ าเอกสถานการณณลป็นฝึกการแกปั้ญหา 
แมจ้ะผดิพเาดก็ไมมยาวหล้กิดผเลสยทหาทข้ึนลป็นการสมกลสริมยกัษะขอกนักลรย ทนยย่จะสามารถลรย ทนรู้
แเะปรับตใัวหส้อดึเอ้กกบัสักึม อยกยั้กทกัสามารถวาา้ยใิตรม ใมกบัผูอ่ื้นไดล้ป็นอทมากดย ยย่ส าึญัทกั
ลป็นบุึึเยย่มยประสิยธิภาพ มยึใามพร้อมยั้กยากดา้นสติปัญญา รมากกาท แเะสภาใะจิตวจโดทผูใ้ิจทั
ไดน้าแบบใดัลาิกสถานการณณลป็นลึร่ือกมือยย่จะสมกลสริมการลรย ทนรู้ยกัษะายใิตแกมนักลรย ทน ลน่ือกจาก 
วนอนาึต นักลรย ทนอาจจะต้อกพบลจอกับสถานการณณยย่ทากตมอการตัดสินวจ แตมถ้ามยการสร้าก
สถานการณณจาเอกมาวหน้กัลรยทนเอกลเือกตดัสินวจ ถือไดใ้มา นกัลรย ทนลึทผมานการลรย ทนรู้ยกัษะายใิต
มาบา้กแเใ้ ลป็นการสร้ากภูมิึุม้กนัไปวนตใัวหแ้กมนกัลรยทนอยกยากหน่ึกลามนกนั 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. ลพื่อพฒันาแผนการจดัการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมขอกนักลรย ทน

โรกลรยทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเก  
2. ลพื่อพฒันาแบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมขอกนักลรย ทน

โรกลรยทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเก 
3. ลพื่อประลมินยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมขอกนักลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิต

มหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเก 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ขอบเขตด้านประชากร 

กเุมมตใัอทมาก ลป็นนกัลรยทนาั้นมธัทมศึกษาปย  ยย่ 4.4 โรกลรยทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร 
จกัหใดัพิษณุโเก วนราทใิาาสกัึมศึกษา ภาึลรยทนยย่ 1 ปย การศึกษา 2558 จ  านใน 1 ห้อกลรย ทน รใม
ยั้กส้ิน 36 ึน ซ่ึกไดม้าโดทใิธยการสุมมอทมากกมาท )Sample Random Sampling) 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ลน้ือหาวนการใิจทัึร้ักนย้ ึือ 1( การจดัการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมม 

กเุมมสาระการลรยทนรู้สกัึมศึกษา ศาสนา แเะ ใฒันธรรม สาระหน้ายย่พเลมือก ใฒันธรรมแเะการ
ด าลนินายใิตลร่ือก สถานการณณด้านส่ิกแใดเอ้ม, การจดัการยรัพทากรธรรมาาติแเะส่ิกแใดเอ้ม, 
สกัึมมนุษทณ, พเลมือกดยขอกประลยศาาติแเะสกัึมโเก แเะ สาระลศรษฐศาสตรณ ลร่ือก ลศรษฐศาสตรณ
ลบ้ือกตน้, ระบบลศรษฐกิจวนโเกปัจจุบนั 2( ศึกษาแบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกั
สกัึมสมทัวหมม ยย่มยสมในามใทพฒันายกัษะายใิตวหด้ยทิก่ข้ึน 3( ประลมินยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมม 
ขอกนกัลรยทน หเกัจากยย่ไดจ้ดักิจกรรมการลรยทนรู้ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

1 ไดแ้ผนการจดัการลรยทนรู้ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมขอกนักลรย ทนโรกลรย ทน
มธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเก 

2. ไดแ้บบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสกัึมสมทัวหมมขอกนกัลรยทนโรกลรย ทน
มธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเกไดล้ป็นอทมากดย  

3. ผเการใิจทัลป็นแนใยากการจดักิจกรรมการลรย ทนการสอนส าหรับผูส้อนสักึมศึกษายย่
สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสกัึมสมทัวหมม  
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วธิีด าเนินการวจิยั 
1. สร้ากแผนจดัการลรยทนรู้ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสกัึมสมทัวหมม ยั้กหมด 6 แผน  จ านใน 18  
ึาบ ึาบเะ 02 นายย โดทมยเ  าดบัขั้นตอนดกัตมอไปนย้   

1.1 ใิลึราะหณหเกัสูตร ศึกษาราทเะลอยทดยย่ ลกย่ทใข้อกกับ มาตรฐานการลรย ทนรู้ ตัใาย้ ใดั 
จุดประสกึณการลรย ทนรู้ สาระส าึญั/ึใามึิดรใบทอด สาระการลรย ทนรู้ การจดักิจกรรมการลรย ทนรู้ 
ส่ือ/แหเมกการลรยทนรู้ การใดัผเแเะประลมินผเแเะกานใิจทัยย่ลกย่ทใขอ้ก จากึูม มือึรู กเุมมสาระการ
ลรย ทนรู้สักึมศึกษา ศาสนาแเะใฒันธรรมตามหเกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุยธศกัราา 0001 
รใมถึกแหเมกขอ้มเูตมากๆยย่สามารถลป็นประโทานณตมอการจดัย าแผนจดัการลรยทนรู้  

1.2 ศึกษาขอ้มเู ลกย่ทใกบั สาระหนา้ยย่พเลมือก ใฒันธรรม แเะการด าลนินายใิตวนสกัึม แเะ
สาระลศรษฐศาสตรณ ลพ่ือลป็นตใัก  าหนดลน้ือหา โดททดึตามตใัาย้ใดัยย่ก  าหนด  
 1.3  ศึกษาขอ้มูเ ลกย่ทใกับ ยฤษฎย หเกัการ ใิธยการสร้ากแผนจดัการลรย ทนรู้ ตามหเกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุยธศกัราา 0001 

1.. ศึกษาแนใึิด ยฤษฎย หเกัการยย่ลกย่ทใขอ้ก กบักรอบขอกลน้ือหาวนประลด็น ยกัษะายใิต
แเะทุึ หเกัสกัึมสมทัวหมม จากลอกสาร แเะกานใิจทัยย่ลกย่ทใขอ้ก  

1.5 ด าลนินการสร้ากแผนจดัการลรยทนรู้ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมม กเุมมสาระ
การลรยทนรู้สกัึมศึกษา ศาสนา แเะใฒันธรรมจากลน้ือหาสาระยย่ไดศึ้กษาแเะใิลึราะหณโดทก าหนด
มาตรฐานการลรยทนรู้ ตใัาย้ใดั จุดประสกึณการลรยทนรู้ สาระส าึญั/ึใามึิดรใบทอด สาระการลรย ทนรู้ 
การจดักิจกรรมการลรย ทนรู้ ส่ือ/แหเมกการลรย ทนรู้ การใดัผเแเะประลมินผเวห้สอดึเอ้กกบัยกัษะ
ายใิตหเกัสกัึมสมทัวหมม ดกัตารากตมอไปนย้  
 ตารางที่ 1  แสดกึใามสอดึเอ้กระหใมาก แผนจัดการลรย ทนรู้ กับ ยกัษะายใิตหเกัสักึม
สมทัวหมม  
 
แผนจดัการ
เรียนรู้ที ่

เร่ือง ทักษะทีไ่ด้รับ  

1 สถานการณณดา้นส่ิกแใดเอ้ม 
- ึใามึิดใิลึราะหณใิจารณณ 
- ึใามึิดสร้ากสรรึณ 

0 
การจดัการยรัพทากรธรรมาาติแเะ

ส่ิกแใดเอ้ม 
- ึใามตระหนกัรู้วนตน 
- ึใามลห็นวจผูอ่ื้น 

3 สกัึมมนุษทณ 
- ึใามภูมิวจวนตนลอก 
- ึใามรับผดิาอบตมอสกัึม 
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แผนจดัการ
เรียนรู้ที ่

เร่ือง ทักษะทีไ่ด้รับ 

. พเลมือกดยขอกประลยศาาติแเะสกัึมโเก  
- การส่ือสารอทมากมยประสิยธิภาพ 
- การสร้ากสมัพนัธภาพ 

5 ลศรษฐศาสตรณลบ้ือกตน้ 
- การตดัสินวจ 
- การแกไ้ขปัญหา 

6 ระบบลศรษฐกิจวนโเกปัจจุบนั 
- การจดัการกบัอารมณณ 
- การจดัการกบัึใามลึรยทด 

 
1.6  น าแผนจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริมยักษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมยย่สร้ากข้ึน ลสนอตมอ

อาจารทณยย่ปรึกษาใิยทานิพนธณ ลพ่ือตรใจสอบึใามถูกต้อกยากยฤษฎย ลน้ือหา ภาษา แเใ้น ามา
ปรับปรุกแกไ้ขตามขอ้ลสนอแนะ  

1.7 น าแผนจดัการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมยย่แกไ้ขลสร็จแเใ้น าไป
ลสนอผูล้าย่ทใาาญลพื่อหา มึา IOCโดทดูึใามถูกต้อกแเะลหมาะสมวนด้าน มาตรฐานการลรย ทนรู้ 
ตใัาย้ใดั จุดประสกึณการลรยทนรู้ สาระส าึญั/ึใามึิดรใบทอด สาระการลรย ทนรู้ การจดักิจกรรมการ
ลรยทนรู้ ส่ือ/แหเมกการลรยทนรู้ การใดัผเแเะประลมินผเ ตามลกณฑณการพิจารณาดกัตมอไปนย้   

วห้ึ ะแนน +1  =ถา้แนมวจใมาแผนจดัการลรยทนรู้ใดัไดต้รกตามใตัถุประสกึณ 
วห้ึ ะแนน  0  =ถา้ไมมแนมวจใมาแผนจดัการลรยทนรู้ใดัไดต้รกตามใตัถุประสกึณ 
วห้ึ ะแนน -1  =ถา้แนมวจใมาแผนจดัการลรยทนรู้ใดัไดไ้มมตรกตามใตัถุประสกึณ 

 1.8น าผเการประลมินขอกผูล้าย่ทใาาญจ านในยั้กหมด 3  ยมาน มาใิลึราะหณแเะหา มึาลฉเย่ท  
IOCโดทวา้ลกณฑณดักนย้  ถ้ามากกใมาหรือลยม ากับ 2.0  ถือใมา แผนจัดการลรย ทนรู้ใ ัดได้ตรกตาม
ใตัถุประสกึณ แตมวนกรณยยย่ นอ้ทกใมา 2.0 ถือใมา แผนจดัการลรย ทนรู้ใดัไดไ้มมตรกตามใตัถุประสกึณซ่ึก
ได้ึ มา IOC ลฉเย่ทลยมากบั 2.8  

1.9 น าแผนจดัการลรยทนรู้ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสกัึมสมทัวหมม ไปปรับปรุกแกไ้ขตามผเ
การประลมินแเะขอ้ลสนอแนะขอกผูล้าย่ทใาาญวหล้สร็จลรยทบร้อท แเใ้จึกน าลสนอไปลสนอตมออาจารทณยย่
ปรึกษาใิยทานิพนธณลพ่ือพิจารณาอยกึร้ักหน่ึก 

1.12  จดัย าลป็นแผนจดัการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมยย่สมบูรณณลพื่อ
น าไปวาจ้ดักิจกรรมการลรยทนการสอนวนาั้นลรยทน แเะลก็บรใบรใมขอ้มเูลพ่ือน ามาใิจทั 
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2. การสร้ากแบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมม โดทมยเ  าดบัขั้นตอน
ดกัตมอไปนย้  
 2.1 ศึกษาลอกสาร ต ารา แเะกานใิจทัยย่ลกย่ทใขอ้กกบั การสร้ากแบบใดัลาิกสถานการณณ  
 2.2 ศึกษาแนใึิด ยฤษฎย หเกัการยย่ลกย่ทใขอ้ก แเะกรอบขอกลน้ือหาวนประลด็น ยกัษะายใิต
แเะทุึ หเกัสกัึมสมทัวหมม 

2.3 ด าลนินการสร้ากแบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมลป็น
แบบลเือกตอบ5 ตใัลเือกจ านในยั้กหมด 30ขอ้ ประกอบไปดใ้ท 3 ดา้นดกัตารากตมอไปนย้  

ตารางที่ 2 แบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสกัึมสมทัวหมม 

ทักษะชีวติ 

ด้านความรู้ (11 ข้อ) ด้านความตระหนกั  (11 ข้อ) ด้านทกัษะปฏบิัติ (11 ข้อ) 
- ึใามึิดใิลึราะหณใิจารณณ 
- ึใามึิดสร้ากสรรึณ 

- ึใามตระหนกัรู้วนตน 
- ึใามลห็นวจผูอ่ื้น 
- ึใามภูมิวจวนตนลอก 
- ึใามรับผดิาอบตมอ

สกัึม 
 

- การส่ือสารอทมากมย
ประสิยธิภาพ 

- การสร้ากสมัพนัธภาพ 
- การตดัสินวจ 
- การแกไ้ขปัญหา 
- การจดัการกบัอารมณณ 
- การจดัการกบั

ึใามลึรยทด 
 

2.4 น าแบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสกัึมสมทัวหมมยย่สร้ากข้ึน ลสนอตมอ
อาจารทณยย่ปรึกษาใิยทานิพนธณ ลพ่ือตรใจสอบึใามถูกต้อกยากยฤษฎย ลน้ือหา ภาษา แเใ้น ามา
ปรับปรุกแกไ้ขตามขอ้ลสนอแนะ 

2.5 น าแบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมยย่แกไ้ขลสร็จแเใ้ 
น าไปลสนอผูล้าย่ทใาาญ ลพื่อหา มึา IOC โดทดูึใามถกูตอ้กแเะลหมาะสมวนดา้น มาตรฐานการลรย ทนรู้ 
ตใัาย้ใดั จุดประสกึณการลรยทนรู้ สาระส าึญั/ึใามึิดรใบทอด สาระการลรย ทนรู้ การจดักิจกรรมการ
ลรยทนรู้ ส่ือ/แหเมกการลรยทนรู้ การใดัผเแเะประลมินผเ ตามลกณฑณการพิจารณาดกัตมอไปนย้   

วห้ึ ะแนน +1  =ถา้แนมวจใมาแบบใดัลาิกสถานการณณใดัไดต้รกตามใตัถุประสกึณ 
วห้ึ ะแนน  0  =ถา้ไมมแนมวจใมาแบบใดัลาิกสถานการณณใดัไดต้รกตามใตัถุประสกึณ 
วห้ึ ะแนน -1  =ถา้แนมวจใมาแบบใดัลาิกสถานการณณใดัไดไ้มมตรกตามใตัถุประสกึณ 

2.6 น าผเการประลมินขอกผูล้าย่ทใาาญจ านในยั้กหมด 3  ยมาน มาใิลึราะหณแเะหา มึาลฉเย่ท 
IOC โดทวาล้กณฑณดกันย้  ถา้มากกใมาหรือลยมากบั 2.0  ถือใมา  แบบใดัลาิกสถานการณณ ใดัไดต้รกตาม

116



 
 

ใัตถุประสกึณ แตมวนกรณย ยย่  น้อทกใมา 2.0  ถือใมา  แบบใัดลาิกสถานการณณ  ใ ัด ได้ไมมตรกตาม
ใตัถุประสกึณ ซ่ึกได้ึ มา IOC ลฉเย่ทลยมากบั2.8 

2.7 น าแบบใดัลาิกสถานการณณ ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมม ไปปรับปรุกแกไ้ข
ตามผเการประลมินแเะขอ้ลสนอแนะขอกผูล้าย่ทใาาญวห้ลสร็จลรย ทบร้อท แเใ้จึกน าลสนอไปลสนอตมอ
อาจารทณยย่ปรึกษาใิยทานิพนธณลพ่ือพิจารณาอยกึร้ักหน่ึก 

2.8 จดัย าแบบใดัลาิกสถานการณณ ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมยย่สมบูรณณลพื่อ
น าไปวาจ้ดักิจกรรมการลรยทนการสอนวนาั้นลรยทน แเะลก็บรใบรใมขอ้มเูลพ่ือน ามาใิจทั 
3. บอกจุดประสกึณการลรยทนรู้แเะรูปแบบขอกการลรยทนการสอนวหผู้ล้รยทนไดรั้บยราบ  
4. ด าลนินการลรยทนการสอนตามแผนจดัการลรยทนรู้ยย่ 1-6 ยย่ไดจ้ดัย าไใ ้ 
5. วนระหใมากยย่จดัการลรยทนการสอนลสร็จวนแตมเะแผนจดัการลรยทนรู้ ก็มยการบนัยึกหเกัการสอน 
ลอาไใ ้ 
6. ลมื่อด าลนินการลรยทนการสอนตามแผนจดัการลรย ทนรู้ยั้กหมด 6 แผนลสร็จส้ินก็วห้นักลรย ทนย าแบบ
ใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมม จานใน 5 ตใัลเือก 30 ขอ้ ลพื่อประลมิน 
ยกัษะายใิตหเกัสกัึมสมทัวหมม  
7. ลก็บรใบรใมขอ้มเูยย่ไดจ้าก แบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมลพื่อ
นาไปใิลึราะหณขอ้มเูวนเ าดบัตมอไป 
 
ผลการวจิยั  

1.  การจัดการลรย ทนรู้ใิาาสักึมศึกษายย่สมกลสริมยักษะายใิตวนสักึมหเกัสมทัวหมมขอก
นกัลรยทนโรกลรยทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร จากการสกัลกตหเกัการจดัการลรย ทนรู้ย าวห้ยราบ
ใมา ผูล้รยทน ลกิดยกัษะายใิตยย่จะสามารถวาว้นทุึ หเกัสกัึมสมทัวหมมได ้โดทึรูผูส้อนไดจ้ดัการลรย ทน
การสอน ยย่ลนน้วหผู้ล้รย ทนได้ึ ิดใิลึราะหณอทมากสร้ากสรรึณ รใมถึก การเกมือปฏิบติัจริก แเะฝึกฝน
ยกัษะวหล้กิดึใามา านาญ อยกยั้กึรูผูส้อนทกัไดน้ าสถานการณณโเกปัจจุบนั ยย่มยึใามสเบัซบัซอ้น
มาวห้ผูล้รย ทนได้ศึกษา โดทามใทกนัหาแนใยากป้อกกนัแเะแก้ไขปัญหายย่ ลกิดข้ึน ซ่ึกบากึร้ัก ลป็น
สถานการณณหรือลหตุการณณยย่ผูล้รยทนลอกไดล้ึทประสบพบลจอมาลป็นการสมในตใั แเะบากกิจกรรมก็
วห้ผูล้รย ทนลเือกแนใยากการลรย ทนรู้ ตามึใามสนวจลน่ือกจากึใามึิดขอกึนทุึหเกัสมทัวหมม  
มึอนข้ากมยึใามลป็นปัจลจกบุึึเสูก ดักนั้น การยย่ผูส้อน น าอกึณึใามรู้แบบลกมามาวห้ อาจไมม

สอดึเอ้กกบัึใามึิด ึใามลขา้วจ ขอกึนทุึปัจจุบนั อยกยั้ก ลป็นการสมกลสริมวห้ผูล้รย ทนไดม้ยสมใน
รมใมวนการลรยทนการสอนโดทตรก นอกจากนย้  การลรยทนการสอน จะลน้นวห้ผูล้รย ทนไดใ้ิพากษณใิจารณณ
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อทูมตเอดลใเา ลป็นการสร้ากอกึณึ ใามรู้วนระทะทาใ ซ่ึก การจดัการลรย ทนรู้ใิาาสักึมศึกษายย่สมกลสริม
ยกัษะายใิตวนสกัึมหเกัสมทัวหมมขอกนกัลรยทนโรกลรยทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร 

2.  ผเการใิลึราะหณ ระดบัยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมม  จากการลก็บรใบรใมขอ้มูเจาก 
แบบใดัลาิกสถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสกัึมสมทัวหมม  ผูใ้ิจทัไดน้ ามาใิลึราะหณขอ้มูเแเะ
แปเผเ ดกัตารากตมอไปนย้  
ตารางที่ 3 มึ าลฉเย่ทแเะสมในลบย่ทกลบนมาตรฐาน ขอกระดับยักษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมขอก
นกัลรยทนโรกลรยทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเก 
 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ทักษะชีวติ 

1 . ึใามึิดใิลึราะหณใิจารณณ 4.39 0.75 ดย 
0 . ึใามึิดสร้ากสรรึณ 4.48 0.80 ดย 
3 . ึใามตระหนกัรู้วนตน 4.66 0.55 ดยมาก 
. . ึใามลห็นวจผูอ่ื้น 4.47 0.70 ดย 
0 . ึใามภูมิวจวนตนลอก 4.70 0.55 ดยมาก 
4 . ึใามรับผดิาอบตมอสกัึม 4.57 0.62 ดยมาก 
. . การส่ือสารอทมากมยประสิยธิภาพ 4.28 0.82 ดย 
8 . การสร้ากสมัพนัธภาพ 4.32 0.84 ดย 
9 . การตดัสินวจ 4.42 0.73 ดย 
12 . การแกไ้ขปัญหา 4.42 0.71 ดย 
11 . การจดัการกบัอารมณณ 4.31 0.79 ดย 
10 . การจดัการกบัึใามลึรยทด 4.44 0.73 ดย 

รวม 4.46 0.72 ดย 
 
จากตารากยย่ 1 พบใมา ผเการใิลึราะหณ ระดบัยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมขอกนักลรย ทน

โรกลรยทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเก โดทรใมอทูมวนระดบั ดย มย มึาลฉเย่ทลยมากบั 
4.46 แเะลมื่อพิจารณาราทเะลอยทดวนแตมเะข้อพบใมา ยักษะยย่มย มึาลฉเย่ทสูกสุดึือ ึใามภูมิวจวน
ตนลอกมย มึาลฉเย่ท 4.70 ตมอมาึือ ึใามตระหนักรู้วนตน มย มึาลฉเย่ท 4.66 แเะ ึใามรับผิดาอบตมอ
สกัึม มย มึาลฉเย่ท 4.57 ตามเ าดบั 
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อภิปรายผล 
1. การจัดการลรย ทนรู้ใิาาสักึมศึกษายย่สม กลสริมยักษะายใิตวนสักึมหเกัสมทัวหมมขอก

นกัลรยทนโรกลรยทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใร สามารถกมอวห้ลกิดประโทานณ วนดา้นการจดัการ
ลรยทนการสอนโดทอาศทัมุมกลนน้ยกัษะายใิต ลพ่ือพฒันาศกัทภาพขอกผูล้รยทนตามยย่หเกัสูตรไดก้  าหนด 
ไใ ้สักลกตไดจ้ากการจดักิจกรรมการลรย ทนรู้ โดทขั้นน าลขา้สูมบยลรยทนผูส้อนจะลร้าึใามสนวจขอก
ผูล้รย ทน โดทวากิ้จกรรมยย่ลกย่ทใขอ้กกบัลน้ือหา แเะลปิดโอกาสวห้ผูล้รย ทนลเือกลน้ือหายย่ตนลอกสนวจ 
ลป็นการสร้ากึใามลา่ือมัน่วหล้กิดข้ึน ลพ่ือวหผู้ล้รยทนมยมุมมอกยย่ดยตมอบยลรย ทน แเะมอกลห็นประโทานณ
ยย่ไดรั้บ อยกยั้กผูส้อนมุมกลนน้การสร้ากปฏิสมัพนัธณยย่ดยระหใมากผูส้อนแเะผูล้รยทน ยย่จะยาวห้ผูล้รย ทนกเา้
มยสมในรมใมตมอกิจกรรมยย่จดัข้ึน รใมถึกกเา้ยย่จะใิพากษณใิจารณณ แสดกึใามึิดลห็นตมอลร่ือกราใตมากๆ 
ตมอมา ขั้นกิจกรรม ผูส้อนจะก าหนดสถานการณณ ลหตุการณณ หรือลน้ือหา ยย่สอดึเอ้กแเะวกเล้ ยึทก
กบัสภาพสักึมโเกวนปัจจุบนัมากยย่สุด ลน่ือกจาก สักึมโเกปัจจุบนัเใ้นมยการลปเย่ทนแปเกอทูม
ตเอดลใเา ดักนั้น วนการจัดกิจกรรมการลรย ทนรู้ โดทลฉพาะราทใิาาสักึมศึกษา ศาสนาแเะ
ใฒันธรรม ตอ้กอาศทัขอ้มูเยย่มยึใามยนัสมทัแเะยนัลหตุการณณอทูมตเอดลใเา ผูล้รย ทนจะไดล้ปรยทบ
ลยยทบแนใึิด หรือ อกึณึใามรู้ ตั้ กแตมอดยตจนถึกปัจจุบัน ใมามยึใามแตกตมากกันอทมากไรแเะมย
แนใโน้มใมาจะลปเย่ทนแปเกอทมากไรวนอนาึต ยย่ส าึัญึือ ขั้นสอน ผูส้อนจะมุมกลน้นวห้ลกิด
บรรทากาศการลรย ทนแบบใิพากษณใิจารณณ ลกิดการโตล้ถยทก หรือ การแเกลปเย่ทนึใามึิดลห็น ยั้ก
ระหใมากผูส้อนกบัผูล้รยทน แเะผูล้รยทนกบัผูล้รยทนลอก โดททุึ สกัึมหเกัสมทัวหมมนั้น มนุษทณมยึใามลป็น
ปัจลจกานมากข้ึน ย าวห้ึ ใามึิดลห็นตมอส่ิกวดส่ิกหน่ึก มยมากมาท แเะไมมสามารถก าหนดไดใ้มา ึใาม
ึิดลห็นแบบวด ถูกตอ้กแเะลหมาะสมมากกใมากัน ลพราะตม ากฝม าทตมากมยอกึณึใามรู้ยย่แตกตมากกัน 
ดกันั้น มนุษทณจึกจ  าลป็นจะต้อกมยยกัษะการทอมรับฟักึใามึิดลห็นขอกผูอ่ื้น ลพื่อหเยกลเย่ทกึใาม
ขดัแทก้ยย่อาจจะลกิดข้ึนได ้สมในวน ขั้นสรุป ผูส้อนจะพทาทามวห้ผูล้รย ทน สามารถสรุปอกึณึใามรู้
แบบรใบทอด ตมอส่ิกยย่ไดล้รยทนรู้ลอก แเะจะลนน้วหอ้กึณึ ใามรู้ยย่ไดรั้บลป็นอกึณึ ใามรู้วนระทะทาใ อยก
ยั้กทกัสามารถน าไปตมอทอด หรือปรับวาก้บัสถานการณณอ่ืนๆซ่ึกมยึใามสอดึเอ้กกบั พรรณย  า.ลจน
จิต )2538( กเมาใใมา การมยปฏิสมัพนัธณระหใมากึรูแเะนักลรย ทน ลป็นการมยปฏิสัมพนัธณระหใมากบุึึเ 
หมาทถึก ึใามสมัพนัธณยากสกัึมระหใมากบุึึเ 2 ึน หรือ 2 ฝม าท โดทตมากฝม าทตมากมยอิยธิพเซ่ึกกนั
แเะกนั การมยปฏิสมัพนัธณยย่สาึญัยย่สุดวนาั้นลรยทนึือ การมยปฏิสมัพนัธณระหใมากึรูแเะนกัลรยทน ซ่ึกมย
ผเตมอการลรยทนรู้ แเะสอดึเอ้กกบักเทุยธณขอกสานักกานลขตพ้ืนยย่การศึกษาประถมศึกษาบึกกาฬ 
)2556( ใมาวหข้ทาทโอกาสยากการศึกษาวหย้ัใ่ถึกึรอบึเุมผูล้รยทนวหไ้ดรั้บโอกาสวนการพฒันาลต็ม
ตามศกัทภาพ มยการจดักิจกรรมพฒันายกัษะายใิตลพ่ือสร้ากภูมิึุม้กนัปัญหาสักึมวห้กบัผูล้รย ทน แเะ
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นโทบาทนกัลรยทนึุณภาพ วหผู้ล้รยทนมยสุขภาพดย มยยกัษะายใิต สามารถปรับตใัแเะวาา้ยใิตอทูมวนสักึม
ไดอ้ทมากมยึใามสุข 

2. การศึกษาระดับยักษะายใิตหเกัสักึมสมัทวหมมขอกนักลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิต
มหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเก พบใมา นกัลรยทนมย มึาลฉเย่ทโดทรใมอทูมวนระดบัดย ลยมากบั 4.46 
แสดกวหล้ห็นใมา ผูล้รยทน มยยกัษะายใิตยย่สามารถน าไปปรับวาไ้ดว้นทุึสักึมหเกัสมทัวหมมวนระดบัดย
ลป็น ลพราะใมา วนทุึ ปัจจุบนัลยึโนโเทยไดล้ขา้มามยสมในรมใมวนการด าลนินายใิตขอกมนุษทณอทมากมาก 
โดทลฉพาะขอ้มเู ขมาใสาร ยย่สามารถแพรมกระจาทไดอ้ทมากรใดลร็ใ ดกันั้น สถานการณณตมากๆยย่ลกิดข้ึน
บนโเก มนุษทณสามารถรับรู้ได้ โดทอาศทัลึร่ือกมือวนการอ านใทึใามสะดใก ซ่ึกนักลรย ทนขอก
โรกลรยทนมธัทมสาธิตมหาใิยทาเทันลรศใรสมในวหญม มยยกัษะวนการสืบึน้ขอ้มูเ แเะการแสใกหา
ึใามรู้วหมมๆ วนระดบัสูก ย าวห้ การใดัระดับยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมม โดทวา้แบบใดัลาิก
สถานการณณ นั้น ผูล้รย ทน อาจจะมยยักษะายใิตวนระดับหน่ึกซ่ึกสามารถตยึใามได้ใมา แบบใดัลาิก
สถานการณณยย่ผูใ้ิจทัไดส้ร้ากข้ึนนั้น ามใทสมกลสริมแเะทกระดบัยกัษะายใิตขอกนักลรย ทนวห้สูกข้ึนซ่ึกมย
ึใามสอดึเอ้กกานใิจทัขอก นิธิมา หกสณขา )2549( ได้พฒันาแบบประลมินยกัษะายใิต ระดบัาั้น
ประถมศึกษาปย ยย่ 6 แสดกวห้ลห็นใมา ขอ้ึ  าถามยย่ผูใ้ิจทัไดส้ร้ากข้ึน สามารถแสดกยกัษะายใิตขอก
นกัลรยทนได ้ลมื่อน าไปใดัยกัษะายใิตขอกนกัลรยทนระดบัาั้นประถมศึกษาปย ยย่ 6 จึกสามารถอา้กอิกไดใ้มา 
ึ  าตอบยย่นกัลรยทนลเือกตอบวนแตมเะขอ้นั้นจะสามารถแสดกยกัษะายใิต ยย่ลขามยวนสถานการณณนั้นๆ 
แเะผูย้ดสอบยย่มยยกัษะายใิตสูก มยแนใโนม้จะตอบึ าถามขอ้นั้นไดว้นระดบัสูก วนขณะยย่นักลรย ทนยย่
มยยักษะายใิตตต ่า ก็มยแนใโน้มจะตอบึาถามข้อนั้นได้วนระดับยย่ต  ่า จึกกเมาใได้ใมา แบบใดัลาิก
สถานการณณยย่สมกลสริมยกัษะายใิตหเกัสักึมสมทัวหมมยย่ผูใ้ิจทัไดส้ร้ากข้ึน สามารถน าไปวาว้นการ
ใิจทัตมอไปได ้ 

 
ข้อเสนอแนะ  

ขอ้ลสนอแนะยัใ่ไป  
1. ึใบึุมาั้นลรยทนวห้อทูมวนกฏระลบยทบ ลน่ือกจาก การลปิดโอกาสวห้ผูล้รย ทนไดแ้สดกึใาม

ึิดลห็น หรือมยการโตล้ถยทกกนั มกัสมกผเวหล้กิดึใามขดัแทก้ตามมาภาทหเกั  
2. ผูส้อนไมมึใรทดึลหตุผเตนลอกลป็นหเกั หรือ มยอึติ ตมอแนใึิดยย่ตรกกนัขา้มกบัตนลอก 

แเะึใรตระหนกัถึกึใามถกูตอ้ก ลหมาะสม ขอกการจดัการลรยทนรู้  
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ขอ้ลสนอแนะวนการย าใิจทัึร้ักตมอไป  
1. มยการลปรยทบลยยทบึใามแตกตมากระหใมาก ทุึ สมทัวหมม กบั ทุึ หเกัสมทัวหมม วหา้ดัลจนมาก

ทิก่ข้ึน โดทอธิบาทลป็นรูปภาพ หรือ แนใึิด ลพ่ือวหผู้ล้รยทนสามารถแบมกแทกแนใึใามึิดไดถ้กูตอ้ก  
2. การสร้ากแบบใดัลาิกสถานการณณ ึใรก าหนดสถานการณณวห้สอดึเอ้กกับสักึมทุึ

ปัจจุบนั แเะ ผูล้รยทนมยแนใโนม้ใมาจะลผาิญกบัสถานการณณนั้นๆวนอนาึต 
 

สรุปผลการวจิยั  
1. การพฒันาแผนจดัการลรยทนรู้ใิาาสกัึมศึกษา ยย่สมกลสริมยกัษะายใิตวนสกัึมหเกัสมทัวหมม 

ลป็นกระบในการลรย ทนการสอนยย่ไดส้มกลสริมแเะพฒันายกัษะายใิตขอกผูล้รย ทนวห้สอดึเอ้กกบัทุึ
สกัึมหเกัสมทัวหมม ซ่ึกแตกตมากจากรูปแบบขอกการจดัการลรยทนการสอนยย่ลึทผมานมา ลป็นการสร้าก
บรรทากาศวนาั้นลรยทนยย่ามใทวหผู้ล้รยทนมยึใามรู้ ึใามตระหนัก แเะการปฏิบติั ยย่ดยข้ึน สมกลสริมการ
แก้ปัญหา การยากานรม ใมกัน โดทอาศทัสถานการณณขอกโเกทุึปัจจุบนั ยย่มยึใามซับซอ้น แเะ
ลปเย่ทนแปเกอทูมตเอดลใเา โดทผูส้อนไดน้าสถานการณณหรือลหตุการณณยย่อิกจากึใามจริก อยกยั้กทกั
ลปิดโอกาสวหผู้ล้รยทนไดศึ้กษาขอ้มเูลน้ือหายย่ตนลอกสนวจกเาทลป็นการลรย ทนการสอนยย่มุมกลน้นไปยย่
การใิพากษณใิจารณณ ยย่จะยาวหผู้ล้รยทนลกิดลป็นอกึณึใามรู้วนระทะทาใ ยย่ส าึญั ลป็นการสมกลสริมแเะ
พฒันาวหผู้ล้รยทนกเาทลป็นพเลมือกยย่มยึุณภาพขอกโเก  

2. การศึกษาระดับยักษะายใิตหเกัสักึมสมัทวหมมขอกนักลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิต
มหาใิยทาเทันลรศใร จกัหใดัพิษณุโเก พบใมา นกัลรยทนมย มึาลฉเย่ทโดทรใมอทูมวนระดบัดย ลยมากบั 4.46 
แสดกวหล้ห็นใมา ผูล้รยทน มยยกัษะายใิตยย่สามารถนาไปปรับวาไ้ดว้นทุึ สกัึมหเกัสมทัวหมมวนระดบัดย 
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เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ ) .0001 ( หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 . กรุงเทพฯ  

: โรงพิมพค์รุสภาลาดพร้าว. 
กีรติ บุญเจือ. )2545(. ปรัชญาหลงันวยุค. กรุงเทพฯ:ดวงกมล. 
ดวงพร  โสภา ) .00.3 .( ทกัษะชีวติในการป้องกนัยาเสพตดิ. เพชรบุรี: องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง 

หยอ่ง. 
นิธิมา หงษข์  า ) .00.9 .( การพฒันาแบบประเมนิวดัทักษะชีวติส าหรับนกัเรียนระดบัช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 6 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา .  
ปริญญานิพนธ ์กศ .ม.สงขลา : มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 

พรรณี ช .เจนจิต . )0038 .(จิตวิทยาการเรียนการสอน .กรุงเทพฯ : วรวุฒิการพิมพ ์. 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ) .0004 .( แผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ 

พ .ศ .2556 .บึงกาฬ :ส านกังานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

ตวัอยา่งการสร้างแบบวดัเชิงสถานการณ์ท่ีส่งเสริมทกัษะชีวิตหลงัสงัคมสมยัใหม่ 
1. ด้านความรู้ 
ทักษะความคดิวเิคราะห์วจิารณ์ (Critical Thinking)  
 นิยามคุณลกัษณะ  :  จ าแนกแยกแยะขอ้มูลส่ิงต่างๆได ้  ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณา
ขอ้มลูเพ่ือแสวงหาทางเลือกและค าตอบท่ีสมเหตุสมผล คิดละเอียดลึกซ้ึงรอบคอบ คิดอย่างมีระบบ
ขั้นตอน 
สถานการณ์ที่ 1  ตวับ่งช้ี : จ าแนกแยกแยะขอ้มลูส่ิงต่างๆ 
 นักเรียนไดอ้ยู่หอพกัประจ าของโรงเรียน โดยอยู่ร่วมกนักบัเพื่อนๆอีก 3  คน ปรากฏว่า 
ภายในห้องพกั ขณะนั้น มีขยะเกล่ือนกลาดอยู่เต็มพ้ืน ส่งผลให้เกิดมลพิษทางกล่ิน จนกลายเป็น

ปัญหาส าหรับการอยูอ่าศยั อีกทั้ง พรุ่งน้ีจะมีการตรวจความสะอาดของหอพกั นักเรียนจะมีวิธีการ
จดัการอยา่งไร   
1 . น าขยะไปท้ิง และท าความสะอาดพ้ืนท่ีอ่ืนๆภายในหอ้งเพ่ิมเติม )0  คะแนน   ( 
0 . น าขยะไปท้ิงทนัที เพราะ กลวัการถกูลงโทษจากคุณครูหรือผูจ้ดัการหอพกั )1  คะแนน( 
3.  น าขยะไปฝากท้ิงใหก้บัเพ่ือนร่วมหอ้ง แลกกบัการลอกใหเ้พ่ือนลอกการบา้น )0  คะแนน( 
..  น าขยะไปท้ิง และหมัน่ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ตามกฎระเบียบของหอพกั ).  คะแนน( 
0 . น าขยะของตนเองและของเพ่ือนๆไปท้ิงทั้งหมด ตามค ายกยอ่งชมเชยของเพ่ือนๆ )3  คะแนน  ( 
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สถานการณ์ที่ 2 ตวับ่งช้ี : แสวงหาทางเลือกและค าตอบท่ีสมเหตุสมผล  
 วนัหยดุสุดสปัดาห์ นกัเรียนมีโอกาสไดไ้ปท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ แห่งหน่ึงของประเทศ 
ซ่ึงลว้นเต็มไปดว้ยความสวยงามทางธรรมชาติ รวมถึงสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และในขณะนั้นเอง 
นกัเรียนแอบไปสังเกตเห็น เด็กผูช้ายคนหน่ึงก าลงัจะใชก้อ้นหิน ปาใส่นกตวัหน่ึง นักเรียนจะท า
อยา่งไร  
1 . เขา้ไปหา้มทนัที และขู่ว่าจะฟ้องเจา้หนา้ท่ีอุทยาน )1  คะแนน  ( 
0.  เขา้ไปหา และมอบขนมให ้เพื่อเป็นการเบ่ียงเบนความสนใจ )0  คะแนน ( 
3 . เขา้ไปอธิบาย เก่ียวกบัความส าคญัของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม )0  คะแนน (  
..  เขา้ไปตกัเตือน โดยใหเ้หตุผล ถึงกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของอุทยาน ).  คะแนน( 
0. เขา้ไปพดูคุย และพยายามยกยอ่งช่ืนชม เพื่อใหเ้ด็กผูช้ายหยดุการกระท า )3  คะแนน( 
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การพฒันาระบบฐานความรู้ด้านนโยบายและแผนพลงังาน 
เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏบิัติราชการของส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

The development of energy policy and planning knowledge-based to create 
transparency in the Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy 
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บทคัดย่อ:  ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน มีหนา้ท่ีส าคญัในการใหบ้ริการความรู้ดา้นพลงังาน
แก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อให้น าสารสนเทศดา้นพลงังานไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ส านกังานจ าเป็นตอ้งมีความสามารถบริการสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ทัว่ถึง และเป็นธรรม 
ลดช่องว่างในการด าเนินงาน การพฒันาระบบฐานความรู้ด้านการจดัท านโยบายและแผนด้าน
พลงังานในรูปแบบ Web Portal ช่วยสร้าง แสวงหา รวบรวม จดัเก็บ และแลกเปล่ียนความรู้ ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยกระบวนการจดัการความรู้และการออกแบบฐานความรู้อยา่งเป็น
ระบบ เป็นกลไกท่ีช่วยให้บุคลากรทุกระดบัสามารถรวบรวมสารสนเทศและความรู้ไดต้ามความ
ตอ้งการ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองคก์รธุรกิจไดรั้บสารสนเทศท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
 

ค าส าคัญ:  ระบบฐานความรู้, นโยบายและแผนพลงังาน, ความโปร่งใส 
 

Abstract: The important duty of The Energy Policy and Planning Office is to service the energy 
knowledge for Client and stakeholder who get the most out of the energy information. The office 
has to be able to fast and fairly provide services and to narrow the gap operations. The 
development of energy policy and planning knowledge-based in Web Portal will create, gather, 
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storage and share via knowledge management and information technology systems for people and 
private sectors to develop economy and social of Thailand. 
 

Keywords: knowledge-based, energy policy and planning, transparency  
 

1. บทน า 
การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นวิธีการบริหารประเภทหน่ึงท่ีจ าเป็น

ส าหรับการบริหารยคุใหม่ ท่ีมุ่งเนน้การจดัการกบัองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลท่ีอยูใ่นองคก์ร หรือ 
Tacit Knowledge ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ในการท างาน การแกปั้ญหา และตดัสินใจ
ในงานจริงขององค์กร โดยการท าความเขา้ใจการจดัการความรู้แก่ทุกหน่วยงาน อาศยัการพบปะ
พูดคุยกบัผูป้ฏิบติัจริง เปิดโอกาสใหพ้บปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้กบัผูป้ฏิบติังานจริง
จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กา้วทนัยคุแห่งการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดึง
คุณค่าภายในตวัคนออกมาสร้างประโยชน์ให้องค์กรอยา่งเป็นระบบ (กุญชรี คา้ขาย, 2553; พรรณี 
สวนเพลง, 2552)  

ระบบฐานความรู้เป็นระบบท่ีช่วยสนับสนุนบุคลากรท่ีท างานด้านการสร้างความรู้เพื่อ
พัฒนาการคิดค้น สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงาน หน่วยงานต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนให้การพัฒนาเกิดข้ึนได้
โดยสะดวก สามารถแข่งขนัไดท้ั้งในดา้นเวลา คุณภาพ และราคา ระบบตอ้งอาศยัแบบจ าลองท่ีสร้าง
ข้ึน ตลอดจนการทดลองการผลิตหรือด าเนินการก่อนท่ีจะน าเขา้มาด าเนินการจริงในธุรกิจ  (สมชาย 
น าประเสริฐชัย, 2558) โดยมีปัจจยัส าคญัได้แก่ 1) ความพร้อมของความรู้ (Available) สามารถ
เรียกใช้หรือคน้หาเพื่อใช้ประโยชน์จากความรู้ได้ง่ายยิ่งข้ึน (สายสุนีย ์กล่ินหอม, 2554) 2) ความ
ถูกต้องของการเรียกค้น (Accurate in Retrieval) ใช้ค  าส าคญัในการคน้หาโดยส่วนของขอ้มูลทั้ง
เวลาท่ีเก็บและเรียกค้นเพื่อเพิ่มความแม่นย  าและประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 3) ความรู้ท่ีมีคุณภาพ 
(Effective Knowledge) ความมัน่ใจในคุณภาพของความรู้ในฐานความรู้ภายนอก สามารถประเมิน
คุณภาพและเพิ่มข้อมูลลงไปเพื่อเป็นค่าเฉล่ียส าหรับกรองความรู้ในการเรียกค้นต่อไป 4) 
ความสามารถเขา้ถึงความรู้ (Accessible Knowledge) โครงสร้างของการจดัการความรู้นั้นตอ้งให้ผู ้
ตอ้งการสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดเ้ม่ือตอ้งการ 

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน เป็นหน่วยงานท่ีประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีทั้งความรู้
ความสามารถเฉพาะทางและหลากหลายเก่ียวกบังานบริหารจดัการนโยบายและแผนดา้นพลงังาน
ของประเทศ บุคลากรเหล่านั้ นได้มีการสั่งสมความรู้และแนวทางปฏิบัติในการท างานจาก
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) หากหน่วยงานไม่สร้างระบบการ
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จดัเก็บความรู้ท่ีมีค่าเหล่านั้นใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมอาจจะท าให้ความรู้และประสบการณ์อนัมี
ค่าเหล่านั้นสูญเสียไป ก่อให้เกิดการสูญหายของความรู้เม่ือบุคลากรหมดวาระการท างานหรือมีการ
โยกยา้ยงาน แต่หากองคก์รมีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ท่ีฝังตวัอยูใ่นบุคลากรจะท าให้องคก์รสามารถ
รักษาองค์ความรู้ ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดของการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากน้ี ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน จ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศในการปฏิบติังานเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียให้ได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ตลอดเวลา ทัว่ถึง และเป็นธรรม ลดช่องวา่งในการด าเนินงาน จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบองคค์วามรู้ 
เพื่อให้กิจกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน ท่ีช่วยให้บุคลากรทุก
ระดบัสามารถใชค้วามรู้ไดต้รงตามความตอ้งการ สามารถรวบรวม จดัเก็บ แลกเปล่ียน องคค์วามรู้ท่ี
จ  าเป็นในการปฏิบติังานผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2.  วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการความรู้และความตอ้งการใชง้านระบบฐานความรู้ใน
การจดัท าระบบองคค์วามรู้ในการก าหนดนโยบายและแผนดา้นพลงังานของประเทศ 

2. เพื่อพฒันาระบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผนดา้นพลงังานของประเทศ 
3. เพื่อทดลองใช้ระบบฐานความรู้ด้านการจดัท านโยบายและแผนด้านพลังงานของ

ประเทศ 
4. เพื่อน าเสนอระบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผนดา้นพลงังานของประเทศ 
 

3.  ขอบเขตการวจัิย 
1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาสภาพการบริหารจดัการความรู้และความตอ้งการใชง้าน

ระบบฐานความรู้ในการจดัท าระบบองค์ความรู้ในการก าหนดนโยบายและแผนดา้นพลงังานของ
ประเทศ ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน จ านวน 
100 คน ดว้ยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชร้ะบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผนดา้น
พลงังานของประเทศ ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเขา้ใชข้อ้มูลของส านกันโยบายและแผนพลงังาน จ านวน 
125 คน 
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4.  วธีิด าเนินการวจัิย 
ขั้นตอนที่  1 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการความรู้และความต้องการใช้งานระบบ

ฐานความรู้ในการจัดท าระบบองค์ความรู้ในการก าหนดนโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการความรู้ ระบบ
ฐานความรู้ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน  

2. ศึกษาสภาพการบริหารจดัการความรู้และความตอ้งการใช้งานระบบฐานความรู้ในการ
จดัท าระบบองคค์วามรู้ในการก าหนดนโยบายและแผนดา้นพลงังานของประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในส านกันโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน จ านวน 100 คน ท่ีผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Selection)  

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามสภาพการบริหารจดัการความรู้และ
ความตอ้งการใชง้านระบบฐานความรู้ฯ 

2.3 วธีิด าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย 
2.3.1 ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามสภาพการบริหารจดัการความรู้และความตอ้งการใช้

งานระบบฐานความรู้ฯ 
2.3.2 ผูว้ิจยัตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามสภาพการบริหารจดัการความรู้และ

ความต้องการใช้งานระบบฐานความรู้ฯ ของประเทศ โดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัการความรู้ จ  านวน 3 ท่าน 

2.3.3 ผูว้ิจยัติดต่อขอความร่วมมือไปยงัส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง
พลงังาน เพื่อแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

2.3.4 ผูว้ิจยัแจกแบบสอบกบักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง แลว้นดัวนัรับแบบสอบถาม
คืนจากกลุ่มตวัอยา่ง และประสานงานรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง  

2.3.5 ผูว้จิยัคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีค าตอบสมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดย
การหาค่าความถ่ีและร้อยละ และใชก้ารตีความสรุปขอ้มูล 

ข้ันตอนที่ 2 พัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการจัดท านโยบายและแผนด้านพลังงานของ
ประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผูว้ิจ ัยพัฒนาระบบฐานความรู้ในรูปแบบ Web Portal เพื่อสนับสนุนการสร้าง การ
แสวงหาความรู้ การรวบรวม การจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนความรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีระบบยอ่ยของระบบฐานความรู้ 15 ระบบยอ่ย ดงัน้ี ระบบยอ่ยการจดัการ การเพิ่ม 
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และการแก้ไขขอ้มูล ระบบย่อยการให้บริการขอ้มูลข่าว-ประกาศ และปฏิทินกิจกรรม ระบบย่อย
การให้บริการขอ้มูลแนะน านกั KM ดีเด่น ระบบยอ่ยการรายงานผลส ารวจความรู้ในองคก์ร ระบบ
ยอ่ยการให้บริการขอ้มูลความรู้ท่ีมีในระบบ ระบบยอ่ยการคน้หาขอ้มูลความรู้ท่ีมีในระบบ ระบบ
ยอ่ยเก่ียวกบัขอ้มูลความรู้ (Blog) ระบบย่อยเก่ียวกบัชุมชนนกัปฏิบติั (CoPs) ระบบย่อยการจดัการ
ขอ้มูลสนบัสนุนการท างานของสมาชิก ระบบยอ่ยการลงทะเบียนสมาชิก ระบบยอ่ยการแกไ้ขขอ้มูล
ของสมาชิก ระบบยอ่ยการส่งรหัสผ่านให้สมาชิก ระบบย่อยการให้บริการขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ 
ระบบย่อยการให้บริการข้อมูลแนะน าการใช้งาน ระบบย่อยการให้บริการแบบฟอร์มติดต่อ-
สอบถาม 

2. ตรวจสอบระบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผนดา้นพลงังานของประเทศ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

2.1 กลุ่มตวัอยา่งในการตรวจสอบระบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผนดา้น
พลังงานของประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักนโยบายและแผนพลังงาน 
จ านวน 20 ท่าน 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ระบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผน
ดา้นพลงังานของประเทศ จ านวน 1 ระบบ 

2.3 วธีิด าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย 
2.3.1 ผูว้ิจยัสร้างคู่มือการใชง้านระบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผน

ดา้นพลงังานของประเทศ  
2.3.2 ผูว้ิจยัก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ (Semi-

structure Interview) เพื่อใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของระบบฐานความรู้ฯ 
2.3.3 ผูว้ิจยัตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากผูเ้ช่ียวชาญด้าน

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาขอ้ค าถาม และน า
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงประเด็นการสัมภาษณ์ 

2.3.4 ผูว้ิจยัติดต่อขอสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีก าหนด ได้แก่ คณะกรรมการจดัการ
ความรู้ของส านกันโยบายและแผนพลงังาน จ านวน 20 ท่าน  

2.3.5 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้วยการตีความสรุป
ขอ้มูล และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงระบบและคู่มือการใช้งานระบบฐานความรู้ดา้นการจดัท า
นโยบายและแผนดา้นพลงังานของประเทศใหส้มบูรณ์อีกคร้ังหน่ึง ก่อนน าไปใชจ้ริง 
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ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้ระบบฐานความรู้ด้านการจัดท านโยบายและแผนด้านพลังงานของ
ประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชร้ะบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผนดา้น
พลงังานของประเทศ ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเขา้ใชข้อ้มูลของส านกันโยบายและแผนพลงังาน จ านวน 
125 คน จากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอย่างง่ายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกันโยบายและแผน
พลงังาน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ระบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผนดา้น
พลงังานของประเทศ จ านวน 1 ระบบ 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1 ผูว้ิจยัท าหนังสือขออนุญาตระบบฐานความรู้ด้านการจดัท านโยบายและแผนดา้น

พลงังานของประเทศ 
3.2 ผูว้ิจยัติดต่อประสานงาน เตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวย

ความสะดวกอ่ืนๆ รวมถึงนดัหมายเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3 ผูว้ิจยัติดตั้ งระบบฐานความรู้ด้านการจดัท านโยบายและแผนด้านพลังงานของ

ประเทศผา่นระบบแม่ข่ายของส านกันโยบายและแผนพลงังาน และเปิดระบบให้สามารถใชง้านได้
เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

3.4 กลุ่มตวัอย่างใช้งานระบบระบบฐานความรู้ด้านการจดัท านโยบายและแผนด้าน
พลงังานของประเทศผา่นระบบแม่ข่ายของส านกันโยบายและแผนพลงังาน 

3.5 กลุ่มตวัอย่างประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบระบบฐานความรู้ด้านการ
จดัท านโยบายและแผนดา้นพลงังานของประเทศ 

3.6 ผูว้จิยัวเิคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบระบบฐานความรู้ดา้นการ
จดัท านโยบายและแผนดา้นพลงังานของประเทศ 

3.7 ผูว้ิจยัน าผลท่ีได้จากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบและคู่มือระบบ
ฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผนดา้นพลงังานของประเทศในการใชคู้่มือมาปรับปรุงคู่มือ
ใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

3.8 ผูว้จิยัจดัท ารายงานสรุปผลการพฒันาระบบระบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบาย
และแผนดา้นพลงังานของประเทศ 
 
 
 

129



 

 

5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สภาพการบริหารจัดการความรู้และความต้องการใช้งานระบบฐานความรู้ในการจัดท า

ระบบองค์ความรู้ในการก าหนดนโยบายและแผนด้านพลงังานของประเทศ 
บุคลากรส านักนโยบายและแผนพลงังานมีความตอ้งการในองค์ประกอบ กิจกรรม และ

ขั้นตอนในการจดัการความรู้ทุกดา้นในระดบัปานกลาง โดยมีความตอ้งการในดา้นการเรียนรู้มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.43 รองลงมาได้แก่ ด้านการวดัผล ด้านการเตรียมการและปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ด้านระบบให้ขวญัก าลังใจ ด้านกระบวนการและเคร่ืองมือ และด้านการส่ือสาร 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม บุคลากรส านกั
นโยบายและแผนพลังงานมีความต้องการจดัท า Website : Knowledge Base Center บนเครือข่าย
อินทราเน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.55 รองลงมาได้แก่ จัดตั้ ง 
Knowledge Center เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และแต่งตั้งผูบ้ริหารและคณะท างานดา้นการจดัการความรู้ระดบักรมและระดบัหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.49, 2.43 และ 2.29 ตามล าดับ ในด้านการส่ือสารพบว่า มีความต้องการรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายและส่ือส่ิงพิมพ์ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 และ 2.19 
ตามล าดบั 

ดา้นกระบวนการและเคร่ืองมือ พบว่า บุคลากรส านักนโยบายและแผนพลงังานมีความ
ตอ้งการแสวงหาความรู้จากการปฏิบติังานจริงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 รองลงมา 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ แสวงหาความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม/ทีม ถ่ายทอดความรู้ดว้ยการสอนงาน 
(Coaching) และแสวงหาความรู้จากระบบสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.53, 2.53 และ 2.48 
ตามล าดบั ส่วนดา้นการเรียนรู้ พบวา่ มีความตอ้งการให้มีมาตรการสับเปล่ียนหมุนเวยีนให้บุคลากร
ได้มีการศึกษาเรียนรู้งานต่างๆ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56 รองลงมา 3 อนัดบัแรกได้แก่ ส่ง
บุคลากรไปรับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน จดัท าคู่มือปฏิบติังานในงานดา้นต่างๆ และก าหนดพี่
เล้ียงในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.49, 2.47 และ 2.46 
ตามล าดบั 

นอกจากน้ี ด้านการวดัผล พบว่า บุคลากรส านกันโยบายและแผนพลงังานตอ้งการได้รับ
การพฒันาความรู้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.53 รองลงมาได้แก่ หน่วยงานจดัท าหรือเผยแพร่
ความรู้ผา่นระบบเครือข่ายอินทราเน็ต มีหลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และหน่วยงานสามารถด าเนินการตามขั้นตอนการจดัการความรู้ภายในองค์กรได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.42, 2.39 และ 2.37 ตามล าดบั และดา้นระบบใหข้วญัก าลงัใจ รางวลั และการจูงใจ พบวา่ ใหมี้การ
คดัเลือกบุคลากรตน้แบบท่ีไดรั้บการยอมรับภายในหน่วยงาน และมีการคดัเลือกและให้รางวลัแก่
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บุคลากรท่ีมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดีเด่นประจ าปีในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 
และ 2.36 ตามล าดบั 

เคร่ืองมือในการจดัท าระบบองค์ความรู้ในการก าหนดนโยบายและแผนด้านพลังงาน 
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานจะอยูใ่นรูปแบบใดก็ได ้แต่จ าเป็นตอ้งมีการกระตุน้ให้ใชง้าน
อยู่เสมอ ระบบสามารถโต้ตอบกับผูใ้ช้งานได้ตลอดเวลา มีส่ือหรือวิธีการประชาสัมพันธ์ให้
เจา้หนา้ท่ีสนใจติดตามข่าวสาร เนน้การส่ือสารกนัระหวา่งหน่วยงาน และอาจน าส่ือสังคมออนไลน์
ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารระหวา่งกนั 

2. ระบบฐานความรู้ด้านการจัดท านโยบายและแผนด้านพลงังานของประเทศ 
ระบบฐานความรู้ดา้นการจดัท านโยบายและแผนดา้นพลงังานของประเทศมีผูเ้ก่ียวขอ้งใน

ระบบ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ (Administrator) บุคลากรภายในหน่วยงาน (User) และผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (Guest) โดยบุคคลภายนอกหน่วยงานจะเป็นผูเ้ข้าใช้งานระบบ 
บุคลากรภายในหน่วยงานจะเป็นผูเ้ขา้ใชง้านระบบ และมีสิทธ์ิในการดูแลจดัการขอ้มูลท่ีตนเองเป็น
ผูรั้บผดิชอบ ส่วนผูดู้แลระบบจะเป็นผูดู้แลจดัการระบบทั้งหมด ประกอบดว้ย 

1. การพฒันาระบบโดยรวม การท างานของระบบอินทราเน็ตจะมีการติดต่อกนัระหว่าง 
ไคลเอนต์ (Client) และเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยการท างานหลักส่วนใหญ่จะท างานอยู่ทางฝ่ัง
เซิร์ฟเวอร์ หลกัการท างานจะยดึตามหลกัภาษาของพีเอชพี  

2. การพฒันาระบบย่อย การพฒันาในส่วนน้ีจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามระบบย่อยของ
ระบบ KM Portal 15 ระบบยอ่ย การพฒันาส่วนเช่ือมประสานผูใ้ช้ในแต่ละหน้าจอของระบบจะมี
รูปแบบการท างานลกัษณะเดียวกนั โดยโครงสร้างของหน้าจอ จะแบ่งเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ส่วน
แรกของหน้าจอ แสดงช่ือระบบ และขอ้มูลสมาชิกเม่ือล็อกอินแลว้ 2) ส่วนแสดงเมนูของระบบ 3) 
ส่วนแสดงรายละเอียดของขอ้มูล/แบบฟอร์มต่างๆ 4) ส่วนทา้ยของหน้าจอ แสดงเมนูเพิ่มเติม และ
ค าประกาศสิทธ์ิ และ 5) ส่วนแสดงเมนูในการบริหารจดัการ หรือค าอธิบายเพิ่มเติม 

3. องค์ประกอบหลกัของระบบฐานความรู้ด้านการจดัท านโยบายและแผนดา้นพลงังาน
ของประเทศ ระบบจดัการความรู้ เป็นองคป์ระกอบท่ีเอ้ือใหผู้ดู้แลระบบสามารถ 1) แสวงหาความรู้ 
โดยน าเสนอความรู้ หัวขอ้หลกั รายงาน หน่วยงาน จากการส ารวจความรู้และค่าสถิติท่ีจ  าเป็นต่อ
การเรียนรู้ 2) เลือกความรู้ โดยก าหนดการแสดงผลหน้าแรก เลือกแสดงผลความรู้ท่ีน่าสนใจ และ
ให้คะแนนโดยผูเ้ช่ียวชาญได ้และ 3) เก็บความรู้ โดยก าหนดการแสดงผล Blog หรือบทความท่ีมี
ผูอ่้านสูงสุด มีคะแนนมากท่ีสุด เพื่อเชิญชวนใหผู้ใ้ชร้ะบบไดรั้บความรู้เพิ่มมากข้ึนระบบเอ้ือใหผู้ใ้ช้
ระบบสามารถจดัเก็บขอ้ความ เอกสาร รูปภาพ และสถิติ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างานและแสดงความรู้แก่
เพื่อนร่วมงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยสามารถก าหนดค าส าคญั (tag) แสดงความคิดเห็น ให้คะแนน
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ความรู้ และน าเสนอแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้นั้นๆ บนพื้นฐานของการมีปฏิบติัสัมพนัธ์กบั
เครือข่ายและสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ทนัที เพื่อให้ผูใ้ช้ระบบเกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ประกอบดว้ย 

3.1 News & Event เป็นหน่วยท่ีใชแ้จง้ข่าวและกิจกรรมส าคญัๆ ในระบบจดัการความรู้ 
สามารถน าเสนอข่าวและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติหรือ
คณะกรรมการจดัการความรู้ของหน่วยงานใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจทราบ 

3.2 Blog เป็นหน่วยท่ีผูใ้ช้งานจดัเก็บและเผยแพร่ความรู้ส่วนบุคคล สามารถบนัทึก
เร่ืองราวและประสบการณ์ส่วนตัวได้ตลอดเวลา สามารถเก็บ แสดงผล ดาวน์โหลด ไฟล ์
ภาพประกอบ ขอ้ความ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็น ติดต่อกบัผูเ้ขียนและเครือข่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง และใหค้ะแนนความรู้ในแต่ละเร่ืองได ้

3.3 E-Learning เป็นหน่วยจดัเก็บส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพ เสียง 
วีดิทศัน์ และส่ือประสมต่างๆ ท่ีช่วยอธิบายเน้ือหาหรือขอ้มูลความรู้ท่ีผ่านการยืนยนั และตอ้งการ
เปิดเผยใหผู้อ่ื้นไดเ้รียนรู้  

3.4 CoPs เป็นหน่วยท่ีกลุ่มผู ้ใช้งานจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นมติของกลุ่ม 
หลังจากการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยน ามาจดัเก็บไวใ้นรูปแบบของ
ขอ้ความ ภาพ เอกสารประกอบ ฯลฯ ตามท่ีกลุ่มไดก้ าหนดร่วมกนั รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นแสดง
ความคิดเห็น ติดต่อกบัผูเ้ขียนและเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และใหค้ะแนนความรู้ในแต่ละเร่ืองได ้

3.5 Best Practice เป็นหน่วยท่ีผูใ้ชง้านหรือกลุ่มผูใ้ชง้านบนัทึกประสบการณ์ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติ ท่ี ดี  ท่ี เป็นเลิศ ในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากความรู้ท่ี มีอยู่ในเอกสารหรือต ารา 
ประสบการณ์ท่ีดีและประสบการณ์ท่ีล้มเหลวของบุคคลในการปฏิบติังาน สามารถเก็บ แสดงผล 
ดาวน์โหลด ไฟล์ ภาพประกอบ ขอ้ความ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็น ติดต่อกบั
ผูเ้ขียนและเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และใหค้ะแนนความรู้ในแต่ละเร่ืองได ้

3.6 Yellow Pages เป็นหน่วยท่ีจดัเก็บและแสดงท าเนียบผูเ้ช่ียวชาญทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่ ความเช่ียวชาญเฉพาะตวั หมายเลขโทรศพัท์ ฯลฯ ท่ีช่วยให้
บุคลากรในองค์กรท่ีพบปัญหาในการท างานสามารถสืบค้นและติดต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
แกปั้ญหาในการท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. ผลการทดลองใช้ระบบฐานความรู้ด้านการจัดท านโยบายและแผนด้านพลังงานของ
ประเทศ 

จากการศึกษาผลความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบพบว่า ผูใ้ช้งานระบบมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผูใ้ช้งานระบบมีความพึง
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พอใจต่อการจดัรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 รองลงมา 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การออกแบบเป็นเอกภาพ เหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน ความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 
และความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92, 3.83 และ 3.75 ตามล าดบั  
 
6.  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. หน่วยงานราชการควรมีการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการจดัท านโยบายและแผนด้านพลงังานของประเทศดว้ยการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถก าหนดนโยบายและ
แผนดา้นพลงังานไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้ท่ีส าคญัของส านกันโยบายและ
แผนพลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกระดบั 

2. ส านักนโยบายและแผนพลงังานควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าใช้งานระบบฐานความรู้ด้านการจดัท านโยบายและแผนด้านพลังงานของ
ประเทศอยา่งเป็นระบบ โดยมีระบบการก ากบั ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัท านโยบายและแผนดา้นพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
7.  กติติกรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยในคร้ังมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ
ประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 
จงัหวดัเชียงราย และ 2) เพื่อศึกษาผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยกุตค์วามรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวดัเชียงราย  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวดัเชียงราย  
ปีการศึกษา 2558 จ  านวน  31 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวดัเชียงราย  
จ  านวน 3 แผน รวมทั้งหมด 20 คาบ และ 2) แบบทดสอบอตันัยประยุกต์วดัความสามารถในการ
ประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  
จงัหวดัเชียงราย  จ  านวน 9 สถานการณ์ 45 ขอ้  การวิเคราะห์ขอ้มลูใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ 
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 ผลการวิจยั  พบว่า 1) การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวดัเชียงราย  
ไดแ้ผนการจัดการเรียนรู้จ  านวน 3 แผน ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้รวม 20 คาบ โดยทุกแผนมี
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา จุดประสงค์ของการวิจยัตลอดจนการด าเนินกิจกรรม ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ มี ค่าเฉล่ียรวม 4.75 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  
2) ศึกษาผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จงัหวดัเชียงราย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เมื่อเทียบกบัเกณฑ ์
ร้อยละ 70 ผา่นเกณฑจ์ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.55 และไม่ผ่านเกณฑ์จ  านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.45 คะแนนเต็ม 135  คะแนน คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 111.29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.44  
เมื่อเทียบกบัเกณฑ ์ร้อยละ 70 ถือว่าผา่นเกณฑ์ 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ , ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ , เศรษฐศาสตร์ ,  
ในชีวิตประจ าวนั 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) Create lesson plans in order to enhance  
applicability  skills  of  economic  in  real-life  situations  among  students  at  Mea  Suai  
Wittayakhom  School,  Chiang  Rai.  2) To study the result of lesson plans in order to enhance  
applicability  skills  of  economic  in  real-life  situations  among  students  at  Mea  Suai  
Wittayakhom  School,  Chiang  Rai.  The sampling are 31 students in Mattayomsuksa 1/2 
students who were studying second semester of academic year 2015 at Mae Suai Wittayakhom 
School by cluster random sampling method. The research tools were 1)  lesson plans for  
enhanced  applicability  skills  of  economic  in  real-life  situations  among  students  at  Mea  
Suai  Wittayakhom  School,  Chiang  Rai. There were 3 lesson plans which had 20 periods.   
2) MEQ test for measurement of applicability  skills  of  economic  in  real-life  situations  for  
students  at  Mae Suai Wittayakhom School, ChiangRai there are 9 situations in 45 items. 
Statistics in this research were that percentage, average, and standard deviation. 
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 The result of this research are as follow; 1) The creation of lesson plans in order to 
enhanced  applicability  skills  of  economic  in  real-life  situations  among  students  at  Mea  
Suai  Wittayakhom  School,  Chiang  Rai. There were 3 lesson plans which had 20 periods.  
all plans were appropriated with purpose and method of the research. The assessment of lesson 
plans is averaged  4.75 at  high  appropriate level. 2) The result of this research of Learning 
Management to enhanced  applicability  skills  of  economic  in  real-life  situations  among  
students  at  Mea  Suai  Wittayakhom  School,  Chiang  Rai. The achievement of study post - test 
of purpose sampling who was studied by lesson plans in order to enhanced  applicability  skills  
of  economic  in  real-life  situations  among  students  at  Mea  Suai  Wittayakhom  School,  
Chiang  Rai.  The result of rubric for assessment 70% passed 29 students is 93.55% and 2 
students can not passed the rubric is  6.45% , total of score is 135 points. The average score is 
111.29 points for the percentage is 82.44 and compare with the rubric for assessment 70% is 
passed. 
 
Keyword: learning management, enhance students’ applicability skills, economics, real-life  
situations. 
 

บทน า 
 พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาพบว่า มีพฤติกรรมการบริโภค
นิยมทั้ง 4 ลกัษณะไดแ้ก่  การซ้ือแบบขาดการไตร่ตรอง  ความเป็นวตัถุนิยม  การใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย
เกินวยั  และการซ้ือเพ่ือโออ้วดของวยัรุ่น  นอกจากน้ี วยัรุ่นให้ความส าคญักบัการครอบครองวตัถุ
ส่ิงของเป็นลกัษณะของการบริโภคเพื่อโออ้วด โดยท่ีสินคา้ท่ีวยัรุ่นให้ความส าคญัท่ีจะต้องซ้ือเพ่ือ
เป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน ๆ ซ่ึงสินคา้ประกอบไปดว้ย โทรศพัทม์ือถือ  คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก  Tablet 
และเคร่ืองบ ารุงรักษาผวิพรรณ  สะทอ้นถึงการแสดงสถานภาพทางสงัคมของวยัรุ่น  ท าใหว้ยัรุ่นดูดี
และได้รับการยอมรับ  เป็น ท่ีจับตามอง  และเช่ือว่าได้รับความช่ืนชมจากคนรอบข้าง   
ภูเบศร์  สมุทรจกัรและคณะ  (2557)  
 พฤติกรรมการใชจ่้ายของวยัรุ่นเช่นน้ี  ท าใหเ้กิดขอ้วิตกว่าจะท าให้วยัรุ่นซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีจะ
เติบโตข้ึนไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  กลายเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความเส่ียงในเร่ือง
พฤติกรรมการบริโภค  เพราะตอนเป็นวยัรุ่นขาดมวลประสบการณ์และเหตุผลท่ีจะช่วยตดัสินใจใน
การเป็นผูบ้ริโภคท่ีดี  พฤติกรรมการบริโภคโดยส่วนมากตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการดว้ยอารมณ์  
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มากกว่าท่ีจะตดัสินใจด้วยเหตุผล  ประกอบกบัปัจจุบันเจา้ของสินค้าหรือบริการต่างๆ  มีการใช้
เทคนิคทางการคา้เพ่ือย ัว่ยวน  จูงใจ  เร่งเร้าความตอ้งการให้เด็กวยัรุ่นอยากซ้ือ  โดยผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย  ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว  เช่น  การใชส่ื้อสังคม (Social  media)   
ในการโฆษณาชวนเช่ือ  การทดลองใชสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑใ์หดู้ว่าเมื่อใชแ้ลว้จะไดผ้ลลพัธดี์ตามค า
โฆษณา  ท าให้วยัรุ่นหลงเช่ือและตดัสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการโดยไม่คิดพิจารณาให้รอบคอบ   
ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคของวนัรุ่นไทยและครอบคลุมถึงนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม น้ี   
จะท าใหว้นัรุ่นเหล่าน้ีกลายเป็นคนท่ีมีอุปนิสยัและค่านิยมท่ีฟุ่มเฟือยเกินตวั 
 
 ดว้ยความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  บทความวิจยัน้ีจึงมุ่งสร้างความสมดุลรวมทั้งค่านิยมใน
การบริโภคท่ีเหมาะสมแก่วยัรุ่น  ซ่ึงเป็นวยัท่ีจะรับผิดชอบต่อความเป็นไปต่างๆ ของสังคมใน
อนาคต โดยผูว้ิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับเอกสารต าราหลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น  และหลกัการของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงจะน ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนนั่นคือ  สร้างความมี
เหตุผล  การสร้างความพอประมาณ  การสร้างภูมิคุ ้มกันท่ีดีในตัว  การสร้างความรู้  การสร้าง
คุณธรรมและเพ่ิมอีก  1  ขั้นตอนคือ  การประยุกต์ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  เพื่อส่งเสริมการ
ประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวจะช่วยสร้าง
พ้ืนฐานและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนใหมี้พฤติกรรมในการบริโภคท่ีพึงประสงค ์ จึงไดน้ า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อปลกูฝังพฤติกรรมการบริโภค
ท่ีมีความสมดุล  รวมถึงค่านิยมในการบริโภคท่ีเหมาะสมแก่วยัรุ่น  โดยใช้แบบทดสอบอตันัย
ประยุกต์ในการวดัและประเมินผลนักเรียน  เน่ืองจากมีจุดเด่นคือ  ประเมินความสามารถในการ
แกปั้ญหาและการตดัสินใจเลือก  สามารถวดัความรู้ขั้นสูงในระดบัการวิเคราะห์  สังเคราะห์หรือ
ประเมินคุณค่า  เหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการวดัและประเมินผล  ความสามารถในการประยุกต์ความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จงัหวดัเชียงราย   
จากเหตุผลทั้งหมดในเบ้ืองตน้  โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั  ดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จงัหวดัเชียงราย 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าว ัน ของนัก เรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 
จงัหวดัเชียงราย 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้  ท่ีสอดแทรกแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ

น าองคค์วามรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนท่ีมีคุณภาพ 
2.  นกัเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จงัหวดัเชียงราย  มีทกัษะการประยุกต์ความรู้ทาง

เศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
3. เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีความสมดุล  รวมถึงค่านิยมในการบริโภคท่ี

เหมาะสมแก่นกัเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จงัหวดัเชียงราย 
 

วธิีการด าเนินวจิยั 
 แบบแผนการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชรู้ปแบบการวิจยัแบบ One short case study design หรือ One group posttest 
only design  มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว หลงัจากไดรั้บการจดักระท าตามโปรแกรม (X) แลว้มีการ
วดัผลหลงัการทดลอง (O2) ขอ้มลูท่ีไดจึ้งมีเพียงค่าของตวัแปรตาม 
 ขอบเขตการวจิยั 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร ท่ี ใช้ในการวิ จัย  คื อ นัก เ รี ยนชั้ นมัธยม ศึกษาปี ท่ี  1  ของโรง เ รี ยน 
แม่สรวยวิทยาคม จงัหวดัเชียงราย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จ  านวน 2 หอ้งเรียน รวม  62  คน 
 ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัย  คือ นัก เ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ของโรงเรียน 
แม่สรวยวิทยาคม  จงัหวดัเชียงราย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 31 คน  ซ่ึงไดม้าโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  เน่ืองจากโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม   
จดัชั้นเรียนแบบคละความสามารถของนกัเรียน 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การวิจัยในคร้ังน้ีใช้เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                   
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวดัเชียงราย 
จ  านวน 3 แผน  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น   
แผนการจัดการ เ รียน รู้ ท่ี  2  การผลิตและการบริโภค   และแผนการจัดการ เ รียน รู้ ท่ี  3  
เศรษฐกิจพอเพียง รวม 20 คาบเรียน คาบละ 50 นาที  
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 วธิีด าเนินการวจิยั 
 1. ศึกษาสภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 3 โดยการ
สงัเกตการณ์สอน การสมัภาษณ์ครูผูส้อนและนกัเรียน วิเคราะห์สภาพปัญหา 
 2. ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ก  าหนด
เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีจะนามาใชจ้ดักิจกรรมการเรียน
การสอนกบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 3. ศึกษาแนวคิด หลกัการ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  เพื่อนามาใชว้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและเพื่อเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาในการวิจยั  
 4. ด าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การประยุกต์ความ รู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าว ัน  ของนัก เ รียนโรงเ รียน 
แม่สรวยวิทยาคม จังหวดัเชียงราย  และแบบทดสอบอตันัยประยุกต์ท่ีวดัความสามารถในการ
ประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม   
จงัหวดัเชียงราย   
 5. น าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยท่ีสร้างข้ึนไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเน้ือหา รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาต่อไป 
 6. ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือในการวิจยัท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้มาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขให้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน เพ่ือน าไปทดลองใช ้(Try-out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
 7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้แก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธต์รวจสอบอีกคร้ัง  แลว้น าไปด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
สรุปผลการวจิยั 

1. ผลการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้

ในชีวิตประจ าวนั  ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จงัหวดัเชียงราย  พบว่า  ไดแ้ผนการ

จดัการเรียนรู้ จ  านวน  3  แผน  ใชเ้วลาสอน 20  ชัว่โมง    ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้

เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 การผลิตและการบริโภค  และแผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ี 3 เศรษฐกิจพอเพียง  น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3 ท่าน   
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เพื่อประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้

ในชีวิตประจ าวนั  ของนกัเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จงัหวดัเชียงราย  พบว่า  แผนการจดัการ

เรียนรู้  มีคุณภาพคิดเป็นค่าเฉล่ีย  4.75  อยูใ่นระดบัดีมาก  สามารถน าไปใชส้อนได ้ หลงัจากนั้นน า

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได ้ ไปใชท้ดลองหาคุณภาพกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน 3 กลุ่ม  

ประกอบดว้ย  แบบหน่ึงต่อหน่ึง  แบบกลุ่มเล็ก  และแบบกลุ่มภาคสนาม  พบว่า  แผนการจดัการ

เรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ  80/80   

 2. การศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทาง

เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จังหวดัเชียงราย  

โดยใชแ้บบทดสอบอตันยัประยกุต ์ซ่ึงวดัความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไป

ใชใ้นชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จงัหวดัเชียงราย  มีผลสมัฤทธ์ิดงัตาราง 

 

ล าดบัที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ สรุปผล 
1 ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 12.05 80.36 ผา่น 
2 การผลิตและการบริโภค 12.16 81.08 ผา่น 
3 เศรษฐกิจพอเพียง 12.88 85.88 ผา่น 

สรุปรวม 12.36 82.44 ผ่าน 
   

การก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้  อา้งอิงตามเกณฑก์ารประเมินผลของหลกัสูตร 
สถานศึกษาของโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จงัหวดัเชียงราย  ปีการศึกษา 2558  ซ่ึงก  าหนดเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยูท่ี่ร้อยละ  70  ถือว่าผา่นเกณฑก์ารประเมิน    
 
อภิปรายผลการวจิยั 

1)  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ของนกัเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จงัหวดัเชียงราย  
ผูว้ิจยัไดท้  าการหาคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้  โดยน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเสนอ
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้ และให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงอีกคร้ัง แลว้น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จ  านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง ของเน้ือหาและจุดประสงคก์ารวิจยั ตลอดจนการน าขอ้เสนอแนะนั้นมา
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ปรับปรุงแกไ้ข โดยหาค่าเฉล่ียดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด  และผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียรวม  4.75 อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  เหตุท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูว้ิจยัไดศ้ึกษาลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี  ตามท่ี  ส าลี  รักสุทธีและ
คณะ (2546 : 18)  กล่าวว่า การท าแผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอน ดงัน้ี  (1.)  ศึกษาหลกัสูตร  
ตอ้งศึกษาหลกัสูตรอยา่งกวา้งขวางและอย่างลึกในวิชาและรายวิชาท่ีสอน  เช่น  ศึกษาโครงสร้าง
ของวิชา จุดประสงค์ของวิชา ส่ือการเรียนการสอนท่ีก าหนดในรายวิชา  ค  าอธิบายรายวิชาและ
ธรรมชาติของวิชา เป็นตน้  (2.) วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา เวลาและกิจกรรม วิเคราะห์
ไดจ้ากค าอธิบายรายวิชา  โดยให้สัมพนัธ์กับจุดประสงค์ของวิชาและจุดประสงค์ของหลกัสูตร                
(3.) หากลวิธีสอน กลวิธีสอนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร โดยใชท้กัษะกระบวนการและทฤษฎี
การเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดทั้งประสมประสานระหว่างประสบการณ์และจินตนาการของผูส้อนเอง    
คงจะไม่มีวิธีสอนใดวิเศษสุดในโลก  แต่วิธีการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้
มากท่ีสุดจะตอ้งยึดหลกัให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติั  ให้คน้พบค าตอบดว้ยตนเอง  ให้รู้จกัการวางแผน
และฝึกทกัษะเป็นกลุ่มและรายบุคคล  เพื่อให้นักเรียนไดเ้ป็นผูคิ้ดเป็น ท าเป็นและเห็นช่องทางใน
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  (4.)  จดัท าส่ือการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงอาจจะเป็นส่ือท่ีใชอ้ยูแ่ลว้หรือส่ือท่ีคิดข้ึนใหม่ก็ได ้แต่
ตอ้งใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาดว้ย  (5.)  จดัท าเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล  เคร่ืองมือ
วดัผลและประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  โดยเคร่ืองมือนั้นจะตอ้งวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสัย  ตลอดทั้งครอบคลุมถึงกระบวนการ
วางแผนของนักเรียนทั้งจากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองดว้ย  (6.) ก าหนดโครงสร้าง
ส าหรับ 1 รายวิชา การก าหนดโครงสร้างส าหรับหน่ึงรายวิชา สามารถปฏิบติัได ้2 ลกัษณะ กล่าวคือ 
โครงสร้างอย่างสังเขปและโครงสร้างอย่างละเอียด เป็นการวางโครงสร้างโดยสัมพันธ์กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหาเวลา กระบวนการ ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและ
ประเมินผลให้เห็นภาพรวมตลอดใน1รายวิชา ส่วนโครงสร้างอย่างสังเขปเป็นการวางโครงสร้าง
โดยสมัพนัธ์กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาและเวลา เพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งหมดใน 1 รายวิชา  
(7.)  เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ขยายจากโครงสร้าง เป็นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจะ
น าไปใชใ้นแต่ละคาบ/ชัว่โมงอยา่งละเอียดและปฏิบติัไดจ้ริง ทั้งน้ีโดยมีส่วนประกอบในแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินการสอนบรรลุเป้าหมาย ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ซ่ึงมีมากมาย
หลากหลายขอ้แตกต่างกนัไป  แต่ส่วนส าคญัท่ีขาดไม่ไดจ้ะตอ้งมีในแผนการจดัการเรียนรู้  คือ (7.1)  
สาระส าคญั  (7.2)  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  (7.3)  กิจกรรมการเรียนการสอน  (7.4)  ส่ือการเรียนการ
สอน  (7.5)  การวดัผลและประเมินผล 
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ส่วนประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน าเสนอโดยไดแ้นวคิดจากการด าเนินการสอน
ของกรมวิชาการก็จะเพ่ิมกิจกรรมเสนอแนะเขา้เพ่ิมอีกดว้ย  สรุปไดว้่า ขั้นตอนการจดัท าแผนการ
เรียนรู้จะเร่ิมจากการศึกษาหลกัสูตร  วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา เวลาและกิจกรรม   
หาเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา  จดัท าส่ือการเรียนการสอน  จดัท าวิธีการวดัและ
ประเมินผล จากนั้นจึงเขา้สู่กระบวนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  นอกจากน้ีแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจึงมีลกัษณะตามลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีตามท่ี  สุวิทย ์ มูลค า 
(2549 : 55 - 56)  ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า  แผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควร
ประกอบดว้ยกิจกรรมหลาย ๆ  อยา่งและหลาย ๆ วิธีการ ก่อนท่ีจะใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ใด ควร
จะมีการประเมินผูเ้รียนก่อนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม เพื่อผูเ้รียนจะไดไ้ปสู่พฤติกรรมท่ีคาดหวงั  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งมีรายละเอียด
ชดัเจนถึงกิจกรรมนกัเรียน บทบาทของครู  การใชส่ื้อการวดัผล  จนผูอ่้านมองเห็นภาพพฤติกรรม
จริง ๆ  ในหอ้งเรียนไดส้มบูรณ์  จึงถือว่าเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีและไม่จ  าเป็นตอ้งท าบนัทึก
การสอนอีกก็ได้  เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีชัดเจนใช้แทนบนัทึกการสอนได ้ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเขา้ลกัษณะ 4 ประการ คือ  (1.)  เป็นแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมให้ผูเ้รียนเป็นผูไ้ดล้งมือปฏิบติัให้มากท่ีสุด  โดยครูเป็นเพียงผูค้อยช้ีน า
ส่งเสริมหรือกระตุน้ใหกิ้จกรรมด าเนินไปตามความมุ่งหมาย  (2.)  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูค้น้พบค าตอบหรือท าส าเร็จดว้ยตนเองโดยครูพยายามลดบทบาทจากผูบ้อก
ค าตอบ  มาเป็นผูค้อยกระตุน้ดว้ยค าถามหรือปัญหาใหผู้เ้รียนคิดแกห้รือหาแนวทางไปสู่ความส าเร็จ
ในการท ากิจกรรมเอง  (3.)  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะกระบวนการมุ่งให้ผูเ้รียนรับรู้
และน ากระบวนการไปใช้จริง  (4.)  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ี
สามารถจดัหาไดใ้นทอ้งถ่ิน  หลีกเล่ียงการใชว้สัดุอุปกรณ์ส าเร็จรูปราคาสูง 

2 ) ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั  ของนกัเรียน โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จงัหวดัเชียงราย  ผูว้ิจยัไดท้  าการหาผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนดว้ย
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั   
ของนกัเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม   จ  านวน 31 คน  ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของ
กลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไป
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ของนกัเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  เมื่อเทียบกบัเกณฑ์  ร้อยละ 70  ผ่าน
เกณฑ์ จ  า น วน   29  คน   คิ ด เ ป็น ร้ อยละ   93.55  แ ละ ไม่ ผ่ า น เ กณฑ์ จ  า น วน   2  คน   
คิดเป็นร้อยละ  6.45  คะแนนเต็ม  135  คะแนน  คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่  111.29  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  
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82.44  เมื่อเทียบกบัเกณฑ ์ ร้อยละ 70  ถือว่าผ่านเกณฑ์  จากผลการศึกษาพบว่า  ระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  เมื่อเทียบกบัเกณฑ์  ร้อยละ 70  ถือว่าผ่านเกณฑ์  แสดงว่า
หลงัเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  ของนกัเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จงัหวดัเชียงราย  ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  เน่ืองจากผูว้ิจยัไดน้ าแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นขั้ นตอนในการด าเ นินการจัด กิจกรรมในทุกคาบเ รียนโดยมีขั้ นตอนดัง น้ี   
(1.) สร้างความมีเหตุผล  (2.) การสร้างความพอประมาณ  (3.) การสร้างภูมิคุ ้มกันท่ีดีในตัว   
(4.) การสร้างความรู้  (5.) การสร้างคุณธรรม  และ (6.) การประยุกต์ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
เพื่อผูเ้รียนจะไดไ้ปสู่พฤติกรรมท่ีคาดหวงั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  (สุวิทย ์ มูลค าและคณะ. 
2549 : 55 - 56)  ท่ีกล่าวถึง  ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีว่า  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีดีควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเขา้ลกัษณะ 4 ประการ คือ (1.)  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรม
ให้ผูเ้รียนเป็นผูไ้ดล้งมือปฏิบัติให้มากท่ีสุด  โดยครูเป็นเพียงผูค้อยช้ีน าส่งเสริมหรือกระตุน้ให้
กิจกรรมด าเนินไปตามความมุ่งหมาย  (2.)  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผู ้
คน้พบค าตอบหรือท าส าเร็จดว้ยตนเองโดยครูพยายามลดบทบาทจากผูบ้อกค าตอบ  มาเป็นผูค้อย
กระตุน้ดว้ยค าถามหรือปัญหา  ใหผู้เ้รียนคิดแกห้รือหาแนวทางไปสู่ความส าเร็จในการท ากิจกรรม
เอง  (3.)  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการมุ่งให้ผูเ้รียนรับรู้และน ากระบวนการ
ไปใชจ้ริง  (4.)  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถจดัหาไดใ้น
ท้องถ่ิน  หลีกเล่ียงการใช้ว ัสดุอุปกรณ์ส าเ ร็จรูปราคาสูง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ส าลี  รักสุทธีและคณะ (2546 : 16) ไดก้ล่าวถึง  ค  าตอบจากท่ีมีผูส้งสยัว่า จะประเมินตดัสินคุณภาพ
ของแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างไร ว่าเหมาะสมดีแลว้หรือไม่  ว่าไดต้ดัสินโดยการน าแผนการ
จดัการเรียนรู้นั้นไปใชจ้ริงในการจดัการเรียนการสอน  ว่าสามารถด าเนินการใหน้กัเรียน  ไดม้ีส่วน
ร่วมปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  ไดดี้เพียงใดและสามารถให้นักเรียนไดเ้กิดทกัษะกระบวนการและเกิด
การเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถว้นตามจุดประสงค์เพียงใด  ถา้ครูมีบทบาทมากในการเป็นผูใ้ห้ความรู้
โดยตรงและนกัเรียนไม่มีโอกาสแสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นการฝึกปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะกระบวนการ  
ก็จะเป็นเคร่ืองแสดงความดอ้ยคุณภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแผนการ
จัดการเ รียน รู้ ท่ี ส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าว ัน   
ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จังหวดัเชียงราย  ไปใช้ควบคู่กับแบบทดสอบอตันัย
ประยุกต์  ซ่ึงวดัความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั   
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ของนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จังหวดัเชียงราย  ซ่ึงเป็นข้อค าถามแบบบรรยายชนิด
ดดัแปลงน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมา  เน่ืองจากความไม่พอใจในการวดัผลท่ีท าการวดัความสามารถ
แยกออกเป็นส่วน ๆ  และเนน้เฉพาะความรู้ความจ า  ในขณะท่ีขอ้ค  าถามแบบบรรยายโดยทัว่ไปนั้น
ก็ขาดความเช่ือมัน่ (The  Board  of  the Royal  College  of  General  Practitioness, 1971, อา้งถึงใน  
พวงแกว้  ปุณยกนก, 2535)  และขอ้ค าถามแบบบรรยายชนิดดดัแปลงน้ีเหมาะท่ีจะใชว้ดัพฤติกรรม
ดา้นทกัษะในการแกปั้ญหา โดยนกัเรียนจะตอ้งอาศยัความสามารถในการหาขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มูล  
สงัเคราะห์และประเมินค่ามาประกอบในการตดัสินใจแกปั้ญหานั้น  ดงันั้นลกัษณะของขอ้ค าถามจึง
มีลักษณะเป็นกรณีศึกษา และเพื่อให้สอดรับกับการวัดประเมินตามสภาพจริงการก าหนด  
สถานการณ์ท่ีจะใชใ้นขอ้ค าถามนั้นจึงควรเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นจริง หรือใกลเ้คียงกบัสภาพความ
เป็นจริงในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  รัตนาภรณ์  วงศศ์รีออน  (2548)  
ไดก้ล่าวว่า  จากการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน
ไดรั้บการฝึกตามแนวแบบทดสอบอตันัยประยุกต์  (เอ็ม  อี  คิว)  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนมี
ความสมารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์สูงข้ึน  หลงัจากไดรั้บการฝึกดว้ยแบบฝึกตามแนว
แบบทดสอบอตันัยประยุกต์  (เอ็ม  อี  คิว)  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .01  และจากการ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการฝึก  และ
นักเรียนท่ีไม่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกตามแนวแบบทดสอบอตันัยประยุกต์  (เอ็ม  อี  คิว)  มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีไม่ไดรั้บการฝึกดว้ยแบบฝึกตาม
แนวแบบทดสอบอตันัยประยุกต์  (เอ็ม  อี  คิว)  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  . 01  และ
สอดคลอ้งกบัพิชญสิ์นี  ชมพคู  าและยทุธศิลป์  ชูมณี  (2552) ซ่ึงกล่าวว่า  แบบทดสอบ MEQ  มีขอ้ดี 
สามารถวดัความสามารถใน กระบวน การแกปั้ญหา มีความเป็นปรนัยสูง มีประสิทธิภาพบน
พ้ืนฐานของการปฏิบติัจริง วดัความสามารถในการก าหนดปัญหาและวางแผนการจดัการปัญหา 
เปิดโอกาสใหไ้ดต้รวจสอบเจตคติ เหมาะการการสอนแบบเอาปัญหาเป็นตวัตั้ง  ใชท้ดสอบเก่ียวกบั
ความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้รียนได้   ส่งผลกระทบต่อผู ้เรียน ผูส้อนและหลกัสูตรใน
ภายหลัง นั้ นคือช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดความสามารถในระดับท่ีสูงกว่าความจ า  ผู ้สอบแสดง
ความสามารถในการเขียน การรวบรวมความคิดและน าเสนอในรูปภาษาเขียนได ้ ทดสอบไดห้ลาย
เน้ือหาและหลายจุดมุ่งหมายในเวลาเดียวกัน  และการสอนแบบบูรณาการการใช้แบบทดสอบ  
MEQ ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะสามารถช่วยทั้ งผู ้เ รี ยนและผู ้สอนได้  อน่ึง   
ทิพยว์รรณ  มูลทองชุน  (2535)  ไดก้ล่าวสรุปความว่าขอ้ค าถามแบบบรรยายชนิดดดัแปลงเป็น
เคร่ืองมือวดัผลท่ีดีท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสามารถในการแกปั้ญหา ในกรณีท่ีไม่สามารถวดัการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงได ้ ดงันั้นจึงมีการก าหนดสถานการณ์จ าลองท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพความ
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เป็นจริง  การตอบข้อค าถามแบบน้ีจะท าให้ครูสามารถมองเห็นทักษะการคิดแก้ปัญหา   
การแกปั้ญหาตามหลกัเหตุผล  การวิเคราะห์สาเหตุและสภาพแวดลอ้มของปัญหา  และการวางแผน
ในการแกปั้ญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอน 
 1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีครูผูส้อนสามารถใช้เป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมไดทุ้กระดบัชั้นโดยปรับใหเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรียนแต่ละระดบัชั้น 
 2. การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนน าองค์ความรู้ท่ีได้จากกิจการการเรียนการสอน  
ไปประยุกต์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงเน้นความสามารถในการวางแผนในการท างานอย่างเป็น
ระบบของผูเ้รียน การแกปั้ญหา การจดัการ และกระบวนการคิด 

3. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
เพ่ือใชใ้นการเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการวิจยัคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ของผูเ้รียนในกลุ่มสาระ
อ่ืน ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษใ์นระดบัท่ีสูงข้ึน 

2. ควรจะมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนดว้ย 
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บทคดัย่อ 
 การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดในพ้ืนท่ีต าบลนาแก ไดม้ีการศึกษา
ออกแบบระบบ พฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประยกุตใ์ชง้านบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ือ
การวางแผนดา้นส่งเสริมการเกษตร จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่านอกจากผลผลิตจากขา้วโพดพบว่ามีของเหลือ
ใชจ้ากขา้วโพด เช่น ตอ ใบ และ ซงัขา้วโพด จ  านวนมาก ซ่ึงเกษตรกรไดม้ีการน าของเหลือใชด้งักล่าวไปเผา
ท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นหมอก ควนั จึงมีแนวคิดท่ีน าของเหลือใชจ้ากขา้วโพดและน ามาใชเ้ป็นวสัดุหลกั
ส าหรับท าถ่านอดัแท่งเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บัเกษตรกรและลดปัญหาการเกิดหมอก ควนั 

ผลการวิจยั พบว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ สามารถแกไ้ขและเปล่ียนแปลงขอ้มูล

ให้ทนัสมยัและวิเคราะห์ไดห้ลายรูปแบบ เช่น พ้ืนท่ีเพราะปลูกข้าวโพด การประมวลผลขอ้มูล และการ

ติดต่อกบัฐานขอ้มลูต าแหน่งพ้ืนท่ีเพราะปลกู ไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็ว และเหมาะสมต่อการน ามาใชใ้นการ

วางแผนการใชท้รัพยากรท่ีดิน จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ามีพ้ืนท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อีกร้อยละ 60 และท่ีใช้

ประโยชน์เพียงร้อยละ 40 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ใชท้ าการเกษตรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์น่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเชิงเขา

และไม่มีระบบชลประทาน และชงัขา้วโพดท่ีเป็นของเหลือใชส้ามารถน าไปแปรรูปเป็นถ่านอดัแท่งเป็นเพ่ิม

รายไดแ้ละลดปริมาณฝุ่ น หมอกควนัท่ีเกิดจากการเผาเศษวสัดุเหลือใช ้การผลิตถ่านอดัแท่งเศษวสัดุเหลือท้ิง

จากขา้วโพดต่อแป้งมนัส าปะหลงัท่ีอตัราส่วนคือ 80:20 ในดา้นความคุม้ค่าในการลงทุนสามารถคืนทุนใน

ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน จากผลการวิจยัน้ีสามารถน าไปส่งเสริมและพฒันาการน าวสัดุของเหลือท้ิงมาสร้าง

รายไดแ้ละช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากเผาได ้

 
ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ถ่านอดัแท่ง, วสัดุเหลือท้ิงจากขา้วโพด, แป้งมนั 
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ABSTRACT 
The application of the use of GIS for corn acreage in Tambon Na Kae. The research aims to 

develop the application of GIS for managing farm land and agricultural planning. The research found that 

there were waste from corn such as stumps, leaves and cobs corn. Farmers have burn them and it causes 

side effect of smog. The research suggests that remove waste from corn can be produces as charcoal 

briquettes to increase income for farmers and reduce the incidence of smog. 

The results of the research show that GIS is a tool for data analysis such as corn cultivation, and it 

is suitable for soil and corn cultivation management. The research found that only 40 % of land can be 

used for maize cultivation to make animal food as the land is considered as hilly area and without 

irrigation systems. Corn waste also can be preceded as charcoal briquettes to increase revenue and reduce 

dust. The ratio of maize to cassava is 80: 20 and it is the best value in the investment of Charcoal 

production. And the return investment is 1 year and 9 months.  

 

บทน า 

ต าบลนาแก อ  าเภองาว จงัหวดัล  าปาง อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภองาว เป็นระยะทางประมาณ ๒ 
กิโลเมตร พ้ืนท่ีทั้งหมด ๗๓, ๙๗๓.๗๕๐ ไร่ หรือ ๑๑๘.๓๕๘ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
๖ หมู่บา้น มีประชากรรวม ๓,๗๓๘ คน ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีสูง ป่าไมเ้บญจพรรณ 
และมีขอ้จ  ากดัของระบบชลประทาน พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัจึงไดแ้ก่ ขา้วไร่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มีเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัคือการเกษตร  

จากการท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฎัล  าปาง ไดจ้ดักิจกรรมลงพ้ืนท่ี ๑๓ อ  าเภอใน
จงัหวดัล  าปาง เพื่อรวบรวม ศกัยภาพ สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน ภายใตง้านความร่วมมือกับ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในโครงการ "หน่ึงมหาวิทยาลยัหน่ึงจงัหวดั" พบว่าต าบลนาแก มีความพร้อม
ในดา้นสงัคมมีความสามคัคี มีกลุ่มชุมชนท่ีมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง มีปราชญ์ชาวบา้นท่ีมีองค์ความรู้ แต่มี
จุดอ่อนดา้นการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากร การจดัการผลิตภณัฑเ์กษตร และการส่งเสริมอาชีพ  

ในปี พ.ศ. 2557 งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนวิจยัจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) จ านวนเงิน 

200,000 บาท ปีงบประมาณ 2557-2558 ให้ทีมวิจยัลงพ้ืนท่ีพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พ้ืนท่ีปลูก

ขา้วโพด และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาชุมชนจนน าไปสู่การพฒันาเป็นโครงการวิจยั และกิจกรรมการบริการ

วิชาการ โดยเนน้การเสริมฐานรากการบริหารจดัการชุมชนผ่านองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน โดยไดรั้บการ

ตอบรับและไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากชุมชน เพื่อแกปั้ญหาของชุมชนไดอ้ย่างครอบคลุม รายไดสุ้ทธิท่ีได้

จากผลผลิตไม่มากเท่าท่ีควร ประกอบกบัภายหลงัการเก็บเก่ียวและขายเมลด็ขา้วโพดแลว้จะมีของเหลือท้ิงท่ี
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ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ซงัขา้วโพด เปลือก และตน้ขา้วโพด ซ่ึงชาวบา้นจะเผาท าลายจนส่งผลให้

เกิดปัญหาไฟป่าและมลพิษตามมา 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีกรอบความคิดในการวิจัยเพื่อพฒันาชุมชนอย่าง 
บูรณาการอนัน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ภายใตโ้ครงการวิจยัเพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
พ้ืนท่ีปลกูขา้วโพด และการน าของเหลือใชจ้ากขา้วโพดมาผลิตถ่านอดัแท่ง ทั้งน้ีเพ่ือเช่ือมโยงทุกส่วนของ
ชุมชนให้เขา้มาด าเนินงานโดยไดป้ระโยชน์ร่วมกนัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี ขอ้มูลพ้ืนท่ีปลูก
ขา้วโพด น าเสนอขอ้มูลในลกัษณะของการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ง่ายต่อการ
น าไปใชง้าน และน าไปต่อยอดในการสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

ในดา้นการสร้างมลูค่าเพ่ิมผูว้ิจยัไดมี้การส ารวจในพ้ืนท่ี พบว่ามีปริมาณของเหลือจากขา้วโพดเช่น ซงั 

ล  าตน้ จ  านวนมาก โดยของเหลือเหล่าน้ีเกษตรกรจะมีการน ามากองรวมกนัแลว้เผา ท าให้เกิดหมอก ควนั 

จ  านวนมาก ทีมผูว้ิจยัไดมี้แนวคิดน าของเหลือเหล่าน้ีมาผลิตเป็นถ่านอดัแท่งเพ่ือใชใ้นครัวเรือนและส่งขาย

ตามทอ้งตลาดในจงัหวดัล  าปาง เพ่ือเป็นก็สร้างมลูค่าเพ่ิม และ ลดปริมาณหมอกควนัจากการเผาของเหลือใช้

จากขา้วโพด  

1. วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์พ้ืนท่ีปลกูขา้วโพด ต าบลนาแก อ  าเภองาว 
จงัหวดัล  าปาง 
 2. เพื่อพฒันาและน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยกุตใ์ชง้านดา้นการศึกษาความเหมาะสมใน
การวางแผนเพื่อส่งเสริมการเกษตร ต าบลนาแก อ  าเภองาว จงัหวดัล  าปาง 
 3. เพื่อศึกษาศกัยภาพของซงัขา้วโพดในการน ามาใชเ้ป็นวสัดุหลกัส าหรับท าถ่านอดัแท่ง 

4. เพื่อศึกษาสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางความร้อนของถ่านอดัแท่งท่ีผลิตได ้ตลอดจนหา

จุดคุม้ทุนของการผลิตถ่านอดัแท่ง 

5. เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรอยา่งมีส่วนร่วมถึงกรรมวิธีการผลิตถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพด 

2. เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ชยกฤต ม้าล าพอง (2549) ไดใ้ห้ความหมายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบสารสนเทศท่ี

ออกแบบข้ึนมาเพ่ือใชร้วบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงภูมิศาสตร์รวมถึงการคน้ขอ้มูลและการ

แสดงผลขอ้สารสนเทศเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจซ่ึงในส่วนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ศูนย์สาระสนเทศเพื่อการศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(2553) ไดใ้ห้ความหมายของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการน าเขา้ จดัเก็บ จัดเตรียม
ดดัแปลง แกไ้ข จดัการ และวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลขอ้มลูเชิงพ้ืนท่ี ตามวตัถุประสงคต่์างๆท่ีไดก้  าหนด
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ไว ้ดังนั้นสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์เพื่อใชใ้นการจดัการ และบริหารการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงขอ้มลูดา้นพ้ืนท่ี ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการไหลเวียนของขอ้มูลและการผสานขอ้มูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) หรือขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เพื่อให้เป็น
ข่าวสารท่ีมีคุณค่า 

2. ถ่านอดัแท่ง 

 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2547) ได้ก  าหนดมาตรฐานและคุณภาพของ
ผลิตภณัฑชุ์มชนประเภทต่างๆ เพื่อน าไปจดัอนัดบัคุณภาพและให้การรับรอง มาตรฐานผลิตภณัฑ์ ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ถ่านอดัแท่ง (มผช.238/2547) ได้มีการก าหนดมาตรฐานจากหน่วยงานเพื่อใช้รับรองคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนน้ีครอบคลุมเฉพาะถ่านอดัแท่งท่ีท าจากถ่านผงหรือถ่านเมด็มาอดัเป็นแท่งหรือท า
จากวสัดุธรรมชาติมาอดัเป็นแท่งแลว้เผาจนเป็นถ่าน อาจน ามาบดเป็นผงหรือเมด็แลว้อดัเป็นแท่งตามรูปทรง
ท่ีตอ้งการหรือน าวตัถุดิบธรรมชาติเช่น แกลบ ข้ีเล่ือยมาอดัเป็นแท่งตามรูปทรงท่ีตอ้งการแลว้จึงน ามาเผา
เป็นถ่านค่าความร้อน หมายถึง พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาถ่านหนัก 1 กรัม มีหน่วยเป็นแคลอรีต่อ
กรัม 
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 3.วสัดุเหลือท้ิงจากขา้วโพด 

www.thaisumi.com (สืบคน้เม่ือ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2557) วธีิการผลิตถ่านจากวสัดุเหลือใชจ้าก

ขา้วโพดไดแ้สดงวิธีการล าดบัการผลิตดงัน้ี   

 
 

รูปท่ี 1 แสดงล าดบัวิธีการผลิตถ่านจากวสัดุเหลือใช ้

 

4. ตวัประสานจากแป้งมนั 

 กิตติพงษ์ ลาลุน (2554) การใชต้วัประสานจากแป้งมนัส าปะหลงัมีการท าถ่านอดัแท่งโดยใชต้ัว
ประสานนั้นเป็นการผลิตแท่งเช้ือเพลิง ซ่ึงตัวประสานคือสารท่ีเติมเขา้ไปในกระบวนการอดัเพ่ือท่ีจะให้
อนุภาคของเช้ือเพลิงนั้นยึดติดกนัดีข้ึนเม่ือมีการใชต้วัประสาน อุณหภูมิและความดนัท่ีใชใ้นการอดัก็จะ
ลดลงดว้ย ตวัประสานท่ีเหมาะสมนั้นควรจะมีคุณสมบติัดงัน้ีคือ มีราคาถูก ไม่ดูดความช้ืน ไม่สึกกร่อนง่าย
และเถา้ของตวัประสานเม่ือผา่นการเผาแลว้ควรจะมีข้ีเถา้นอ้ยท่ีสุดมิฉะนั้นปริมาณของค่าความร้อนของถ่าน
ก็จะลดลงไปดว้ย  
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รูปท่ี 2 แป้งมนัส าปะหลงั 
  จากรูปท่ี 2 แป้งมีลกัษณะเป็นผงสีขาว โดยมีคุณสมบติั คือ มีความขาวมนัวาวเม่ือผสมน ้ าและ
ให้ความร้อนจะเหนียวเป็นกาวใส กล่าวไดว้่า แป้ง ขาวใส ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน เหมาะสมมากท่ีจะน ามาใช้
ประโยชน์ในการเป็นตวัประสาน 
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จุฬารัตน์ ชาวก าแพง และคณะ (2554) ไดศ้ึกษาและพฒันาถ่านอดัแท่งจากวสัดุเกษตร เคร่ืองผลิต
ถ่านอดัแท่งตน้แบบท่ีใชใ้นการทดสอบมีส่วนประกอบไดแ้ก่ถงัผสม เกลียวล าเลียงถงัป้อน ชุดเกลียวอดัชุด
ส่งก าลงัและโครงหลกั ไดด้  าเนินการศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและทางความร้อนของถ่านและปัจจยัท่ีมี
ผลต่อสมรรถนะการท างานของเคร่ืองซ่ึงไดแ้ก่ชนิดผงถ่าน ไดค้วามสามารถในการท างานของเคร่ืองเฉล่ีย 
131.5 กิโลกรัมต่อชัว่โมง พลงังานท่ีใช ้2107-2147 วตัต์พลงังานจ าเพาะท่ีใชเ้ฉล่ีย 16.16 วตัต์ต่อกิโลกรัม . 
ถ่านอดัแท่ง มีคุณสมบติัทางกายและทางความร้อนท่ีเหมาะสม 
 Hairong YUANa, et al. (2010)ไดศึ้กษาการท าเช้ือเพลิงอดัแท่งจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
เช่น ล  าตน้ขา้วโพด ฟาง หญา้ ใบไมเ้ป็นตน้ โดยบดเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรให้เป็นช้ินเล็กๆเติมน ้ า
แลว้น ามาอดัเป็นแท่งโดยแท่งเช้ือเพลิงจะมีลกัษณะคลา้ยกับโดนัทน าไปตากให้แห้งสามารถไปใชแ้ทน
เช้ือเพลิงและถ่านไดโ้ดยใหค้วามร้อนสูงและติดไฟนานนอกจากน้ียงัไดท้ดลองท าเช้ือเพลิงอดัแท่งจากเศษ
ใบไม ้ก่ิงไมแ้ละขยะจากจดหมายเก่าผลการศึกษาพบว่าเช้ือเพลิงอดัแท่งน้ีสามารถจุดติดไฟไดง่้ายใชเ้วลา
เพียง 2 นาทีเท่านั้นและให้อุณหภูมิสูงถึง 816 องศาเซลเซียสในขณะท่ีไมใ้ชเ้วลาในการจุดติดไฟนานกว่า
และใหอุ้ณภูมิสูงสุดเพียง 733 องศาเซลเซียส 
 
3.วธิีด าเนินการวจิยั 
 1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัประกอบดว้ย....4...ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.1 จดัการประชุม/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก เพื่อถ่ายทอดและเก็บ

ขอ้มลูดา้นปัญหาและสาเหตุกบักลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน โดยใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วม 

  1.2 ลงพิกดัพ้ืนท่ีปลกูขา้วโพดและส ารวจพ้ืนท่ี 
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 1.3 พฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใชซ้อฟตแ์วร์ Quantum GIS โดยการจดัเก็บพิกดั 

ขนาดพ้ืนท่ี ขอ้มลูเกษตรกร ทดลองใชร้ะบบสารสนเทศภมิูศาสตร์พ้ืนท่ีปลกูขา้วโพด 

  1.4 เผยแพร่ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  1.5 สร้างเตาผลิตถ่านอดัแท่ง ทดลองใชเ้ตาผลิตถ่านอดัแท่งจากของเหลือใชจ้ากขา้วโพด 
 2. ขั้นตอนการเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงาน 
       2.1 ท าการเก็บรวบรวมซงัขา้วโพด เตรียมตวัประสานทั้ง 3 ชนิดมาทดสอบค่าความหนืด 
       2.2 เตรียมเตาแบบตั้ง ขนาด 200 ลิตร ส าหรับเผาถ่านซงัขา้วโพด 

3.  ขั้นตอนการผลิตถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพด 
 3.1 ท าการผลิตถ่านจากซงัขา้วโพด โดยใชเ้ตาเผาแบบตั้ง ขนาด 200 ลิตร 
 3.2 ท าการบดถ่านซงัขา้วโพดและ ท าการผสมถ่านกบัตวัประสานในอตัราส่วนท่ีก  าหนด 
 3.3 น าถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพดไปท าการตากแดดเพ่ือลดความช้ืน 
 4.  ขั้นตอนการทดสอบสมบติัทางความร้อนและสมบติัทางกายภาพของถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพด 
4. ผลการวจิยั 

1. ผลการวิจยัดา้นภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พ้ืนท่ีปลกูขา้วโพด ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
พ้ืนท่ีการปลกูขา้วโพดท่ีไดจ้ากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลโดยใช ้GPS ในการส ารวจพิกดัของพ้ืนท่ีแต่

ละจุดจากนั้นน าพิกดัแต่ละจุดการเปรียบเทียบระหว่างแผนท่ีท่ีสร้างข้ึนกบัแผนท่ีจากภาพถ่ายทางอากาศ 
 

               

 

รูปท่ี 3แสดงแผนท่ีทั้งหมดของต าบลนาแก 

จากรูปท่ี 3 เป็นแผนท่ีภาพรวม และ เม่ือไดแ้ผนท่ีแลว้ส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดมี้การพฒันาต่อคือแยกพ้ืนท่ี
ทั้งหมดกบัพ้ืนท่ีปลกูขา้วโพดซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีการวิจยัเม่ือจะไดแ้ผนท่ีดงัภาพ 4.15 
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รูปท่ี 4แสดงเปรียบเทียบพ้ืนท่ีปลกูขา้วโพดกบัแผนท่ีพ้ืนท่ีทั้งหมดและฐานขอ้มลูพ้ืนท่ี 

 

จากรูปท่ี 4 เม่ือการออกแบบแผนท่ีภาพรวมและแผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดเรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยัไดมี้
การออกแบบฐานข้อมูลและท าการเพ่ิมขอ้มูลต าแหน่งพ้ืนท่ี และขอ้มูลประวติัเกษตรกรในพ้ืนท่ีท ากินท่ี
หลกัฐานการครอบครอง ส่วนบางพ้ืนท่ีไม่สามารถลงฐานขอ้มลูเกษตรกรไดเ้น่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีบุกรุก  

หลงัจากท่ีมีการวาดแผนท่ีเรียบร้อยแลว้จากนั้นก็จะท าการบนัทึกขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัพ้ืนท่ีไม่ว่า
จะเป็นท่ีตั้ง การใชป้ระโยชน์ ฯลฯ ลงในฐานขอ้มลู 

 

           

 

รูปท่ี 5 แสดงแผนท่ีพ้ืนท่ีการเกษตรเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีทั้งหมด 
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รูปท่ี 6แสดงรายการขอ้มลูเมื่อเลือกต าแหน่งแต่ละแผนท่ี 

จากภาพเม่ือมีการเลือกดูแผนท่ีแต่ละจุดจะปรากฏรายละเอียดของพ้ืนท่ี และเม่ือสรุปขอ้มลูท่ีส ารวจ
ทั้งหมดพบว่าสารสนเทศพ้ืนท่ีเพาะปลกูขอ้มลูรายได ้ขอ้มลูสภาพดิน และ ขอ้มลูเกษตรกร ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพพ้ืนท่ี 

 
 

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพพ้ืนท่ี จากการวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีความลาดชนั พบว่าจากพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด
ทั้งหมด 3,578 ไร่ มีพ้ืนท่ีความเหมาะสมในการปลกูมากจ านวน 602 ไร่ หรือ ร้อยละ 16.83 ของพ้ืนท่ี พ้ืนท่ี
ท่ีมีความเหมาะสมปานกลางมีพ้ืนท่ี 1477 ไร่ หรือ ร้อยละ41.28 ของพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีทีมีความเหมาะสมน้อยมี
พ้ืนท่ี 307ไร่ หรือ ร้อยละ8.58ของพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีค่อนขา้งไม่เหมาะสมมีพ้ืนท่ี 335 ไร่ หรือ ร้อยละ9.36 ของ
พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีทีไม่เหมาะสมมีพ้ืนท่ี 857 ไร่ หรือ ร้อยละ23.95ของพ้ืนท่ี  
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2. ผลการวิจยัดา้นการด าเนินงานน าผลเหลือท้ิงจากขา้วโพดไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

ตารางท่ี 2ผลการวิเคราะห์ค่าความหนืดของตวัประสาน 

ชนิดตวัประสาน 
(ความเขม้ขน้ร้อยละ 20) 

Point 
 

ความหนืด 
(ร้อยละ) 

RPM 
(รอบต่อวินาที) 

ราคา* 
(บาทต่อกิโลกรัม) 

แป้งมนัส าปะหลงั 0.1 1.2 100 15 
ปูนขาว  0.1 1.5 100 16 
โมลาส 0.1 1.2 100 14 

*ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2557 

 จากตารางท่ี 2จะพบว่าค่าความหนืดของตวัประสานทั้ง 3 ชนิด คือ แป้งมนัส าปะหลงั ปูนขาว และ

โมลาส ค่าความหนืดท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 20 เท่ากบัร้อยละ 1.2 ร้อยละ1.5 และร้อยละ 1.2 ตามล าดบั มีค่า

ความหนืดท่ีใกลเ้คียงกนัซ่ึงเหมาะส าหรับน ามาใชเ้ป็นตวัประสาน แต่เมื่อพิจารณาดา้นความเหมาะสมดา้น

ตน้ทุนและความสะดวกในการจดัหาส าหรับใชง้านแลว้พบว่าแป้งมนัส าปะหลงัมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด

ส าหรับน ามาใชเ้ป็นตวัประสานส าหรับผลิตถ่านอดัแท่ง ดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงเลือกแป้งมนัส าปะหลงัเป็นตวั

ประสานส าหรับผลิตถ่านอดัแท่งส าหรับงานวิจยัน้ี 

การวเิคราะห์สมบัตทิางกายภาพของอตัราส่วนถ่านอดัแท่งจากซังข้าวโพด 

 งานวิจยัส่วนน้ีท าการผสมผงถ่านซงัขา้วโพดร่วมกบัแป้งมนัส าปะหลงัก  าหนดอตัราส่วนผสมร้อย

ละโดยน ้ าหนกัดงัน้ี 80:20, 75:25, 70:30, 65:35 และ60:40 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                   

รูปท่ี 7 ผงถ่านผสมแป้งมนัอตัราส่วนท่ี 80:20                รูปท่ี 8 ผงถ่านกะลามะพร้าวผสมแป้งมนัอตัราส่วน

ท่ี 75:25 

                                                          

รูปท่ี 9  ผงถ่านผสมแป้งมนัอตัราส่วนท่ี70:30                   รูปท่ี 10ผงถ่านผสมแป้งมนัอตัราส่วนท่ี65:35 
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 เมื่อพิจารณาท่ีส่วนผสมผงถ่านซงัขา้วโพดต่อแป้งมนัส าปะหลงั ในอตัราส่วน 75:25 พบว่าสีของ

เช้ือเพลิงท่ีผา่นการผสมตามอตัราส่วนท่ีตอ้งการจางลง การเกาะตวักนัเพ่ิมข้ึนตามอตัราส่วนของปริมาณแป้ง

มนัส าปะหลงัท่ีเพ่ิมข้ึนอัตราส่วน 70:30 และเช้ือเพลิงเร่ิมจับตัวกันเป็นก้อน ไม่ค่อยมีความร่วน และ

ส่วนผสมเช้ือเพลิงเกาะติดผนงัภาชนะเลก็นอ้ยอตัราส่วน 65:35 โดยน ้ าหนักพบว่าสีของเช้ือเพลิงนั้นจางลง

เม่ือเปรียบเทียบกบัเช้ือเพลิงแต่มีร่วน และอตัราส่วน 80:20 มีการเกาะตวัดี ไม่ร่วน สีไม่จาง  

การประเมนิผลการผลติถ่านอดัแท่งจากซังข้าวโพด 

 การประเมินความสามารถในการอดัแท่งข้ึนรูปของถ่านอดัแท่งท่ีมีส่วนผสมระหว่างผงถ่านจากซงั

ขา้วโพดกบัแป้งมนัส าปะหลงัหลงัจากท าการอดัแท่งเช้ือเพลิงดว้ยเคร่ืองอดัแท่งน าผลการข้ึนรูปของถ่านอดั

แท่งแต่ละอตัราส่วนท่ีไดก้  าหนดไวม้าเปรียบเทียบลกัษณะทางกายภาพดงัน้ี 

 

                   
 

              รูปท่ี 12  ถ่านอดัแท่งอตัราส่วนท่ี 80:20                     รูปท่ี 13 ถ่านอดัแท่งอตัราส่วนท่ี 75:25 

 

                  

 

             รูปท่ี 14   ถ่านอดัแท่งอตัราส่วนท่ี 70:30           รูปท่ี 15 ถ่านอดัแท่งอตัราส่วนท่ี 65:35 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณของแป้งมนัส าปะหลงัซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นตวัประสาน พบว่า ถ่านอดั

แท่งท่ีมีส่วนประกอบของผงถ่านจากซงัขา้วโพดร่วมกบัแป้งมนัส าปะหลงัสามารถน ามาผลิตเป็นถ่านอดั

แท่งได ้4 อตัราส่วน คือ อตัราส่วน 80:2075:25 70:30 และ 65:35 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนท่ีสามารถผลิต

เป็นถ่านอดัแท่งได้เป็นเน้ือเดียวกนั และคงรูปอยู่ไดเ้ม่ือน าออกมาจากบล็อก (มีการจบัตัวของส่วนผสม

มากกว่าร้อยละ 50) แต่ในอตัราส่วนท่ี60:40ร้อยละโดยน ้ าหนักพบว่า ถ่านอดัแท่งท่ีผลิตออกมาเกาะตวักนั

เป็นเน้ือเดียวกนั แต่มีรอยแตกร้าวของถ่านอดัแท่งเน่ืองจากปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแป้งมนัส าปะหลงัท่ีใช้

เป็นตวัประสานมากเกินไป และไม่สามารถคงรูปตามขนาดมาตรฐานการผลิตถ่านอดัแท่งท่ีตอ้งการไดจึ้งไม่

เหมาะสมต่อการน ามาผลิตเป็นถ่านอดัแท่งได ้  

อภิปรายผลการวจิยั 
  สรุปผลการวิเคราะห์ค่าความหนืดของตวัประสานทั้ง 3 ชนิด คือ แป้งมนัส าปะหลงั ปูนขาว และ
โมลาส ตามล าดบั ค่าความหนืดท่ีความเขม้ขน้ มีค่าความหนืดท่ีใกลเ้คียงกนัซ่ึงเหมาะส าหรับน ามาใชเ้ป็นตวั
ประสานของถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพด แต่เมื่อพิจารณาดา้นความเหมาะสมดา้นตน้ทุนและความสะดวกใน
การจดัหาส าหรับใชง้านแลว้พบว่าแป้งมนัส าปะหลงัมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
 จากผลการวิเคราะห์สมบติัทางดา้นเทคนิคอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของผงถ่านซงัขา้วโพดผสมแป้งมนั
ส าปะหลังท่ีจะน ามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งมากท่ีสุดคือ  อัตราส่วนท่ี 80:20ความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ของถ่านอดัแท่งไดร้ะยะเวลาคืนทุนมลูปัจจุบนัของถ่านอดัแท่งเท่ากบั 1.78ปีหรือ 1ปี 9 เดือน 
14วนั 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินศกัยภาพของท่ีดินดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า สภาพพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา

มีขอ้จ  ากดัในคุณภาพของทรัพยากรดินและน ้ าจึงมีความส าคญัมากต่อการท าเกษตร ควรปรับปรุงคุณภาพดิน

และระบบชลประทานเพ่ือให้เหมาะสมกบัพืชชนิดนั้น ๆ ในพ้ืนท่ีมีท่ีขนาดใหญ่คงไม่สามารถจะแกไ้ขได้

ดว้ยเกษตรกรเองทั้งหมด จ  าเป็นตอ้งอาศยัหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งให้การ

ส่งเสริมและสนบัสนุนแนะน าวิธีการท่ีเหมาะสม  
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บทคดัย่อ 
การพฒันา คู่มือระบบภาวะโภชนาการดา้นร่างกาย และชุดเฝ้าระวงัส่งเสริมพฒันาการเด็ก

ปฐมวยั ของเครือข่าย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล  าปาง มีเป้าหมายเพื่อสร้างเคร่ืองมือ
อ  านวยความสะดวกใหก้บัครูผูดู้แลเด็ก ให้ลดภาระในการท างานดา้นการบนัทึกขอ้มูลพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย (น ้ าหนกัและส่วนสูง) และขอ้มลูดา้นส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั  ในศนูยพ์ฒันา
เด็กเลก็ จงัหวดัล  าปาง  ประชากรคือ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในจงัหวดัล  าปาง เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 
คือ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ท่ีพฒันาบนหลกัการของ Web-based Application  ผลของงานวิจัย 
พบว่า 1) การสร้างคู่มือระบบภาวะโภชนาการ ดา้นร่างกาย น ้ าหนักและส่วนสูง ของเด็กอายุ 0 – 7 
ปี ในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัล  าปาง มีศนูยพ์ฒันาการเด็กเลก็เขา้ร่วมเครือข่าย จ  านวน 150 ศูนยฯ์ 
มีการบนัทึกขอ้มูลของเด็ก ในศูนยฯ์ รวม 3,888 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,008 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.65 เพศหญิง 1,880 คน คิดเป็นร้อยละ 48.35  2) การสร้างชุดเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั ตามช่วงอายุของเด็ก 0 – 5 ปี  ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จงัหวดัล  าปาง มีการบนัทึกขอ้มูล
พฒันาการของเด็ก ในศนูยฯ์ รวม 2,350 คน แบ่งเป็นเพศชาย 1,244 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94  เพศ
หญิง 1,106 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06  เป็นพฒันาการรวม 18,734 ขอ้ เป็นพฒันาการท่ีผ่าน จ  านวน 
12,584 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 67.17  เป็นพฒันาการท่ีไม่ผ่าน จ  านวน 6,150 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 32.83  
ในพฒันาการท่ีไมผ่า่นเกณฑ ์ แบ่งเป็นของเพศชาย 599 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15  เพศหญิง 483 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.67  
 
ค าส าคญั:  การพฒันาเชิงพ้ืนท่ี,  การส่งต่อขอ้มลู, การเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
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Abstract:  
This research and development study aims at 1) Study the context of physical 

development in relation to weight and height in children age 0 – 7 years in the Early Childhood 
Development Centre in Lampang Province 2) Develop manuals for Physical Nutrition of children 
age 0 – 7 years in the Early Childhood Development Centre in Lampang Province and 3) Set up a 
safe-guard and child improvement and development team in the Early Childhood Development 
Centre in Lampang Province (for child age 0 – 5 years).  Population includes all network centres 
of early childhood development in Lampang.  Samples were the 150 centres that were specifically 
chosen in 13 districts in Lampang province that were ready to participate in the network.  The 
tools used to collect data were those computer networks that were Web based Application. 
 
Keywords: area based approach, forwarding information, DSPM 
 
1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
จากการศึกษางานวิจยัของเครือข่ายและกลไกศึกษาสภาวการณ์และขบัเคล่ือนการ

พฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดบัภาคเหนือ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายเป็น เด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 0 – 18 
ปี ท่ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น เด็กก่อนวยัเรียน (บา้น ศนูยรั์บเล้ียงเด็ก และศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก) และเด็กท่ี
อยูใ่นวยัเรียน (โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) จะ
เห็นไดว้่า หน่วยงานท่ีดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงระดับอุดมศึกษา ท่ีจะจบการศึกษา ออกไป
ท างานนั้น  มีความแตกต่างกนั  ทั้งรายละเอียดท่ีตอ้งการจดัเก็บ สงักดัของหน่วยงาน ฯลฯ  ปัญหาท่ี
พบเจอบ่อย ๆ ก็คือ เม่ือเด็ก มีการเปล่ียนระดับ หรือยา้ยโรงเรียน ส่ิงท่ีจะต้องพบเจอก็คือ การ
สอบถามขอ้มลูเบ้ืองตน้ (ช่ือ-นามสกุล บิดา มารดา ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท)์ กนัใหม่เสมอ ท าไมถึงไม่มี
การส่งต่อขอ้มลูท่ีจดัเก็บ ใหก้บัหน่วยงานท่ีตอ้งการใชง้าน ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ เป็นสถานท่ีดูแลเด็กปฐมวยัหรือเด็กวยัตั้งแต่แรกเกิดถึงอาย ุ5 ปี  ถา้
เด็กไดรั้บการเล้ียงดูท่ีดีและถูกตอ้ง เด็กก็จะสามารถพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  ช่วงเวลาท่ีส าคญั
และจ าเป็นท่ีสุดในการพฒันาสมองคือในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต หากพน้วยัน้ีแลว้  โอกาสท่ีจะพฒันา
ใหเ้ด็กมีความพร้อม ก็จะเป็นเร่ืองยาก ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู ผูเ้ล้ียงเด็กตอ้งมี ความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาเด็กในช่วงวยั 0-5 ปี ต้องสามารถเล้ียงดู จัด
ประสบการณ์พฒันาเด็กใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  โดยศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ท า
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หนา้ท่ีดูแลเด็กท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และมีขอ้มลูของเด็กเป็นขอ้มลูท่ีใชด้  าเนินการเป็นหลกั จนกระทัง่
ถึงวยัท่ีจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล ปัญหาท่ีพบคือ การส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ ยงัไม่มี/ไม่
สมบูรณ์  งานวิจยัน้ีจะท าการพฒันาเคร่ืองมือ ในการเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
ของเครือข่าย ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล  าปาง ภายใตเ้ง่ือนไขความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพื่อส่งต่อ
ขอ้มลูไปยงัโรงเรียนอนุบาล 

1.2 วตัถุประสงค ์
ท าการศึกษาบริบทพฒันาการ ดา้นร่างกาย น ้ าหนักและส่วนสูง ของเด็กอายุ 0 – 7 ปี 
ในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัล  าปาง และ  
1) สร้างคู่มือระบบภาวะโภชนาการ ดา้นร่างกาย น ้ าหนักและส่วนสูง ของเด็กอาย ุ     

0 – 7 ปี ในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัล  าปาง 
2) สร้างชุดเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ตามช่วงอายุของเด็ก 0 – 5 ปี  

ในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัล  าปาง 

1.3 ขอบเขต  
 ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ท่ีอยูใ่นการดูแลของ องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดั

ล  าปาง 

1.4 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
1) มีระบบสารสนเทศ ท่ีใชง้านในโรงพยาบาลสุขภาพต าบล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/เด็ก

ปฐมวยั และโรงเรียนอนุบาล ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล  าปาง 
2) มีระบบการส่งต่อขอ้มลูท่ีรองรับความตอ้งการ ระหว่างโรงพยาบาลสุขภาพต าบล 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็/เด็กปฐมวยั และโรงเรียนอนุบาล 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
มนุษยถื์อเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุด ในการพฒันาประเทศ เพราะฉะนั้นการพฒันา

มนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นทุกขั้นตอน  เร่ิมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ช่วงปฐมวยัและ
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  ปัจจัยแวดลอ้มและการเล้ียงดูท่ีเหมาะสม สามารถเปล่ียนโครงสร้างและ
ประสิทธิภาพการท างานของสมองมนุษยไ์ด้ โดยเวลาท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีสุดในการพฒันาสมอง
คือในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต แนวคิดในการพฒันาเด็กเพื่อให้มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดุล
นับตั้งแต่ปฏิสนธิ จวบจนเจริญวยัจ  าเป็นตอ้งมีการต่ืนตวัและผนึกก าลงักนัทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน ร่วมกนัส่งเสริมครอบครัวใหพ้่อแม่ มีความรักและความรู้ สามารถเล้ียงดูบุตรหลานไดถ้กูวิธี  
(องคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, 2556) 
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เด็กปฐมวยัหรือเด็กวยัตั้งแต่แรกเกิดถึงอาย ุ5 ปี เป็นช่วงอายท่ีุมีอตัราของการพฒันาการสูง 
ถา้เด็กไดรั้บการเล้ียงดูท่ีดีและถูกตอ้ง เด็กก็จะสามารถพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  มีงานวิจยัและ
ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเด็กปฐมวยั ไดร้ะบุว่าช่วงเวลาท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีสุดในการพฒันาสมองคือ
ในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู ผูเ้ล้ียงดูเด็กตอ้งมี ความรู้ความเขา้ใจ 
ตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาเด็กในช่วงวยั 0-5 ปี ตอ้งสามารถเล้ียงดู จดัประสบการณ์
พฒันาเด็กใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  (อรพินท์  เลิศอวสัดาตระกูล, จีรนันท ์ 
ข  านอง และมีนา  โรจน์ไพรินทร์, 2549). 

โรงเรียนอนุบาล เป็นสถานท่ี ท่ีเด็กจะได้เตรียมความพร้อม ให้เด็กไดพ้ฒันาทางด้าน
อารมณ์และจิตใจซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการพฒันาดา้นต่างๆ การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกถือเป็น
ส่ิงส าคญัมาก เพื่อให้ลูกไดส้นุกกบัการเรียนและมีพฒันาการตามช่วงวยั  ตอ้งเลือกอย่างสมบูรณ์
แบบท่ีสุด โรงเรียนควรอยูใ่กลบ้า้น สถานท่ีควรจะกวา้งพอท่ีจะท ากิจกรรมได้ และครูจะตอ้งดูแล
เด็กได้อย่างทั่วถึง ครูต้องสังเกตว่า จะเสริมอะไรให้เด็กเรียนรู้ได้มากข้ึน และท่ีส าคัญพ่อแม่ 
ผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการเรียนการสอนของลกูดว้ย 

งานวิจัยน้ี เน้นการด าเนินงานในเชิงพ้ืนท่ี โดยคณะวิจัยท าการสร้างเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงานใหก้บัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ และสร้างรายงานใหต้ามความตอ้งการ ท าให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่าง ครูผูดู้แลเด็ก และนักวิชาการ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง เพื่อสร้างระบบฐานขอ้มูล 
เพื่อการส่งต่อขอ้มลู ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ และโรงเรียนอนุบาลในจงัหวดัล  าปาง 

3. การด าเนินการวจิยั 
งานวิจยัน้ีบูรณาการ การวจิยัภาคสนาม (action research) เขา้กบักระบวนการพฒันาระบบ

สารสนเทศแบบตน้แบบ (prototyping)  โดยมรีะยะเวลาในการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 
ถึงเดือนสิงหาคม 2558  และมลี  าดบัการท างานดงัน้ี 

1) ศึกษาความเป็นไปได/้ความพร้อมของ โรงพยาบาลสุขภาพต าบล ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็/
เด็กปฐมวยั และโรงเรียนอนุบาล ในดา้น hardware, software, process, peopleware 
และ telecommunication จากระบบงานเดิมท่ีด าเนินการอยู ่

2) ศึกษาขอ้มลูทุติยภูมิภูมิ จากพ้ืนท่ีเป้าหมาย ท่ีเป็นพ้ืนท่ีน าร่อง 
3) ตรวจสอบความถกูตอ้ง ของระบบงานเดิมท่ีด าเนินการอยู ่ ท าการปรับระบบงานให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
4) พฒันาระบบสารสนเทศ ตามแนวคิดระบบตน้แบบ (prototyping)  โดยไดฐ้านขอ้มลู

ประกอบไปดว้ยตารางทั้งส้ิน  18   ตาราง  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ล าดบั ตาราง ความหมาย 

1 age_height    เปรียบเทียบระหว่างอาย ุ– ความสูง 

2 age_weight    เปรียบเทียบระหว่างอาย ุ– น ้ าหนกั 

3 blood_group    กรุ๊ปเลือด 

4 children    เด็ก 

5 child_development    พฒันาการของเด็ก DSPM 

6 child_dev_center    ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

7 child_grown    พฒันาของเดก็ดา้นร่างกาย 

8 district    อ าเภอ 

9 dspm    แบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัตามช่วงอายุ 

10 ed_level    ระดบัการศึกษา 

11 height_weight    เกณฑค์วามสูง เปรียบเทียบกบัน ้ าหนกั 

12 marry_status    สถานภาพสมรส 

13 nation    สญัชาติ 

14 occupation    อาชีพ 

15 province    จงัหวดั 

16 relationship    ความสมัพนัธ ์

17 religion    ศาสนา 

18 subdistrict    ต าบล 

 
5) ทดสอบระบบ พร้อมปรับปรุงขอ้ผดิพลาด 
6) น าระบบไปใชใ้นพ้ืนท่ีเป้าหมาย พร้อมทั้งฝึกอบรมใหก้บับุคลากรในพ้ืนท่ี  
7) ประเมินและติดตามผลการใชง้าน 
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แสดงแผนภาพความสมัพนัธด์งัน้ี 

 
รูปที่ 1  แผนภาพความสมัพนัธ ์ของตารางขอ้มลูในฐานขอ้มลูทั้งหมด 

4. ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาของงานวิจยัน้ี แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ 1) การสร้างคู่มือระบบภาวะโภชนาการ 

ดา้นร่างกาย น ้ าหนกัและส่วนสูง ของเดก็อาย ุ0 – 7 ปี มีศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เขา้ร่วมเครือข่าย จ  านวน 
150 ศนูยฯ์  และมีการบนัทึกขอ้มลูของเด็ก ดงัน้ี 

ตารางที่ 1 การบนัทึกขอ้มลูของเด็ก ในศนูยพ์ฒันาการเด็กเลก็ท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย  
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 2,008 51.65 
หญิง 1,880 48.35 
รวม 3,888 

 
100.00 

คู่มือภาวะโภชนาการเดก็ฯ เป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกใหก้บัครู โดยการชัง่น ้ าหนกั 
และวดัส่วนสูงของเดก็  จากนั้นน าขอ้มลูมากรอกลงในคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกวนัท่ีท าการชัง่
น ้ าหนกัและวดัส่วนสูง มีจอภาพดงัน้ี 
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รูปที่ 2  การกรอกขอ้มลูพฒันาการดา้นร่างกาย (น ้ าหนกั ส่วนสูง) 

เมื่อท าการกรอกขอ้มลูแลว้ ระบบฯ จะท าการค านวณหาอายขุองเด็กแต่ละคน จากนั้น
น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน และแปลผลตามเกณฑ ์ออกมา ดงัน้ี 

 

รูปที่ 3  รายงานสรุปผลการชัง่น ้ าหนกัและวดัส่วนสูง 

 ขอ้มลูของเด็กท่ีมีการชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง และน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน เพ่ือ
ตรวจพฒันาการดา้นร่างกาย แสดงรายงานสรุปผลฯ จ  าแนกตามศนูยฯ์ ดงัน้ี 
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รูปที่ 4 รายงานสรุปผลเปรียบเทียบเด็กตามอายแุละส่วนสูง 

2) การสร้างชุดเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ตามช่วงอายขุองเดก็ 0 – 5 ปี  ใน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ จงัหวดัล  าปาง มีการบนัทึกขอ้มลูพฒันาการของเดก็ ในศนูยฯ์ รวม 2,350 คน มี
รายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที่ 2 การบนัทึกขอ้มลูพฒันาการของเด็ก ในศนูยพ์ฒันาการเด็กเลก็ท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย  

พฒันาการ  จ านวน ร้อยละ เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ 

ผา่น       12,584       67.17  645   51.85  623  56.33  

ไม่ผา่น       6,150      32.83  599   48.15  483  43.67  

รวม        8,734     100.00     1,244   100.00     1,106   100.00  

  

ชุดเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการฯ เป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกใหก้บัครู ในการ
ตรวจพฒันาการ ตามเกณฑม์าตรฐาน DSPM โดยการเลือกวนัท่ี ตอ้งการตรวจพฒันาการ จากนั้น 
ระบบจะท าการค านวณอายขุองเด็กท่ีอยูใ่นศนูย ์ และไปน าพฒันาการตามช่วงอายุของเด็ก  มาให้
แสดงจอภาพดงัน้ี 
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รูปที่ 5  พฒันาการของเดก็ ตามช่วงอาย ุ 19 – 24  เดือน  

ซ่ึงครูก็สามารถทดสอบพฒันาการนั้น ๆ ได ้ และน าขอ้มลูท่ีไดม้าบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์  
ซ่ึงขอ้มลูของเด็กท่ีมีการตรวจพฒันาการ ตามเกณฑม์าตรฐาน DSPM  ซ่ึงผลท่ีไดก้็มี ผา่น – ไม่ผา่น 
ดงัน้ี 

 

 

รูปที่ 5  พฒันาการของเดก็ ตามช่วงอาย ุ 19 – 24  เดือน  
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โดยขอน าเสนอรายงาน จ านวนพฒันาการ ท่ีไม่ผา่น จ  าแนกตามศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดงัน้ี 

 
 

รูปที่ 6  รายงานจ านวนเด็กท่ีไม่ผา่นพฒันาการ จ  าแนกตามศนูยฯ์  
หมายเหตุ   ไดท้  าการปิดช่ือของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ไว ้

 
5. อภิปรายผล 

งานวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงพ้ืนท่ีในจงัหวดัล  าปาง เพ่ือสร้างเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก 
โดยคณะผูว้ิจยัท าการพฒันาเคร่ืองมือ (ระบบงาน) บนเว็บไซต์  ให้ผูดู้แลเด็กเล็กของศูนยฯ์ มีส่วน
ร่วม โดยรับหนา้ท่ีท าการกรอกขอ้มูลพ้ืนฐาน ขอ้มูลพฒันาการดา้นร่างกาย และขอ้มูลพฒันาการ
ดา้นอารมณ์ สติปัญญา จากนั้น คณะผูว้ิจยัท าการสร้างรายงาน ในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ 
เพราะฉะนั้นการอภิปรายผลงานวิจยั จะน าเสนอใน 3 ดา้นดว้ยกนั 

5.1 ในด้านการมส่ีวนร่วม 

การมีส่วนร่วมในงานวิจยัน้ี  จะท าใหง้านวิจยั ท่ีพฒันาระบบงานข้ึนมา ไม่สูญเปล่า มีการ
ใชง้านต่อไป ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือใหส่้งผลถึงการพฒันาเด็กเลก็ในศูนยฯ์   
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลวรรณ กล่ินถาวร. (2556). ท่ีมีผลการวิจยักล่าวถึงการมีส่วนร่วมดงัน้ี  
“การจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนับนฐานขอ้มูลสารสนเทศและความรู้ของหน่วยงาน   องค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการน าความรู้ น าไปสู่การปฏิบติั  ในการพฒันากระบวนการเรียนเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเช่ือมโยงไปสู่การแก้ปัญหาให้การ
ด าเนินงานพฒันาเด็กปฐมวยัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งย ัง่ยนื”  นอกจากน้ีแลว้ ยงัสอดคลอ้งกบัการ
ก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากชุมชน  ในด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน  เพื่อให้การ
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ด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ สามารถด าเนินงานพฒันาเด็กไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเหมาะสม ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัตามความพร้อมของทอ้งถ่ิน (ท่ีมีความพร้อม
มาก, มีความพร้อมระดบัปานกลาง และมีความพร้อมนอ้ย) ต่อไป (ศิรินนภา  นามมณี. 2553). และ
ยงัสอดคล้องกับมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กแห่งชาติ  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พฒันาการเด็ก  ในหวัขอ้ท่ี 2.1 การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อการพฒันาเด็กปฐมวยั ท่ีก  าหนดให ้ครู
ผูดู้แลเด็ก/ครูพ่ีเล้ียงมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการจดักระบวนการเรียนรู้และด าเนินการตามแผน 
ฯ เพื่อพฒันาความ สามารถตามวยัของเด็กปฐมวยั 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญา โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถสงัเกตพฤติกรรมของเด็กและประเมิน
พฒันาการเบ้ืองต้นอย่างต่อเน่ือง สามารถให้การช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหา และ/หรือส่งต่อไปยงั
ผูเ้ช่ียวชาญ กรณีท่ีมีปัญหา  และจัดท าผลพฒันาการเด็กและข้อมูลส าหรับการส่งต่อในระดับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน (ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชนผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย.ุ 2555). โดย
อาศยัระบบงานท่ีพฒันาข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือช่วย  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑารัตน์ ยะ
ตะนงั และ ดร.อมัเรศ เนตาสิทธ์ิ (2557). ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
เด็กเลก็แห่งชาติฯ ผลการวิจยัพบว่า “แนวทางการแกปั้ญหาการบริหารแบบมีส่วนร่วมไดแ้ก่ การ
ประชุมหารือร่วมกนั ระหว่างผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผน พฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก  เพื่อก  าหนด
กิจกรรมโครงการร่วมกนั” และ “สภาพปัญหาท่ีพบคือ งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจดัการ ขาดแคลนงบประมาณ ในการจดัหาส่ือ วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชเ้สริมพฒันาการเด็ก 
ตลอดจนฐานะทางครอบครัวท่ียากจน และขาดการดูแลเอาใจใส่จากผูป้กครอง” 

 

 5.2 ในด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

 งานวิจยั ของมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง ไดม้ีการก าหนดประเภทของงานวิจยั ไวเ้พื่อ1) 
สร้างองคค์วามรู้  2) น าไปใชป้ระโยชน์  3) พฒันาทอ้งถ่ิน  4) ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ 5) สร้างองค์
ความรู้ และน าไปใชป้ระโยชน์  ท าใหง้านวิจยัน้ี มีเป้าหมายเพ่ือสร้างระบบงาน และให้หน่วยงาน
อ่ืน ภายนอกมหาวิทยาลยั น าไปใชง้านใหเ้กิดประโยชน์ โดยใชง้บประมาณจาก คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง  

การน าไปใชป้ระโยชน์น้ี คณะผูว้ิจยั ไดพิ้จารณาถึงการสร้างเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก
ใหผู้ดู้แลเด็ก ไม่สร้างภาระใหม้ากเกินไปจากงานท่ีท าอยู ่ จากการศึกษาบริบทพฒันาการของเด็กฯ 
ในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัล  าปาง และจากการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัผูดู้แลเด็ก คณะผูว้ิจยั 
ไดค้  าตอบ ในการท าสร้างคู่มือระบบภาวะโภชนาการ ดา้นร่างกาย น ้ าหนกัและส่วนสูง ของเด็กอาย ุ
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0 – 7 ปี  และสร้างชุดเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ตามช่วงอายุของเด็ก 0 – 5 ปี  ใน
ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัล  าปาง  เพราะฉะนั้นการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัน้ี สามารถพิจารณาจาก 
การเขา้ร่วมเครือข่ายของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในจงัหวดัล  าปาง ถึง 150 ศูนยด์ว้ยกนัและมีจ  านวน
ขอ้มลูของเด็กเลก็ถึง  3,888 คน มีขอ้มลูพฒันาการของเด็ก ถึง 18,734  รายการ และยงัสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาจงัหวดัล  าปาง พ.ศ. 2557-25601  ในประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เสริมสร้างและ
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีความเขม้แข็ง มี
ภูมิคุม้กนั สามารถด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.3 ในด้านการส่งต่อข้อมูลให้เครือข่าย 

งานวิจยัน้ี นอกจากจะเป็นการพฒันาระบบงานเพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล  าปางแลว้ ยงัตอ้งการท่ีจะส่งต่อขอ้มูลให้กบั
เครือข่ายอีก  ท าใหเ้กิดการใชข้อ้มลูร่วมกนั โดยท่ีขอ้มูลเหล่านั้น มีการใชง้านจริงมาอย่างต่อเน่ือง  
จึงสอดคลอ้งกบัความต้องการของโรงเรียนอนุบาล ในพ้ืนท่ี หลงัจากท่ีคณะวิจยัมีการลงพ้ืนท่ี
ส ารวจความตอ้งการการใชข้อ้มลูของเด็กปฐมวยั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลวรรณ กล่ิน
ถาวร. (2556). ท่ีกล่าวว่า “จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถวางแนวทางการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยใหท้ าภาคีเครือข่ายในการพฒันาเด็กปฐมวยัใน
ภายภาคหนา้” 

 

6. สรุปผลการวจิยั 
6.1 สรุปผล งานวิจยั  
งานวิจัยคร้ังน้ี ได้ท าการ สร้างเคร่ืองมือข้ึนมา 2 ชนิด ได้ผลคือ (1) คู่มือระบบภาวะ

โภชนาการ ดา้นร่างกาย น ้ าหนักและส่วนสูง ของเด็กอายุ 0 – 7 ปี ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จงัหวดั
ล  าปาง มีศนูยฯ์ เขา้ร่วมเครือข่าย มีศนูยพ์ฒันาการเด็กเลก็เขา้ร่วมเครือข่าย จ  านวน 150 ศนูยฯ์ มีการ
บนัทึกขอ้มลูของเด็ก ในศนูยฯ์ รวม 3,888 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,008 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65 เพศ
หญิง 1,880 คน คิดเป็นร้อยละ 48.35 (2) ชุดเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ตามช่วงอายุ
ของเด็ก 0 – 5 ปี  ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จงัหวดัล  าปาง จากจ านวนศูนยพ์ัฒนาการเด็กเล็กเขา้ร่วม
เครือข่าย  30 ศนูยฯ์ มีการบนัทึกขอ้มลูพฒันาการของเด็ก ในศนูยฯ์ รวม 2,350 คน แบ่งเป็นเพศชาย 
1,244 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94  เพศหญิง 1,106 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06  เป็นพฒันาการรวม 
18,734 ขอ้ เป็นพฒันาการท่ีผา่น จ  านวน 12,584 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 67.17  เป็นพฒันาการท่ีไม่ผ่าน 
                                                
1 คณะกรรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดล าปาง แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 4 ปี (2557-2560) หน้า 107-119 
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จ านวน 6,150 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 32.83  ในพฒันาการท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์ แบ่งเป็นของเพศชาย 599 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.15  เพศหญิง 483 คน คิดเป็นร้อยละ 43.67 

6.2 ขอ้เสนอแนะของงานวิจยั  
ในด้านการมส่ีวนร่วม ตอ้งให้ผูดู้แลเด็กเล็กท าหน้าท่ีรับผิดชอบกบัขอ้มูล ผูท่ี้สนใจจะท า

วิจัยต่อ ต้องพฒันาระบบงานให้ครอบคลุมงานด้านอ่ืน ๆ ของศูนยฯ์ เช่นด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ ยงัตอ้งการการมีส่วนร่วมจากชุมชน จากองคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ให้สนับสนุนด้านงบประมาณ ในการฝึกอบรมผูดู้แลเด็กให้สามารถแปรผลของภาวะ
โภชนาการ แปรผลพฒันาการของเด็ก ไดถู้กตอ้งและสามารถซ่อมเสริมพฒันาการให้เด็กทนัที ท่ี
ตอ้งการ  ในด้านการน าไปใช้ประโยชน์  ตอ้งลงพ้ืนท่ีสอบถามความตอ้งการของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือท าระบบงานเพ่ิมเติม จากท่ีมีอยู ่ ใหเ้กิดประโยชน์ จะท าให้ระบบงานท่ีพฒันาไว ้มีการใชง้าน
อยา่งต่อเน่ือง มีการจดัอบรมใหผู้ดู้แลเด็กเลก็ของศนูย ์สามารถแปรผลภาวะโภชนาการ ดา้นร่างกาย 
น ้ าหนกัและส่วนสูง ของเด็กไดถ้กูตอ้งรวดเร็ว ของบประมาณสนบัสนุนจากองค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จดัหาอุปกรณ์ท่ีใชต้รวจสอบพฒันาการของเด็กปฐมวยั ตามช่วงอายุของเด็ก 0 – 5 ปี ให้
เพียงพอ เพื่อให้ขอ้มูลพฒันาการของเด็กมีความถูกตอ้งตามมาตรฐานการวดั  สามารถน าขอ้มูล
เหล่าน้ีไปอา้งอิงได ้ ควรมีคณะท างานฯ พฒันารายงาน ตามความตอ้งการของศนูยฯ์ เพ่ือใหข้อ้มลูท่ี
มีอยู่เกิดประโยชน์มากข้ึน  ในด้านการส่งต่อข้อมูลให้เครือข่าย ระบบงานท่ีพฒันาข้ึน ภายใต้
งานวิจยัน้ี มีการออกแบบตามหลกัการของฐานขอ้มลูท่ีดี ครอบคลุมขอ้มลูของเด็กปฐมวยั ของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล  าปาง  ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล จะเกิดจากการน าขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
บนัทึกลงในฐานข้อมูล  เพราะฉะนั้นการส่งต่อข้อมูลให้เครือข่าย ก็จะเป็นการส่งขอ้มูลท่ีดีให้
เครือข่าย  ไม่ตอ้งไปเร่ิมตน้เก็บขอ้มูลใหม่เช่นทัว่ไป  ควรมีคณะท างานฯ พฒันาขอ้มูลให้ตรงกบั
ความตอ้งการของเครือข่ายฯ 
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7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัย “การพฒันา คู่มือระบบภาวะโภชนาการด้านร่างกาย และชุดเฝ้าระวงัส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั ของเครือข่าย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล  าปาง”  ไดแ้นวคิดจาก
โครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดล  าปาง  ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง ซ่ึงร่วมมือกบัส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)   คณะผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง ผูใ้ห้การสนับสนุนงบประมาณใน
การวิจยั 

 ขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารยจ์  าลอง ค  าบุญชู  ท่ีใหข้อ้แนะน าการด าเนินงาน การติดต่อ
ประสาน งานกบัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ โรงพยาบาลสุขภาพต าบล ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ และส านัก   
งานสาธารณสุขจงัหวดัล  าปาง  ขอขอบพระคุณ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัล  าปาง  ท่ีอนุญาตให้ใช้
ขอ้มลูของ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัล  าปางได ้ ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของ ทม.เขลางค์นคร  
ทต.เกาะคา ทต.นาแกว้  ทต.ปงยางคก  ทต.หลวงใต ้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล  อบต.บา้นค่า  อบต.บา้น
เอ้ือม  อบต.ปงเตา  อบต.หัวเสือ  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วิลาศ พุ่มพิมล ท่ีให้
ค  าแนะน า/ปรับแก ้รายงานวิจยัเล่มน้ีจนเสร็จสมบูรณ์  ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบคุณ ครูผูดู้แลเด็ก ของ
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเป็นเครือข่าย ท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน  ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีของ
โครงการพฒันาเครือข่ายการจดัการเชิงพ้ืนท่ีในการวิเคราะห์สภาวการณ์และขบัเคล่ือนการพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (child watch) ท่ีเป็นผูป้ระสานงานในทุก ๆ ดา้น  จนท าให้งานวิจยัน้ี
ส าเร็จผลตามเป้าหมาย 
  

173



 

 

เอกสารอ้างองิ 
คณะท างานจดัท าเกณฑอ์า้งอิงน ้ าหนกัส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการของประชาชนไทย. 

(2530). มาตรฐานน า้หนกั ส่วนสูง และเคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการของประชาชนไทย
อายุ 1 วนั-19 ปี. กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก. 

จุฑารัตน์ ยะตะนงั. และ อมัเรศ เนตาสิทธ์ิ. (2557). การบริหารแบบมส่ีวนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขต
อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง. วารสารมหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 
ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557.มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง. ล  าปาง. 

วิไลวรรณ กล่ินถาวร . (2556). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พฒันาเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอือ้ม อ.เมือง 
จ.ล าปาง. มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง. ล  าปาง. 

ศิรินนภา  นามมณี. (2553). ศูนย์พฒันาเด็กเลก็. [online]. Available : 

https://www.gotoknow.org/posts/362293. [2557, กนัยายน 16]. 

สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์. (2558). คู่มอืเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
Development Surveillance and Promotion Manual (DSPM). เชียงใหม่. [online]. 
Available : http://thaichilddevelopment.com/index.php. [2558, มิถุนายน 27]. 

ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษเ์ดก็ เยาวชนผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย.ุ (2555). มาตรฐานศูนย์เด็กเลก็
แห่งชาต ิคู่มอืการด าเนนิงานตามมาตรฐาน. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย. 

องคก์ารทุนเพื่อเดก็แห่งสหประชาชาติ. (2556). การพฒันาเด็กปฐมวยั. ยนิูเซฟ ประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ. [online]. Available : http://www.unicef.org/thailand/tha/education 

                   _6555.html. [2556, ตุลาคม 12]. 
อรพินท ์ เลิศอวสัดาตระกลู, จีรนนัท ์ ข  านอง และมีนา  โรจน์ไพรินทร์. (2549). โครงการวจิยัเพือ่

พฒันาคุณภาพศูนย์เดก็ปฐมวยั. มหาวิทยาลยัมหิดล. กรุงเทพฯ. 

174



1 

 

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์หมอเมอืงล้านนาต าบลนาแก้ว: โดยการประยุกต์ใช้  
Google Map API 

Geographic Information Systems (GIS) of Nakaew Flok Medicine Man:  
Applying to the use of Google Map API 
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บทคดัย่อ  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองลา้นนา (ภูมิปัญญาการรักษาแบบชาวบา้น) ของ
ชาวบา้นต าบลนาแกว้  อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล  าปาง  นั้นไดพ้ฒันาข้ึนเพื่อช่วยในการจดัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลหมอเมืองลา้นนาแบบออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ โดยขอ้มูลประกอบไปดว้ย  สอง
ส่วนหลกั  1) ขอ้มูลทัว่ไปของหมอเมืองลา้นนา (ช่ือ นามสกุล) ขอ้มูลรูปถ่ายปัจจุบนัของหมอ
เมือง ขอ้มูลท่ีอยู่ของหมอเมือง  และขอ้มูลแผนท่ีที่อยู่ของหมอเมือง  โดยสามารถดูแผนท่ีใน
รูปแบบปกติ ภาพถ่ายดาวเทียม (satellite view) และสตรีทวิว (Street view) ท่ีสามารถมองได  ้360 

องศา รวมทั้งพิกดัละติจูดและลองจิจูด 2 ) ขอ้มูลรายละเอียดความช านาญในการรักษาโรคของ
หมอเมืองลา้นนา  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองล้านนา เป็นการพัฒนาในรูปแบบ web-base 
application ใชง้านผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอ
เมือง คือภาษา PHP version 5, HTML 5 และฐานขอ้มูลเป็น MySQL Version 5.0.22, Google Maps 
JavaScript API V3 Reference และใช ้Apache V.2.0.55 ท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็ เซิร์ฟเวอร์  

โดยความสามารถของระบบ สามารถเพ่ิม ลบ ขอ้มูลหมอเมืองลา้นนา และสามารถคน้หา
ขอ้มลู จากช่ือ นามสกุล หรือ หมอเมืองลา้นนา, ท่ีอยู่หมอเมืองลา้นนา และ ความช านาญของหมอ
เมืองลา้นนา และระบบยงัสามารถแสดงพิกดัท่ีอยูข่องหมอเมืองลา้นนา, สรุปความช านาญของหมอ
เมืองลา้นนาแยกตามกลุ่ม 
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 เม่ือการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองลา้นนาเสร็จส้ินผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
ความสามารถในการใชง้านไดข้องระบบ โดยน าระบบไปทดสอบกบัเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบขอ้มูล
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแกว้ ผลจากการศึกษาระบบ พบว่าส่ิงท่ีเป็นจุดแข็งของระบบ คือ 
การใชง้านง่าย ความสะดวกในการคน้หาพิกดัท่ีอยู่ของหมอเมืองลา้นนาผ่านกูเก้ิลแมพ (Google 
Map) 

  
ค าส าคญั หมอเมืองลา้นนา, GIS, Google Map API 
 
Abstract : The development of  geographic information systems (GIS) of Nakaew Flok 
Medicine Man: applying to the use of Google Map API is taken for Tumbun Nakaew, Amphur 
Koka, Lampang Province. Data consists of 2 main parts. 1) general data of Nakaew Flok 
Medicine Man such as name, surname, current photo and address and map. Map can be seen on 
satellite view, Street view with 360 degrees and also latitude and longitude. 2) specific data of 
detailed expertises of Nakaew Flok Medicine Man. 
 
 Geographic information systems (GIS) of Nakaew Flok Medicine is web-base 
application. Tools used are PHP version 5, HTML 5 (Geolocation) and the database is MySQL 
Version 5.0.22, Google Maps JavaScript API V3 Reference and and Apache V.2.0.55  
 
 The ability of the application is adding, deleting and searching of Nakaew Flok Medicine 
Man and his expertise. The final version of the application is tested by the officers of Nakaew 
Sub-district Administration Organization.The results of the research is shown that the strengths of 
the application is easy to use and convenience to search of Nakaew Flok Medicine Man’s 
addresses on googlemap. 
 
Keywords : Flok Medicine Man, GIS, Google Map API 
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1.บทน า 
งานนวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดา้นหมอเมืองลา้นนาของต าบล

นาแกว้ อ  าเภอเมือง จงัหวดัล  าปาง โดยเพื่อเก็บขอ้มลูหมอเมืองลา้นนาของต าบลนาแกว้ ตามความ
ช านาญในการรักษาโรคของหมอเมืองลา้นนา โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ ไดร้ะบบ
ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองลา้นนาของต าบลนาแกว้ แบบ Real time เพื่อ
ประโยชน์ต่อการวางแผนการบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับในดา้นการส่งเสริมอาชีพต่อ และ ส่งเสริม
ภูมิปัญญาชาวบา้นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแกว้ อ  าเภอเมือง จงัหวดัล  าปาง 
 
นิยามศพัท ์: หมอเมืองลา้นนา,จีไอเอส,กเูก้ิลแมพ เอพีไอ 

หมอเมืองลา้นนา คือหมอแผนโบราณ ท าการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ ดว้ยวิชาการท่ีสืบทอดมา
จากปู่ ยา่ตายาย เป็นการรักษาแบบตามประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา มีต  ารา “ป๊ับ” ตวัอกัษรพ้ืนเมืองเป็น
ต ารา บอกสูตรยาสมุนไพร เป็นเคร่ืองมือในการศกึษาหาความรู้ โดย หมอเมือง เป็นองคค์วามรู้และ
ภูมิปัญญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภูมิปัญญาลา้นนา ซ่ึงเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาจาก
บรรพบุรุษหลายชัว่อายคุน เรียกว่ามรดกแห่งการรักษา (TRADITIONAL HEALING) ซ่ึงมีระบบ
การรักษาแบบองคร์วม (HOLISTIC) คือค านึงถึงกาย จิต และ วิญญาณ ควบคู่กนั การรักษาแบบ
หมอเมือง ไม่ไดพ้ึ่งแต่สารสงัเคราะห์ ท่ีสมยัใหม่เรียกวา่ “ยา” แมว้่าบางส่วนใชส้ารท่ีไดจ้าก
สมุนไพรในธรรมชาติ แต่หมอเมืองยงัรวมไปถึงความเช่ือ จิตวิญญาณ และพลงัชุมชนดว้ย เรียกได้
ว่า เป็นองคค์วามรู้แบบองคร์วม โดยมีเป้าหมายคือสนัติสุขของบุคคลและชุมชน (สมาพนัธ์
การแพทยแ์ผนไทยลา้นนา, 2559) 
 
2.ทบทวนวรรณกรรม  

Google Maps API เป็นส่วนส าคญัท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อกบั Google เพื่อเรียกอ่านขอ้มลูทาง
ภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นบริการท่ี Google จดัเตรียมไวใ้ห ้ โดยจะอิมพลีเมน็ตด์ว้ยภาษา JavaScript และ
รับส่งขอ้มลู ดว้ยภาษา XML ซ่ึงเป็นภาษามาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดย Google API จะท าการ
เรียกดูแผนท่ีแต่ละคร้ัง จ  าเป็นตอ้งมีการระบุ Google Map API Key ตามท่ีไดล้งทะเบียนไวก้บั 
Google เพื่อแจง้ความตอ้งการขอใช ้Google Maps API เพื่อท าการ ประมวลผลจากนั้น Google ก็จะ
ส่งขอ้มลูแผนท่ีกลบัมาเพื่อแสดงขอ้มลู แผนท่ีใหก้บัผูท่ี้ร้องขอผา่นทางเวบ็เพจ (Google Map, 
Google Map API, 2016) 
 ในงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองล้านนาต าบลนาแกว้ มี
สถาปัตยกรรมการท างานดงัรูปท่ี 1 โดยท างานผา่น web browser โดย Google Map API ช่วยในการ
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เก็บและแสดงค่าต าแหน่งท่ีอยู่ของหมอเมืองลา้นนาทั้ง ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) 
โดย diagram ตามรูปท่ี 1 น้ีประยกุตม์าจากงาน พลูสวสัด,์ วงศพ์ลบั และ วิวปรีชา (2558) 
 

 
รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมการท างานของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์หมอเมืองลา้นนาต าบลนาแกว้ 

 
 ความสามารถของ HTML5  มีแท็กใหม่ดา้นน้ีอีก 2 ตวัคือ <video> และ <audio> หน้าท่ี
การใชง้านคือเล่นไฟลว์ีดีโอ และ เล่น ไฟลเ์สียงตามล าดบั ในกรณี video tag นั้นเราสามารถเขียน 
script เพื่อ ดึง Stream จากกลอ้ง webcam หรือ กลอ้งจาก Smart Phone ข้ึนมาแสดงได ้ตวัอย่าง 
Script ดึง Stream จากกลอ้งมาแสดงบน หนา้เวบ็เพจ โดยใช ้HTML5 โดยในงานวิจยัน้ีได ้script น้ี
เก็บบนัทึกภาพหมอเมืองลา้นนา 

 
 

รูปที่ 2 ตวัอยา่ง script ท่ีใชเ้ปิดกลอ้งใน HTML5 เพื่อท าการเก็บรูปภาพหมอเมืองลา้นนา 
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อีกความสามารถของ HTML5 คือสามารถเก็บ ละติจูด (Latitude) และ ลองจิจูด (Longitude) ดงั
ตวัอยา่งในภาพท่ี 2 โดยงานวจิยัน้ี เก็บขอ้มลูท่ีอยูข่องหมอเมืองลา้นนา  
 

  
 

รูปที่ 3 ตวัอยา่ง script ท่ีใชใ้น HTML5 เพื่อท าการเก็บพิกดัท่ีอยูห่มอเมืองลา้นนา 
 

โดยงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองลา้นนาต าบลนาแกว้ได้
ศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ชุมพลกุล (2552), ฉับพลนั และ เพชรแกว้ (2054) และ พูลสวสัด์, วงศพ์ลบั 
และ วิวปรีชา (2558) เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันา โดยเฉพาะงานวิจยัพูลสวสัด์, วงศพ์ลบั และ 
วิวปรีชา (2558) งานวิจยังานวิจยัการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองลา้นนาต าบลนา
แกว้น้ีไดป้ระยุกต์สถาบตัยกรรมของระบบมาใชง้านโดยเฉพาะส่วนของ Google Map API ช่วย
ในการเก็บและแสดงค่าต าแหน่งท่ีอยู่ของหมอเมืองล้านนาทั้ ง ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด 
(Longitude) 

ชุมพลกุล (2552) ไดพ้ฒันาแผนท่ีฟลูออไรด์ดว้ย Google Map API กลุ่มพฒันาความ
ร่วมมือทันตสาธารณสุข  ระหว่างประเทศไดด้  าเนินการศึกษาวิจยัและพฒันาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ พบว่าบางส่วนมีปัญหาและอุปสรรค ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาดา้นโครงสร้างของระบบ 
ดงันั้นในการศึกษาวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศแผนท่ี
ฟลอูอไรดด์ว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเป็นทางเลือกหน่ึงในการพฒันาระบบสารสนเทศดา้น
ทนัตสาธารณสุข และ น าเสนอแผนท่ีปริมาณฟลูออไรด์ และประเมินการใชง้านเบ้ืองตน้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบแผนท่ี ฟลูออไรด์ในอนาคต ในการศึกษามีขั้นตอน
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ดว้ยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง การพฒันา
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โปรแกรมประยกุต ์ในการสืบคน้และแสดงแหล่งน ้ าบริโภคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ย แผนท่ีกู
เก้ิล ผลการศึกษา พบว่าระบบสามารถสืบคน้ได้ตามเง่ือนไขไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถแสดง
ผลลพัธใ์นแผนท่ีร่วมกบัแผนท่ีกเูก้ิลได ้รวมทั้งสามารถ น าผลลพัธก์ารสืบคน้ไปใชใ้นรูปแบบไฟล์
ต่าง ๆ ได ้

ฉับพลนั และ เพชรแกว้ (2554) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ืองการประยุกต์ใช ้Google Maps API ใน
การเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด เป็นระบบท่ีมีการจดัเก็บขอ้มลูรายละเอียด ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัการ
เฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีต าบล พ้ืนท่ีแหล่งเส่ียง ผูค้า้ ผูเ้สพ สถานท่ีคา้ และจุดตรวจ 
และมีการแสดงผลบน แผนท่ี Google Maps เป็นการแสดงผลท่ีสะท้อนให้เห็นพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุจริง 
ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต  ารวจฝ่ายปราบปรามยาเสพติดสามารถเห็นภาพชดัเจนมาก ข้ึน ช่วยใหก้ารเฝ้าระวงั
ติดตามจบักุมท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 พลูสวสัด,์ วงศพ์ลบั และ วิวปรีชา (2558) ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับ
การท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยน า Google Map API เขา้มาช่วยในการระบุพิกดัและต าแหน่งของ
สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อความสะดวกในการบนัทึกและแสดงผลขอ้มูล ผูใ้ชส้ามารถแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นต่อสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ และมีการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงให้กับ
นกัท่องเท่ียวได ้และไดม้ีการทดลองใชร้ะบบกบันักท่องเท่ียว และนักท่องมีความพอใจต่อระบบ
ระดบัดี 
  
3.การด าเนินการวจิยั 
 งานวิจยัน้ีเร่ิมโดยการศึกษาระบบงานเดิมดา้นฐานขอ้มลูโดยเฉพาะหมอเมืองลา้นนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก้ว และสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานดา้นหมอเมืองลา้นนา 
เพื่อก  าหนดขอบเขตความตอ้งการของการพฒันาระบบ โดยพบว่าระบบงานเก่าเป็นการเก็บเอกสาร
ในรูปแบบกระดาษเป็นหลกั ไมม่ีการเก็บภาพถ่าย และพิกดัท่ีอยู่ ของหมอเมืองลา้นนา และความ
ตอ้งการระบบงานใหม่ของเจ้าหน้าท่ีและผูเ้ก่ียวข้องต้องการให้ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ใหใ้ชง้านง่ายและออนไลน์ สามารถแสดงท่ีอยูข่องหมอเมืองลา้นนาผ่านแผน
ท่ี Google Map 
 งานวิจยัน้ีไดก้  าหนดขอบเขตการเก็บขอ้มลูหมอเมืองลา้นนา โดยใชข้อ้มูลเก่าท่ีเก็บจาก
เทศบาลต าบลนาแกว้ ประกอบกบัการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมจากภาคสนาม ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง
เมษายน พศ. 2556 โดยพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูลมี 8 หมู่บา้น คือ หมู่1 บา้นสองแควเหนือ, หมู่2 บา้น
สองแควใต,้ หมู่3 บา้นสบต ่า, หมู่4 บา้นนาแกว้ตะวนัตก, หมู่5 บา้นจอมปิง, หมู่6 บา้นศรีดอนมูล, 
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หมู่7 บา้นป่าแข, หมู่8 บา้นพระธาตุจอมปิง โดยเจา้หน้าเทศบาลต าบลนาแกว้และนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 
 ส่วนการเก็บขอ้มูลหมอเมืองลา้นนาโดยการสัมภาษณ์หมอเมืองลา้นนาจ านวน 24 คน 
(โดยเป็นเพศชาย 17 คน และเพศหญิง 7 คน โดยค าถามท่ีสัมภาษณ์เป็นค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง 
สอบถามถึงความช านาญ และสมุนไพรท่ีใชรั้กษาโรค และการเก็บขอ้มูลพิกดัท่ีอยู่ของหมอเมือง
ลา้นนาโดยใช ้smartphone 
 การออกแบบระบบ โดยออกแบบตามหลกัการ SDLC (Systems Development Life 
Cycle) รายละเอียดต่างๆ  ดงัน้ี  ออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูล  
DFD (Data Flow Diagram) เพื่อแสดงกิจกรรมท่ีมีในระบบและการไหลของข้อมูล  ออกแบบ
ฐานขอ้มูลโดยใชฐ้านขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ER Model (Entity Relationship) โดยใชม้ายเอสคิวเอล 
MySQL (Open source)  Version 5.0.22 เก็บโครงสร้างของแฟ้มขอ้มูล และออกแบบส่วนท่ีติดต่อ
กับผูใ้ช้การน าเข้าของข้อมูล (Input) และส่วนน าข้อมูลออก (output) เขียนโปรแกรมโดยใช้
โปรแกรมภาษา  พีเอชพี PHP version 5 และกูเก้ิลเอพีไอ Google API (Application Programming 
Interface)  ทดสอบและปรับปรุงแกไ้ข จดัท าคู่มือ  การติดตั้งระบบ  ทดสอบระบบ 

 โดยความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมอเมืองลา้นนาต าบลนาแก้ว
สามารถเพ่ิม ลบ ขอ้มลูหมอเมืองลา้นนา และสามารถคน้หาขอ้มลู จากช่ือ นามสกุล หรือ หมอเมือง
ลา้นนา, ท่ีอยูห่มอเมืองลา้นนา และ ความช านาญของหมอเมืองลา้นนา 

 

 
 

รูปที่ 4 แผนภาพกระแสขอ้มลูระดบัสูง (Context Diagram 0) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมือง
ลา้นนาต าบลนาแกว้ 
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รูปท่ี 5 (แผนภาพกระแสขอ้มลู) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองลา้นนาต าบลนาแกว้ 
 
 

 
 

 
รูปที่ 6 (แผนภาพความสมัพนัธด์า้นขอ้มลู ) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองลา้นนา 

ต าบลนาแกว้ 
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4.ผลการศึกษา 
ในงานวิจยัน้ี จ  านวนหมอเมืองลา้นนามีจ  านวน 24 คน โดยเป็นเพศชาย 17 คน และเพศ

หญิง 7 คน และความความช านาญในการรักษาโรคของหมอเมืองลา้นนาสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
ใหญ่ๆ ได ้แก่หมอท ายาสมุนไพร, หมอเป่า (รักษาโรคงูสวดั แผลอกัเสบ โรคกระดูก มะเฮง), หมอ
ต าแย และหมอนวดแผนโบราณ    โดยกลุ่มหมอเมืองลา้นนาท่ีมีมากท่ีสุดไดแ้ก่หมอเป่า โดยเฉพาะ
รักษาโรคกระดูก และ หมอเมืองลา้นนาท่ีมีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่หมอเมืองต าแย 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองลา้นนา  (ภูมิปัญญาการรักษาแบบชาวบา้น) ของ
ชาวบา้นต าบลนาแกว้  อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล  าปาง  นั้นไดพ้ฒันาขั้นเพื่อช่วยในการจดัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลหมอเมืองลา้นนาแบบออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ ตามความช านาญท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
และระบบสามารถ จดัเก็บบนัทึกขอ้มลูหมอเมืองลา้นนา และสามารถแสดงท่ีอยู่ในรูปแผนท่ีกูเก้ิล
เอิร์ธ (Google Earth), ขอ้มลูท่ีอยูห่มอเมืองลา้นนาในรูปแผนท่ีกเูก้ิลสตรีทวิว (Google Street View) 
และ แสดงขอ้มูลท่ีอยู่หมอเมืองลา้นนาแบบพิกดั  (Marker label) ท่ีอยู่ในรัศมีของต าแหน่งเราบน 
smartphone  
 
 

 
 

รูปที่  7 หนา้แรกของระบบหมอเมืองลา้นนา 
 
 
 

183



10 

 

 
 

รูปที่  8 ขอ้มลูท่ีอยูห่มอเมืองลา้นนาในรูปแผนท่ีกเูก้ิลเอิร์ธ (Google Earth) 
 

 
 

รูปที่  9 ขอ้มลูท่ีอยูห่มอเมืองลา้นนาในรูปแผนท่ีกเูก้ิลสตรีทวิว (Google Street View) 
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รูปที่  10 ขอ้มลูพิกดั Marker label ท่ีอยูห่มอเมืองลา้นนาท่ีอยูใ่นรัศมีของต าแหน่งเรา (รูปธง) 
 
 

 
 

รูปที่  11 หมอเมืองลา้นนาและ ขอ้มูลรายละเอียดความช านาญในการรักษาโรคของหมอ
เมือลา้นนา 
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รูปที่ 12 สรุปจ านวนหมอเมืองลา้นนาจ าแนกประเภทตามกลุ่มความช านาญ 
 
 
5. อภิปรายผล 
   ความแม่นย  าในดา้นพิกดั GPS เน่ืองจากการน าเขา้ขอ้มลูของระบบหมอเมืองลา้น Script 
จะท าการอ่านต าแหน่งพิกดั GPS โดยอตัโนมติั ในกรณีท่ีเปิดระบบการรับค่า GPS ในอุปกรณ์ 
Smart Phone ข้ึนใหม่ มีผลใหค่้าต าแหน่ง GPS ยงัมีความผดิพลาดสูงจึงท าใหค่้าพิกดัท่ีไดไ้ม่ตรงกบั 
ต าแหน่งจริงปัจจุบนั หากระบบมีการตรวจสอบค่าความแม่นย  าของต าแหน่ง GPS ก่อนมีการจดัเก็บ 
ขอ้มลูจะท าใหข้อ้มลูมีความถกูตอ้งและน่าเช่ือถือมากข้ึน 
 
6.สรุปผลการวจิยั 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองลา้นนานาแกว้ได ้พฒันาข้ึนเพ่ือจดัเก็บขอ้มูลหมอ
เมืองลา้นนา ท่ีอยู ่และความช านาญในการรักษาโรค และสมุนไพรท่ีใช ้โดยการประยกุตใ์ช ้Google 
Maps JavaScript API V3 Reference เพื่อคน้หาขอ้มูลเชิงแผนท่ีภูมิศาสตร์ผ่าน Google Map โดย
ระบบสามารถดูแผนท่ีในรูปแบบปกติ  ภาพถ่ายดาวเทียม  (satellite view) และสตรีทวิว(Street 
view) ท่ีสามารถมองได  ้360 องศา รวมทั้งพิกดัละติจูดและลองจิจูด 

ผลการทดลองใชจ้ากเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวน 5 คนขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
แกว้ อ  าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง พบว่ามีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมือง
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ลา้นนานาแกว้ โดยพบว่าง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน สามารถเพ่ิมขอ้มูล หรือ แกไ้ข หมอเมือง
ลา้นนา ระบบสามารถแสดงท่ีอยู่ของหมอเมืองลา้นนาในรูปแบบ Google Map, street view และ 
Maker label ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง อีกทั้งระบบยงัสามารถแสดงสรุปความช านาญของหมอเมืองลา้นนา
โดยแยกตามประเภทความช านาญไดอี้ก 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาระบบโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลนาแกว้ อ  าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลนักเรียน 
ประกอบไปดว้ย ข้อมูลน ้ าหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ ปริมาณสารอาหารท่ีเหมาะสม ครูประจ าชั้น 
ผูป้กครอง และขอ้แนะน าโภชนาการท่ีเหมาะสม การพฒันาระบบมี  5 ขั้นตอน 1) การวิเคราะห์
ปัญหา 2) การออกแบบระบบ 3) การพัฒนาระบบ 4) การทดสอบและการน าไปใช้ 5) การ
ประเมินผลระบบ การพฒันาระบบใชโ้ปรแกรมภาษา PHP และใชโ้ปรแกรม  MySQL ในการ
จดัการฐานขอ้มลู  
 จากการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผูใ้ช้ระบบด้วย
แบบสอบถามในดา้นการออกแบบระบบ มีค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ระดบั ดี และดา้นการออกแบบส่วน
ติดต่อผูใ้ชง้านมีค่าเฉล่ีย 4.40 อยูร่ะดบัดี และค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.28 อยูร่ะดบั ดี 
  
ค าส าคญั:  โภชนาการ, สารสนเทศ, เด็กเลก็ 
 
 
 

189

mailto:preecha@lpru.ac.th
mailto:nukit@hotmail.com
mailto:p_pongporn@yahoo.com
mailto:Preecha@lpru.ac.th
mailto:Preecha@lpru.ac.th


 

 

Abstract: This research aimed  Development of nutrition system for childhood in child 
development center, Na Kaeo municipal, Kokha district, Lampang Province. The data used in this 
study is the student information. Including weight, height, age, gender, the amount of the right 
nutrients, class teachers, parents, and recommendations for proper nutrition. The system was 
developed by a five-step process: 1) problems analysis and requirements 2) system design 3) 
system development 4) system testing and implementation 5) evaluation system. The 
development with PHP and running on Microsoft MySQL database management. 

The satisfaction rating from computer experts and users of the system were designed with 
the average of 4.16 on a good level, and user interface design with an average of 4.40 on a good 
level, and total average of 4.28 on a good level. 
 
Keywords: Nutritional, Information, Children.  
 
1. บทน า 

เทศบาลต าบลนาแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การจัดตั้งกระท าโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะทอ้งถ่ินข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มีนายกเทศมนตรีจากการเลือกตั้ง ท าหนา้ท่ีหวัหนา้ฝ่ายบริหารและมีสภาเทศบาล ท่ีราษฎรใน
เขตเทศบาลเลือกตั้งมาท าหนา้ท่ีฝ่ายนิติบญัญติั มีหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย และความสะอาด 
สร้างและบ ารุงถนนและท่าเรือ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ และรักษาวฒันธรรมอนัดีในทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลนาแกว้ เป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอเกาะ
คา จงัหวดัล  าปาง มีส านกังานต าบลนาแกว้ ตั้งอยู่ท่ี 279 หมู่ 4 ต าบลนาแกว้ อ  าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล  าปาง มีเน้ือท่ีประมาณ 17 ไร่ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเกาะคาประมาณ 13 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
111 ตรารางกิโลเมตร โดยวิสยัทศัน์ของเทศบาลต าบลนาแกว้ คือ “ชุมชนน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล สืบ
สานประเพณี วฒันธรรม นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

จากการบริการวิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศในปี  2556 ในเทศบาลต าบลนา
แกว้ อ  าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาแกว้ มีปัญหาในการจดัเก็บ
ขอ้มลูเก่ียวกบัเด็ก การสืบคน้ขอ้มลู การจดัท ารายงานดา้นโภชนาการและพฒันาการเด็กเพื่อรายงาน
ใหฝ่้ายบริหารและผูป้กครองทราบ จากปัญหาดงักล่าวทีมวิจยัจึงไดเ้ขา้ไปด าเนินการพฒันาระบบ
โภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาแกว้ มี
ระบบสารสนเทศใชใ้นการจดัการกบัขอ้มลูโภชนาการเด็ก 
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1.1 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1) เพื่อศึกษาความตอ้งการระบบโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
2) เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มลูโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
3) ประเมินประสิทธิผลของระบบฐานขอ้มลูโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

1.2 ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือคณะครู เจ้าหน้าท่ี ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาแกว้ จ  านวน 10 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวิจยั ประกอบดว้ย ครูและเจา้หนา้ท่ีท่ีผูรั้บผดิชอบงาน
ดา้นขอ้มลูและสารสนเทศ 
1.3 ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 – มกราคม 2559 ระยะเวลา 1 ปี 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ผูพ้ฒันาระบบโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไดศ้ึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

2.1 โภชนาการของเด็ก 
ส านักโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2558) กล่าวถึงเกณฑ์การ

เจริญเติบโตของเด็กประกอบดว้ย อาย ุน ้ าหนักและส่วนสูงของเด็กอายุ 2-5 ปี เพศชายเพศหญิงดงั
รูปท่ี 1  และ 2 
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รูปที่ 1  กราฟแสดงน ้ าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง เพศชาย 
ที่มา: เวบ็http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=1&id=717 

 

 
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงน ้ าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง เพศหญิง 
ที่มา: เวบ็http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=1&id=717 

2.2 แนวคิดการพฒันาระบบ 
วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle) เป็นวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรม

ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ริเร่ิมจนกระทัง่ส าเร็จ วงจรการพฒันาระบบน้ีจะท าให้เข้าใจถึง
กิจกรรมพ้ืนฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ในการพฒันาระบบ โดยมีอยู่ 7 ขั้นตอน ดว้ยกนั คือ เขา้ใจ
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ปัญหา 2 วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ  พัฒนาระบบ ทดสอบ  ติดตั้ ง และการบ ารุงรักษา 
(Maintenance) (โอภาส เอ่ียมสิริวงค,์ 2545)  

แผนภาพกระแสขอ้มลู (DFD: Data flow diagram) เป็นเคร่ืองมือท่ีนกัวิเคราะห์ระบบใชใ้น
การช่วยให้สามารถเขา้ใจกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน ทราบถึงการรับหรือส่งขอ้มูล 
รวมถึงการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นแบบจ าลองของระบบ
แสดงถึง การไหลของขอ้มลูทั้ง  input และ output ระหว่างระบบกบัแหล่งก าเนิดรวมทั้งปลายทาง
ของการส่งขอ้มลู ซ่ึงอาจเป็นแผนกบุคคลหรือระบบอ่ืน โดยจะข้ึนอยู่กบัระบบงานและการท างาน
ประสานงานกนัภายในระบบนั้น นอกจากน้ียงัช่วยให้รู้ถึงความตอ้งการขอ้มูลและขอ้บกพร่องใน
ระบบงานเดิม  เพื่อใชใ้นการออกแบบการปฏิบัติงานในระบบงานใหม่ (จกัรพงษ์ หอมไกรลาศ, 
2548) 

PHP คือ ภาษาสคริปตแ์บบเซิร์ฟเวอร์ไซด ์(Server-Side Scripting Language) หมายถึง การ
ประมวลผลจะเกิดข้ึนบนเคร่ืองแม่ข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) แลว้จึงสร้างผลลพัธ์เป็นภาษา 
HTML ส่งใหก้บัเคร่ืองลกูข่ายหรือไคลเอน็ต์ (Client) เพื่อแสดงผล  ซ่ึงจะลดภาระการส่งถ่ายขอ้มูล
จ านวนมากเพื่อมาประมวลผลบนเคร่ืองลกูข่าย การเขียนสามารถท าไดโ้ดยเขียนโคด้ PHP แทรกลง
ไปในโคด้ HTML ดว้ยการเปิดแท็ก <?php และปิดดว้ยแท็ก ?> (ในกรณีท่ีไม่มีการใชร่้วมกบัสคริปต ์
XML สามารถเปิดดว้ยแท็ก <? ก็ได)้ หรือเขียนเป็นโคด้ PHP อย่างเดียวก็ไดเ้ช่นกนั และท าการ
บนัทึกเป็นไฟลท่ี์มีนามสกุล .php, .php3 หรือ .phtml  ข้ึนอยู่กบัท่ีไดก้  าหนดไวใ้นการติดตั้งเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ (สมศกัด์ิ โชคชยัชุติกุล 2547) 

2.3. ระบบฐานข้อมูล 
Entity-Relationship Model เป็นแบบจ าลองท่ีคิดคน้ข้ึนโดย Dr. Chen ในปี ค.ศ.1976 

เป็นแบบจ าลองท่ีคลอบคลุมนิยามต่างๆ ท่ีก  าหนดไวใ้น Semantic Model เน่ืองจากมีรูปแบบท่ีใช้
แทนทุกๆ แนวความคิดท่ีก  าหนดไว ้ซ่ึงไดแ้ก่ Entity, Property, Relationship ส าหรับแผนภาพท่ี
สร้างข้ึนโดยใชรู้ปภาพต่างๆ ภายใน E-R Model เพื่อแสดงความเป็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูลใน
ฐานขอ้มลู จะเรียกว่า Entity Relationship Diagram (E-R Diagram) หรือท่ีเรียกกนัสั้นๆ ว่า E-R โดย
จะใชแ้สดงถึงโครงสร้างของฐานขอ้มลูในระดบัความคิด (Conceptual Level)  ส่วนมากจะอยูใ่นรูป
ของแผนภาพ (Diagram) ท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ เพื่อส่ือความหมายระหว่างนักออกแบบฐานขอ้มูล
และผูใ้ช ้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเอ็นทิต้ี (Entity) กบัเอ็นทิต้ี (Entity) และ เอ็นทิต้ี(Entity) กับ 
แอททิบิวต ์(Attribute) (ณัฏฐพร พิมพายน, (บก.), 2548) 
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2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
งานวิจยัเร่ือง การพฒันาฐานขอ้มลูดา้นสาธารณสุขในกรณีของภาวะโภชนาการชุมชน

ท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตอ าเภอบางระก า จังหวดัพิษณุโลก ประเทศไทย  (The 
Development of Public Health Database in case of Nutrition Community related to Elderly Health 
in Bang Ra-Kam District, Phitsanuloke, Thailand) มีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อพฒันา
ฐานขอ้มลูดา้นภาวะโภชนาการชุมชนท่ีสมัพนัธก์บัสุขภาพของผูสู้งอายใุนระดบัอ าเภอ 2) ฝึกอบรม
ใหบุ้คลากรรัฐฯและผูน้  าชุมชนในทอ้งถ่ิน สามารถเขา้สืบคน้ขอ้มูลดา้นภาวะโภชนาการชุมชนท่ี
สมัพนัธก์บัสุขภาพของผูสู้งอายไุดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาดว้ยลกัษณะของการประเมิน 
เพื่อแสดงความเหมาะสมของภาวะโภชนาการท่ีสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกบัสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชน
ทอ้งถ่ิน โดยจดัท าเป็นฐานขอ้มลูดา้นภาวะโภชนาการชุมชน ท่ีเป็นการบูรณาการขอ้มูลดา้นต่างๆ
ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และสุขภาพ เขา้ไวด้ว้ยกนั วิธีการด าเนินการวิจยัใชรู้ปแบบการวจิยั
เชิงผสมผสาน ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
ศกัยภาพ ประเมินศกัยภาพ และน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่องค์กรทอ้งถ่ินท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง ภายใตข้ั้นตอนวิจยั 4 ประการ คือ 1) การสร้างแบบประเมินศกัยภาพดา้นภาวะโภชนาการ
ชุมชนและสุขภาวะของผูสู้งอาย ุ2) มุ่งเก็บขอ้มลูจากประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในพ้ืนท่ี
เป้าหมายระดบัต าบล 3) ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งเป็น 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 4) จดัท าฐานขอ้มลูสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนท่ีสุขภาวะของผูสู้งอายุ
ในเขตพ้ืนท่ีเส่ียงต่ออุทกภยั ผลการศึกษาพบว่า ในเขตพ้ืนท่ีศึกษาจะพบปัญหาอุกทกภยัเป็นประจ า 
แต่ก็ไม่มีมาตรการด าเนินการป้องกนัและจดัการปัญหาอุกภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
ประชากรผูสู้งอายุส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับภาวะอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนได้ จึงไม่พบประเด็น
ปัญหาด้านการบริโภคอาหารในช่วงท่ีเกิดอุทกภยั ภาวะโภชนาการชุมชนของผูสู้งอายุในพ้ืนท่ี
ศึกษาจึงอยู่ในกรณีของรูปแบบและคุณภาพอาหารท่ีใชบ้ริโภคเป็นหลกั การศึกษาคร้ังน้ีสามารถ
จดัท าฐานขอ้มลูดา้นภาวะโภชนาการชุมชนท่ีสมัพนัธก์บัสุขภาพผูสู้งอาย ุอีกทั้งน าเสนอเป็นแผนท่ี
ประกอบ โดยใชช่ื้อเฉพาะว่า “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดา้นสาธารณสุข” เพื่อให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินสามารถน าไปใชเ้พ่ือด าเนินการจดัการปัญหาเหล่าน้ีในพ้ืนท่ีน ้ าท่วมซ ้ าซากของ
ตนไดเ้ป็นอย่างดี ค  าส าคญั: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดา้นสาธารณสุข , การจดัการฐานขอ้มูล, 
ภาวะโภชนาการชุมชน, สุขภาพผูสู้งอาย ุ(อนุชิต วงศาโรจน์และภิรมย ์อ่อนเส็ง,2557) 
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3. การด าเนินการวจิยั 
การพฒันาระบบผูว้จิยัด  าเนินการตามวงจรการพฒันาระบบ (SDLC: System Development 

Life Cycle) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1 การวิเคราะห์ปัญหา 

จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีและเก็บเอกสารน ามาวิเคราะห์ สรุปไดว้่า เทศบาล
ต าบลนาแกว้ไดม้ีการเก็บรวบรวมขอ้มลูระบบโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก และ
เก็บในระบบคอมพิวเตอร์บา้ง แต่ไม่ไดม้ีการจดัเก็บในรูปแบบฐานขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ ท า
ใหเ้กิดความยุง่ยากในการคน้หาขอ้มลู ซ่ึงสามารถสรุปปัญหาไดด้งัน้ี 

3.1.1  มีการเก็บขอ้มลูท่ีมีความซ ้าซอ้น ขอ้มลูมกัจะเกิดการเสียหายและผดิพลาดง่าย 
3.1.2  ระบบการท างานไม่มีแบบแผนและระบบการจดัการท่ีดี  
3.1.3 การตรวจสอบประวติัข้อมูลโภชนาการอาหารข้อมูลพนักงานไม่มีความทันต่อ

เหตุการณ์ 
 
3.2 การออกแบบระบบ 

จากการวิเคราะห์ปัญหาท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของผูใ้ช้ระบบและ
แนวทางในการแกปั้ญหาโดยออกแบบระบบดงัน้ี  

3.2.1 การออกแบบการการปฏิบติั ผูพ้ฒันาระบบไดอ้อกแบบการปฏิบติังานโดยใช้
แผนภาพกระแสขอ้มลู DFD (Data flow Diagram) ซ่ึงมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 3 
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รูปที่  3 แผนภาพกระแสขอ้มลูระดบัสูงระบบโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
3.2.2 การออกแบบฐานขอ้มลู  จากการออกแบบการปฏิบติังานท าใหท้ราบถึงขอ้มลูต่างๆท่ี
จะจัดเก็บในรูปแบบตารางระบบโภชนาการเด็กสมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกอบดว้ยตารางจ านวน 7 ตาราง ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลู 
 

 3.3 การพฒันาระบบ 
  การด าเนินการพฒันาระบบผูว้ิจยัเลือกใชโ้ปรแกรม PHP และใชโ้ปรแกรม MySQL ใน
การจดัการฐานขอ้มลู ซ่ึงทั้ง 2 โปรแกรมเป็นนิยมใชแ้ละไม่มีค่าลิขสิทธ ์
 3.4 การทดสอบและน าไปใช ้  
 เพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบทีมวิจัยได้ด  าเนินการทดสอบระบบทั้งฮาร์ดแวร์
ซอฟตแ์วร์ และขอ้มลู หากพบขอ้ผดิพลาดก็ท าการแกไ้ขใหส้มบูรณ์ จากนั้นก็จดัท าคู่มือการใช ้น า
ระบบไปติดตั้งและท าการอบรมผูใ้ชใ้หส้ามารถใชร้ะบบได ้
 3.5 การประเมินผลระบบ 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้
ระบบ 2 ดา้น ดา้นการออกแบบระบบและดา้นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้านไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นคอมพิวเตอร์และผูใ้ชเ้ป็นผูป้ระเมิน จากนั้นก็น าผลประเมินมาวิเคราะห์โดยใชห้ลกัการสถิติเชิง
พรรณนา ในการวดัค่ากลางของขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ียและวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชค่้าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานพร้อมทั้งสรุปผลขอ้มลู    
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4. ผลการศึกษา 
การพฒันาระบบโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สามารถสรุปผลการ

ด าเนินการไดด้งัน้ี  
4.1 ผลการพฒันาระบบ 

ระบบโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดแ้บ่งเมนูการใชง้านออกเป็น7 
ส่วนดงัรูปท่ี 5    

 

 
 

รูปที่ 5 หนา้จอหลกัเมนูใชง้าน 
 

ซ่ึงประกอบดว้ยเมนูการใชง้านดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เมนูหน้าหลกั ส าหรับการกรอกขอ้มูลและก าหนดสิทธิการเขา้กรอกขอ้มูลของ

ผูใ้ชร้ะบบ เช่น ครู  เจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 2  เมนูแสดงรายละเอียดกราฟเกณฑ์มาตรฐานของข้อมูลเด็กนักเรียนท่ีมีอายุ 

น ้ าหนกัและส่วนสูงของเด็กช่วงอาย ุ0-6 ปี 
ส่วนท่ี 3 เมนูขอ้มลูนกัเรียนซ่ึงประกอบดว้ย การน าขอ้มูล ช่ือ สกุล  อายุ น ้ าหนัก ส่วนสูง

ขอ้มลูรูปภาพ และขอ้มลูผูป้กครองรวมถึงครูประจ าชั้น ป้อนเขา้ในระบบ 
ส่วนท่ี 4 เมนูขอ้มลูครูและเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลรูปภาพ  เบอร์โทรศพัท์  อีเมล์

และสถานะเป็นครูท่ีปรึกษาหรือเจา้หนา้ท่ี ป้อนขอ้มลูเขา้ในระบบ 
ส่วนท่ี 5 เมนูสรุปขอ้มลูน ้ าหนกั,ส่วนสูง ของนกัเรียน เพื่อท าการประมวลผล 
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ส่วนท่ี 6 เมนูรายงานการเปรียบเทียบขอ้มลูน ้ าหนกั ส่วนสูง  อาย ุและขอ้มลูค าแนะน าเร่ือง
อาหารท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนแต่ละคนในหอ้งเรียน 

ส่วนท่ี 7 เมนูออกจากระบบ 
 

4.2 ผลการประเมินความประสิทธิผลของระบบฐานขอ้มลูดงัน้ี 
ผลการทดสอบระบบไดน้ าขอ้มลูจากการประเมินประสิทธิผลของระบบมาวิเคราะห์หา

ค่าสถิติของค่าเฉล่ีย ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) คณะผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นจากการประเมินประสิทธิผล
ของระบบในภาพรวม 

 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นจากการประเมิน

ประสิทธิผลของระบบในภาพรวม 
 

ดา้นท่ี รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน ระดบั 
1 ดา้นการออกแบบระบบ 4.16 0.59 ดี 
2 ดา้นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน 4.40 0.51 ดี 

รวม 4.28 0.55 ดี 
 
จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพของการพฒันาระบบ

โภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั ดี ( X  = 4.28, S.D. = 0.55) 
เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละดา้นพบว่าดา้นการออกแบบระบบ อยู่ในระดบัดี ( X  = 4.16, S.D. = 0.59) 
ดา้นส่วนดา้นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน อยูใ่นระดบัดี ( X  = 4.40 S.D. = 0.51)    

 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นขอ้มลูดา้นการออกแบบระบบ 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นขอ้มลูดา้นการออกแบบระบบ 
 
ขอ้ท่ี รายการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน ระดบัความ

คิดเห็น 
1 ดา้นการออกแบบระบบ 

 1.1 ความถกูตอ้งของการออกแบบระบบ 4.60 0.55 ดี 
 1.2 ความถกูตอ้งของการเลือกเคร่ืองมือ 3.80 0.45 พอใช ้
 1.3 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใช ้ 3.60 0.55 พอใช ้
 1.4 ความถกูตอ้งของการท างาน 4.20 0.84 ดี 
 1.5 ความเหมาะสมของขอ้มลูท่ีใชท้ดสอบ 4.60 0.55 ดี 

รวม 4.16 0.59 ดี 
 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัความคิดเห็น ท่ีมีต่อดา้นดา้นการออกแบบระบบอยู่

ในระดบัดี ( X  = 4.16, S.D. = 0.59 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า,ความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีใช้
ทดสอบ,ความถกูตอ้งของการออกแบบระบบและความถูกตอ้งของการท างาน อยู่ในระดบัดี และ
ความถกูตอ้งของการเลือกเคร่ืองมือและ ความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใช ้อยูใ่นระดบัพอใช ้( X  = 
3.46., S.D. = 0.55, X  = 3.46., S.D. = 0.55, X  = 4.20, S.D. = 0.84, X  = 3.80, S.D. = 0.45, X  = 
3.60, S.D. = 0.55) เรียงตามล าดบั  

  4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นขอ้มลูดา้นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นดา้นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน 
 
ขอ้ท่ี รายการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน ระดบัความคิดเห็น 

2 ดา้นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน 
 2.1  ความสะดวกง่ายต่อการใชง้าน 4.00 0.71 ดี 
 2.2  การจัดวางเคร่ืองมือการใช้งาน

โปรแกรมบนจอภาพ 
5.00 0.00 

ดี 

 2.3  ความถกูตอ้งของการประมวลผล 4.20 0.84 ดี 
รวม 4.40 0.51 ดี 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัความคิดเห็นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้านอยู่ใน

ระดบัท่ีดี ( X  = 4.40, S.D. = 0.51 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีส่วนของการการจดัว่าง
เคร่ืองมือการใชง้านโปรแกรมบนจอภาพ  ส่วนความถูกตอ้ของการประมวลผลและความสะดวก
ง่ายต่อการใชง้าน มีผลอยู่ในระดบัดี เรียงตามล าดบั ( X  = 5.00, S.D. = 0.00,  X  = 4.20, S.D. = 
0.84,  X  = 4.00, S.D. = 0.71)   
 
5. อภิปรายผล 

ระบบโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประเมินผลระบบจากบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในระบบงาน ในการประเมินประสิทธิผล ทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบระบบ และ
ดา้นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้านมูลของระบบนั้น โดยภาพรวม อยู่ในระดับท่ี 4 คือ ระบบ
สามารถสนบัสนุนและรองรับการท างานเก่ียวกบังานนั้นๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระดบั ดี เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงขอ้มูลพ้ืนฐานให้ถูกตอ้ง
และเป็นปัจจุบนั หากมีการพฒันาระบบควรเพ่ิมขอ้มลูอาหารในทอ้งถ่ินในระบบฐานขอ้มูลดว้ย จะ
ท าใหเ้พ่ิมคุณค่าและประโยชน์ใหก้บัระบบฐานขอ้มลูยิง่ข้ึน 

 
6. สรุปผลการวจิยั 

ระบบโภชนาการเด็กสมวยัส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
จดัเก็บฐานข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้มูลอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กเล็ก ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูล
นักเรียน ขอ้มูลน ้ าหนัก ส่วนสูง ขอ้มูลครู เจา้หน้าท่ี ขอ้มูลผูป้กครอง ข้อมูลอาหารท่ีเหมาะทาง
โภชนาการของนกัเรียนอายรุะหว่าง 0-6 ปีเพื่อประกอบในการเปรียบเทียบน ้ าหนกั ส่วนสูง อายแุละ
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อาหารท่ีเหมาะสมส าหรับนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาแกว้ อ  าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล  าปางโดยท าการ ประเมินหาประสิทธิภาพของระบบซ่ึงไดใ้ชบุ้คลากรเก่ียวขอ้ง จ  านวน 5 คน 
ไดผ้ลการประเมินระบบดา้นดา้นการออกแบบระบบตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดบั ดี ผลการประเมินระบบดา้นส่วนดา้นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้านตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบั ดี สรุปผลการวิจยัพบว่า ระบบโภชนาการเด็กสมวยั
ส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีประสิทธิภาพในระดบั ดี 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง ท่ีจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนการวิจยั และขอขอบคุณคณะครูและเจา้หน้าท่ี ศูนยเ์ด็กเล็กเทศบาลต าบลนาแกว้ อ  าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล  าปาง ใหค้วามร่วมในการด าเนินการวิจยั จนการวิจยัคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์  

 
  

202



 

 

เอกสารอ้างองิ 
จกัรพงษ์ หอมไกรลาศ, (2548). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ [Online]. Available HTTP: 

http://202.29.34.95/wbi/AnalysisAndDesign1/Lossonlongin/3B801.htm 
ณัฏฐพร  พิมพายน  (บก.). (2548). ระบบจัดการฐานข้อมูล  [Online]. Available HTTP: 

http://sot.swu.ac.th/CP342/lesson03/ms1t2.htm 
สมศกัด์ิ โชคชยัชุติกุล. (2547). อนิไซท์ PHP 5 .กรุงเทพฯ : บริษทั โปรวิชัน่ จ  ากดั 
ส านักโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข . (2558). [Online]. Available HTTP: 

http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=1&id=717  
อนุชิต วงศาโรจน์และภิรมย ์อ่อนเส็ง. (2557). การพัฒนาฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขในกรณีของ

ภาวะโภชนาการชุมชนที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้ สูงอายุในเขตอ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย. ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยัใน
อุดมศึกษา คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 21- 24 มกราคม พ.ศ. 2557 กรุงเทพฯ: โรงแรมมิราเคิง แก
รนด ์คอนเวนชัน่ฯ. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ.์  (2545). การวเิคราะห์และออกแบบระบบ.  กรุงเทพฯ  ซีเอด็ยเูคชัน่. 

203

http://202.29.34.95/wbi/AnalysisAndDesign1/Lossonlongin/3B801.htm
http://sot.swu.ac.th/CP342/lesson03/ms1t2.htm
http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=1&id=717


สมรรถนะของบุคลากรเทคโนโลยดีิจทิลักบัความต้องการของผู้ประกอบการ 
The Competency of  Digital Technology Personnel and Demand of Entrepreneurs 

 
ผูช่้วยศาสตราจารยพิ์ภชั   ดวงค าสวสัด์ิ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
E-mail: pipat.du@spu.ac.th 

บทคดัย่อ :  
บทคดัยอ่น้ีเก่ียวกบัทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมดิจิทลัรวมทั้งประเทศไทยและในยคุโลกาภิวฒัน์เป็นเคร่ืองมือท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินงาน
ในทุกดา้นทุกสาขาทั้งภาครัฐและเอกชน แต่อย่างไรก็ตามการพฒันาบุคลากรยงัมีไม่เพียงพอทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ ดังนั้นบทความน้ีจึงน าเสนอสถานภาพสมรรถนะของบุคลากรเทคโนโลยี
ดิจิทลักบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการเพือ่ใหข้อ้เท็จจริงในการสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมดิจิทลัของประเทศต่อไป 

สถานประกอบการท่ีด าเนินกิจการในประเทศไทยมีความเห็นต่อจุดเด่นของบุคลากรดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลัในประเทศไทยคือมีความสามารถดา้นท างานดา้นการเขียนโปรมแกรมไดดี้ มีทกัษะ
ในการแกปั้ญหาและพฒันาระบบไดดี้และมีความประนีประนอมและเอ้ือเฟ้ือซ่ึงเหมาะกบังานบริการ
ใหค้  าปรึกษาต่างๆ 

ส่วนจุดดอ้ยของบุคลากร เทคโนโลยดิีจิทลัในประเทศไทยเป็นแรงงานขาดทกัษะในเชิงการ
บริหาร ขาดการพฒันาและเพ่ิมเติมทกัษะด้วยตนเองและทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ ท าให้
แรงงานไทยเสีย เปรียบในการว่าจ้างซ่ึงเ ป็น ส่ิง ท่ีส าคัญอย่างยิ่ งส าหรับการพัฒนาความ รู้    
ความสามารถ เน่ืองจากตลาดแรงงานดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัมีความตอ้งการแรงงานดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัท่ีมีความเช่ียวชาญและทกัษะสูงในการปฏิบติังาน 
ค าส าคญั: ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม,  สมรรถนะ, การพฒันาบุคลากร, ทกัษะส าหรับมืออาชีพ  
Abstract :  

The abstract is to be in digital technology is an important tool for social and digital economy 
development around the world.    It supports and operations for both government and private sectors.    
However the facts in support of digital technology personal development and digital economy 
development for country development. 
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Regarding the strengths, Thai personnel are meticulous and good at programming and have 
good skills in problem solving and system development, but the weaknesses, Thai personnel lack of 
management skills, lack of English skill, and lack of motivation to seek more knowledge by 
themselves. 
Keywords : digital economy, competency,  personnel development, skill standards 
     บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (digital application) กบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการเพื่อก่อให้เกิด
มลูค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซ่ึงภายใตบ้ริบทของเศรฐกิจดิจิทลั บุคคลากรใน
กลุ่มน้ีจะหมายถึงบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและดิจิทลั
คอนเทนท ์เท่านั้น ท่ีมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้างคุณค่าให้กบังานหรือสร้าง
สินคา้และบริการใหม่ท่ีส่งผลต่อการพฒันาประเทศในภาพรวม  สืบเน่ืองจากนโยบายเศรษฐกิจและ
สงัคมดิจิทลั (digital economy) ท่ีมีความตอ้งการแรงงานของประเทศไทย    จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันา
ก าลงัคนทั้งปริมาณและคุณภาพ ดงันั้น คุณลกัษณะและต าแหน่งของแรงงานของ บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั ซ่ึงเป็นท่ีความตอ้งการของผูป้ระกอบการ และเป็นการ
เตรียมตัวบุคลากรพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในบทความน้ีจะเป็นความคิดเห็นมุมมองจากของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีความตอ้งการแรงงานดงักล่าว 

   จากการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั (digital economy) ซ่ึงเป็นนโยบายของ
ประเทศไทยในการสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ สร้างนวัตกรรม  การจัดหาตลาด ให้แก่
ภาคเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เขม้แข็ง และพฒันาคนไทยให้มีความสามารถ การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ การกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการสร้างระบบนิเวศดิจิทลัอย่าง
ครบวงจร ท่ีจะเกิดมีผูป้ระกอบการดิจิทัล ท่ีจะเกิดข้ึนใหม่จ านวนมาก และผูป้ระกอบการจะ
ปรับเปล่ียนวิธีการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ในดา้นต่างๆ  จากการแข่งขนัเชิงดา้นราคาถกู ไปสู่การแข่งขนัเชิงการสร้างคุณค่าของสินคา้และบริการ 
ท่ีผูบ้ริโภคพอใจสูงสุด ดงันั้นการเพ่ิมขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและการต่อยอดนวตักรรมการสร้างให้เกิด
ธุรกิจใหม่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือสนบัสนุนการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

การรวมพลงัทุกภาคส่วนในการขบัเคล่ือนแผนฯ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อใหเ้กิดการปฏิรูป อยา่ง
แทจ้ริงในภาคเศรษฐกิจ ภาคสงัคม และภาครัฐ โดยไดก้  าหนดวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และภูมิทศัน์ของการ 
พฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมเป้าหมายของการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม มุ่งเนน้การ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ในระยะยาวอย่างย ัง่ยืน ให้สอดคลอ้งกบัการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตาม
รูปภาพท่ี 1 โดยมีเป้าหมาย  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั กา้วทนัเวทีโลก ดว้ยการใชน้วตักรรม
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และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเคร่ืองมือหลกั ในการสร้างสรรค์นวตักรรมการผลิต การบริการ สร้าง
โอกาสทางสงัคมอยา่งเท่าเทียม ดว้ยขอ้มลูข่าวสารและบริการ ผา่นส่ือดิจิทลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชน พฒันาทุนมนุษยสู่์ยุคดิจิทลั ดว้ยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ทุกกลุ่ม มีความรู้
และทักษะท่ีเหมาะสมต่อการด าเนิน ชีวิตและ การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ประชาชนมี
ความสามารถในการพฒันาและใชส้ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความตระหนัก ความรู้ ความ
เขา้ใจ มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัใหเ้กิด ประโยชน์และสร้างสรรค์  ประเทศไทยมีก  าลงัคนดา้น
ดิจิทลัท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญระดบั มาตรฐานสากล และก าลงัคนในประเทศมี
ความรอบรู้และสามารถใชเ้ทคโนโลย ีดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัและสร้างสรรค์ผลงาน ปฏิรูป
กระบวนทศัน์การท าางานและการให้บริการของภาครัฐ ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัและการใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลู เพื่อให ้การปฏิบติังานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 
 

รูปภาพท่ี 1 ภูมิทศัน์ดิจิทลัของไทยในระยะเวลา 20 ปี 
(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) 

  
 จากสถานการณ์บริบทการเปล่ียนแปลงของโลกไร้พรมแดนท่ีมีความสลบัซบัซอ้นและเช่ือมโยงกนั
มากข้ึนท าใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการปรับเปล่ียนทีน าไปสู่ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ก็เป็นโอกาสท่ีดี
และจะประสบความส าเร็จ  ให้แก่ผูป้ระกอบการ ดงันั้นความตอ้งการบุคคลากรจึงตอ้งการก าหนด
สมรรถนะ ตามความตอ้งการดงักล่าว 
 สมรรถนะ (competency) หมายถึง บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 
(digital application) ซ่ึงเป็นปัจจัยในการท างานท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ผูป้ระกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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บริหารทรัพยากรมนุษย ์ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัช่วยให้พฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผล
ไปสู่การพฒันาผูป้ระกอบการ  เป็นความพยายามเอาสมรรถนะมาใชเ้ป็นปัจจยัในการบริหารงาน ใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  การพฒันางานบริการ  หรือ
การพฒันาภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร  เป็นตน้ 
 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะเร่ิมจากการน าเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด  แมคเคิลแลนด ์
(David C. McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ดเมื่อปี ค.ศ.1960 ซ่ึงกล่าวถึง  
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะท่ีดีของบุคคล (excellent performer) ในองค์การกบัระดบัทกัษะ
ความรู้  ความสามารถ  โดยกล่าวว่า  การวดั IQ  และการทดสอบบุคลิกภาพ  ยงัไม่เหมาะสมในการ
ท านายความสามารถ  หรือสมรรถนะของบุคคลได ้ เพราะไม่ไดส้ะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงออกมา
ได ้
 ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเอกชนชั้นน าไดน้ าแนวคิด
สมรรถนะไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานมากข้ึน  และยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งไดรั้บความพึงพอใจอยูใ่นระดบัตน้ ๆ มีการส ารวจพบว่ามี 708 บริษทัทัว่โลก  น า 
Core  Competency  เป็น 1 ใน 25 เคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบั  3 รองจาก Coporate Code of 
Ethics  และ  Strategic Planning (David C. McClelland 3791 : 13-14)  แสดงว่า Core  competency  จะ
มีบทบาทส าคญัท่ีจะเขา้ไปช่วยให้งานบริหารประสบความส าเร็จ  จึงมีผูส้นใจศึกษาแนวคิดเก่ียวกบั
การน าหลกัการของสมรรถนะมาปรับใหเ้พ่ิมมากข้ึน 
 องคป์ระกอบของสมรรถนะ หลกัตามแนวคิดขอเดวิด  แมคเคิลแลนด ์มี 5 ส่วนคือ 

1. ความรู้ (knowledge) คือ  ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้  เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระส าคญั    
2. ทกัษะ (skill) คือ ส่ิงท่ีตอ้งการใหท้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางคอมพิวเตอร์  

ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้  เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้ และสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งแคล่วคล่องว่องไว 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (self – concept) คือ  เจตคติ  ค่านิยม  และความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น  ความมัน่ใจในตนเอง  เป็นตน้ 

4. บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น  เช่น  คนท่ี
น่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้  า  เป็นตน้ 

5. แรงจูงใจและเจตคติ (motives and attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขบัภายในซ่ึงท าใหบุ้คคล
แสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ  เป็นตน้ 
      ตามแนวคิดขา้งตน้ผูป้ระกอบการไดแ้ยกตามประเภทของสมรรถนะบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลกับความต้องการของผูป้ระกอบการสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 5 
ประเภทคือ 
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1. สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competencies)   หมายถึง  สมรรถนะท่ีแต่ละคนมี  เป็น
ความสามารถเฉพาะตวั  ต้องมีทกัษะเทคโนโลยีเฉพาะดา้นสายอาชีพ และทศันคติท่ีเป็นสากล มี
ความรู้และใชภ้าษาองักฤษการใชง้านอินเทอร์เน็ต และการงานเทคโนโลยเีทคโนโลยสีารสนเทศและ
ดิจิทลัคอนเทนต์และมีความเขา้ใจในวฒันธรรมนานาชาติ จนสามารถปฏิบติังานในวิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพในประชาคมโลก นอกจากมีคุณวุฒิทางการศึกษาแลว้ควรจะมีประกาศนียบัตรตาม
มาตรฐานทกัษะส าหรับมืออาชีพ (skill standards) เทคโนโลยดิีจิทลั (digital competence) ตอ้งมีความ
พยายามสูงมาก 

2. สมรรถนะเฉพาะงาน (job  competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกบัการท างานใน
ต าแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตวัเช่น  

1) เสน้ทางสายงานวิชาชีพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั แผนผงัส าหรับบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถเติบโตหรือก้าวหน้าในสถานประกอบการ จากต าแหน่งหน่ึงไปยงัต าแหน่งอ่ืนๆ 
เสน้ทางสายงานวิชาชีพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั แบ่งได ้2 เสน้ทางคือ การเติบโตแบบขั้นบนัไดและการ
เติบโตแบบทางลดั 

2) สายงานซอฟตแ์วร์และโปรแกรมประยุกต์ (software and application) หมายถึง สาย
งานท่ีมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการ วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ทดสอบ และควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ของ software system และหรือ software application ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ธุรกิจ พร้อมสนบัสนุน ส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์

3) สายงานโครงข่ายและความปลอดภยั (network and security) หมายถึง สายงานท่ีมี
หนา้ท่ีและรับผดิชอบในการก าหนดนโยบาย จดัท าแผนงาน มาตรการและกฎระเบียบ ในการรักษา
ความปลอดภยัของข้อมูลท่ีมีการรับส่งผ่านเครือข่ายส่ือสารขอ้มูล รวมทั้งจดัหาระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูทั้งท่ีอยูใ่นรูป software และหรือ hardware 

4) สายงานดา้นฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง สายงานท่ีมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการ 
วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ทดสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ เทคโนโลยีดิจิทัล 
hardware ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจ พร้อมทั้งสนบัสนุนในส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งขอ้ง
กบัอุปกรณ์รอบขา้ง 

5) สายงานดา้นส่ือสารโทรคมนาคม  หมายถึง สายงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันาทดสอบและควบคุมคุณภาพระบบเครือข่ายใหม้ีเสถียรภาพบริการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองรวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมใหม่การใชใ้นระบบเครือข่าย 

6) สายงานภาพเคล่ือนไหว (animation) หมายถึง สายงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ทดสอบ และควบคุมภาพสารสนเทศท่ีมีรูปแบบดิจิทลั โดยอาศยัการส่ือ 
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หรือการแสดงเน้ือหาผา่นทางอุปกรณ์ดิจิทลัต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร ภาพยนตร์ และ
ช่องทางการส่ือสารระบบดิจิทลัต่างๆ 

7) สายงานบริหารโครงการ (project management) หมายถึง  สายงานท่ีมีหน้า ท่ีและ
รับผิดชอบใน บริหารจัดการโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ให้ส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการท่ีก  าหนด 

3. สมรรถนะสถานท่ีประกอบการ  (entrepreneurs or organization competencies)     
หมายถึงความสามารถพิเศษเฉพาะท่ีประกอบการนั้นเท่านั้นเช่นสาขาวิชาการออกแบบเชิงนวตักรรม
ดิจิทลัหรือสายอาชีพดิจิทลัมีเดียพนกังานปัจจุบนัและหรือนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีตอ้งมีการฝึก
ทกัษะสามารถประกอบอาชีพตามต าแหน่งงานหลงัส าเร็จการศึกษาเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ยุควิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ดังต่อไปน้ี นักออกแบบเลขศิลป์ (กราฟิก) ,  นักออกแบบ
ภาพประกอบดิจิทลั, นักออกแบบเว็บ,  นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์,   แอนิเมเตอร์ (animator),
 นักออกแบบผลิตภณัฑ์ (product designer), นักออกแบบเกม (game designer),ผูอ้  านวยการงาน
สร้างสรรค์ (creative director), ผูอ้  านวยการสร้าง (Producer) , ผูอ้  านวยการดา้นเทคนิค (technical 
director), ผูท้  าหุ่นจ าลอง (Modeler) และ ริคเกอร์ (Rigger)   สาขาวิชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารงานปัจจุบนัและหรือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีตอ้งมีการฝึกทกัษะสามารถประกอบ
อาชีพตามต าแหน่งงานหลงัส าเร็จการศึกษาเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ยุควิชาชีพด้าน
เทคโนโลยดิีจิทลั ดงัต่อไปน้ี  สายอาชีพการวิเคราะห์ระบบธุรกิจและผูป้ระกอบการเช่นนกับูรณาการ
ระบบ, นกัวิเคราะห์ระบบ, สถาปนิกระบบ,นกับูรณาการแอพลิเคชัน่และนกัออกแบบคลงัเก็บขอ้มูล,  
สายอาชีพออกแบบและบริหารเครือข่ายเช่น วิศวกรระบบ, ผูบ้ริหารระบบ, วิศวกรเครือข่าย, จดัการ
เครือข่าย, ผูบ้ริหารเครือข่าย, สายอาชีพวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และโปรแกรม, โปรแกรมเมอร์, วิศวกร
ซอฟตแ์วร์, นกัวิเคราะห์โปรแกรมและผูบ้ริหารระบบ, นกัจ  าลองฐานขอ้มลู         สายอาชีพงาน
สนับสนุนทางเทคนิคเช่นวิศวกรทดสอบ, ผูจ้ ัดการด้านคอนเทนท์,นักวิเคราะห์ระบบอาวุโสและ
วิศวกรสนบัสนุนทางเทคนิค  

4. สมรรถนะหลกั (core  competencies)  หมายถึง  ความสามารถส าคญัท่ีบุคคลตอ้งมี  หรือ
ตอ้งท าเพ่ือใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ตวัอยา่ง เช่น   
1) ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(1) ทักษะการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล , (2)ทักษะการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ , (3)ทักษะการบริหารจัดการด้าน hardware,  (4)การบริหารจัดการด้านsoftware,               
(5) ความรู้ด้านประกนัคุณภาพระบบงานสารสนเทศ, (6)ความรู้ด้านการประสานงานและติดตาม
โครงการ, (7) ความรู้ดา้นระบบเครือข่ายสารสนเทศ,  (8)ความรู้ดา้นชุมสายโทรศพัทแ์ละโทรคมนาคม
,  (9)ความรู้ดา้นระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,  (10)การบริหารจดัการดา้นการพฒันาโปรแกรม
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ระบบงานคอมพิวเตอร์,  (11)ทกัษะการรวบรวมความตอ้งการระบบงานคอมพิวเตอร์,   (12)ทกัษะดา้น
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ,  และ(13)ทกัษะการบริหารจดัการดา้นสถาปัตยกรรม
ระบบงาน, 
2) ความยดึมัน่ในคุณธรรม (Integrity) ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัยสุ์จริต ปฎิบติัหนา้ดว้ยความ

โปร่งใส มีวินยัในตนเอง ยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม จริยธรรม รักษาวาจา เช่ือถือและไวว้างใจไดเ้สมอ 
3) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (achievement motivation) การมุ่งมัน่ในการปฎิบติังานใหดี้หรือเกินมาตราฐานท่ี
มีอยู่ โดยใช้เกณฑ์วดัผลสัมฤทธ์ิท่ีส่วนงานรับผิดชอบ อีกทั้งยงัหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พฒันา
ผลงานหรือกระบวนการปฎิบติังานตามเป้าหมายท่ียากและท้าทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถ
กระท าไดม้าก่อน 
4) ความรับผิดชอบในงาน (responsibility) ความทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมัน่ท่ีจะปฎิบติังานให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผุรั้บ
บริการและองคก์ร 
5) การท างานเป็นทีม (teamwork) เขา้ใจในบทบาท และหน้าท่ีของตนเองในฐานะท่ีป็นสมาชิกหน่ึง
ของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการท างาน การแกไ้ขปัญหา และการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นต่างๆ กบัสมาชิกในทีม 
6) การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ (systematic job planning) ความสามารถในการวางแผน 
และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค์ท่ีอาจเกิดข้ึนไวล่้วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการ
ตรวจสอบขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ ทั้งของตนเองและผูอ่ื้นได ้
5. สมรรถนะในงาน (functional  competencies)      หมายถึง  ความสามารถของบุคคลท่ีมีตามหนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบ  ต าแหน่งหนา้ท่ีอาจเหมือน  แต่ความสามารถตามหนา้ท่ีต่างกนั  เช่น   

1) ความอดทนต่อความเครียด (stress tolerance) ค าจ  ากดัความ  ความสามารถในการท างาน
ภายใตส้ภาวะความกดดนัจากขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบุคคลท่ีหลากหลายทั้งจากภายใน
และภายนอกองคก์ร การมีทรัพยากรท่ีจ  ากดั และการมีระยะเวลาในการท างานท่ีจ  ากดัหรือเร่งด่วน 

2) ความคิดเชิงวิเคราะห์ (analytical thinking) ค าจ  ากดัความ  ความเขา้ใจในประเด็นเหตุการณ์
หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ เปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ ระบุไดว้่าอะไรเกิดก่อนหลงั ระบุเหตุและ
ผลท่ีมาท่ีไปของกรณีต่างๆ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์แจกแจงขอ้มูลท่ีไดรั้บออกเป็นปัจจยั
ยอ่ย เช่น สาเหตุ ผลลพัธ ์ผลกระทบ ขอ้เสนอแนะ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

3) การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (continuous learning) ค าจ  ากดัความ  การแสวงหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้
เพ่ือพฒันาและปรับปรุงความสามารถและศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งการกระตุน้จูงใจผูอ่ื้นให้มี
ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 
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4) ความรู้การรู้ดิจิทลั (digital literacy) ค าจ  ากัดความความรู้การรู้ดิจิทลั (digital literacy) 
ความสามารถอ่านและเขียนในภาษาท่ีใช้ร่วมกันของวฒันธรรม ความรู้เก่ียวกับความส าคัญของ
เทคโนโลยแีละส่ือท่ีมีผลกระทบแต่ท่ีส าคญักว่านั้นคือความสามารถท่ีจะวิเคราะห์และประเมิน ความรู้ท่ี
มีอยู่ในเว็บไซต์เป็นต้นความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนการใช ้
รวมทั้งการตอบข้อซักถามท่ีเก่ียวข้องกับการใช้โปรแกรมทางด้านดิจิทัล ตลอดจนการพฒันาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 

5)  การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (expertise)  ค  าจ  ากดัความ  ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้
เพ่ือสัง่สมพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ ดว้ย
การศึกษา คน้ควา้หาความรู้ พฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งรู้จกัพฒันา ปรับปรุง ประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิง
วิชาการและเทคโนโลยต่ีางๆ  เขา้กบัการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ  

สถานการณ์ปัจจุบนั ตลาดดิจิทลัขาดแคลนแรงงานหนกั 4,300 ต าแหน่ง ทั้งท่ีเงินเดือนสูงกว่า
ร้อยละ 61 ธุรกิจไทยใหค้วามส าคญัการท าตลาดดิจิทลัมากข้ึน เห็นไดจ้ากงบโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลัในปี 
2558 มลูค่า 8,084 ลา้น แต่แรงงานสายการตลาดดิจิทลักลบัขาดแคลนมากถึงร้อยละ 85 ทั้งท่ีฐาน
เงินเดือนสูงกว่าการตลาดแบบเดิมร้อยละ 61  ทางบริษทั จ๊อบส์ ดีบี เปิดเผยว่า ปัจจุบนัตวัเลขความ
ตอ้งการต าแหน่งงานการตลาดดิจิทลัมีมากกว่า 5,000 ต าแหน่ง แต่มีผูส้นใจสมคัรงานในสายดงักล่าว
เพียง 700 ต าแหน่ง ส่งผลใหต้ลาดขาดแคลนต าแหน่งน้ีถึงร้อยละ 85 กลายเป็นปัญหาการขบัเคล่ือน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือดิจิทลัและการตลาดออนไลน์ ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา   2558 มลูค่าของตลาดน้ี
อยูท่ี่ 8,084 ลา้นบาท(บริษทั จดัหางาน จ๊อบส์ ดีบี จ ากดั  ประเทศไทย , 2559) 

กลุ่มสายงานวิชาชีพดา้นสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารหลกัท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย กลุ่มสายงานวิชาชีพดา้น ICT หลกัท่ีคาดว่าจะมีการจดัตั้งและเติบโตในประเทศไทย ซ่ึง
เป็นไปตามทิศทางการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและรองรับความตอ้งการของลกูคา้ ดงัต่อไปน้ี 

 (1) สายงานหลกัดา้น cloud computing มีหน้าหลกัในการควบคุมและดูแลเทคโนโลยี
การใหบ้ริการ cloud computing แก่ลกูคา้ 

(2) สายงานดา้น big data มีหนา้ท่ีหลกัในการให้บริการดา้น Database System แก่ลูกคา้
โดยใหบ้ริการ การบริหาร การจดัการ จดัเก็บและรักษา ขอ้มลู สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

  (3) สายงานหลกัดา้น mobile application and มีหน้าในการพฒันาและจดัจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในรูปแบบของ mobile Platform (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร , 
2559) 
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ดงันั้น เพ่ือลดช่องว่างระหว่างความตอ้งการแรงงานของผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตบณัฑิตแรงงาน 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนก าลังบุคลากรให้มีคุณภาพเเละมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของ
ประกอบการตลาดแรงงาน ซ่ึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะ ตอ้งประสานความร่วมมือกนัอย่าง
จริงจงัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายท่ีส าคญัู คือ สมรรถนะแรงงานให้มีทกัษะมีฝีมือเป็น
เลิศในประเทศไทย โดยการปรับปรุงระบบการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของประเทศ และการพฒันาของเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต ขอ้เสนอแนะ  ควรมีแผนการผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัชาติทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการก ากบัและควบคุมการผลิตและพฒันาก าลงัคนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยแผนระยะสั้นตอ้งสามารถปรับเปล่ียนให้
ตอบสนองนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลัในแต่ละสถานการณ์ได ้เช่นปัจจุบนัมีนโยบาย
เพ่ิมอาชีพความสามารถเพื่อการแข่งขนัในเวทีโลก   พฒันาระบบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ให้
สอดคลอ้งตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา. 2558 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี” ให้สอดคลอ้งกับการพฒันาทางเทคโนโลยีท่ีจะเกิคข้ึนในอนาคต และ
รองรับต่อการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผน
ระยะสั้นและระยะยาว และมีกลไกควบคุมการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมบุคลากรในความ
เช่ียวชาญในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและดิจิทลัคอนเทนท ์ทีมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระดับต่าง ๆ ให้มีปริมาณและคุณภาพท่ีพอเพียงกับความองค์การของ
ตลาดแรงงาน ตามนโยบายเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั (digital economy) ของประเทศไทย 
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การวเิคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่มุ่งสู่อตัลกัษณ์บัณฑติ “เก่ง
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา (2) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างกระบวนการพฒันาศกัยภาพ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา (3) เพื่อระบุสถานะ
ศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา กลุ่มตวัอย่าง
ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  รวมทั้งส้ิน 377 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัคือแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่   ผลการวิจยัพบว่า (1) ช่องว่างศกัยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ดา้นความรู้มีค่าเฉล่ียช่องว่าง
สูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึง คือ 1.37 อบัดบัสองคือดา้นเจตคติ มีค่าเฉล่ียช่องว่าง 0.93 และอนัดบัสามคือ
ดา้นทกัษะ มีค่าเฉล่ียช่องว่าง 0.45 (2) ช่องว่างกระบวนการพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา ด้านการจัดการเปล่ียนแปลงมีค่าเฉล่ีย
ช่องว่างสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงคือ 1.33 อนัดบัสองคือ ดา้นการวิเคราะห์มีค่าเฉล่ียช่องว่าง 1.17 และ
อนัดบัสามดา้นการประเมินผลมีค่าเฉล่ียช่องว่าง 0.88 (3) จดัล  าดบัความส าคญัศกัยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา พบว่าด้านความรู้มีค่าเฉล่ีย
ช่องว่างสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึง 1.37 อนัดบัสองคือการจดัการเปล่ียนแปลงมีค่าเฉล่ียช่องว่าง 1.33 
และอนัดบัสามคือการวิเคราะห์ มีค่าเฉล่ียช่องว่าง 1.17  

ค าส าคญั:  
การวิเคราะห์ช่องว่าง  ศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคโนโลยเีพื่อพฒันาศกัยภาพมนุษย ์
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) analyze the gap between the ICT and 
communication performance 2) analyses the gap methods of development in student’s 
performance 3) To indentify  status of ICT and communication performance. The Sample 
collected by using paired–response questionnaires, handed out to 377 of students at Yala Rajabhat 
University. At the faculty of Management Science, Faculty of Education, Faculty of Science 
Technology and Agriculture and Faculty of Humanities and Social sciences.  The instruments was 
a questionnaire response. Findings from this study showed 1) the gap between the ICT and 
communication capability, the first highest is the knowledge gap at the average of 1.37. The 
second highest is the attitude gap at the average of 0.93. The third highest is the skills gap at the 
average of 0.45. 2) The methods of development in student’s capability the first highest is the 
change management at the average gap of 1.33. The second highest is the analyses skills at the 
average gap of 1.17. The third highest is the evaluation at the average gap of 0.88. 3). Prioritize 
the gap between the ICT and communication capability showed that the knowledge gap is at the 
highest gap at the average of 1.37. The second is the change management at the average gap of 
1.33 and finally, the analyses at the average gap of 1.17.  

KEYWORDS: Gap Analysis, Potential ICT, Human Potential Technology 
 
1. บทน า 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีพนัธกิจในการจดัการเรียนการสอน 
และไดด้  าเนินการตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545 
โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชต้ั้งแต่การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินงาน การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา พฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน พฒันาแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอนัจะน าไปสู่อตัลกัษณ์บณัฑิตตามท่ี
มหาวิทยาลยัก  าหนด คือ  “เก่งไอที มีจิตอาสา สูง้าน ส่ือสารภาษามลายกูลางได”้ 

จากการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งในดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ เครือข่าย 
ส่ิงอ  านวยความสะดวก เช่น หอ้งบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้  การเขา้ถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  การพฒันาหอ้งสมุดสู่รูปแบบใหม่เป็นห้องสมุด
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ปัญญาภิรมย ์(Edutainment) การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบอีเลิร์นน่ิง
และการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารดงักล่าว ท าให้มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาควรหาแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง
และมีศักยภาพเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์ท่ีก  าหนดไว้ อีกทั้งเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัเตรียมไวอ้ยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 

ในการพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อมุ่งสู่อตัลกัษณ์บณัฑิต “เก่ง
ไอที” มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาควรหาวิธีการท่ีสามารถวิเคราะห์เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีสามารถน าไป
พฒันาศักยภาพนักศึกษา ซ่ึงหมายถึง ควรวิเคราะห์เพื่อหาช่องว่างของศกัยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและวิเคราะห์วิธีการเติมเต็มช่องว่างท่ีเหมาะสม 

 การวิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยใช้แนวคิด
เทคโนโลยีเพื่อพฒันาศกัยภาพมนุษย ์เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาไดท้ราบ
ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารของนักศึกษา วิ ธีการพัฒนาศักยภาพ 
กระบวนการพฒันาศกัยภาพ วิธีการประเมินผลศกัยภาพ โดยใช้แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อพฒันา
ศกัยภาพมนุษยซ่ึ์งเป็นศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์และเกิดจากประสบการณ์ดา้นการปฏิบติัท่ีอาศยั
ทฤษฎีระบบ (Zhenggang Wan, Hailian Kou, 2009) และสามารถประเมินความตอ้งการและโอกาส 
ระบุสาเหตุ ปัจจยั ขอ้จ  ากดั ออกแบบการแกปั้ญหาและองคป์ระกอบของการแกปั้ญหา ระบบในการ
ด าเนินการแกปั้ญหา และกลไกประเมินผล (Chevilier 2004 cited in James A.Pershing, 2006)  

จากความเป็นมาและความส าคัญของการพฒันานักศึกษาเพื่อมุ่งสู่อตัลักษณ์บัณฑิตท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาก าหนดไว ้ผนวกกบัแนวคิดท่ีผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษา ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะด าเนินการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ช่องว่างศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อมุ่งสู่อตัลกัษณ์ “เก่งไอที” ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาโดยใชแ้นวคิดเทคโนโลยีเพื่อ
พฒันาศกัยภาพมนุษย ์

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 (1) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 (2)  เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างกระบวนการพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
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 (3) เพื่อระบุสถานะศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลา 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ช่องว่างโดยใช้

แนวเทคโนโลยเีพื่อพฒันาศกัยภาพมนุษย ์และไดก้  าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัดงัภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
การวเิคราะห์ช่องว่าง 

การวิเคราะห์ช่องว่าง เป็นการวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าใหพ้บช่องว่างของศกัยภาพดว้ย
วิธีการสามขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การคน้หาความแตกต่างของศกัยภาพท่ีคาดหวงักบัศกัยภาพปัจจุบนั
(2) วิเคราะห์ท่ีมาช่องว่างท่ีคน้พบ (3) วิเคราะห์วิธีแกไ้ขปัญหา (Bill, 2005 : 3)  นอกจากน้ีแลว้ 
Pascal และ Morits กล่าวว่า การวิเคราะห์ช่องว่างเป็นกระบวนการวิเคราะห์วิสัยทศัน์เปรียบเทียบ
กบัสถานะในปัจจุบันและการเติมเต็มช่องว่างเพื่อปิดช่องว่างของสถานะปัจจุบนัและสถานะท่ี
ตอ้งการ (Pascal, 2004 : 6; Moritz, 2009 : 3)   

เทคโนโลยเีพือ่พฒันาศักยภาพมนุษย์  
Zhenggang Wan, Hailian Kou กล่าวว่า  เทคโนโลยีเพื่อพฒันาศกัยภาพมนุษย์ เป็น

กระบวนการวางแผนงานโดยรวม ด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ วิ ธีการ และการวัดท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท่ีสอดคลอ้งกบัขั้นตอนตามกระบวนการท่ีวางแผนและตรงตามวตัถุประสงค์มาก
ท่ีสุด (Zhenggang Wan, Hailian Kou, 2009)   และ Chang-kuk Ahn (n.d.) กล่าวว่า
กระบวนการพัฒนาศกัยภาพมนุษย์ท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ คือการด าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการดว้ยการวิเคราะห์ช่องว่างของสถานะปัจจุบนักบัสถานะท่ีคาดหวงัและ
การออกแบบวิธีการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเนน้ผลลพัธท่ี์ครอบคลุมอยา่งเป็นระบบ  Chang-
kuk Ahn (n.d.) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัสรุปว่าการวิเคราะห์ช่องว่างศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
มุ่งสู่อตัลกัษณ์บณัฑิตเก่งไอที หมายถึง การวิเคราะห์ศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และวิเคราะห์ กระบวนการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาโดยใชว้ิธีเชิงระบบ
เพื่อวิเคราะห์หาศกัยภาพท่ีตอ้งการและเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในปัจจุบนั แลว้ด าเนินการจดัเรียง 
ล  าดบัความส าคญัของช่องว่างท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ทราบสถานะส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ขให้เหมาะสม
กบัความพร้อมและบริบทของนกัศึกษา  ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นของการวิเคราะห์ศกัยภาพ เพ่ือหาช่องว่างของศกัยภาพ
ปัจจุบนัและศกัยภาพท่ีคาดหวงั  
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 2. ขั้นออกแบบ (Design) เป็นขั้นการออกแบบระบบท่ีจะก่อใหเ้กิดการสนบัสนุนการพฒันา
ศกัยภาพท่ีสมบูรณ์แบบ  

 3. ขั้นแทรกแซง (Intervention) เป็นขั้นของการด าเนินการปิดช่องว่าง โดยการพฒันา
ศกัยภาพของนกัศึกษาดว้ยวิธีการและกระบวนการต่าง ๆ 

 4. ขั้นจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management) เป็นขั้นด าเนินการผลกัดนัเพื่อให้
ศกัยภาพท่ีพฒันาข้ึนเกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลอนัก่อใหเ้กิดคุณค่าต่อนกัศึกษา 

 5. ขั้นประเมินผล (Evaluate) เป็นขั้นของการประกันคุณภาพของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของส่ิงท่ีถกูพฒันาข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการสะทอ้นผลน าไปปรับปรุงแกไ้ขส าหรับการ
พฒันานกัศึกษาในโอกาสต่อไป 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
4. วธิีด าเนินการวจิยั 
 4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 – ชั้นปีท่ี 4 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ทั้ง 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รวมทั้งส้ินจ านวน 6,542  คน 

กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 377 คน และใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 

อตัลกัษณ์บัณฑติเก่งไอท ี เทคโนโลยเีพือ่พฒันาศักยภาพมนุษย์ 

ความรู้ 
ทกัษะ 
เจตคติ 

• การวิเคราะห ์
• การออกแบบ 
• การแทรกแซง 
• การจดัการการเปล่ียนแปลง 
• การประเมินผล 

ช่องว่างศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อมุ่งสู่อตัลกัษณ์บณัฑิต “เก่งไอที” ของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

วเิคราะห์ช่องวา่งศกัยภาพปัจจุบนัและศกัยภาพท่ีคาดหวงั 

219



 

      4.2 ตวัแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่  

(1) อตัลกัษณ์บณัฑิตเก่งไอที ประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
(2) เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การ

ออกแบบ การแทรกแซง การจดัการการเปล่ียนแปลง การประเมินผล 
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ช่องว่างศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

     4.3 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
      การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามแบบตอบสนองคู่ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 
1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ  านวน 10 ขอ้ และ  ตอนท่ี 2 ประเมินศกัยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จ  านวน 8 ดา้น 50  ขอ้ โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั ดงัน้ี 

4.2.1 การพฒันาเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 (1)  พฒันาแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
(2)  พฒันาแบบสอบถามฉบบัร่างใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3  ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง .67-1.00  และน า
แบบสอบถามไปทดลองใชก้บันกัศกึษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม  

(3) น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 จากการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 377 คน ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามเพ่ิมจากจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีก  าหนด จ านวน 448 ชุด เพื่อการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 377 คนจากประชากรทั้งส้ิน 
6,542  คน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการค านวนจ านวนแบบสอบถามเพื่อแแจกแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 
จ  านวน 448 ชุด เพื่อป้องกนัการสูญเสียขอ้มลู และไดแ้บบสอบถามกลบัมาจ านวน 377  

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
เม่ือผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูแลว้เสร็จจึงด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
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(1) วิเคราะห์ช่องว่างดว้ยวิธีการหาค่า Mean Different Method (MFD) ค่าความต่างของ I 
และ D เมื่อ I คือ ศกัยภาพท่ีคาดหวงั และ D คือ ศกัยภาพในปัจจุบนั (สุวิมล ว่องวานิช, 
2541:35) 

(2) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กบัตารางเมตริกซเ์พื่อระบุสถานะของศกัยภาพ 
 
ตารางที่ 2 ตารางเมตริกซ ์

  ความตอ้งการ 

 

สภาพปัจจุบนั 

มาก 

มีค่าเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ปานกลาง – นอ้ย 

มีค่าเฉล่ียระหว่าง  

1.00-3.50 

มาก  มีค่าเฉล่ีย 3.51 – 5.00 รักษาไว ้/ จุดแข็ง (Sustain) คิดวิธีสร้างต่อไป

(Development) 

ปานกลาง – นอ้ย 

มีค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-3.50 

เร่งรีบแกไ้ข 

(Corrective) 

ใส่ใจไวบ้า้ง 

(Lower Priority) 

    (การระบุสถานะ : รัฐ ธนาดิเรก, 2550) 

(3) ผูว้ิจยัระบุสถานะศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา โดใชต้ารางแปลความหมายสถานะศกัยภาพโดยปรับปรุงจาก
ตารางวิเคราะห์เมตริกซข์องรัฐ ธนาดิเรก ดงัตาราง 

ตารางที่ 3 ตารางแปลความหมายสถานะศกัยภาพ 
ศักยภาพ
ปัจจุบัน 

ศักยภาพที่
ต้องการ 

ความหมาย 

มาก มาก ศกัยภาพของนกัศกึษามีความพร้อมและมีความคาดหวงัต่อการ
พฒันาศกัยภาพเป็นสถานะท่ี “รักษาไว้/จุดแข็ง (Sustainable) 

มาก  ปานกลาง – 
นอ้ย 

ศกัยภาพของนกัศกึษาและกระบวนการพฒันาศกัยภาพมีความ
เหมาะสม แต่ยงัไม่คาดหวงัท่ีจะไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ เป็น
สถานะท่ี “คดิวธิีสร้างต่อไป (Developable)” 

ปานกลาง – 
นอ้ย 

มาก ศกัยภาพของนกัศกึษา และกระบวนการพฒันาศกัยภาพยงัไม่มี
ความพร้อมและไม่เหมาะสมแต่มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพใหดี้ยิง่ข้ึน เป็นสถานะท่ี “เร่งรีบแก้ไข 
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ศักยภาพ
ปัจจุบัน 

ศักยภาพที่
ต้องการ 

ความหมาย 

(Corrective) 
ปานกลาง – 
นอ้ย 

ปานกลาง – 
นอ้ย 

ศกัยภาพของนกัศกึษาและศกัยภาพของมหาวิทยาลยัไม่มีความ
พร้อมและไม่คาดหวงัท่ีจะไดรั้บการพฒันา เป็นสถานะท่ี “ใส่ใจ
ไว้บ้าง (Less Priority)” 

 
5. สรุปผลการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ช่องว่างศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อมุ่งสู่อตั
ลกัษณ์บณัฑิตเก่งไอทีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาโดยใชแ้นวคิดเทคโนโลยีเพื่อพฒันา
ศกัยภาพมนุษย ์ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการการวิเคราะห์ช่องว่างศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา และระบุศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ผลการวิจยั 
ประเด็นศักยภาพ ช่องว่าง 

( ̅) 
ล าดบั สถานะ 

อตัลกัษณ์บัณฑติ    
ความรู้ 1.37 1 เร่งรีบแกไ้ข 
ทกัษะ 0.45 3 เร่งรีบแกไ้ข 
เจตคติ 0.93 2 เร่งรีบแกไ้ข 

กระบวนการพฒันาศักยภาพ    
การวิเคราะห์ 1.17 2 เร่งรีบแกไ้ข 
การออกแบบ 0.05 4 รักษาไว ้
การแทรกแซง 0.04 5 ใส่ใจไวบ้า้ง 
การจดัการการเปล่ียนแปลง 1.33 1 เร่งรีบแกไ้ข 
การประเมินผล 0.88 3 เร่งรีบแกไ้ข 

 ตารางที่ 4  ประเด็นศกัยภาพอตัลกัษณ์บณัฑิตเก่งไอที อยูใ่นสถานะ เร่งรีบแกไ้ข ซ่ึงหมายถึง
มีประเด็นศกัยภาพท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เช่นดา้นความรู้มีค่าเฉล่ียช่องว่างสูงสุด
เป็นอนัดบัหน่ึง คือมีค่าเฉล่ีย ( ̅=1.37) อนัดบัสองคือ ดา้นเจตคติ มีค่าเฉล่ียช่องว่าง ( ̅ =0.93) และ
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อนัดบัสามคือดา้นทกัษะ มีค่าเฉล่ียช่องว่าง ( ̅=0.45) และประเด็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพ โดย
ส่วนใหญ่อยูส่ถานะเร่งรีบแกไ้ข โดยช่องว่างดา้นการจดัการเปล่ียนแปลงมีค่าเฉล่ียช่องว่างสูงสุด
เป็นอนัดบัหน่ึงคือมีค่าเฉล่ียช่องว่าง ( ̅=1.33) อนัดับท่ีสอง คือการวิเคราะห์ มีค่าเฉล่ียช่องว่าง 
( ̅=1.17) และอนัดบัสามคือการประเมินผลมีค่าเฉล่ียช่องว่าง ( ̅=0.88)  

6. อภิปรายผล  
 จากผลการวิจยัพบว่าช่องว่างศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอตัลกัษณ์
บณัฑิตและช่องว่างของกระบวนการพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทั้งสองดา้นอยูใ่นสถานะเร่งรีบแกไ้ข หมายความว่า มหาวิทยาลยัตอ้งเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนโดยเฉพาะประเด็นความรู้ซ่ึงมีช่องว่างสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึง
และเม่ือศึกษาจากขอ้คน้พบดา้นสถานภาพทัว่ไปพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
เพียงปีละ 1 คร้ัง และใชไ้อซีทีเพ่ือความบนัเทิงโดยใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่าการใชไ้อซีที
เพ่ือฝึกฝนทกัษะเพ่ิมเติม ดงันั้นมหาวิทยาลยัตอ้งด าเนินการปิดช่องว่างดา้นความรู้โดยการใหค้วามรู้
แก่นักศึกษาในเร่ืองวิธีการใชเ้คร่ืองมือไอซีทีในการเขา้ถึง จดัการ บูรณาการ ประเมินและสร้าง
สารสนเทศ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้  (Kim, Jund & Lee และ O’Connor, 2011) และ
นอกจากน้ีเน้ือหาสาระท่ีตอ้งเร่งพฒันาใหน้กัศึกษามีความรู้คือวิธีการเลือกใชไ้อซีทีเป็นช่องทางการ
ส่ือสารแบบทนัทีทนัใดและรูปแบบการใชไ้อซีทีส าหรับการส่ือสาร และให้ความส าคญักบัเน้ือหา
สาระท่ี เ ก่ี ยวข้องกับหลักการเ ช่ือมต่ออินเทอร์ เ น็ต  และค าศัพท์ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  โดยอาศัย
กระบวนการพฒันาศกัยภาพท่ีเป็นระบบ เร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ การออกแบบ การแทรกแซง การ
จดัการการเปล่ียนแปลงและการประเมินผล โดยกระบวนการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
Chang-kuk Ahn ซ่ึงกล่าวว่ากระบวนการพฒันาศกัยภาพมนุษยท่ี์สามารถสร้างการเรียนรู้ได ้คือการ
ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการด้วยการวิเคราะห์ช่องว่างของสถานะปัจจุบนักับ
สถานะท่ีคาดหวงัและการออกแบบวิธีการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลลพัธ์ท่ีครอบคลุม
อยา่งเป็นระบบ (Chang-kuk Ahn, n.d) ซ่ึงผลการวิจยัดา้นกระบวนการพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในประเด็นการวิเคราะห์พบว่ามหาวิทยาลยัขาดการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการก่อนการพฒันาศกัยภาพ และจดัหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพไม่ตรงตามความตอ้งการ ซ่ึงทั้ง
สองประเด็นมีสถานะท่ีตอ้งเร่งรีบแกไ้ข ประเด็นการออกแบบท่ีตอ้งเร่งแกไ้ขคือความพร้อมของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการพฒันาศกัยภาพให้เหมาะสม โดย
ประเด็นดงักล่าวส่งผลใหม้หาวิทยาลยัขาดทิศทางในการพฒันานักศึกษาเพื่อน าไปสู่อตัลกัษณ์เก่ง
ไอที  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ในการพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใหแ้ก่นกัศึกษาควรมีการ
วิเคราะห์ความตอ้งการของนกัศึกษาทั้งดา้นเน้ือหาความรู้และวิธีการเคร่ืองมือ และมีการ
ประเมินผลแบบ Formative และ Summative รวมถึงการประเมินกระบวนการแต่ละขั้นตอนท่ี
นอกเหนือจากการประเมินผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

(2) มหาวิทยาลยัควรพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใหแ้ก่นกัศึกษา
อยา่งทัว่ถึงทุกชั้นปี อยา่งนอ้ยชั้นปีละ 3 คร้ัง 

(3) มหาวิทยาลยัควรเร่งพฒันากระบวนการจดัการการเปล่ียนแปลงในการใหน้กัศกึษาน า
ศกัยภาพท่ีไดรั้บการพฒันาสู่การน าไปใชเ้พื่อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จต่อการจดัการเปล่ียนแปลงศกัยภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษา 

8. กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยการสนับสนุนจากรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
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บทคดัย่อ 
 บทความฉบับน้ีผูว้ิจัยได้น าเสนอระบบจัดตารางการเรียนการสอนคณะดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการท างานของทางเจา้หน้า ท่ีและ
อาจารยค์ณะดิจิทัลมีเดีย ทั้งน้ีการพัฒนาระบบจัดตารางการเรียนการสอนคณะดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบดว้ยภาษาพีเอชพี (PHP) และระบบฐานขอ้มูล (MySQL) 
ระบบสามารถบนัทึกขอ้มลูรายวิชา ขอ้มลูหอ้งเรียน ขอ้มลูอาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนเจา้หน้าท่ีได ้ใน
ส่วนของการจดัตารางสอนนั้น ผูดู้แลระบบสามารถบริหารจดัการตารางสอนไดจ้ากขอ้มลูท่ีมีอยู่ใน
ระบบฐานขอ้มูล ท าให้ง่ายต่อการบริหารจดัตารางสอนของคณะ เพราะขอ้มูลทุกอย่างท่ีสามารถ
เรียกใชไ้ดจ้ากระบบคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และง่ายต่อการบริหารจดัการ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาให้ระบบ
การจดัการเรียนการสอน คณะดิจิทลัมีเดีย สามารถดูรายละเอียดวิชาและขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อนได้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากระบบเดิมเป็นเอกสารทั้งหมดซ่ึงไม่ยืดหยุ่นต่อการใช้งานใน
ปัจจุบัน  เมื่อท าการประเมินผลการด าเนินการใช้งานจาก กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาระบบ
สารสนเทศและผูส้อน พบว่าไดค่้าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.20 ซ่ึงระบบท่ีพฒันาข้ึนมีผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัดี 
 
ค าส าคญั: ระบบจดัตาราง,ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ,การเรียนการสอน  
Abstract 

The purpose of this paper is to present the course management system of Digital Media, 
Sripatum University, which provides faculties and staff with faster and more convenient way of 
working. In developing the class scheduling system, PHP and MYSQL are used to store 
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information about academic subjects, classrooms, instructors, as well as staff. As a result, the 
system administrator can simply manage the timetable for the faculty according to the 
information stored in databases. This is very convenient, since all the information can quickly be 
found by using search engine. The teaching and learning management system has been developed 
for the School of Digital Media, it effectively provides quick and easy access to the information 
regarding academic subjects and instructors. In the past, all information was kept in hard copy, 
which is inflexible for the present use. The evaluation conducted with a group of System 
Development Specialists and instructors shows the relatively high level of satisfaction towards 
this new system, with average score of 4.20. 
 
Keywords: Scheduling System, IT System, Teaching and Learning. 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีและอาจารยข์องคณะดิจิทลัมีเดีย ยงัมีความล่าชา้และเกิดความยากในการ
จดัท าตาราง การเรียนการสอน อนัเน่ืองมาจากยงัคงใชก้ารจดัตารางสอนลงบนกระดาษและอยู่ใน
รูปแบบโปรแกรม Microsoft Excel การหาขอ้มลูต่างๆ ยงัอยูใ่นแฟ้มกระดาษหรือเก็บเป็นไฟลอ์ยูใ่น
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะใชเ้วลามากในการคน้หาขอ้มลู บางคร้ังทางอาจารยเ์องยงัตอ้งคอยมาช่วยกนัหา
ขอ้มลูในการท่ีจะท าตารางการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา ประกอบกบัจ านวนนักศึกษา
ท่ีมีจ  านวนเพ่ิมมากข้ึนและจ านวนหอ้งเรียนท่ีไม่เพียงพอ ยิง่ท าใหเ้กิดความยากในการจดัตารางการ
เรียนการสอน อีกหน่ึงปัญหาของขั้นตอนการปฎิบติังานในปัจจุบนั คือ หากขอ้มลูท่ีจดัเก็บมีปริมาณ
มากข้ึนเร่ือยๆ การท างานแบบเดิมในปัจจุบนัอาจจะเกิดความล่าชา้ท่ีมากข้ึนหรือขอ้มูลท่ีเก็บไวอ้าจ
สูญหายไดผู้ว้ิจยัจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะพฒันาระบบจดัตารางการเรียนการสอนคณะดิจิทลัมีเดีย
มหาวิทยาลยัศรีปทุมข้ึนมา เพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการท างานของทางเจา้หนา้และ
อาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย ทั้ งน้ีการพัฒนาระบบจัดตารางการเรียนการสอนคณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลยัศรีปทุมน้ี ยงัสามารถรองรับการท างานบนสมาร์ทโฟนและเวบ็เบราวเ์ซอร์ เพื่ออ  านวย
ความสะดวกรวดเร็วใหก้บัทางอาจารย ์
 
 
 
 
 

228



 
 

 
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อพฒันาระบบจดัตารางการเรียนการสอน คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ
เพื่อประเมินผลการด าเนินการใช้งานของระบบจัดตารางการเรียนการสอน คณะดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
3. กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี

ผูเ้ขียนไดน้ าระบบดา้น เวบ็เบส (Web base) เขา้มาช่วยในการพฒันาระบบจากระบบดั้งเดิม
ในรูปแบบของตารางเอ็กเซล (Microsoft Excel) โดยการสร้างระบบฐานขอ้มูลใหม่ (MySQL) จะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะก าหนดสิทธ์  การเขา้ใชร้ะบบ ลดขั้นตอนในการกรอก
ขอ้มลูรูปแบบดั้งเดิมและติดตามสถานะรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน ในแต่ละวนัไดง่้ายข้ึนอีกทั้งยงั
ช่วยในเร่ืองของการลดเวลาในการท างานอ านวยความสะดวกและใชบุ้คลากรในคณะนอ้ยลงในการ
จดัตารางสอน  
 3.1 ภาษายเูอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) เป็นภาษาเพื่อการออกแบบหรือ
ภาษาท่ีใชจ้  าลอง  แบบเชิงภาพท่ีแพร่หลายกนัอยา่งมากในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปัจจุบนัยเูอ็มแอ
ลไดก้ลายเป็นภาษาท่ียอมรับในหมู่นกัพฒันาซอฟตแ์วร์ยคุใหม่เหมือนภาษาพ้ืนบา้นทัว่ไป (โอภาส
เอ่ียมสิริวงศ.์2548.) ยเูอ็มแอลประกอบดว้ยกลุ่มสัญลกัษณ์เพื่อใชใ้นการบรรยายและกฎไวยกรณ์
เพ่ือใชใ้นการท าส่ิงสร้างสรรค ์ยเูอม็แอลก าหนดใหใ้ชส้ญัลกัษณ์เป็นรูปกราฟิกชุดหน่ึงท่ีใชส้ร้างส่ิง
สร้างสรรค์ท่ีเป็นแบบจ าลองเชิง ภาพของระบบซอฟต์แวร์ได  ้ รูปภาพท่ีแสดงความหมายของส่ิง
ต่างๆ ในแบบจ าลองเชิงภาพมีหลายชนิด เช่น รูปภาพท่ีแสดงเป็นตวัแสดง (actor) เป็นกรณีใชง้าน
หรือยสูเคส (use case) ออปเจคต์ (object) และคลาส (class) นอกจากนั้นยเูอ็มแอลไดก้  าหนด
รูปแบบผงังานเพ่ือเป็นแนวทางใหน้กัออกแบบใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ กนั ผงังานท่ีส าคญัเช่น ยสู
เคสไดอะแกรม (use case diagram) ไดอะแกรมคลาส (class diagram) ไดอะแกรมซีเควน (sequence 
diagram) เป็นตน้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2548) 

3.2 พีเอชพี เฟรมเวิร์ก (PHP Framework) เฟรมเวิร์กมีโครงสร้างการท างานแบบ MVC ซ่ึง
จะมีการแบ่งแยกส่วนการท างานต่างๆ ออกจากกนั เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ก็จะช่วยให้สามารถจดัการ
กบัปัญหานั้นไดร้วดเร็วและง่ายข้ึน อีกทั้งยงัเหมาะส าหรับการท างานแบบเป็นทีมอีกดว้ย การเขียน
โปรแกรมแบบ MVC มีการแยกส่วนต่างๆ ของโปรแกรมออกจากกนัชดัเจน โดยโมเดล (Model) จะ
เป็นส่วนท่ีใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล  คอนโทรลเลอร์ (Controller) จะเป็นส่วนท่ีค านวณหรือ
เปรียบเทียบค าสั่งเพ่ือเตรียมขอ้มูลส าหรับส่งไปให้ส่วนแสดงผลต่อไป และส่วนสุดทา้ยคือส่วน
แสดงผล (View) ซ่ึงจะท าหน้าท่ีแสดงข้อมูลออกผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ โปรแกรมท่ีมีการ
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ออกแบบตามโครงสร้าง MVC จะช่วยใหส้ามารถพฒันาโปรแกรมต่อยอดจากท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งง่ายดาย
และสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งไปร้ือโครงสร้างโปรแกรมใหม่เพราะโปรแกรมแยก
ส่วนการท างานกนัอย่างชดัเจน นอกจากนั้นโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนยงัสามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 
(Reuse) โดยท่ีไม่ตอ้งเขียนโคด้ท่ีซ ้าซอ้นกนั (กอบเกียรติ สระอุบล, 2549) 

 
4. การด าเนินการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and 
Design) เคร่ืองมือท่ีใชด้า้นซอฟต์แวร์ (Software) ไดแ้ก่ โปรแกรมเขียนเว็บ Adobe Dreamweaver 
โปรแกรมใชอ้อกแบบ Design UI Adobe Illustrator โปรแกรมท่ีใชเ้ป็นฐานขอ้มูล Php My Sql 
Server  
 
4.1 มขีั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 เก็บรวบรวมความตอ้งการใชง้านจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัตารงการ
เรียนการสอนคณะดิจิทลัมีเดียมหาวิทยาลยัศรีปทุม 

4.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์และออกแบบระบบดว้ยภาษา UML   
4.1.3 ขั้นตอนท่ี 3 พฒันาโปรแกรมดว้ยภาษา PHP และ ฐานขอ้มลู MySQL  
4.1.4 ขั้นตอนท่ี 4 ท าการทดสอบ แกไ้ขขอ้ผดิพลาดของระบบจดัตารางการเรียนการสอน

ของคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
            4.1.5 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตั้ ง น าระบบจัดตารางการเรียนการสอนของคณะดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไปใชง้านจริง 
            4.1.6 ขั้นตอนท่ี 6 ดูแลบ ารุงรักษา ระบบจดัตารางการเรียนการสอนของคณะดิจิทลัมีเดีย 
มหาวิทยาลยัศรีปทุมใหม้ีประสิทธิภาพ 
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   รูปที่ 1  แสดงแผนภาพยสูเคส (Use Case Diagram) 
 

 เป็นแผนภาพแสดงถึงขั้นตอนการท างานท่ีส าคญัของระบบ หรือแสดงหน้าท่ีและ
งานท่ีระบบตอ้งปฏิบติั เพื่อตอบสนองต่อผูก้ระท าต่อระบบ โดยแผนภาพจะแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างขั้นตอนการท างานท่ีส าคญัของระบบและผูก้ระท าต่อระบบ 
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รูปที่ 2  แสดงแผนภาพคลาส (Class Diagram)  

ของระบบจดัการตารางการเรียนการสอนของคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  3  หนา้การเขา้สู่ระบบโดยเป็นไปตามสิทธ์ิท่ีไดรั้บ 
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  รูปที่ 4 หนา้การคน้หาขอ้มลูรายวิชา,ขอ้มลูสถานะหอ้งเรียน,ขอ้มลูอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  5  หนา้การเพ่ิมขอ้มลูอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเพ่ือใชใ้นการเพ่ิมไปในตารางสอน 
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รูปที่  6  หนา้การแสดงขอ้มลูอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีท าการเพ่ิมลงในฐานขอ้มลู สามารถลบ,แกไ้ขได ้
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รูปที่ 7 หนา้ระบบแสดงรายระเอียดขอ้มลูวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  8  หนา้ตารางสอนเมื่อท าการกดเลือกวิชาจะมีขอ้มลูอาจารยผ์ูส้อนและขอ้มลูวิชาท่ีสอน 
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5. ผลการศึกษา  
การประเมินผลการศึกษาการใชก้ารประเมินคุณภาพระบบโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  5 

คะแนน จากกลุ่มผู ้เช่ียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการจดัตารางการ
เรียนการสอนรวม 10 ท่าน ดงัแสดงใน ตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 สรุปการประเมินคุณภาพระบบในทุกดา้นของ ผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมนิ 
ระดับคุณภาพ 

 ̅ S.D. เชิงคุณภาพ 
1.ดา้นความสะดวกและง่ายต่อ 
การใชง้านระบบ (Usability 

Test) 
4.24 0.66 ด ี

2. ดา้นความสามารถตาม
หนา้ท่ีใน การท างานของ
ระบบ (Function Test) 

4.25 0.54 ด ี

3. ดา้นความปลอดภยัของ
ระบบ 

(Security Test) 
4.47 0.51 ด ี

4. ดา้นความสามารถของ
ระบบตาม ความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้าน (Function 
Requirement Test) 

4.27 0.51 ด ี

สรุปผลการประเมิน 4.20 0.53 ด ี
 

 

6. สรุปผลการศึกษา 
  การพฒันาระบบจดัตารางการเรียนการสอนคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม ผูดู้แล
ระบบและผูใ้ชง้านจะไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในการจดัตารางการเรียนการสอนของคณะ
ดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม อีกทั้งยงัเป็นช่องทางเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและ
การน าไปใช ้ผูพ้ฒันาระบบจะไดฝึ้กทกัษะความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ออกแบบพฒันา
ระบบฐานขอ้มลูและสามารถน าโปรแกรมต่างๆมาประยกุตใ์ชก้บัระบบฐานขอ้มลูเพื่อใหร้ะบบใหมี้
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มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาให้ระบบการจดัการเรียนการสอน คณะดิจิทลัมีเดีย ให้
สามารถดูรายละเอียดวิชาและขอ้มลูอาจารยผ์ูส้อนได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูดู้แลระบบ
สามารถบริหารจดัการตารางสอนไดจ้ากขอ้มลูท่ีมีอยูใ่นระบบฐานขอ้มลู ท าใหง่้ายต่อการบริหารจดั
ตารางสอนของคณะ เพราะขอ้มลูทุกอยา่งท่ีสามารถเรียกใชไ้ดจ้ากระบบคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
ง่ายต่อการบริหารจดัการ เมื่อท าการประเมินผลการด าเนินการใชง้านจาก กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศและผูส้อน พบว่าไดค่้าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.20 ซ่ึงระบบท่ีพฒันาข้ึนมีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัดี 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบการส่ือสารสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินและเพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ร่วมรับรุ้ 
ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึง
การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการเก็บขอ้มูล      จาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีศึกษา ใชว้ิธีการน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ผลการศึกษา
พบว่า 

1. องคป์ระกอบการส่ือสารสาธารณะเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน คือ  SMCR 
(S) คือ มหาวิทยาลยัจดักิจกรรมโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกบัชุมชน ซ่ึงก็คือ (M) ผ่านส่ือต่างๆท่ี
ใชใ้นท่ีน้ีก็คือ (C) ไดแ้ก่ สถานีวิทยกุระจายเสียงมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ส่ือบุคคล รวมถึงส่ือ
กิจกรรม ไปย ังผูรั้บสาร (R)        ในท่ีน้ีคือชาวบ้านในเขตชุมชนต าบลโพธ์ิ ผลท่ีเกิดจาก
องค์ประกอบการส่ือสารในชุมชนจะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
(Participation) เมื่อชาวบา้นส่วนใหญ่เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดการยอมรับจึงน าไปสู่การเขา้ร่วม
และใหค้วามร่วมมือในโครงการจนน าไปสู่การปฏิบติัจนเกิดผลส าเร็จ จึงเกิดการชกัชวนกนัปากต่อ
ปากเพื่อเขา้ร่วมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลยัและชุมชนท าให้ชาวบา้นเปิดรับการ
เรียนรู้ และเม่ือการเปิดรับส่ิงใหม่ๆ  ชาวบ้านและผูเ้ข้าร่วมคิดไปในแนวทางเดียวกัน ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนัเพื่อลดความขดัแยง้จึงเกิดการมีส่วนร่วมซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาขององค์กร 
และชุมชนแบบมีส่วนร่วมต่อไป 
 2. รูปแบบการส่ือสารการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน การสนับสนุนโครงการ ภายใต้
บริบทการร่วมรับรุ้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบติัระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ การส่ือสาร
ระหว่างมหาวิทยาลยั          ราชภฏัศรีสะเกษและต าบลโพธ์ินั้น การส่ือสารส่วนใหญ่เป็นการส่ือสาร
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โดยการติดต่อส่ือสารระหว่างผูน้  าชุมชน และไดก้  าหนดรูปแบบการส่ือสารผ่านกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงการแบ่งรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ดงัน้ี การปลูกจิตส านึกให้ชาวบา้นใน
ชุมชนผา่นส่ือต่างๆ และการจดักิจกรรมโครงการในการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลยัและชุมชน  
ค าส าคญั ส่ือสาธารณะ,การมีส่วนร่วม,มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 

 

ABSTRACT 
 

The public communicate of Sisaket Ratchabhat University to engage with the local community. 

This research aims to study the composition of public communication to engage with the local 

community and study the ways to communicate between the local community and Sisaket 

Ratchabhat University. It’s qualitative research by in-depth interviews the example population 

and present with analytical description.  

The research’s result found that 

1.The composition of public communication to engage with the local community are SMCR. 

S : sender is the program or activities of university to engage the local community. M: message is 

the data or information. C : channel are radio of Sisaket Ratchabhat University, personal media 

and activities to receivers is the population  Pho sub district . The result of these are network 

participation’s population and cooperating and success project. When the project complete it 

become to talk to anyone and persuade the other to join the project. The population is open to get 

new information and think to the same ways get benefit and reduce conflict and blink to 

cooperating and develop organization and them local in the future. 

2.The ways of communicate with local community and supporting the project with joining 

knowledge thinking and doing between local community and university. The most of 

communicating is information between the leader with used media activities by the ways of 
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information to crate engaging and awareness of them pass the media and activity to engage 

between University and local community.   

 

บทน า 

การส่ือสารเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการทางสังคมของมนุษย ์กล่าวคือ การท่ีมนุษย์
สามารถรวมตวักนัเป็นกลุ่มเป็นสงัคมนบัตั้งแต่สงัคมขนาดเลก็ในระดบัครอบครัวจนกระทัง่ถึงการ
รวมตวัเป็นสงัคมขนาดใหญ่ในระดบัประเทศนั้น จึงจ  าเป็นตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน

ในการติดต่อส่ือสารเพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัของคนในสังคม ตลอดจนการใชก้าร
ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข และท าให้เป็นท่ี
ยอมรับระหว่างสมาชิกในสงัคมซ่ึงปัจจุบนัสงัคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผูค้นในสังคม
ตอ้งพยายามท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป จึงจ าเป็นตอ้งรับรู้ข่าวสารความเป็นไป
ต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ และน าข่าวสารท่ีไดรั้บไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้น ดงันั้นการติดต่อส่ือสารจึงมีความส าคญัต่อความเป็นอยู่ของมนุษยทุ์กชาติ ทุกภาษาและทุก
ระดบัฐานะ เพียงแต่แตกต่างกนัท่ีสถานภาพของผูท่ี้จะรับสาร เพราะข่าวสารประเภทเดียวกนัไม่
สามารถถกูน าไปใชไ้ดก้บัคนทุกประเภท ทุกระดบั เพราะเหตุน้ีการติดต่อส่ือสารจึงมีความส าคญั
มากตอ้งใชเ้น้ือหาท่ีง่ายและไม่ซบัซอ้น ตลอดจนตอ้งใชรู้ปแบบของส่ืออย่างเหมาะสมจึงท าให้การ
ส่ือสารประสบผลส าเร็จไดโ้ลกาภิวฒัน์ 

ในโลกปัจจุบนัท าใหก้ารติดต่อส่ือสารมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปอย่างมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นองคก์ร หรือชุมชน และสงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมยคุแห่งการส่ือสาร(Information Society) ท าให้
ผูท่ี้แสวงหาข่าวสารสามารถรับรู้ไดก้วา้งไกลยิ่งข้ึน ประกอบการน าส่ือเทคโนโลยีมาปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัมากยิง่ข้ึน ท าใหส้งัคมในปัจจุบนัสามารถท างานดว้ยตวับุคคลไม่จ าเป็นตอ้งออกไปมี
ส่วนร่วมกับชุมชนดังนั้นไม่ว่าโลกจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม มนุษยก์็ยงัปรารถนาท่ีจะ 
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ดว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีแตกต่างกนัออกไป เพื่อผลทางดา้นชีวิต จิตใจ และ

การเป็นสงัคม ดว้ยเหตุผลประการส าคญัก็คือ มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม “ไม่อาจมีชีวิตอยู่ดว้ยตวัเองคน
เดียวในโลก โดยไม่พ่ึงพาอาศัย หรือติดต่อกับผูอ่ื้น ฉะนั้ นมนุษย์จึงอยู่ รวมกันในสังคม”               
(ทศันี อินทรสุขศรี,2532:1) ชุมชน (Community) เป็น “การรวมตวัของกลุ่มคนท่ีมีวตัถุประสงค์
ร่วมกนั อาจเป็นการรวมตวักนัตามพ้ืนท่ีหรือไม่ใช่พ้ืนท่ีก็ได ้สมาชิกทุกคนมีการติดต่อส่ือสารกนั มี
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ความเอ้ืออาทรกนั มีการท ากิจกรรมร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนั ในการกระท าและมีการจดัการ เมื่อ
เกิดความเป็นชุมชนข้ึนมาสมาชิกจะมีความสุขและมีความสร้างสรรค์ มีศกัยภาพท่ีจะแกไ้ขปัญหา
และพฒันาทุกดา้นให้ส าเร็จไดด้ังนั้น จึงอาจกล่าวไดว้่าชุมชนเป็นผลพวงประการหน่ึงของการ

ติดต่อส่ือสาร กล่าวคือ เมื่อมนุษยม์าอยูร่วมกนัก็มุ่งท่ีจะสร้างสรรคค์วามเขา้ใจกนั เพ่ือใหอ้ยูร่่วมกนั
ไดอ้ย่างสันติสุข ท าให้มนุษยต์้องแสวงหากลไกลหรือเคร่ืองมือท่ีจะสร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึน 
กลไกส าคญัดงักล่าวก็คือ  

การติดต่อส่ือสาร (Communication) เพราะนอกจาก “การส่ือสารสามารถท าใหค้นเราเขา้ใจ
กนัไดอ้ยูร่่วมกนัไดส้ามารถช่วยกนัท างานอย่างหน่ึงและในปัจจุบนัการส่ือสารไดน้ าส่ือสมยัใหม่
เขา้มามีบทบาทและปรับใชต่้อองค์กรรวมถึงชุมชนทอ้งถ่ินส่วนมากรูปแบบส่ือสมยัใหม่จะมาใน

รูปแบบส่ือดิจิทลัท่ีพบเห็นเป็นส่วนมากในขณะน้ี และคาดว่าจะมีแนวโนม้รวมถึงบทบาทยิ่งข้ึนไป
ในอนาคต โดยส่ือแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกนัความโดดเด่นตามแต่วตัถุประสงคใ์นการใช้
ส่ือใหม่ ส่ือท่ีน าเข้ามาเพื่อมีบทบาทต่อการรับรู้ร่วมถึงการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐ
มหาวิทยาลยัเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยการกระจายข้อมูล
ข่าวสาร การน าส่ือสมยัใหม่เข้ามาปรับใช้กับคนในชุมชนเป็นการน าความรู้ด้านการส่ือสาร

สมยัใหม่เพื่อปรับทศันคติการรับรู้ข่าวสารของคนในชุมชนท่ียดึถือหลกัปฏิบติัการรับรุ้ข่าวสารแบบ
ดัง่เดิมมาตลอด ชุมชนไดรั้บทราบถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยจีากระบบ อนาลอ๊ค หรือส่ือดัง่เดิม
มาเป็นส่ือดิจิทลั  ส่ือดิจิทลัท าหนา้ท่ีส่งสารไดห้ลายอย่างในเวลารวมกนั สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการขอคนในสมยัใหม่และความอิสระมากข้ึนรวมถึงการพฒันาดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
รวมถึงผูสู้งอาย ุโดยการพฒันาเฉพาะส่ือแต่ละประเภทแตกต่างกนัไป โดยส่ือสมยัใหม่น้ีสามารถ

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของคนในชุมชนไดห้ลากหลาย   
มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษเป็นสถาบันทางการศึกษา และให้ความส าคัญในเร่ือง

โครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นอยา่งมาก เนน้การผลิตบณัฑิตสู่สงัคม โดยส่วนใหญ่จะเน้น
การตอบสนองตลาดแรงงานหรือผลิตเพื่อป้อนบัณฑิตเข้าสู่ระบบงานท่ีหลากหลาย เพื่อความ
เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศเป็นหลกัเป็นอีกหน่ึงสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี
ภารกิจหลกัในการผลิตบณัฑิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน แต่นอกเหนือจากนั้น

ยงัมีอีกภารกิจหน่ึงท่ีส าคัญนั่นก็คือ การบริการวิชาการแก่สังคม และมีนโยบายชัดเจนในการ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน อาทิ 
เสริมศกัยภาพในการพฒันางานวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับชุมชนทอ้งถ่ิน จัดตั้งองค์กรภายใน
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มหาวิทยาลยัใหมี้บทบาทขบัเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินอย่าง
แทจ้ริงเป็นพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ของชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกบั
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆในรูปแบบของเครือข่ายการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัและกนั 

1.3วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.3.1 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบการส่ือสารสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
1.3.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ร่วมรับรุ้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั 
ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษามุ่งศึกษาเก่ียวกบั“การส่ือสารสารธารณะของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั             ศรีสะเกษกบัการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน” โดยมุ่งศึกษาประชากรภายในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยท่ีท าการลงพ้ืนท่ีด าเนินกิจกรรมระหว่างวนัท่ี 1 กันยายน 2559 -31 

พฤศจิกายน 2559 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ี ไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสาธารณะ แนวคิด
เก่ียวกบัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม แนวคิดทฤษฎีการส่ือสาร 
 
 
แนวคดิส่ือสาธารณะ 
 การส่ือสารสาธารณะความหมายของการส่ือสาร มาจากภาษาองักฤษว่า Communication 
ท่ีมาจากภาษาลาตินว่า Communis ซ่ึงมีความหมายตรงกบัค าว่า Common แปลว่า ความร่วมมือกนั
หรือความคลา้ยคลึงกนั การส่ือสารจึงหมายถึง“การกระท าของคนเราท่ีมุ่งสร้างความร่วมมือกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนั นัน่คือการพยายามแลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิดและทศันคติซ่ึงกนัและกนั โดยอาศยั
ความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายเป็นท่ีตั้งเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั” (Wilbur Schramm) “การ
ส่ือสารคือกระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารเกิดข้ึนโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงท า
หนา้ท่ีส่งสารผา่นส่ือหรือช่องทางต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสารโดยมี วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง” 
แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารแบบมส่ีวนร่วม 
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อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมจาก 
นักวิชาการดา้นการส่ือสารเพื่อการพฒันา ซ่ึงไดช่้วยกนัอธิบายถึง “ภาพ” ของการส่ือสารแบบมี
ส่วน ร่วมในมิติต่างๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี Ascroft (1987 อา้งถึงใน อศัรินทร์ นนทิหทยั, 2551) ไดใ้ห้
นิยามเก่ียวกบัการส่ือสารแบบมี ส่วนร่วมโดยค านึงถึงกระบวนการในการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
โดยมองว่า การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการท่ีกลุ่มบุคคลต่างๆ ซ่ึงมีความตั้งใจ และมี
ความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาหน่ึงๆ ได ้กา้วเขา้มามีบทบาทในกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้
และการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั Nair and White (1993 อา้งถึงใน อศัรินทร์ นนทิหทยั, 2551) เป็น
กลุ่มบุคคลส าคญัท่ีท า ใหแ้นวคิดเร่ืองการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมโดดเด่นข้ึนมาในวงการดา้นการ
ส่ือสารและการพฒันา พวก เขาอธิบายให้เห็นว่า การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการออกแบบ
กระบวนการส่ือสาร โดยมุ่งเน้นให้ ผูเ้ก่ียวข้องสามารถส่ือสารกันได้ในลักษณะของ “การ
ปรึกษาหารือ” (Dialogue) ร่วมกนั Nair and White ไดย้  ้าว่า การกระท าดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นภาพ
ของ “การมีปฏิสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง” ระหว่าง ผูส่้งสารและผูรั้บสาร 
ระดับของการส่ือสารแบบมส่ีวนร่วม  

อภิญญา กังสนารักษ์ (2544 อ้างถึงใน เอกวิทย์นวเศรษฐ, 2554, น. 9-10) กล่าวถึง การมี
ส่วนร่วม คือ การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือการกระท า กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น และไดน้ าเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนว่า ชุมชนตอ้งมี
ส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาภายในชุมชน ร่วมตดัสินใจก าหนดความตอ้งการและร่วมล าดบัความส าคญัของความตอ้งง
การ 2) การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนก าหนดวตัถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงาน 
รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ  3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ ท าประโยชน์ใหแ้ก่โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อใหรู้้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก  าหนดไวห้รือไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองหรือประเมินผล รวมทั้ง
โครงการในคราวเดียวก็ได ้
แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารแบบมส่ีวนร่วม  

อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมจาก 
นักวิชาการดา้นการส่ือสารเพื่อการพฒันา ซ่ึงไดช่้วยกนัอธิบายถึง “ภาพ” ของการส่ือสารแบบมี
ส่วน ร่วมในมิติต่างๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

Ascroft (1987 อ้างถึงใน อศัรินทร์ นนทิหทัย, 2551) ไดใ้หนิ้ยามเก่ียวกบัการส่ือสารแบบ
มี ส่วนร่วมโดยค านึงถึงกระบวนการในการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม โดยมองว่า การส่ือสารแบบมี
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ส่วนร่วม เป็นกระบวนการท่ีกลุ่มบุคคลต่างๆ ซ่ึงมีความตั้งใจ และมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
ปัญหาหน่ึงๆ ได ้กา้วเขา้มามีบทบาทในกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้และการสร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนั   

Nair and White (1993 อ้างถึงใน อศัรินทร์ นนทิหทัย, 2551) เป็นกลุ่มบุคคลส าคญัท่ีท า 
ใหแ้นวคิดเร่ืองการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมโดดเด่นข้ึนมาในวงการดา้นการส่ือสารและการพฒันา 
พวก เขาอธิบายให้เห็นว่า การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการออกแบบกระบวนการส่ือสาร โดย
มุ่งเนน้ให ้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถส่ือสารกนัไดใ้นลกัษณะของ “การปรึกษาหารือ” (Dialogue) ร่วมกนั 
Nair and White ไดย้ ้าํว่า การกระท าดงักล่าวสะท้อนให้เห็นภาพของ “การมีปฏิสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ือง” ระหว่าง ผูส่้งสารและผูรั้บสาร ในขณะเดียวกนัยงัมองว่า การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม
เก่ียวข้องกับการร่วมกัน ระบุความจ าเป็นและสภาพปัญหาในการพัฒนา การร่วมกันคิดเชิง
สร้างสรรคเ์ก่ียวกบัสถานการณ์ ต่างๆ ในเร่ืองท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันา ตลอดจนการลงมือปฏิบตักิาร
พฒันาภายใตส้ถานการณ์ของความ ร่วมมือกนั  

Bordenave (1994 อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) ให้นิยามเก่ียวกบัการส่ือสาร 
แบบมีส่วนร่วม โดยค านึงถึงหลกัการเชิงปรัชญาท่ีอยูเ่บ้ืองหลงักระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
โดย มองว่าการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารท่ีสะทอ้นความเป็นอิสระ
และความ เท่าเทียม Bordenave ย  ้าว่า ความเป็นอิสระและความเท่าเทียมกนัของบุคคล สามารถ
เกิดข้ึนไดใ้น กรณีท่ีบุคคลมีโอกาสเขา้ถึงช่องทางการส่ือสารชุมชน และมีโอกาสไดแ้สดงมุมมอง 
ความรู้สึกและ ประสบการณ์ต่างๆของตนอย่างเต็มท่ีทั้งน้ีเพราะเขามองว่าส่ิงดงักล่าวเป็นพ้ืนฐาน
ส าคญัท่ีจะ สนบัสนุนใหบุ้คคลกลุ่มต่างๆสามารถตดัสินใจลงมือกระท าในเร่ืองท่ีพวกเขาสนใจและ
ร่วมมือกนั แกปั้ญหาต่างๆ ตลอดจนพฒันาสงัคมใหดี้ข้ึน  

แนวคดิทฤษฎีการส่ือสาร 

ความหมายกลยทุธก์ารส่ือสาร  
กลยุทธ์การส่ือสาร หมายถึง การเลือกส่ือ และการเลือกสารและออกแบบสาร เป็นการ 

น าเสนอเน้ือหาผ่านส่ือท่ีอาศยักลยุทธ์การส่ือสารหลายประการ เพื่อให้การส่ือสารบรรลุผลตาม 
วตัถุประสงค ์โดยมีความสอดคลอ้งกบักลุ่มผูรั้บสารและบริบทดว้ย (กาญจนา แกว้เทพ และคณะ, 
2549, น. 110)  

กลยุทธ์การส่ือสาร หมายถึง การผสมผสานระหว่างการใช้รูปแบบของส่ือ สาร และ
แนวทาง 
การใช้ส่ือ ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้(ชวรัตน์ เชิดชัย และคณะ, 2546 อา้งถึงใน 
นนทญา หงษรั์ตน์, 2550, น. 51)  
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วธิีด าเนินการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษารูปแบบ

และวิธีการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน กระบวนการการส่ือสารสาธารณะกบัการมี

ส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค ปัจจยัท่ีสนับสนุนการส่ือสารเพือการ

พฒันาท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจดัโครงการของมหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษท่ีมีส่วน

ร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชก้ารเก็บขอ้มลูจาก

การสมัภาษณ์เชิงลึก( In-depth Interview) โดยผูศ้ึกษาไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา

โดยตรง ทั้งน้ีผูศึ้กษาท าการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (( In-depth Interview) ผูส้มัภาษณ์ซ่ึงประกอบไป

ดว้ย นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ  านวน 3 คน ตวัแทนผูน้ าชุมชนชุมชนละจ านวน 1 คน และ

ชาวบา้นท่ีร่วมโครงการจ านวน 10 คน   

 

ผลการศึกษา 
 1. องคป์ระกอบการส่ือสารสาธารณะเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน คือ  SMCR 
(S) คือ มหาวิทยาลยัจดักิจกรรมโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกบัชุมชน ซ่ึงก็คือ (M) ผ่านส่ือต่างๆท่ี
ใชใ้นท่ีน้ีก็คือ (C) ไดแ้ก่ สถานีวิทยกุระจายเสียงมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ส่ือบุคคล รวมถึงส่ือ
กิจกรรม ไปยงัผูรั้บสาร (R) ในท่ีน้ีคือชาวบา้นในเขตชุมชนต าบลโพธ์ิ ผลท่ีเกิดจากองค์ประกอบ
การส่ือสารในชุมชนจะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (Participation) เมื่อ
ชาวบา้นส่วนใหญ่เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดการยอมรับจึงน าไปสู่การเขา้ร่วมและให้ความร่วมมือ
ในโครงการจนน าไปสู่การปฏิบติัจนเกิดผลส าเร็จ จึงเกิดการชกัชวนกนัปากต่อปากเพื่อเขา้ร่วม
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลยัและชุมชนท าให้ชาวบา้นเปิดรับการเรียนรู้ และเมื่อ
การเปิดรับส่ิงใหม่ๆ  ชาวบา้นและผูเ้ขา้ร่วมคิดไปในแนวทางเดียวกนั ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัเพื่อ
ลดความขดัแยง้จึงเกิดการมีส่วนร่วมซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาขององค์กร และชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมต่อไป 
 2. รูปแบบการส่ือสารการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน การสนับสนุนโครงการ ภายใต้
บริบทการร่วมรับรุ้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบติัระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ การส่ือสาร
ระหว่างมหาวิทยาลยั          ราชภฏัศรีสะเกษและต าบลโพธ์ินั้น การส่ือสารส่วนใหญ่เป็นการส่ือสาร
โดยการติดต่อส่ือสารระหว่างผูน้  าชุมชน และไดก้  าหนดรูปแบบการส่ือสารผ่านกิจกรรมต่างๆ 
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รวมถึงการแบ่งรูปแบบการส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ดงัน้ี การปลูกจิตส านึกให้ชาวบา้นใน
ชุมชนผา่นส่ือต่างๆ และการจดักิจกรรมโครงการในการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลยัและชุมชน  

อภิปรายผล 
 องค์ประกอบการส่ือสารของมหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษกับการมีส่วนร่วมกบัชุมชน
ทอ้งถ่ิน ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ให้ความสนับสนุนในกิจกรรมของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัศรี
สะเกษ ส่ือบุคคลมีส่วนส าคญัในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลยัและชุมชน เพราะ
มหาวิทยาลยัตั้งอยู่ในบริเวณรอบรอบชุมชน การส่ือสารตอ้งการการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ต่างๆ โดยผ่านชุมชนและชาวบ้านส่วนใหญ่ โดยเน้นการลงพ้ืนท่ี การพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวคิด และปรึกษาปัญหากนัระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษกับการมีส่วนร่วมและชุมชน
ทอ้งถ่ิน ร่วมแกไ้ขและน าปัญญามาคิดวิเคราะห์ร่วมกนั และท าให้มหาวิทยาลยัทราบถึงปัญหา        
ท่ีแทจ้ริงของชุมชน ทราบถึงความตอ้งการ ท าใหม้หาวิทยาลยัคิดวางแผนการส่ือสารเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชนไดต้รงตามความจริง 
 รูปแบบการส่ือสารการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ผลส าเร็จท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกบั
ชุมชน คือ  
1. ดา้นผูน้  าชุมชนท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีความรู้ความช านาญการในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการโน้มน้าวใจ
และเปล่ียนความคิดและทศันคติของชาวบ้านในชุมชนได้ดีจากเดิม มีผลในทางจิตวิทยา ความ
คิดเห็นรับฟังและน าไปปฏิบติัเพื่อการพฒันาเครือข่าย และท่ีส าคญัผูท่ี้มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็น
พลงัขบัเคล่ือนเครือข่ายท่ีดีท่ีสุด ผูน้  าชุมชนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเปล่ียนความคิดและ
ทศันคติของชาวบา้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองส่ือบุคคลของ (เกศินี จุฑาวิจิตร,2542) ว่าการใชส่ื้อ
บุคคล มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ เพราะส่ือบุคคลในฐานะท่ีเป็นผูส่้งสารมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมของผูรั้บสาร ไดโ้ดยปัจจยัคือความน่าเชือถือ (Credibility ) 
โดยเพราะระดับของความรู้สึกท่ีผูรั้บสารรู้สึกว่าผูส่้งสาร เป็นท่ีน่าวางใจ (Trustworthy) และมี
ความสามารถ (Competent) หรือมีความน่าเช่ือถือผูรั้บสารก็มีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับสารจากพวกเขา
เหล่านั้นและดว้ยประสิทธิภาพของสือบุคคลตามแนวคิดของโรเจอร์และชูเมคเคอร์ (Roger and 
Shemaker, 1971 อา้งถึงใน             ชรัมพร  จิตตโ์กศล 2543) ซ่ึงกล่าวว่าในกรณีท่ีตอ้งการให้บุคคล
ใดๆ เกิดการยอมรับสารนั้นควรใชสื้อบุคคลเผยแพร่ข่าวสารส่ือบุคคลจะมีประโยชน์มากในกรณีท่ี
ผูส่้งสารตอ้งการใหผู้รั้บเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ        และพฤติกรรม  
2.มีการใชส่ื้อท่ีหลากหลายเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลยัและชุมชน 
 รูปแบบส่ือ คุณลกัษณะท่ีหลากหลายและวิธีการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชน แสดง
ใหเ้ห็นว่าการพดูคุยส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มลู ความรู้ ความคิดและทศันคติต่างๆ เป็นกลไกใน
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การส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนใหเ้กิดการจดัการการส่ือสารสาธารณะของมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ
และชุมชนทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรูปแบบวิธีการส่ือสารในคร้ังน้ี เนน้
การพดูคุยแลกเปล่ียนกนัในกลุ่ม การจดักิจกรรมโครงการและร่วมพดูคุยกนัปากต่อปาก สอดคลอ้ง
กบัแนวความคิดของ (กาญจนา  แกว้เทพ,2543) ซ่ึงกล่าวว่า การส่ือสารท่ีมีลกัษณะเป็นแนวนอน
หรือแนวระนาบ เป็นการส่ือสารร่วมกนั ท าใหก้ารส่ือสารมีลกัษณะบ่งบอกถึงความเสมอภาค การ
เคารพศกัด์ิศรีของกนัและกนั โดยเปิดโอกาสใหผู้รั้บสารและผูส่้งสาร ไดส้ลบับทบาทกนัเป็นทั้งผู ้
พูดและผูฟั้ง นอกจากน้ีแกนน าชุมชน คือผูป้ระสานให้เกิดการมีส่วนร่วมและการส่ือสารแบบมี
ส่วนร่วมใหเ้กิดในชุมชน คือไดพ้ยายามจดักิจกรรมโครงการ ให้ความรู้ ให้กบัชาวบา้นในชุมชน 
เพื่อกระตุน้ความสนใจ และสร้างจิตส านึกใหค้นในชุมชนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ธีรพนัธ์  โล่
ทองค า,2545) ท่ีกล่าวว่า การใชกิ้จกรรมช่วยกระตุน้ความสนใจ สร้างโอกาสให้มากข้ึน อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยั (อมรรัตน์  ทิพยเ์ลิศ,2548 ) ท่ีพบว่า การท างานของชุมชนมีการใชก้ารส่ือสาร
ดว้ยจดักิจกรรมร่วมกนักบัชุมชน เพ่ือใหช้าวบา้นไดเ้รียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ทางมหาวิทยาลยัจะตอ้งให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในเร่ือง การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆท่ีทางชุมชนตอ้งการความช่วยเหลืออย่างจริงจงั เช่น ส่งผูเ้ช่ียวชาญหรือวิทยากรผูม้ี
ความรู้และช านาญการมาลงชุมชนเพ่ือใหค้วามรู้เพ่ิมเติมในส่วนการส่ือสารและการมีส่วนร่วมกบั
ชุมชนไดม้ากยิง่ข้ึน 
 2. ควรมีการส่งเสริมองคก์รชาวบา้นและองคก์รเครือข่ายใหเ้ขม้แข็งยิง่ข้ึนจนไดเ้ป็นองคก์ร
หรือชุมชนตวัอย่าง และแสดงศกัยภาพของชุมชนตนเองเพื่อสาธิตหรือเป็นชุมชนตน้แบบให้กับ
ชุมชนอ่ืนๆต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การขนส่งสินค้าหรือบริการภายในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะใชก้ารขนส่งทางบกและ
พลงังานหลกัท่ีใชคื้อน ้ ามนัหรือส่วนผสมของน ้ ามนั เมื่อเกิดการเผาไหมจ้ะมีการปล่อยสารมลพิษท่ี
ก่อใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศเป็นพิษ 
ดงันั้นเพ่ือเป็นการลดการปล่อยสารมลพิษจากเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้หรือบริการ จึงไดม้ี
การคิดหาวิธีบริหารจดัการรูปแบบสมาร์ทมาใชใ้นการค านวนจ านวนรอบในการขนส่ง โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชส้ าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ หรือ
บริหารจัดการคิวในการขนส่งสินค้า ดังนั้นงานวิจยัน้ีจึงเป็นการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบริหารจดัการสมาร์ทโลจิสติกส์รูปแบบ มิลค-์รัน ดว้ยอลักอริทึมเอ-
สตาร์ มาประยุกต์ใช้ในการขนส่งแนวใหม่ ผลจากการวิจัยพบว่าวิธีน้ีนอกจากจะช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ แลว้ยงัเป็นอีกหน่ึงแนวทางของวิธีการขนส่งท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ค าส าคญั:  เอ-สตาร์ , อลักอริทึม, มิลค-์รัน, สมาร์ทโลจิสติกส์, ส่ิงแวดลอ้มสะอาด 
 
Abstract: The transportation of goods or services in Thailand is mainly relied on road transport, 
and primary energy use is oil, or oil- related. This is inevitable reason that causes global warming 
and air pollution when combustion emissions. In order to reduce air pollution from fuel used, 
most researchers have tried to figure out how to manage the number of transport appropriately. In 
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this paper, we study, analyze, and design of the information system for smart logistic 
management system using A - Star algorithm with Milk Run transport model. Literally, we found 
this approach does not only improve the efficiency of queuing goods, but also is complied with 
green environment. 
Keywords: A Star, algorithm, Milk Run, Smart Logistic, Green Environment  
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัภาวะการแข่งขนัดา้นการใหบ้ริการลกูคา้มีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้แต่ละ
บริษัทจ าเป็นต้องปรับปรุงความสามารถด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด การ
พฒันารูปแบบการบริหารจดัการขนส่งสินคา้จึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ การจดัเส้นทาง หรือคิว
ตารางการเดินรถ จ  านวนเท่ียวรถในการวิ่งส่งสินค้าแต่ละจ านวนรอบหมายถึงตน้ทุนท่ีจะต้อง
สูญเสียไป และมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่งย่อมมีมากข้ึนตามจ านวนเท่ียวรถ ดงันั้นเพ่ือเป็นการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวน้ี แต่ละบริษทัพยายามคิดคน้รูปแบบการบริหารจดัการตารางเวลาและคิว
เสน้ทางการเดินรถท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตน้ทุนจากการขนส่ง และสร้างคุณภาพดา้นการบริการ
ขนส่งสินคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

การขนส่งรูปแบบ มิลค-์รัน (Milk Run) ถกูพฒันามาจากการรับส่งนมในตอนเชา้ท่ีประเทศ
อเมริกา เป็นการจดัส่งนมตามบ้านต่างๆ ตามเส้นทางท่ีก  าหนดไวใ้นคร้ังเดียว โดยไม่มีการวิ่ง
กลบัไปกลบัมา ดังนั้นแนวคิดในการขนส่งรูปแบบ มิลค์-รัน  น้ีถูกน ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น โตโยตา้ หรือ เซ็นทรัล กรุ๊ป ซ่ึงถา้หากเป็นการขนส่งสินคา้แบบ
ดั้งเดิม การขนส่งสินคา้จะถกูก  าหนดรูปแบบการขนส่งและการบริหารจดัการเป็นจ านวนคร้ัง หากมี
การขนส่งบ่อยคร้ัง ก็จะท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีมากข้ึน นอกจากน้ีในบางคร้ังการขนส่ง
สินคา้ในแต่ละเท่ียวจะมีปริมาณสินคา้ท่ีมากเกินความตอ้งการของบริษทั และท าให้บริษทัเองตอ้ง
รับภาระตน้ทุนในสินคา้คงคลงัท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย (ศิริวรรณ โพธ์ิทอง, 2556) แต่ในทางกลบักนั
การขนส่งรูปแบบ มิลค-์รัน  จะจดัส่งจ านวนสินคา้ท่ีเหมาะสมไปตามเส้นทางท่ีก  าหนดไวใ้นคร้ัง
เดียว โดยไม่มีการวิ่งกลบัไปกลบัมา และไม่ตอ้งมีจุดพกัสินคา้ระหว่างทาง ท าให้สามารถส่งมอบ
สินคา้ไดร้วดเร็วข้ึน อีกทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนในการขนส่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Gurinder and 
Gagan, 2011) 
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งานวิจยัน้ีจึงเป็นการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการ
บริหารจดัการโลจิสติกส์แนวใหม่ดว้ยการจดัคิวรูปแบบ มิลค์-รัน  ดว้ยอลักอริทึมรูปแบบเอ-สตาร์ 
(Dai, Guan, and Guan, 2010) มาประยกุตใ์ชใ้นการขนส่ง โดยก าหนดรูปแบบการบริหารการจดัส่ง
เพื่อลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินคา้คงคลงัและจดัคิวส่งของให้แก่ลูกค้า ซ่ึงวิธีน้ี
นอกจากจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ แลว้ยงัเป็นวิธีการขนส่งท่ีเป็นมิตรท่ี
ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงการขนส่งแบบ มิลค-์รัน (Gurinder and Gagan, 2011) 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การจดัคิวเสน้ทางและตารางการขนส่ง (Routing and Scheduling Transport) รูปแบบ มิลค์-รัน  

มีหลกัการท างานคือ การรับ-ส่งสินคา้จากผูผ้ลิต (Supplier) จะใชร้ถท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกนัเพื่อมา
จดัส่งสินคา้ โดยใหผู้ผ้ลิตท่ีมีปริมาณสินคา้นอ้ยจดัส่งสินคา้มารวมกนัท่ีจุดพกัสินคา้ (Consolidate 
Center) ซ่ึง จากนั้นบริษทัจะจดัรถมารับสินคา้นั้นไปรวมกบัสินคา้ของอีกบริษทัถดัไป ซ่ึงจะช่วย
ควบคุมความถ่ีในการจดัส่งสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัปริมาณความตอ้งการสินคา้จริงได ้และยงัช่วยลด
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการขนส่งในระยะทางท่ีไกล (Kitamura and Keishi, 2013) โดยทัว่ไปการขนส่ง
แบบ มิลค-์รัน  สามารถแบ่งรูปแบบของการขนส่งไดด้งัน้ี (ศิริวรรณ โพธ์ิทอง, 2556) 

2.1 การขนส่งตรงแบบ มิลค์-รัน  จากผูผ้ลิตหลายราย เป็นการขนส่งสินคา้โดยไม่ตอ้งการการ
เก็บรักษาหรือพกัสินคา้ไวท่ี้คลงัสินคา้ โดยวิธีการขนส่งแบบน้ีเหมาะกบับริษทัท่ีมีปริมาณสินคา้ท่ี
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ตอ้งการส่งสินคา้ไปยงัลกูคา้จ  านวนไม่มากพอเต็มคนัรถ ใชย้านพาหนะขนส่งรับสินคา้จากผูผ้ลิต
แต่ละราย จากนั้นจึงน าสินคา้ไปส่งให้ลูกคา้ วิธีการน้ีท าให้สามารถลดตน้ทุนและการส่งมอบได้
อยา่งรวดเร็ว แต่วิธีการน้ีมีขอ้จ  ากดัคือ ปริมาณสินคา้ท่ีใชใ้นการขนส่งตอ้งมีจ  านวนมากพอเต็มคนั
รถ หากปริมาณสินค้ามีจ  านวนน้อย ไม่เต็มคันรถ และหากบริษัทผูผ้ลิตสินค้ามีต  าแหน่งท่ีอยู่
ห่างไกลกนั การขนส่งดว้ยระบบ มิลค-์รัน วิธีน้ีอาจจะไม่ไดป้ระสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

2.2 การขนส่งตรงแบบ มิลค์-รัน ไปยงัลูกคา้หลายราย ในกรณีท่ีลูกคา้แต่ละรายมีปริมาณการ
สัง่ซ้ือสินคา้จ  านวนไม่มากแ แต่บริษทัผูผ้ลิตสินคา้มีปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งส่งเต็มคนัรถ วิธีการน้ีจะใช้
ยานพาหนะขนส่งสินคา้ออกจากบริษทัผูผ้ลิตสินคา้เต็มคนัรถ โดยวิธีน้ีสามารถท าให้ลดตน้ทุนใน
การขนส่ง รักษาระดบับริการแก่ลกูคา้ และช่วยลดมลพิษท่ีเกิดจากการขนส่งอีกดว้ย 

2.3 การขนส่งแบบ มิลค-์รัน  แบบรวมสินคา้จากผูผ้ลิตหลายรายไปยงัลูกคา้หลายราย วิธีการน้ี
จะใช้พาหนะในการขนส่งรับสินค้าจากบริษัทผูผ้ลิตสินค้าหลายแห่ง  เมื่อสินค้ามีปริมาณเต็ม
พาหนะแลว้ จึงท าการขนส่งไปยงัลกูคา้ การขนส่งดว้ยวิธีน้ีท าใหค้วามถ่ีในการขนส่งสินคา้เพ่ิมมาก
ข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัปผูผ้ลิตสินคา้สามารถลดสินคา้คงคลงัและตน้ทุนในการขนส่งลงไดอี้กดว้ย 

ซ่ึงการออกแบบขั้นตอนการจัดคิวเส้นทางและตารางการขนส่งรูปแบบ มิลค์-รัน น้ีนิยมน า
อลักอริทึมจากทฤษฎีกราฟ (Jagota, 2010) มาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 

1. Shortest Path เป็นการจดัเสน้ทางการขนส่งท่ีสั้นท่ีสุดโดยใหม้ีการขนส่งสินคา้จากบริษทั
ไปยงัลูกค้าทุกๆรายให้มีระยะทางรวมในการขนส่งท่ีน้อยท่ีสุด  โดยหาเส้นทางท่ีมี
ระยะทางสั้นสุดระหว่างจุดเร่ิมตน้กบัจุดหมาย (รูปท่ี 2) ซ่ึงอลักอริทึมท่ีนิยมน ามาค านวน
เสน้ทางท่ีสั้นท่ีสุดน้ี ไดแ้ก่ อลักอริทึมรูปแบบ เอ –  สตาร์ หรือ A* Algorithm (Dai, Guan, 
and Guan, 2010) 

2.  

 

รูปท่ี 2 แสดงการจดัเสน้ทางแบบ Shortest Path (ศิริวรรณ โพธ์ิทอง, 2556) 
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2. Traveling Salesman (Hoffman, Padberg, and Rinaldi, 2013) เป็นการจดัเส้นทางการ
ขนส่งโดยให้ระยะทางรวม (ไป-กลบั) ในการขนส่งสินคา้จากบริษทัไปยงัลูกคา้ทุกรายน้อยท่ีสุด 
(รูปท่ี 3) 

 

รูปท่ี 3 แสดงการจดัเสน้ทางแบบ Traveling Salesman (ศิริวรรณ โพธ์ิทอง, 2556) 

3. Vehicle Routing Problem (Pillac et. al., 2013) เป็นการจดัเส้นทางในการขนส่งสินคา้
โดยหาจ านวนพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งสินค่าท่ีเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้พร้อมทั้งหาเส้นทาง
เสน้ทางในการขนส่งสินคา้ท่ีเหมาะสม ภายใตข้  ้าก  าหนดในเร่ืองของค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยท่ีสุด (รูปท่ี 4) 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงก่อนการจดัเสน้ทางแบบ Vehicle Routing Problem (ศิริวรรณ โพธ์ิทอง, 2556) 
 
4) ตน้ไมแ้บบทอดขา้มเลก็สุด หรือ Minimum Spanning Tree (รูปท่ี 5) เป็นการจดัเส้นทาง

การขนส่งสินคา้โดยพิจารณาถึงความเช่ือมโยงของเสน้ทางท่ีใชใ้นการขนส่ง โดยระยะทางรวมใน
การขนส่งนอ้ยท่ีสุด (Meyer and Najman, 2013) โดยวิธีน้ีถูกน าไปประยุกต์ใชใ้นงานวิจยัหลาย ๆ 
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ดา้น เช่น การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) การประมวลผล
รูปภาพ (Image Processing) การจดจ ารูปแบบ (Pattern Recognition)  

 
 

รูปท่ี 5 แสดงการจดัเสน้ทางแบบ Minimum Spanning Tree (ศิริวรรณ โพธ์ิทอง, 2556) 
 
 

เน่ืองจากอลักอริทึมรูปแบบ เอ สตาร์น้ีใชก้ารค านวนท่ีไม่ซบัซอ้น การค านวนจะคดัเลือก
เฉพาะโหนดท่ีมีค่าถ่วงน ้ าหนักสูงสุดมาใชใ้นการจดัคิวเส้นทางท่ีเหมาะสม จึงท าให้ใชท้รัพยากร
และเวลาในการประมวลผลของระบบสารสนเทศน้อยสุด (กิตติ เช่ียวชาญ, 2558) ดงันั้นงานวิจยัน้ี
จึงเลือกอลักอริทึมรูปแบบเอ-สตาร์มาประยกุตใ์ชใ้นการขนส่งแบบมิลค์รัน ท่ีใชเ้ส้นทางการขนส่ง
แบบทางเดียว (One way trip) เพื่อลดตน้ทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคิวส่งของให้แก่ลูกคา้ 
โดยแสดงการเปรียบเทียบในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการน าอลักอริทึมแบบเอ-สตาร์กบัอลักอริทึมแบบ
อ่ืนๆท่ีนิยมใชใ้นการจดัเสน้ทาง 
 
ช่ืออัลกอริทึม / รูปแบบการค านวนของ
อลักอริทึม 

Shortest 
Path (A *) 

Traveling 
Salesman 

Vehicle Routing 
Problem 

Minimum 
Spanning Tree 

การเดินทางตอ้งผ่านทุกจุดในกราฟ     
คน้หาเส้นทางโดยมีค่าน าหนกัมาเกี่ยวขอ้ง     
การเดินทางค านวนระยะไป-กลบั     
ความซับซ้อนในการประมวลผล     
ใชพ้ื้นท่ีจดัเกบ็ในหน่วยความจ ามาก     
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3. การด าเนินการวจิยั 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบริหารจดัการโลจิ
สติกส์แนวใหม่ดว้ยการจดัคิวรูปแบบ มิลค์-รัน  โดยน าอลักอริทึม Shortest path รูปแบบA* (เอ-
สตาร์) มาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์หาเสน้ทางท่ีเหมาะสม เพื่อจดัคิวเสน้ทางและตารางการขนส่ง
รูปแบบ มิลค-์รัน  ซ่ึงจะช่วยใหร้ะบบ มิลค-์รัน  สามารถค านวนจ านวนรถ จ านวนจุดรวบรวมสินคา้ 
และเสน้ทางท่ีจะใชด้ว้ยการพิจารณาจ านวนรถท่ีวิ่งเขา้มาในคิวตารางเสน้ทางการเดินรถในรูปแบบ
มาตรฐาน โดยแบ่งเส้นทางออกเป็นโซนพ้ืนท่ี เช่น โซน A-B-C-D  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขนส่ง (Dai, Guan, and Guan, 2010) ซ่ึงมีรายละเอียดของรหสัเทียมขั้นตอนของอลักอริทึมรูปแบบ 
เอ-สตาร์ แสดงในรูปท่ี 6 

 

รูปท่ี 6 ตวัอยา่งรหสัเทียมของอลักอริทึมรูปแบบ เอ-สตาร์ 

ค าอธิบายรหสัเทียม 

ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ท าการ Initialize (Close set and Open set) การท างานเพ่ือเร่ิมตน้การค านวน 
ขั้นตอนท่ี 3 และ 4 ก าหนดจุดเร่ิมตน้ และ จุดปลายทางของเสน้ทาง (GN) 
ขั้นตอนท่ี 5 - 11 คน้หาเส้นทางท่ีต้องการจากบริเวณโซนพ้ืนท่ีด้วยค่า Huristic (H,F) ท่ี

เหมาะสม 
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ขั้นตอนท่ี 12 – 16 ตรวจสอบเสน้ทางท่ีเหมาะสม โดยเล่ียงการใชเ้สน้ทางท่ีซ ้าซอ้น 
ขั้นตอนท่ี 12 – 14 หากระบบพบว่าเสน้ทางใดเกิดความซ ้าซอ้นจะคดัเลือกเสน้ทางอ่ืนแทน 
ขั้นตอนท่ี 14 – 16 จากขั้นตอนท่ี 3.4 หากระบบไม่พบเส้นทางท่ีซ ้ าซอ้นจะก าหนดเส้นทางนั้น

เป็นเสน้ทางท่ีเหมาะสม 

จากตวัอยา่งเสน้ทางสมมุติ (รูปท่ี 7) พบว่าอลักอริทึมจะเร่ิมคน้หาเส้นทางท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัคิว
ตารางการขนส่งและลดระยะเวลาของการท างาน โดยเร่ิมตน้จากเสน้ทาง S-A จนกระทัง่ส้ินสุดการ
ค านวนท่ีเสน้ทาง S-B-G ซ่ึงแสดงผลลพัธจ์ากการค านวนเสน้ทางสมมุติไวใ้นตารางท่ี 2 

 
 

           
 
 
 
 

รูปท่ี 7 ตวัอยา่งเสน้ทางท่ีสมมุติเพื่อเป็นแบบในการทดสอบ 

ตารางท่ี 2 แสดงตวัอยา่งการค านวนเสน้ทางท่ีสมมุติดว้ยอลักอริทึมรูปแบบ เอ-สตาร์ 
ล าดบั เส้นทาง Cost (G*) Heuristic (H*) Priority (F*) 

1 S-A 10 3 13 
2 S-B 8 3 11 
3 S-B 8 3 11 
4 S-A-C 18 3 21 
5 S-A-G 20 0 20 
6 S-A-C 18 3 21 
7 S-A-G 20 0 20 
8 S-B-D 16 3 19 
9 S-B-G 18 0 18 
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จากตารางท่ี 2 ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากตารางการเปรียบเทียบพบว่าเสน้ทาง S -> B –>G เป็นเสน้ทาง
ท่ีสั้นท่ีสุด มีค่า Priority (F) = 18 และไดเ้สน้ทางท่ีผา่นจากจุด S -> G และค่า Priority (F) เท่ากนั ซ่ึง
เสน้ทางท่ีไดจ้ากการใชอ้ลักอริทึมในรูปแบบเอ-สตาร์น้ีจะช่วยใหก้ารขนส่งแบบ มิลค์-รัน สามารถ
คน้หาจุดพกัและกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสม หากพบว่าปริมาณการจดัส่งสินคา้น้อยถึงปานกลางไม่
สามารถท าใหค่้าการบรรทุกอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้จึงท าใหช่้วยลดตน้ทุนในการขนส่งสินคา้และ
ราคาสินคา้ลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่าการท างานของอลักอริทึมแบบ เอ สตาร์ มีความเหมาะสมส าหรับน ามาใช้

พฒันาเป็นระบบค้นหาเส้นทาง เน่ืองจากการท างานในขั้นตอนของอลักอริทึมมีส่วนช่วยลด
ระยะเวลาในการประมวลผลและขั้นตอนการคน้หาเสน้ทางของอลักอริทึมไม่มีการวนลูปท่ีซ ้ าซอ้น 
จึงเป็นท่ีนิยมน ามาใชป้ระยุกต์กบัระบบเส้นทางการขนส่งแบบ มิลค์-รัน  โดยอลักอริทึมมีการ
ตดัสินใจเลือกโหนดการพกั-กระจายในเสน้ทางขนส่งท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัคิวตารางการเดิน
รถ หากเสน้ทางใดท่ีไม่สามารถใชง้านได ้เสน้ทางนั้นจะไม่ถกูน าเขา้มาประมวลผล และอลักอริทึม
จะเปล่ียนไปเลือกเสน้ทางอ่ืนแทน ดงันั้นถา้รูปแบบเส้นทางการจดัส่งของสินคา้มีลกัษณะคงท่ีไม่
เปล่ียนแปลง ระบบจะช่วยรักษาสมดุลของเวลาการจดัส่งได้ นอกจากน้ีจุดพกั-กระจายสินคา้ของ
ระบบ มิลค-์รัน สามารถแบ่งปริมาณงาน (Workload) ท าใหช่้วยลดตน้ทุนในการขนส่งและลดการ
ท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพลง ส่งผลใหต้น้ทุนของการจดัส่งและการผลิตลดลง ซ่ึงจดัเป็นลกัษณะ
ของการไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั (Win - Win) ในภาพรวม 

ดงันั้นอลักอริทึมในรูปแบบเอ-สตาร์จึงมีความเหมาะสมส าหรับน ามาประยกุตใ์ชก้บัการบริหาร
จดัการโลจิสติกส์แนวใหม่แบบ มิลค์-รัน นอกจากประโยชน์ในเร่ืองการจัดคิวตารางการเดิน
รถบรรทุกท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้จ  านวนเท่ียวรถและความถ่ีในการขนส่งสินคา้มีจ  านวนท่ีลดลง 
แลว้ยงัช่วยลดมลพิษทางอากาศท่ีปล่อยสู่บรรยากาศ ซ่ึงเป็นมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากปฏิกิริยาการ
เผาไหมข้องเช้ือเพลิงและเป็นปัญหาท่ีท าใหเ้กิดโลกร้อนใหล้ดลงได ้จึงนบัว่าเป็นการสนบัสนุนการ
พฒันาทางเลือกส าหรับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีความเป็น
มิตรท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มและเกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคอีกแนวทางอยา่งแทจ้ริง 
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5. อภิปรายผล 
กรณีศึกษาของบริษทัท่ีน าระบบ มิลค-์รัน  มาใชใ้นการท างานและประสบความส าเร็จเป็นอยา่ง

ดี ตวัอยา่งเช่น บริษทัโตโยตา้ ไดน้ าระบบ มิลค-์รัน  เขา้มาใชแ้ละประสบความส าเร็จ โดยมีเง่ือนไข
ของปัจจยัความส าเร็จ 3 ประการ (ศิริวรรณ โพธ์ิทอง, 2556) ดงัน้ี 

1) บุคลากรท่ีเก่ียวข้องควรมีการติดต่อส่ือสารถึงกันอยู่เสมอ เช่น พนักงานรถ, เจา้หน้าท่ี
คลงัสินคา้ หรือ พนกังานออฟฟิศท่ีดูแลตารางเสน้ทางรับ-ส่งสินคา้ เป็นตน้ 

2) บรรจุภณัฑ ์ผูผ้ลิตสินคา้ควรออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีลกัษณะแตกต่างและขนาดท่ีแตกต่างกนั 
เพื่อหเ้กิดช่องว่างในการขนส่งและส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียข้ึนระหว่างการขนส่ง ดงักรณีตวัอย่าง
ของบริษทั โตโยตา้ ไดม้ีการจดัมาตรฐานของบรรจุภณัฑ์ข้ึน โดยเรียกว่า TP-BOX (Toyota Poly 
Box) ซ่ึงเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีก  าหนดความกวา้ง-ยาวให้มีขนาดเหมาะสมกับช้ินส่วน สามารถวาง
ซอ้นทบักนัไดห้ลากหลายรูปแบบและปรับความสูงใหเ้ท่ากนัไดง่้าย เป็นตน้ 

3) หากบริษทัตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรค่อนขา้งหนาแน่น บริษทัจ าตอ้งมีมาตรฐานของการ
ควบคุมรถเขา้-ออกท่ีดี เน่ืองจากรถบรรทุก 6 ลอ้อาจมีขอ้จ  ากดัในเร่ืองของเวลาในการวิ่งผ่านพ้ืนท่ี
ของบริษทั ถึงแมจ้ะใชเ้สน้ทางอ่ืนเพื่อหลีกเล่ียง แต่ก็อาจจะท าใหค้วามแม่นย  าในส่วนของเวลาขาด
หายไปได ้

4) ขอ้ควรระวงัเน่ืองจากสินคา้จากผูผ้ลิตบางรายยงัมีบรรจุภณัฑข์นาดท่ีแตกต่างจาก มาตรฐาน
ของบรรจุภณัฑท่ี์ทางบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนอยูม่าก อาจท าใหเ้กิดความเสียหายระหว่างการขนส่งได ้
 
6. สรุปผลการวจิยั 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
จดัการโลจิสติกส์แนวใหม่ดว้ยการจดัคิวขนส่งสินคา้รูปแบบ มิลค์-รัน  (ศิริวรรณ โพธ์ิทอง, 2556)
โดยน าอลักอริทึม Shortest path รูปแบบ เอ-สตาร์ (A*) มาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์หาเส้นทางท่ี
เหมาะสม โดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาเพื่อจดัคิวเส้นทางและตาราง
การขนส่งรูปแบบ มิลค์-รัน  ซ่ึงท าให้สามารถค านวนจ านวนรถ จ านวนจุดรวบรวมสินค้า และ
เส้นทางท่ีจะใชด้้วยการพิจารณาจ านวนรถท่ีวิ่งเขา้มาในคิวตารางเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ
มาตรฐาน โดยใชว้ิธีการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นกลุ่มแลว้ท าการจดัเส้นทางเดินรถโดยใชว้ิธีเลือกจุดท่ี
ใกลท่ี้สุด โดยมีขั้นตอนส าคญัไดแ้ก่ 1) แบ่งกลุ่มพ้ืนท่ีในเสน้ทางการขนส่ง เช่น จุดพกัและกระจาย
สินคา้ตามท่ีตั้งของสถานท่ีในการขนส่งสินคา้ หรือจุดรับ-ส่งสินคา้ในเสน้ทางการเดินรถ เช่น ถนน 
อ  าเภอ หรือจงัหวดั เป็นตน้ 2) เลือกกลุ่มเสน้ทางท่ีตอ้งการโดยการก าหนดจุดเร่ิมตน้และสถานท่ีใน
การขนส่งสินคา้ 3) สถานท่ีในการขนส่งสินคา้ของพ้ืนท่ีนั้นๆ ควรมีระยะทางท่ีใกลก้ัน อยู่ใน
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บริเวณเดียวกนั หรือสามารถใชเ้ส้นทางในการขนส่งร่วมกนัได้ 4) บรรจุภณัฑ์ ผูผ้ลิตสินคา้ควร
ออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีลกัษณะแตกต่างและขนาดท่ีแตกต่างกนั เพื่อหเ้กิดช่องว่างในการขนส่งและ
ส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียข้ึนระหว่างการขนส่ง 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั “ศึกษากรอบการท างานและแบบจ าลองของสมาร์ทอบต.
ของประเทศไทย” โดยได้รับทุนอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
  

260



 

 

เอกสารอ้างองิ 

กิตติ เช่ียวชาญ (2558) การประเมินจุดอ่อนโครงข่ายเสน้ทางดว้ยวิธีการแบบกราฟ วารสาร 
สารสนเทศ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 14  

ศิริวรรณ โพธ์ิทอง (2556) วิธีการขนส่งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม วิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม  
สาขาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

Arun Jagota (2010) Graph Theory, Algorithms, And Applications Summarized Simply Kindle  
Edition 

Gurinder Singh Brar and Gagan Saini (2011) Milk Run Logistics: Literature Review and  
Directions Proceedings of the World Congress on Engineering 2011 Vol I WCE 2011,  
July 6 - 8, 2011, London, U.K. 

Hoffman, K. L., Padberg, M., & Rinaldi, G. (2013). Traveling salesman problem. In  
Encyclopedia of Operations Research and Management Science (pp. 1573-1578).  
Springer US. 

Kitamura, Takashi, and Keishi Okamoto. (2013). Automated Route Planning for Milk-Run  
Transport Logistics with the NuSMV Model Checker." IEICE TRANSACTIONS on  
Information and Systems 96, no. 12, 2555-2564.  

Meyer, F., & Najman, L. (2013). Segmentation, minimum spanning tree and hierarchies.  
Mathematical morphology: from theory to applications, 229-261. 

Pillac, V., Gendreau, M., Guéret, C., & Medaglia, A. L. (2013). A review of dynamic vehicle  
routing problems. European Journal of Operational Research, 225(1), 1-11. 

Z. Dai, Y. Guan, and R. Guan. (2010). Dynamic Adjustment A* Routing Algorithm,” in Proc. Int.  
Conf. on Innovative Computing and Communication and Information Technology and  
Ocean Engineering, 316-318, 2010. 

261



 

 

การศึกษารูปแบบการส่ือสารของสติก๊เกอร์ไลน์ผ่านแอปพลเิคช่ันไลน์ 
A Study of Communication Patterns for Stickers LINE via LINE Application 

 
วภิาว ีจนัทร์แก้ว 

นกัศกึษาคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
vipavee.c@hotmail.com  

 
บทคดัย่อ:  งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ส่ือสารของสต๊ิกเกอร์ไลน์ ลกัษณะการแสดงออกทางสีหนา้และประโยคท่ีใชใ้นการส่ือสารท่ีไดรั้บ
ความนิยม เพ่ือการน าขอ้มูลวิจยัไปใชป้ระโยชน์เพ่ือพฒันาการส่ือสารผา่นสต๊ิกเกอร์ไลน์ได ้ผูศึ้กษา
ด าเนินการวิจยัในรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา
สาร (Content Analysis) คือ การวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ประเภททางการ (Official) ท่ีขายดีไดรั้บ
ความนิยมจ านวน 25 อนัดบั รวม 600 ตวั เป็นส่ือในการศึกษา   

ผลการวิจัยพบว่าประเภทของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีได้รับความนิยมคือสต๊ิกเกอร์ประเภท 
Animated Sticker รูปแบบตวัละครท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือเพศหญิง รูปแบบภาษาท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุดคือภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ และจ านวนตวัละครภายในชุดสต๊ิกเกอร์ท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุดคือ ตวัละครแบบ 1 ตวั  ส่วนการวิเคราะห์ลกัษณะการแสดงออกทางสีหน้าของ
สต๊ิกเกอร์ไลน์ พบว่ามีลกัษณะการแสดงออกในทิศทางบวกดว้ยใบหน้ายิ้มมากท่ีสุด และรูปแบบ
ประโยคท่ีใชใ้นการส่ือสารพบว่าเป็นไปในทิศทางบวก คือรูปแบบประโยคบอกเล่าเชิงบวก 

จากการวิจยัจะเห็นไดว้่ารูปแบบการติดต่อส่ือสารดว้ยสต๊ิกเกอร์ไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชัน่
ไลน์นั้น มีการใชส้ต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเป็นไปในทิศทางบวก สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสดงออก
ทางอารมณ์ของผูส่้งสารไดม้ากกว่าการส่ือสารท่ีใชข้อ้ความเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยงัเป็นส่วนช่วย
ใหผู้ค้นเกิดการสร้างปฏิสมัพนัธท่ี์ดี และพฒันาไปสู่การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั:  แอปพลิเคชัน่ไลน์, สต๊ิกเกอร์ไลน์, การติดต่อส่ือสารผา่นแอปพลิเคชัน่ 
 
Abstract: This research study and analyzes the sticker line. The purpose is to study the patterns 
of a sticker line, face expression and sentences in communications have been popular. The data 
were utilized to improve communication through the sticker line. The research in the form of 
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quantitative research with content analysis by analyzing the types of official sticker line that most 
popular selling 25 ranked number, A total of 600 item for study. 
 The results showed that the type of sticker lines most popular is animated sticker. The 
character most popular are female. Language form most popular is Thai language and English 
language. And the number of characters within the sets most popular stickers is one character. 
Then, The analysis of the face expression of the sticker line. Has found a way to express 
themselves in a positive direction with smiling faces. And sentence patterns are used in the 
communication that is  a positive direction. It is a pattern sentence positive. 
 The research shows that this form of communication with stickers line through the line 
application. Use a sticker line is going in a positive direction. Can be used as a tool for emotional 
expression of the messenger more than communication using text only. It is to help people build a 
better interaction and develop into an even more effective communication. 
 
Keywords: Line Application, Sticker Line, Communication via the application. 
 
1. บทน า 

จากการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ท าให้การติดต่อส่ือสารใน
ปัจจุบนัมีความสะดวกรวดเร็ว ดว้ยอิทธิพลจากส่ือใหม่ต่างๆ ไดเ้ขา้มาเป็นบทบาทส าคญัในการ
ด ารงชีวิตของผูค้นมากข้ึน อีกทั้งยงัมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง ผูค้นมกัติดต่อส่ือสารและ
เปล่ียนข้อมูลกบับุคลท่ีอยู่ไกลกันผ่านทางเทคโนโลยี ท าให้สังคมและชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยไีปดว้ย (Rogers, 2000) ทุกวนัน้ีผูค้นจึงสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ย่าง
สะดวกสบายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น อีเมล์ ส่ือสังคม
ออนไลน์ ตลอดจนโปรแกรมส าหรับแชทต่างๆ แอปพลิเคชัน่ไลน์ (LINE ) หน่ึงในโปรแกรม
เคร่ืองมือการส่ือสารรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากการรายงาน
สรุปผลการประกอบการของ LINE ทัว่โลก พบว่าในปี 2015 นั้นสร้างรายไดมู้ลค่ามากถึง 1 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐ ทั้งน้ีบริษทั YouGov ผูท้  าหนา้ท่ีวดัความแกร่งของแบรนดไ์ดจ้ดัอนัดบัให้ LINE เป็น
แอพพลิเคชัน่ยอดนิยมอนัดบั 2 ของประเทศไทย โดยในปี 2015 มีผูใ้ชง้านมากถึง 33 ลา้นคน (Arip, 
2559) เน่ืองจากใชง้านง่าย สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งมีฟังก์ชัน่การใชง้านท่ีหลากหลายสามารถ จึง
เป็นโปรแกรมท่ีถูกพฒันาเพื่อการส่ือสารโดยมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างจากช่องทางการส่ือสารอ่ืน
นัน่คือการใช ้“สต๊ิกเกอร์ไลน์” (ศุภศิลป์ กุลจิตตเ์จือวงศ,์ 2556)  
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การติดต่อส่ือสารในยคุดิจิทลันั้นนอกจากบุคคลจะส่งขอ้ความในรูปแบบของตวัอกัษรแลว้ 
ยงัมีการใช้สัญลกัษณ์เพื่อเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของผูส่้งในรูปแบบของอวจัน
ภาษา ดงัเสมือนเป็นตวัแทนเพื่อส่งเสริมบริบทของผูส่้งสาร โดยสัญลกัษณ์จะสร้างสรรค์และท า
หนา้ท่ีร่วมกบัขอ้ความเป็นอยา่งดีเพ่ือช่วยแสดงความรู้สึกท าให้การส่ือสารนั้นมีประสิทธิภาพข้ึน 
(Wolf, 2000; Krohn, 2004) การแสดงออกทางความรู้สึกของผูส่้งสารจึงสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกบัการส่งสญัลกัษณ์ต่างๆ พบว่า เม่ือมีความสุขมกัจะส่งสญัลกัษณ์ใบหนา้ยิม้ 97.4% เมื่อโกรธ
มกัจะส่งสญัลกัษณ์ใบหนา้บ้ึง 97.7% และเมื่อตลกขบขนัมกัจะส่งสัญลกัษณ์ใบหน้าขยิบตา 80.6% 
ใบหน้ายิ้ม 97.7% ต่อมาสัญลกัษณ์นั้นไดมี้การพฒันาจนมาให้อยู่ในรูปแบบของภาพตวัการ์ตูน
ต่างๆท่ีมีการแสดงออกลกัษณะท่าทางร่วมกบัการแสดงขอ้ความ เพื่อใชส้ าหรับเป็นตวัแทนของผู ้
ส่งสารในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกไปย ังผูรั้บสาร  (Nathan, 2008)  โดยเป็นรูปแบบท่ี
แอพพลิเคชัน่ไลน์เรียกว่า “สต๊ิกเกอร์ไลน์” ทั้งน้ีการส่ือสารบนแอพลิเคชัน่ไลน์นั้นพบว่าผูใ้ชง้านมี
พฤติกรรมการส่งสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสนทนามากถึง 52% ส่งผลให้มีการผลิตสต๊ิกเกอร์ไลน์
หลากหลายรูปแบบมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน สต๊ิกเกอร์ไลน์จึงเป็นส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั (Arip, 2559) 

การใชส้ญัลกัษณ์ภาพเพื่อแสดงอารมณ์เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยยกระดบัการส่ือสารให้ไดรั้บ
การตอบสนองมากกว่าการส่ือสารในรูปแบบขอ้ความเพียงอย่างเดียว (Rivera, Cooke และ Bauhs, 
2012) ทั้งน้ีในบริบทของการส่ือสารนั้นการสนทนาเชิงบวกจึงมีความส าคญัท่ีส่งผลต่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูส่้งสารให้เป็นไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค์ส่ิงดีงามต่อกันและกัน ท าให้คู่
สนทนาเกิดความประทบัใจ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการสนทนาเชิงลบ ท่ีเป็นการใชค้  าพูดในทิศทางท่ี
กระทบต่อความรู้สึกและจิตใจของคู่สนทนา (นิติธร ปิลวาสน์, ม.ป.ป.) การส่ือสารผ่านทาง
คอมพิวเตอร์จึงท าให้บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์ทางลบไดง่้ายกว่าการส่ือสารแบบเผชิญหน้า  
เน่ืองจากผูส่้งสารมีเวลาในการไตร่ตรองข้อความก่อนตัดสินใจส่งให้ผูรั้บสาร  ดังนั้นการใช้
สต๊ิกเกอร์ไลน์จึงนับเป็นเคร่ืองมือส าคญัในชีวิตประจ าวนัเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน 
ครอบครัว และสังคม ดว้ยการใช้การแสดงออกทางอารมณ์เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการส่ือสาร 
(Derks, Fisher และ Bos, 2007) อีกทั้งยงัเป็นช่องทางส าหรับบริษทัต่างๆในการเขา้มามีส่วนร่วมกบั
สต๊ิกเกอร์ไลน์เพื่อการเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดส าหรับธุรกิจ (marketingoops, 2012)  

จากเหตุผลขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะท าการศึกษาการรูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีขายดี
ไดรั้บความนิยมในการส่ือสารผา่นแอปพลิเคชัน่ไลน์ ดว้ยการวิเคราะห์ลกัษณะการแสดงออกทางสี
หน้าของสต๊ิกเกอร์และรูปแบบประโยคของสต๊ิกเกอร์ท่ีใช้ในการสนทนาเพ่ือแสดงอารมณ์
ความรู้สึกผา่นการส่ือสารบนแอพพลิเคชัน่ นอกจากนั้นผลการวิจยัยงัจะเป็นประโยชน์ท่ีสามารถ

264



 

 

น าไปเป็นองค์ความรู้แนวทางส าหรับการสร้างสรรค์ออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ส าหรับผูส้นใจและ
องค์กรต่างๆ ตลอดจนการพฒันาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางด้านการส่ือสารการตลาด  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางการส่ือสารของผูค้นในยุคดิจิทลัในการช่วยยกระดบัการส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าถามน าวจิยั 
1. การศึกษาลกัษณะการแสดงออกทางสีหน้าและรูปแบบประโยคท่ีใชเ้พื่อการส่ือสารในรูปแบบ
เชิงบวกและเชิงลบมีสดัส่วนท่ีแตกต่างกนัหรือไม่  
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบของสต๊ิกเกอร์ไลน์ออฟฟิเชียลท่ีไดรั้บความนิยม 
2. เพ่ือศึกษาลกัษณะการแสดงออกทางสีหนา้ของสต๊ิกเกอร์ไลน์ออฟฟิเชียลท่ีไดรั้บความนิยม 
3. เพ่ือศึกษารูปแบบประโยคท่ีใชใ้นการส่ือสารผา่นสต๊ิกเกอร์ไลน์ออฟฟิเชียลท่ีไดรั้บความนิยม 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
- การส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication – CMC)  
- แอปพลิเคชัน่ไลน์ (LINE) และสต๊ิกเกอร์ไลน์ (Sticker Line) 
- ลกัษณะการแสดงออกทางสีหนา้ (Face Expression)  
- การใชค้  าและประโยคเพื่อการส่ือสาร  

 
3. การด าเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษารูปแบบการส่ือสารของสต๊ิกเกอร์ไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์”  เป็นรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาสาร  
(Content Analysis) ในการศึกษาลกัษณะการแสดงออกทางสีหน้า  และการใชป้ระโยคเพื่อการ
ส่ือสารของสต๊ิกเกอร์ไลน์ ส่ือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สต๊ิกเกอร์ไลน์ประเภททางการ (Official) 
ท่ีขายดีไดรั้บความนิยม จ  านวน 25 อนัดบั รวม 25 ชุด ชุดละ 24 ตวั รวมจ านวนสต๊ิกเกอร์ทั้งส้ิน 600 
ตวั 

 
 

265



 

 

 
3.1 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ผูศึ้กษาได้ท าการเลือกสต๊ิกเกอร์ไลน์ ประเภท
ทางการ (Official) จ  านวน 25 อนัดบัท่ีไดรั้บความนิยม โดยใชเ้กณฑก์ารวดัอนัดบัจากความนิยมใน
การซ้ือบนแอพพลิเคชัน่ โดยเป็นรูปแบบภาพเคล่ือนไหวและมีเสียงจ านวน 25 อนัดบัแรก โดยตอ้ง
เป็นชุดสต๊ิกเกอร์ท่ีมีขอ้ความแสดงมากกว่า 70% ข้ึนไปภายในชุดสต๊ิกเกอร์  
 
3.2 ขั้นตอนการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาสต๊ิกเกอร์ท่ีไดรั้บความนิยมขายดี โดยท าการคดัเลือกชุดสต๊ิกเกอร์ 10 
อนัดับแรกท่ีผูใ้ช้งานดาวน์โหลดซ้ือมากท่ีสุดมาท าการเก็บข้อมูลก่อน โดยเป็นข้อมูลเก่ียวกับ
ลกัษณะการแสดงออกทางสีหนา้และการใชป้ระโยคเพื่อการส่ือสาร เพื่อการน าขอ้มูลไปเป็นเกณฑ์
ในการสร้างเคร่ืองมือบนัทึกลงรหสั (Coding Sheet) ไดเ้กณฑด์งัน้ีคือ ลกัษณะการแสดงออกทางสี
หน้าประกอบไปดว้ย ยิ้ม หัวเราะ โกรธ บ้ึง ร้องไห้ เศร้า ตกใจ จริงจัง  และเจา้เล่ห์/สงสัย ส่วน
รูปแบบการใชป้ระโยคเพ่ือการส่ือสารไดเ้กณฑด์งัน้ีคือ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยค
ค าถาม ประโยคขอร้อง ประโยคอุทาน ประโยคค าสั่ง และไม่แสดงประโยค พร้อมทั้งแบ่งทิศทาง
ของลกัษณะการแสดงออกทางสีหนา้และรูปแบบการใชป้ระโยคออกเป็นทิศทางบวกและลบ 

เมื่อสร้างเคร่ืองมือเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงน าเคร่ืองมือไปท าการทดสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบ Krippendorff's Alpha ดว้ยการน าสต๊ิกเกอร์จ  านวน 
30 ตวั (Case) โดยสุ่มตวัสต๊ิกเกอร์ภายในชุดสต๊ิกเกอร์ 10 อนัดบัแรกมาใชใ้นการทดสอบ พบว่าได้
ค่า Krippendorff's Alpha อยูใ่นระดบั 0.881 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเช่ือถือได ้จากนั้นผูผู้ศ้ึกษาจึง
น าเคร่ืองมือบันทึกลงรหัส (Coding Sheet) ท่ีผ่านการทดสอบแลว้นั้นมาใช้ในการศึกษาชุด
สต๊ิกเกอร์ 25 อนัดบัแรกท่ีผูใ้ชง้านดาวน์โหลดซ้ือมากท่ีสุด โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลชุดสต๊ิกเกอร์
ทั้งหมด ชุดละ 24 ตวั รวมทั้งส้ิน 600 ตวั  

 
4. ผลการศึกษา 
4.1 ลกัษณะชุดสติก๊เกอร์ไลน์ 
ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละของลกัษณะชุดสต๊ิกเกอร์ไลน์ 
ผลการวิเคราะห์ จ านวน ร้อยละ (%) 

ประเภทของสต๊ิกเกอร์ 
Animated Sticker 23 92% 
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LINE Character 1 4% 

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละของลกัษณะชุดสต๊ิกเกอร์ไลน์ 
ผลการวิเคราะห์ จ านวน ร้อยละ (%) 
Disney 1 4% 
รูปแบบตัวละคร 
เพศหญิง 15 60% 
เพศชาย 8 32% 
เพศที่สาม 1 4% 
สัตว ์ 7 28% 
สัตวป์ระหลาด 1 4% 
อาหาร 1 4% 
รูปแบบภาษา 
ไทย 10 40% 
องักฤษ 1 4% 
ไทยและองักฤษ 14 56% 
จ านวนตัวละครภายในชุด 
1 ตวั 13 52% 
2 ตวั 10 40% 
มากกว่า  2 ตวัข้ึนไป 2 8% 

 
จากตารางแสดงข้อมูลดังกล่าว ผลการศึกษาประเภทสต๊ิกเกอร์ไลน์พบว่า ประเภท

สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือประเภท Animated Sticker จ านวน 23 ชุด (92%) 
รูปแบบตวัละครท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ เพศหญิง จ  านวน 15 ชุด (60%) รูปแบบภาษาท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ รูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวน 14 ชุด (56%) และจ านวน
ตวัละครภายในชุดท่ีพบมากท่ีสุด  คือตวัละครจ านวน 1 ตวั จ  านวน 13 ชุด (52%)  
 
4.2 ลกัษณะการแสดงออกทางสีหน้า  
ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละลกัษณะการแสดงออกทางสีหนา้  
   ลกัษณะการแสดงออกทางสีหน้าของสติก๊เกอร์ไลน์ 

ทิศทาง รหัส จ านวน ร้อยละ 
บวก ยิม้ 260 43.3% 
  หวัเราะ 16 2.7% 
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ลบ หนา้โกรธ 24 4.0% 

ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละลกัษณะการแสดงออกทางสีหนา้  
ลกัษณะการแสดงออกทางสีหน้าของสติก๊เกอร์ไลน์ 

ทิศทาง รหัส จ านวน ร้อยละ 
 ลบ หนา้บ้ึง 40 6.7% 
 ร้องไห้ 25 4.2% 
  เศร้าซึม 56 9.3% 
ไม่ชดัเจนว่าบวกหรือลบ จริงจงั 79 13.2% 
  เจา้เล่ห์/สงสัย 59 9.8% 
  หนา้ตกใจ 25 4.2% 
  สีหนา้เรียบเฉย 15 2.5% 
 รวม 600 100% 

 
4.3 รูปแบบค า / ประโยคของสติก๊เกอร์ไลน์ 
ตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละรูปแบบค า / ประโยคของสต๊ิกเกอร์ไลน์ 
รูปแบบค า/ประโยค 

ทิศทาง รหัส จ านวน ร้อยละ 
บวก บอกเล่าเชิงบวก 216 36.0% 
  ปฏิเสธเชิงบวก 3 .5% 
  ค าถามเชิงบวก 36 6.0% 
  ขอร้องเชิงบวก 40 6.7% 
  อุทานเชิงบวก 73 12.2% 
  ค าสั่งเชิงบวก 1 .2% 
ลบ บอกเล่าเชิงลบ 92 15.3% 
  ปฏิเสธเชิงลบ 11 1.8% 
  ค าถามเชิงลบ 13 2.2% 
  ขอร้องเชิงลบ 4 .7% 
  อุทานเชิงลบ 34 5.7% 
  ค าลัง่เชิงลบ 8 1.3% 
ไม่ชดัเจนว่าบวกหรือลบ ไม่มีการใชค้  า 69 11.5% 

 
รวม 600 100% 
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5. อภิปรายผลและสรุปผลการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ในการวิเคราะห์เน้ือหาของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์แบบทางการ (Official) ท่ีไดรั้บความนิยม จากค าถามน าวิจยัการศึกษาลกัษณะการ
แสดงออกทางสีหน้าและรูปแบบประโยคท่ีใชเ้พื่อการส่ือสารในรูปแบบเชิงบวกและเชิงลบ มี
สดัส่วนท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ พบว่าการศึกษาลกัษณะการแสดงออกทางสีหนา้และรูปแบบประโยค
ทีใชใ้นการส่ือสาร ในรูปแบบเชิงบวกและเชิงลบมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดัเจน โดย
ลกัษณะการแสดงออกทางสีหน้าทิศทางบวกมีสัดส่วนเป็น 46% และทิศทางลบ 24.2% ส่วน
รูปแบบการใชป้ระโยคในทิศทางบวกมีสดัส่วน 61.6% และทิศทางลบ 27% 
 จากการศึกษาดงักล่าวสามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงัน้ี คือ ประเภทของสต๊ิกเกอร์ท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือประเภท Animated Sticker สต๊ิกเกอร์รูปแบบภาพเคล่ือนไหวและมี
เสียง ท่ีสามารถใชเ้พื่อการส่ือสารท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลเป็นอย่างมาก รูปแบบตวัละครท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุด คือตวัละครเพศหญิง  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Herring and Dresner (2010); 
Skovholt, Gronning and Kankaanranta (2014) กล่าวว่าตวัละครเพศหญิงมกัถูกผลิตออกมามากกว่า
ตวัละครเพศชาย  รูปแบบภาษาท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือภาษาไทยกบัภาษาองักฤษท่ีใชค้วบคู่กนัไป 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Sauro and Smith (2010); Thoms, Liao and Szustak (2005) กล่าวว่าการ
ใชภ้าษาท่ีสอง เพ่ิมเติมจากการใชภ้าษาหลกัจะท าให้สภาพแวดลอ้มในการส่ือสารเกิดแนวคิดสด
ใหม่และได้รับการยอมรับจากคู่สนทนา การศึกษาจ านวนตัวละครภายในชุดสต๊ิกเกอร์พบว่า
สต๊ิกเกอร์ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือตวัละครแบบ 1 ตวั เน่ืองจากเป็นการแสดงถึงเอกลกัษณ์
ของตนเองเพื่อการส่ือสาร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Garbasevscgi (2015) กล่าวว่าการสนทนา
ออนไลน์บุคคลจะใหค้วามส าคญัในการแสดงเอกลกัษณ์ของตนเอง เพื่อสร้างความประทบัใจท่ีดี
กบัผูท่ี้สนทนาด้วย นอกจากนั้น Fieseler, Meckel and Ranzini (2015) กล่าวว่าการเลือกใช้
เอกลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนนั้นจึงข้ึนอยูก่บัการเลือกผูรั้บสาร ท าใหส้ต๊ิกเกอร์ไลน์รูปแบบตวัละครแบบ 
1 ตวัไดรั้บความนิยมเพราะผูค้นตอ้งการสร้างเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนของตวัเอง  

การศึกษาลักษณะการแสดงออกทางสีหน้าและการใช้ประโยคเพื่อการส่ือสารของ
สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด พบว่ามีทิศทางสอดคลอ้งกนัและเป็นไปในทิศทางบวก 
คือใบหนา้ยิม้ และประโยคบอกเล่าเชิงบวก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Rivera, Cooke and Bauhs 
(2012) กล่าวว่าการส่ือสารด้วยสัญลักษณ์ภาพท่ีเป็นไปในทิศทางบวกจะท าให้ผูรั้บสารเกิด
ความรู้สึกมีความสุข นอกจากนั้นการศึกษาของ Herring and Dresner (2010); Skovholt, Gronning  
and Kankaanranta (2014); Tossell (2012) กล่าวว่าใบหน้ายิ้มแยม้เป็นรูปแบบการแสดงออกทางสี
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หนา้ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด และรูปแบบประโยคบอกเล่าเชิงบวก เป็นประโยคเพื่อการส่ือสารท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุด  

จากการศึกษา “การวิเคราะห์เน้ือหาของสต๊ิกเกอร์ไลน์ผา่นแอปพลิเคชัน่ไลน์” ลกัษณะการ
แสดงออกทางสีหนา้และรูปแบบการใชป้ระโยคเพ่ือการส่ือสารนั้นมีความสอดคลอ้งเป็นไปในทิศ
ทางบวก ดงัจะเห็นไดว้่าผูค้นส่วนใหญ่นิยมส่ือสารด้วยใบหน้ายิ้มและประโยคบอกเล่าในทิศ
ทางบวก ดงันั้นการใชส้ต๊ิกเกอร์ไลน์เพ่ือการส่ือสารยอ่มมีอิทธิกบัการส่ือสารในปัจจุบนั ท่ีจะท าให้
ผูรั้บสารสามารถเขา้ใจความหมายท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่ือไดม้ากกว่าการใช้ขอ้ความธรรมดาเพียง
อยา่งเดียว อีกทั้งยงัไดท้ราบถึงอารมณ์ของผูส่้งสารอีกดว้ย สต๊ิกเกอร์ไลน์จึงไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมากในการใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับส่ือสาร ท าใหเ้กิดการสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี งานวิจยัน้ีจึง
เป้นประโยชน์ส าหรับการเป็นแนวทางเพื่อการสร้างสรรค์สต๊ิกเกอร์ไลน์ให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้ท่ีสามารถน าไปใช้ในแง่การส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ตลอดจนการส่ือสารเพื่อ
การตลาดอนัจะน าไปสู่การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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การจดัการเรียนรู้ภูมศิาสตร์ประวตัโิดยใช้โครงงานภาพยนตร์ส้ันเร่ือง ข้าวเหนียวสันป่าตอง เพ่ือ
เสริมสร้างจติส านึกท้องถิ่นของนักเรียน โรงเรียนสันป่าตองวทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ 

Historical Geography Leaning Management Using the Short Film Project “ Sanpatong 
Sticky Rice” to Enhance the Local Awareness of the Sanpatongwittayakom School 

Students,Chiang Mai Province 
 

นางสาวสุดารัตน์  บริหารธนโชติ1 

ชรินทร์ มัง่คัง่2 และจารุณ ีมณกีุล3 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาการจดัการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้นเร่ืองขา้ว
เหนียวสนัป่าตอง เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของนกัเรียนโรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม จงัหวดั 
เชียงใหม่ มีว ัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใช้
โครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสันป่าตอง เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของนักเรียน
โรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคมจงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติั
โดยใช้โครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ข้าวเหนียวสันป่าตองเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของ
นกัเรียนโรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม่และ3) เพ่ือศึกษาระดบัจิตส านึกทอ้งถ่ินของ
นกัเรียนจากการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้นเร่ือง ขา้วเหนียว
สันป่าตอง เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกท้องถ่ินของนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 หอ้ง 40 คน ไดม้าโดยใชก้าร
สุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ย 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลทางการเรียน แบบประเมินทกัษะปฏิบติัโครงงาน
ภาพยนตร์สั้นและแบบวดัระดบัจิตส านึกทอ้งถ่ิน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

1.ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงาน
ภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่าตอง เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของนกัเรียน โรงเรียนสัน
ป่าตองวิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้จ  านวน 5 แผน ประกอบดว้ย
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง รู้จกัขา้วบา้นฉนั แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง เรียนรู้ภูมิศาสตร์กบั 

1 นกัศึกษาระดบัการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการศึกษา (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
*ท่ีอยู่ e-mail * sudarat.sb.sb@gmail.com  
 

272



 

 

การปลูกขา้วเหนียวสนัป่าตอง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง เร่ืองรู้เร่ืองเล่าในอดีตขา้วเหนียวสัน
ป่าตอง  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง มุมมองผ่านมุมกลอ้ง และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง
ส านึกอนุรักษท์อ้งถ่ิน              

 2. นกัเรียนมีผลการเรียนหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใช  ้
โครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่าตองมีผลคะแนนร้อยละสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 

 3. นกัเรียนมีทกัษะการปฏิบติัโครงงานภาพยนตร์สั้นจากการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์
ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่าตองซ่ึงวดัไดจ้ากกระบวนการ 3 P อยู่
ในระดบัการปฏิบติัมาก  
 4. นักเรียนมีระดับจิตส านึกทอ้งถ่ินจากการจัดการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใช้
โครงงานภาพยนตร์สั้นเร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่าตองภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ค าส าคญั:  การจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติั โครงงานภาพยนตร์สั้น จิตส านึกทอ้งถ่ิน 
 
Abstract: The purposes of this study were 1) to create learning plans using Historical Geography 
Leaning Management Using the Short Film Project on Sanpatong Sticky Rice to Enhance the 
Local Awareness of the Sanpatongwittayakom School Students, Chiang Mai Province, 2) to study 
the results of using the learning Historical Geography Leaning Management Using the Short Film 
Project on Sanpatong Sticky Rice to Enhance the Local Awareness of the Sanpatongwittayakom 
School Students,Chiang Mai Province and 3) to study the local awareness level of students from 
the learning Historical Geography Leaning Management Using the Short Film Project on 
Sanpatong Sticky Rice to Enhance the Local Awareness of Sanpatongwittayakom School 
Students,Chiang Mai Province. The samples consisted of 40 3rd graded students 
Sanpatongwittayakom School, in the second semester of academic year 2015. The instruments 
used in this study were learning plans, Posttest, assessment for short film skills, and questionnaire 
about the local awareness in students. The  data were analyzed using by percentage, means and 
standard deviation. 
The results were as follows: 
 1. Five learning plans of Historical Geography Leaning Management Using the Short 
Film Project on Sanpatong Sticky Rice to Enhance the Local Awareness were completely 
constructed 
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            2. After using the learning plans of Historical Geography Leaning Management Using the 
Short Film Project on Sanpatong Sticky Rice to Enhance the Local Awareness of students the 
achievement scores were higher than the set criteria. 
 3. After using the learning plans of Historical Geography Leaning Management Using 
the Short Film Project on Sanpatong Sticky Rice to Enhance the Local Awareness of students the 
students had practical short film skills, with the process of 3P assessment at high practical level. 
 4. Most students had awareness of local from learning Historical Geography Leaning 
Management Using the Short Film Project on Sanpatong Sticky Rice to Enhance the Local 
Awareness  overall at the highest level. 
 
Keywords: Historical Geography Leaning Management, The Short Film Project, Local 
Awareness 
 
1. บทน า 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 เป็น
กฎหมายว่าดว้ยการศึกษาของชาติฉบบัแรกของประเทศ มีสาระส าคญัท่ีใชเ้ป็นหลกัในการปฏิรูป
การศึกษาของชาติทั้งในส่วนท่ีเป็นความมุ่งหมาย  หลกัการของการจดัการศึกษาสิทธิและหน้าท่ี
ทางการศึกษา  ระบบการศึกษา  แนวทางการจัดการศึกษา  การบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา  ทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2553 : 37-38 ) ไดใ้ห้ความส าคญักบัเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และจากพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาขา้งตน้  สรุปไดว้่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัท่ีจะพฒันาระบบการศึกษา
ไทยใหก้า้วทนักบัความเปล่ียนแปลงต่างๆ  ไดโ้ดยด าเนินงานตามท่ีก  าหนดเป็นกฎหมายการศึกษา
ของชาติทั้งน้ี  “เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา”  จะเป็นศาสตร์ส าคญัแขนงหน่ึงของการปฏิรูปท่ีจะช่วย
ปรับปรุง  พฒันาและยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของชาติให้บงัเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพได้
การปฏิรูปการศึกษา  โดยอาศยัเทคโนโลยีเป็นฐานส าคญัของการปรับเปล่ียนต้องส่งผลโดยตรง
ไปสู่ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ในการจดัการศึกษาตอ้งตระหนกัและช่วยกนัขบัเคล่ือนกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานให้กา้วสู่เป้าหมายโดยรวมได้ในอนาคตโดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  
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หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ก  าหนดให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปใน
ลกัษณะองคร์วม ซ่ึงเป็นการก าหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกนั ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั จะท าให้ผูเ้รียน
เห็นความสมัพนัธข์องศาสตร์สาขาต่างๆ สามารถเช่ือมโยงและถ่ายโอนความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงได้ 
แต่ในปัจจุบนัการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรมนั้นประกอบไปดว้ย 5 
กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม, หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต, 
เศรษฐศาสตร์, ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์ มีการสอนแยกเน้ือหาความรู้ออกจากกนัอย่างชดัเจน 
จึงท าให้นักเรียนเกิดความรู้  ความจ า และเข้าใจแบบแยกส่วนความรู้ ขาดการเช่ือมโยงและ
ความสมัพนัธก์นัทางความรู้ ซ่ึงโดยธรรมชาติของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม นับว่า
เป็นศาสตร์จากสาขาวิชาต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ มาท าให้เป็นหน่วย
ยอ่ยๆ แต่มีความสมัพนัธเ์ป็นองคร์วมท่ีเก่ียวขอ้งกนัน ามาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เพื่อประโยชน์ใน
การจดัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงของนกัเรียน และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัไม่จ  ากดัว่าจะเก่ียวขอ้งกบัวิชาใดวิชาหน่ึงรวมถึงการแกปั้ญหา  หรือการตดัสินใจ
จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ และทกัษะจากหลายสาขาวิชาร่วมกนัอนัเป็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนเขา้กบัชีวติ
จริงได ้และช่วยใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างรายวิชา และสัมพนัธ์ระหว่างวิชาต่างๆกบัชีวิตจริง 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายเช่นเดียวกับการศึกษาสังคมหรือพ้ืนท่ีท่ีตนเองอาศยัอยู่นั้น 
จ  าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเช่ือมโยงกนัเพื่อหาปัจจยัและท าความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินของตน เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผูเ้รียน 

วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเน้ือหาบูรณาการอยูใ่นเกือบทุกสาขาวิชา แต่ครูผูส้อนมกัไม่ค่อย
ช้ีให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นว่ามีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัศาสตร์แขนงอ่ืนๆ และเป็นสาขาวิชาท่ีมีคุณค่าซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ พ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง และความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนว่าท่ีตั้ง และนิเวศวิทยา
(สภาพแวดลอ้ม) โดยการศึกษาว่ามนุษยม์ีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของพวกเขา
อยา่งไร จึงสรุปไดว้่า วิชาภูมิศาสตร์น ามาซ่ึง 2 มิติ คือ มิติทางกายภาพและมิติมนุษย ์ซ่ึงสัมพนัธ์
และสอดแทรกเขา้ไปในเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในความเป็นเหตุเป็นผลทางประวติัศาสตร์ การเปล่ียน
แปลทางประวติัศาสตร์ โดยการเช่ือมโยงระหว่างประวติัศาสตร์กับภูมิศาสตร์  เก่ียวข้องกับ
สมมติฐาน 3 ประการ ดงัน้ี 1) เป็นไปไม่ไดท่ี้เขา้ใจปัจจุบนั โดยปราศจากการเขา้ใจภูมิศาสตร์ 2) 
เป็นไปไม่ไดท่ี้จะเขา้ใจปัจจุบนัโดยปราศจากการเขา้ใจอดีต และ3)เป็นไปไม่ไดท่ี้เขา้ใจอดีตโดย
ปราศจากการเข้าใจภูมิศาสตร์  ดังนั้นทุกเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์เกิดข้ึนภายในกรอบของ
ภูมิศาสตร์ และเขา้ใจถึงประวติัศาสตร์ ต้องการคน้พบว่า มนุษยเ์ขา้ใจและประเมินลกัษณะทาง
กายภาพและลกัษณะความเป็นมนุษยใ์นส่ิงแวดลอ้มอย่างไร ซ่ึงมีความส าคญัมากท่ีจะทาให้ความ
สนใจเก่ียวกับความเช่ือและทศันคติของคนในอดีต เช่น การใชท่ี้ดิน การเกิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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ดงันั้นครูสงัคมจึงจาเป็นตอ้งจดักิจกรรมในห้องเรียนท่ีมีการสอนทั้งเน้ือหาเชิงประวติัศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความส าคัญของท่ีตั้ งและหนีไม่พ้นความเปล่ียนแปลงและ
ความส าคญัของมนุษยท่ี์แสดงต่อเวลาในอดีต (ดร.รัชนีกร ทองสุขดี : 2543) 

ในอดีตและปัจจุบนัอ  าเภอสนัป่าตอง เป็นแหล่งปลูกขา้วเหนียวสายพนัธ์ดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียง
ของประเทศมาตั้งแต่ปี 2498 และเป็นอาชีพหลกัของคนในทอ้งถ่ินอ าเภอสันป่าตอง (ศูนยว์ิจยัขา้ว
สนัป่าตอง : 2556 ) แต่มิไดถู้กน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงท าใหน้กัเรียนมิได้
ท าความเขา้ใจสภาพทอ้งถ่ินหรือบริบทในชุมชนของตนเอง ประกอบกบัส่ือและเทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบนัท าใหน้กัเรียนห่างไกลและขาดความสนใจในพ้ืนท่ีท่ีตนเองอาศยัอยู่ และการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ เสน้ทางการคมนาคมขนส่งท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในมิติทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ ขา้ว
เหนียวสนัป่าตองก าลงัจะเปล่ียนไป นกัเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะท าความเขา้ใจและห่วง
แหนทอ้งถ่ิน ช่วยกนัอนุรักษท์อ้งถ่ินของตนเองไว ้โดยใชค้วามรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ประวติั 
และมีการเผยแพร่ส่ือเพ่ือสร้างจิตสานึกรักษ์ทอ้งถ่ินในชุมชนของตน ในฐานะพลเมืองท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม โดยใชเ้ทคโนโลยโีซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์ห้คนในทอ้งถ่ิน
ไดต้ระหนกัและเขา้ใจปัจจยับริบทของชุมชนตนเองมากยิง่ข้ึน 

จากท่ีมาและสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจอย่างยิ่งในการจดัการ
เรียนการสอนในเชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสันป่าตอง มี
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา มาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนัก มีโอกาสไดม้ีปฏิสัมพนัธ์ 
และศึกษาพ้ืนท่ีท่ีตนเองอาศยัอยู ่โดยใชก้ระบวนการความรู้ทางสงัคมศึกษา ในการศึกษาสงัคมของ
ตนเอง ซ่ึงในปัจจุบนัปฏิเสธไม่ไดว้่าส่ือมีอิทธิพลและสามารถท าให้ผูค้นเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้ายข้ึน 
ผูว้ิจยัจึงเห็นสมควรว่าการใชส่ื้อภาพยนตร์สั้น เพื่อเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวจากการการศึกษาเรียนรู้
ทอ้งถ่ินของนกัเรียนเป็นแรงกระตุน้ให้ทุกๆคนเกิดความรักษ์ในทอ้งถ่ินของตนและอนุรักษ์ไวซ่ึ้ง
พนัธุข์า้วดั้งเดิมของอ าเภอสนัป่าตอง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง 
ขา้วเหนียวสันป่าตอง เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง 
ขา้วเหนียวสันป่าตองเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกท้องถ่ินของนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3.เพ่ือศึกษาระดบัจิตส านึกทอ้งถ่ินของนกัเรียนจากการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติั
โดยใช้โครงงานภาพยนตร์สั้นเร่ือง ขา้วเหนียวสันป่าตอง เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของ
นกัเรียนโรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคมจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ประโยชน์จากการวจิยั 

1. ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้ว
เหนียวสนัป่าตอง เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ิน ของนกัเรียนโรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

2. ไดแ้นวทางการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงาน
ภาพยนตร์สั้น     

3. ไดศึ้กษาจิตส านึกท่ีมีต่อทอ้งถ่ินของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์
ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่าตอง  

 
2. การด าเนินการวจิยั 
 การจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้นเร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่า
ตอง เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผูว้ิจยัด  าเนินการวิจยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 
กลุ่มตวัอย่าง 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 หอ้ง 40 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) 
 
การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ซ่ึงผู้วจิยัได้สร้างขึน้ตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้ 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชโ้ครงงานภายนตร์สั้น ผูว้ิจยัไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดย
ในแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั กระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และการวดัผลประเมินผล โดยก าหนดหัวข้อเน้ือหาท่ีใช้ในการด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี เน้ือหาเร่ือง ภูมิศาสตร์ประวติัขา้วเหนียวสนัป่าตอง การเปล่ียนแปลง และส านึกอนุรักษ์
ทอ้งถ่ิน โดยด าเนินการสร้าง ดงัน้ี 
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การก าหนดหวัขอ้ (Theme) 
 

การคน้ควา้หาขอ้มูล (Research) 
 

ก าหนดบทภาพยนตร์ (Screenplay, script) 
ก าหนดตวัละคร/ฉาก 

 
จดัท าบทภาพ (Storyboard)  

 
การประสานงาน (Co-ordinate) 

 
 
 
 
 
 

 
ตดัต่อ(Editing) 

 
ตรวจสอบแกไ้ขและประเมินผลงาน 

 
น าเสนอละเผยแพร่ผลงาน 

 
 
2. แบบวดัผลการจดัการเรียนรู้ 
2.1 แบบทดสอบผลการเรียนรู้หลงัเรียนประจ าแผนการจดัการเรียนรู้ รายละเอยีดดังนี ้ 

1. ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียน 
2. วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเน้ือหาเพ่ือเป็นกรอบในการสร้างแบบทดสอบวดัผล

การเรียน 

แผนภาพ 1 แสดงขั้นตอนการจดัท าโครงงานภาพยนตร์สั้น 

ประกอบด้วย 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง 

มุมมองผา่นมุมกลอ้ง 

ขั้นที1่ Pre-Production การเตรียมการก่อนการผลติ 

 

ขั้นที่ 2 Production การด าเนนิการผลติ 
ด าเนนิการถ่ายท าภาพยนตร์ส้ัน 

 

ขั้นที่ 3 Post-Production การตดัต่อและการน าเสนอ 

ประกอบด้วย 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี1 เร่ือง 

รู้จกัขา้วบา้นฉนั  
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง 
เรียนรู้ภูมิศาสตร์กบัการปลูก 

ขา้วเหนียวสนัป่าตอง 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง 
เร่ืองรู้เร่ืองเล่าในอดีต 
ขา้วเหนียวสนัป่าตอง    

ประกอบด้วย 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง 

ส านึกอนุรักษท์อ้งถ่ิน 

278



 

 

3. สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนโดยใชเ้น้ือหาท่ีวิเคราะห์ตามขอ้ 1-2 ในขั้นแรกสร้าง
แบบทดสอบวดัผลการเรียนไวจ้  านวน 25 ขอ้ 

4. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน แบบทดสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตาม
วตัถุประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย แบบทดสอบย่อยแบบอตันัย จ  านวน 5 คร้ัง 
โดยมีเกณฑ์การประเมินผลตามทฤษฎีการวดัผลแบบอิงเกณฑ์ (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2546) คือ 
คะแนนเกินร้อยละ 50 ถือว่า ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การใชภ้าษา แลว้ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  

5. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ชียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณา
ตรวจสอบ เน้ือหา ภาษาท่ีใชแ้ละหาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยมีค่า IOC =0.66-1.00 และ
ไดด้  าเนินการปรับปรุง แกไ้ขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
2.2. แบบประเมนิทักษะการปฏิบัตโิครงงานภาพยนตร์ส้ัน 

1. ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินทกัษะการปฏิบติังาน 
2. วิเคราะห์จุดประสงค์ของแผนการจดัการเรียนรู้ และก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการวดัเพื่อ

สร้างแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัโครงงานภาพยนตร์สั้น ประกอบดว้ยพฤติกรรม 3 ขั้น (3P) คือ  
ขั้นท่ี 1 Pre-Production การเตรียมการก่อนการผลิต ขั้นท่ี 2 Production การด าเนินการผลิต และขั้น
ท่ี 3 Post-Production การตดัต่อและการน าเสนอ โดยแบบประเมินทักษะการปฏิบัติโครงงาน
ภาพยนตร์สั้นดงักล่าวเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  

3. สร้างแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัโครงงานภาพยนตร์สั้น จ  านวน 15 ขอ้ 
4. น าแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัโครงงานภาพยนตร์สั้น ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจสอบ  
6. ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัโครงงานภาพยนตร์สั้น ตามค าแนะน าของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา  
7. น าแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัโครงงานภาพยนตร์สั้น เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 

ท่าน พิจารณา เน้ือหา ภาษาท่ีใชค้วามเหมาะสมของค าถาม และหาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (IOC) 
พบว่า ผูเ้ชียวชาญเห็นว่ามีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหามีค่าเฉล่ียในทุกรายการสูงกว่า 0.50  

8.  น าแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัโครงงานภาพยนตร์สั้นฉบบัสมบูรณ์ไปใชจ้ริง 
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3. แบบวดัระดับจติส านึกท้องถิ่น  
 1. ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามวดัระดบัจิตส านึก
ทอ้งถ่ิน  
 2.  วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนและการ
วดัและประเมินผล เพื่อวดัจิตส านึกทอ้งถ่ินของนกัเรียน 

3. สร้างแบบสอบถามวดัระดับจิตส านึกท้องถ่ิน จ  านวน 10 ข้อโดยใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  

4. น าแบบสอบถามวดัระดบัจิตส านึกทอ้งถ่ิน ท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ  
6. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามวดัระดับจิตส านึกท้องถ่ิน ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์

ปรึกษา  
7. น าแบบสอบถามวดัระดบัจิตส านึกทอ้งถ่ินเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เน้ือหา 

ภาษาท่ีใชค้วามเหมาะสมของค าถาม และหาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่า ผูเ้ชียวชาญเห็น
ว่ามีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหามีค่าเฉล่ียในทุกรายการสูงกว่า 0.50  

8. น าท่ีแบบวดัระดบัจิตส านึกทอ้งถ่ิน สร้างข้ึนฉบบัสมบูรณ์ไปใชจ้ริง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยไดด้  าเนินการ ดงัน้ี  
 1. จดัท าหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูล 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้จ  านวน 5 แผนๆ ละ 4 ชัว่โมงและมีการ
ทดสอบยอ่ยประจ าหน่วยการเรียนรู้ และผูว้ิจยัท าการประเมินทกัษะการปฏิบติัโครงงานภาพยนตร์
สั้นใหค้รบตามประเด็นท่ีก  าหนดไว ้

3. ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบวดัจิตส านึกทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์
ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่าตอง 

4. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ ดงัน้ี  
 1. น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัผลการเรียน คะแนนจากการประเมินทกัษะการปฏิบติั
โครงงานภาพยนตร์สั้นของนกัเรียนแต่ละคนมารวมกนั แลว้ค านวณเป็นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
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 2. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจิตส านึกทอ้งถ่ินของนกัเรียนจากการจดัการเรียนรู้
เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสันป่าตอง โดยการหาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
3. สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใช้
โครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสันป่าตอง เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของนักเรียน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวดัเชียงใหม่ ได้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้จ  านวน 5 แผน 
ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง รู้จกัขา้วบา้นฉนั แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง เรียนรู้ 
ภูมิศาสตร์กบัการปลูกขา้วเหนียวสนัป่าตอง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง เร่ืองรู้เร่ืองเล่าในอดีต
ขา้วเหนียวสนัป่าตอง   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง มุมมองผ่านมุมกลอ้ง และแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองส านึกอนุรักษ์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สร้างข้ึนบน
พ้ืนฐานของความถนดัและความสนใจของนกัเรียนท าใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการท างานอย่างเป็นระบบ 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการโครงงานภาพยนตร์สั้นและองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเหนียวสัน
ป่าตอง  ซ่ึงเป็นทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ ์

2. ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น 
เร่ืองขา้วเหนียวสนัป่าตอง เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของนกัเรียนโรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม  
จงัหวดัเชียงใหม่     

2.1 นักเรียนมีผลการเรียนหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใช้
โครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่าตองมีผลคะแนนร้อยละเฉล่ีย 79.95 แสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ ร้อยละ 50  

2.2 นกัเรียนมีทกัษะการปฏิบติัโครงงานภาพยนตร์สั้นจากการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์
ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสันป่าตองซ่ึงวดัไดจ้ากกระบวนการ 3 P 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมาก ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.11 

3. นักเรียนมีระดับจิตส านึกท้องถ่ินจากการจัดการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใช้
โครงงานภาพยนตร์สั้นเร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่าตองภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย
รวม 4.93 
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จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
1. แผนการจดัการเรียนรู้สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงาน

ภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่าตอง เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทอ้งถ่ินของนักเรียนโรงเรียนสัน
ป่าตองวิทยาคม จังหวดัเชียงใหม่ เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ียึดหลกัให้นักเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง ท าใหน้กัเรียนมีผลการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้มีทกัษะในการปฏิบติังาน และ
มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน เน่ืองจากแผนการจดัการเรียนรู้น่ีมีการบูรณาการเน้ือหา
เก่ียวกับชุมชนของนักเรียนเข้ากับเน้ือหาท่ีเป็นสากล คือ แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดย
มีครูและวิทยากรท้องถ่ินเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าอย่างใกลชิ้ด 
สอดคลอ้งกบันิคม ชมพูหลวง (2545, หนา้ 181) ท่ีกล่าวว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรมี
กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด โดยมีครูเป็นเพียงผูค้อยช้ีน า ส่งเสริม หรือกระตุน้ให้
กิจกรรมด าเนินไปตามเป้าหมาย และเป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะกระบวนการ 
มุ่งใหผู้เ้รียนรับรู้และน ากระบวนการไปใชจ้ริง   

2. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ประวติัโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้น เร่ือง ขา้วเหนียวสนัป่าตอง เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
ทอ้งถ่ินของนกัเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า นักเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในเน้ือหาท าให้นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ ร้อยละ 50 นักเรียนมีทกัษะ
การปฏิบติัโครงงานภาพยนตร์สั้น ภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมากและไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ได้สะทอ้นคิดส่ิงท่ีได ้ปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนรู้ในแต่ละขั้น เช่นขั้นท่ี 1 นักเรียนรู้สึก
ต่ืนเตน้เพราะเป็นการท างานกลุ่มท่ีแปลกใหม่ มีการแบ่งหน้าท่ี ท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการท างานจริงๆและไดมี้โอกาสศึกษาส ารวจขอ้มูลจากหลากหลายแหล่งทั้งสถานท่ีจริง ผูท่ี้มี
ความรู้ปราชญท์อ้งถ่ิน และเอกสารต าราต่างๆซ่ึงแตกต่างจาการท ารายงานโดยทัว่ไปท่ีสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดพ้ิมพเ์ขา้เล่มส่งอาจารยไ์ดท้ันที แต่การเรียนโดยใชโ้ครงงานภาพยนตร์สั้นท าให้เขา
จ าเป็นต้องลงพ้ืนท่ีจริง รู้ลึกและรู้จริงเพราะต้องน าข้อมูลท่ีได้ไปประกอบการสร้างเป็นบท
ภาพยนตร์ (Screenplay) ท่ีตอ้งบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ขอ้มูลท่ีไดแ้ละบทภาพยนตร์
จะตอ้งน าไปวางแผนสร้างเป็นบทภาพ (Storyboard) อย่างไรเพื่อให้เขา้ใจภาพรวมของภาพยนตร์
และสามารถส่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจในแนวคิด (Concept) ส่ิงท่ีตนเองก าลงัน าเสนอ ดงันั้นในขั้นตอนน้ีจึง
ค่อนขา้งยากส าหรับนกัเรียนเพราะจ าเป็นตอ้งใชห้ลากหลายทกัษะโดยเฉพาะทกัษะการคิด ขั้นท่ี 2
นกัเรียนแต่ละกลุ่มสะทอ้นคิดว่าค่อนขา้งมีปัญหาโดยเฉพาะการประสานงานนกัแสดง และสถานท่ี
เพราะไม่เคยไดเ้จอประสบการณ์เช่นน้ีมาก่อน ดงันั้นนักเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการนัดประชุม
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วางแผนเตรียมความพร้อมก่อนออกกองถ่ายท าเพื่อเตรียมแกไ้ขปัญหาไวล่้วงหนา้บางส่วนและขณะ
ถ่ายท าปัญหาท่ีพบโดยไม่ไดค้าดคิด เช่น ปัญหาสภาพอากาศ ปัญหานกัแสดงท่ีตอ้งถ่ายท าหลายคร้ัง 
ปัญหาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายท า เช่น แบตหมด เมมโมร่ีเต็ม อุปกรณ์ในการถ่ายท าไม่พร้อม หรือ
บทภาพยนตร์ไม่สอดคลอ้งกบัภาพท่ีได ้เป็นตน้ ผูว้ิจยัก็ไดส้อบถามแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละ
กลุ่ม โดยมีแนวทางการแกปั้ญหา เช่น ตอ้งมีการประชุมกองวางแผนท างานกนับ่อยข้ึน นกัแสดงไม่
เขา้ถึงบทจ าบทไม่ได ้ทุกคนก็จะช่วยกนัให้ค  าปรึกษานักแสดง หรือถ่ายฉากอ่ืนๆก่อนเพื่อให้เวลา
นักแสดง อุปกรณ์ไม่พร้อมนักเรียนบางกลุ่มจึงใชโ้ทรศพัท์มือถือในการถ่ายและอดัเสียง  หากมี
ปัญหาสภาพอากาศต้องวางแผนถ่ายท าใหม่หรือเปล่ียนบทภาพยนตร์ในบางฉากบางตอน 
นอกจากน้ีส่ิงท่ีนักเรียนสะท้อนคิดท่ีได้จากการเรียนโครงงานภาพยนตร์สั้น คือ ท าให้เกิดการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นกนัและกนัช่วยกนัตดัสินใจและทุกคนในกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ
ของตนเองเป็นการฝึกการท างานเป็นทีมท าใหเ้ห็นกระบวนการท างานจริงๆและเป็นประสบการณ์
ท่ีหาไม่ได้ในห้องเรียนและขั้นท่ี3 ขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนไดต้ัดสินใจในการใช้
โปรแกรมในการตัดต่อได้อย่างเสรีและหลากหลายตามความถนัดของแต่ละกลุ่มโดยใช้คู่มือ
โครงงานภาพยนตร์สั้นเป็นแนวทางในการตดัต่อภาพ ล  าดบัภาพโดยนักเรียนใชโ้ปรแกรมในการ
ตดัต่ออยา่งหลากหลายตามความถนดั ขั้นตอนน้ีไม่ค่อยเป็นปัญหาส าหรับนกัเรียนเน่ืองจากสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากอินเทอร์เน็ต หรือ Youtube ดงันั้น ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเคร่ืองมือในการวดัและ
ประเมินผลท่ีครอบคลุมทั้งดา้นเน้ือหา ความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะการปฏิบัติงาน พฤติกรรม 
ผลงาน และเจตคติ โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง ดงัท่ี เอกรินทร์ ส่ีมหาศาลและสุปรารถนา 
ยุกตะนันท์ (2546,หน้า 2) กล่าวถึง การประเมินในชั้นเรียน คือการประเมินตามสภาพจริง เป็น
กระบวนการวดัผลและสงัเกตผลอยา่งเป็นระบบ เป็นวิธีการประเมินผลความสามารถดา้นต่างๆของ
ผูเ้รียน โดยมุ่งประเมินจากผลงานท่ีปฏิบัติมากกว่าประเมินจากผลการทดสอบและเกณฑ์การ
ประเมินตามสภาพจริงนั้นมีผลสัมพนัธ์กับพฤติกรรมและการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวนัของ
นกัเรียน และยงัสอดคลอ้งกบั สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544,หน้า95)ท่ีกล่าวโดยสรุปไดว้่า การ
ประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) เป็นการประเมินท่ีใชเ้ทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลายวิธีตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของงาน ของนกัเรียน หรือโปรแกรม
วิชา ดงันั้นการประเมินดงักล่าวตอ้งอาศยัหลกัการท่ีว่านักเรียนตอ้งมีการลงมือท าหรือปฏิบติัหรือ
แสดงออกถึงความเข้าใจและเพื่อแสดงออกถึงทักษะจากการเรียนรู้ตลอดจนกา รแสดงถึง
กระบวนการหรือวิธีการท่ีนกัเรียนใช ้

3. ระดับจิตส านึกท้องถ่ินจากการจัดการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวติัโดยใช้โครงงาน
ภาพยนตร์สั้นเร่ือง ข้าวเหนียวสันป่าตองภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูว้ิจัยได้
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จดัการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในด้านเน้ือหา ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงาน 
พฤติกรรมท่ีกระตุน้นักเรียนให้เกิดความตระหนัก (Awareness) และมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง สอดคล้องกับ(ประสาท อิศรปรีดา. 2523: 177)ได้กล่าวว่า ความรู้เป็นเร่ืองท่ีเกิดจาก 
ขอ้เท็จจริง ประสบการณ์ การสัมผสั และการใชจิ้ตไตร่ตรองคิดหาเหตุผล แต่ความตระหนักเป็น
เร่ืองของโอกาสไดรั้บการสมัผสัจากส่ิงเร้า หรือส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ตั้งใจ การใชจิ้ตไตรตรองแลว้จึง
เกิดความส านึกต่อปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ และในเร่ืองของความตระหนักน้ีไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัการจ า หรือการร าลึกมากนัก เพียงแต่จะรู้สึกว่ามีส่ิงนั้นอยู่ (Conscious of Something) 
จ าแนกและรับรู้ (Precognitive) ลกัษณะส่ิงของนั้น ๆ เป็นส่ิงเร้าออกมาตรง ๆ ว่ามีลกัษณะเป็นเช่น
ไร โดยไม่มีความรู้สึกในการประเมินเขา้ร่วมดว้ย และยงัไม่สามารถบ่งออกมาไดว้่าคุณสมบติัใด
ของส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดความตระหนกัต่อส่ิงนั้น หรืออาจจะกล่าวโดยสรุปไดว้่าความรู้หรือการศึกษา
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความตระหนักนั่นเองนอกจากน้ีการน าโครงงานภาพยนตร์สั้ น
ประกอบการสอน (Supplementary Teaching Film) ท าให้นักเรียนไดผ้ลิตเพื่อเสนอเร่ืองราวและ
ประสบการณ์ต่างๆ ตามความตอ้งการของนักเรียน ท่ี เสนอเน้ือหาสาระท่ีเป็นจริงกบัผูดู้มุ่งให้เกิด
การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มีเร่ืองราวให้ความบนัเทิงจากการแสดงท่ีสอดแทรก
ความรู้ สามารถดึงดูดความสนใจของผูดู้ได้ เน้ือหาท่ีปรากฏในภาพยนตร์ สั้นนั้นเน้นเน้ือหาท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดใ้นชีวิตจริง เช่น แสดงถึงการส่ือสารในบริบทโรงเรียน ครอบครัว วดั อาจเป็น
ลกัษณะการส่ือสารภายในบุคคล ระหว่างบุคคล หรือเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์การส่ือสารท่ี
ลม้เหลว เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการวิจยัของอศัวพร แสงอรุณเลิศ (2551, หน้า 15-16) ท่ีแนะน าวิธี
เลือกภาพยนตร์เพ่ือใชใ้นการสอนว่าควรมีเน้ือเร่ืองเกิดข้ึนไดใ้นชีวิตจริง ผูเ้รียนจะไดดึ้งความรู้เดิม
ออกมา ท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองไดม้ากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในด้านการจดัการเรียนรู้ 
 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานภาพยนตร์สั้นนั้นต้องค านึงถึงวยัและความ
พร้อมของนกัเรียน เหมาะกบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองจากในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ยงัขาดประสบการณ์ ทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละเทคนิคของภาพยนตร์สั้น 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานภาพยนตร์สั้นนั้น ขาดความหลากหลายของ
กิจกรรมโครงงานนกัเรียนบางคนอาจไม่มีความสนใจหรือถนดัการท าภาพยนตร์สั้น 

3. นกัเรียนยงัขาดทกัษะความคิดสร้างสรรคแ์ละการจินตภาพ ทุกกลุ่มไดผ้ลงานภาพยนตร์
สั้นรูปแบบคลา้ยกนัไม่มีความแตกต่าง  
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานภาพยนตร์สั้นให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถ่ินหรือการวิเคราะห์ประเด็นทางสงัคมน าเสนอออกมาในรูปแบบโครงงาน
ภาพยนตร์สั้น 
 2. ควรต่อยอดโดยฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ หรือคิดสร้างสรรค์และจินตภาพโดยการใช้
เทคนิคบทภาพยนตร์และบทภาพได ้
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการเลือกท่ีจะแต่งกาย

ดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจของวยัรุ่นไทย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่ือออนไลน์กบัพฤติกรรม
การแต่งกายเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจของวยัรุ่นไทย โดยวิธีการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจท่ีร้านจ าหน่ายสินคา้เส้ือผา้มือสองสไตลว์ิน
เทจ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งชายและหญิงผูท่ี้เลือกแต่งกายดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ อายุระหว่าง 
18-25 ปี ทั้งหมด 16 คน  ผลการศึกษาพบว่า ดา้นพฤติกรรมของการเลือกท่ีจะแต่งกายดว้ยเส้ือผา้มือ
สองสไตลว์ินเทจ พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ชอบสไตลก์ารแต่งกาย Hippie to Disco 1970’s มากท่ีสุด 
เน่ืองจากเป็นเส้ือผา้ท่ีมีสีสันลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใส่แลว้ไม่ซ ้ าใคร สาเหตุในการแต่งกายดว้ย
เส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ พบว่าไม่ตอ้งการใหก้ารแต่งกายของตนเองนั้นซ ้ากบัคนอ่ืน ตอ้งการให้
รูปแบบการแต่งตวัของตนเองนั้นดูมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัซ่ึงจะท าให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์เกิดความมัน่ใจ 
ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ คือราคาเป็นส่วนหน่ึงในการ
พิจารณาในการตดัสินใจ เส้ือผา้ตอ้งไม่แพงมากนกั ดา้นอิทธิพลของส่ือออนไลน์กบัพฤติกรรมการ
แต่งกายเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการเล่นอินเตอร์เน็ต
มากกว่า 6 ชัว่โมง และส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากรูปแบบการแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ิน
เทจผา่นทางส่ือออนไลน์ โดยรูปภาพการแต่งกายดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจในส่ือออนไลน์มี
ส่วนส าคัญท่ีท าให้เปล่ียนแปลงรูปแบบการแต่งกายของผู ้ให้สัมภาษณ์ ส าหรับการรีวิวหรือ
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ค าแนะน าจากบลอ็กเก่ียวกบัเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่าไม่
ค่อยเช่ือและปฏิบติัตามท่ีบลอ็กแนะน าเก่ียวกบัเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ เพราะเกรงว่าถา้เช่ือและ
น ามาเส้ือผา้มาจากบลอ็กแนะน าทั้งหมดอาจจะท าให้รูปแบบการแต่งกายไม่เขา้กบับุคลิกภาพของ
ตนเอง  

 
ค าส าคัญ: เส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ, อิทธิพลของส่ือออนไลน์,  พฤติกรรมการเลือกแต่งกาย, 

วยัรุ่นไทย 

 

ABSTRACT: This qualitative research aims to study; 1) How Thai teenagers select second-hand 
vintage dressing and 2) How online media influence Thai teenagers’ second-hand vintage 
dressing behavior. The method used to conduct this research is In-depth interview. The researcher 
interviewed 16, 18-25 years old, women and men who wear second-hand vintage clothes at 
second-hand vintage style clothing shop in Bangkok. The results showed that mostly, the 
interviewees select second-hand vintage dressing that were made in Hippie to Disco 1970’s times 
seeing that the clothes have distinguished colors, designs and are very unique for those wearing 
them. The results also demonstrated that the reason why they wear second-hand vintage dressing 
is that they do not want to dress like any other people and would like to be unique, which bring 
them self-confidence. Moreover, the result suggested that the most important factors influencing 
their purchase decision on second-hand vintage cloth are its condition and price. For the 
influences of online media on Thai teenagers’ second-hand vintage dressing behavior, the result 
illustrated that the interviewees normally surf the Internet more than 6 hours a day and mostly, are 
influenced by second-hand vintage style pattern in the pictures posted on social media. It turns out 
that those pictures become another important factor that affects the change in the way they dress. 
Nonetheless, reviews and suggestions about second-hand vintage dressing style from blogs are 
not so convincing and most of the interviewees do not follow or perform as suggested in the blogs 
due to the uncertainty that those styles suggested will, whether, suit their personality or not. 

 
Key words: Second-hand vintage style, Influences of online media, Dressing behavior, Thai 
teenagers 
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บทน า: ในปัจจุบันส่ือออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมอย่างมาก เพราะการส่ือสารผ่านส่ือ
ออนไลน์นั้นสามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ท าใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร  
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ ์ (2554) กล่าวไวว้่าการส่ือสารขอ้มูลของมนุษยม์ีการปรับเปล่ียนเป็นการใชส่ื้อ
โยใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน เช่นการใช ้โปรแกรมพูดคุย (Chat programs) จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) และเว็บบอร์ด (Web bord)  จนถึงปัจจุบนัท่ีท่ีเร่ิมใชส่ื้อสังคมออนไลน์เขา้
มาในการส่ือสาร โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผูนิ้ยม แบ่งออก คือ 1.บล็อก (Blogging) 2. ทวิตเตอร์
และไมโครบลอก (Twitter and Micro blogging) 3.เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) 
และ 4. การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ
เว็บไซต์ท่ีผูค้นสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารกับเพื่อนหรือคนท่ีรู้จกัไดอ้ย่างง่ายได ้ซ่ึง
เครือข่ายสงัคมออนไลน์แต่ละเว็บไซต์มีลกัษณะและส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่ท่ี
ก  าหนด แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีส่วนท่ีเหมือนกนัคือ โปรไฟลข์องผูใ้ชง้าน เพื่อแสดง
ขอ้มูลส่วนตัวของผูใ้ช้งาน การเช่ือมต่อ ซ่ึงสามรถสร้างเพื่อนใหม่ได ้ไม่ว่ากับคนท่ีรู้จกัมาก่อน 
หรือคนท่ีไม่รู้จักทางออนไลน์ และการส่งข้อความ เป็นการส่งข้อความส่วนตัวหรือข้อความ
สาธารณะก็ได ้ซ่ึงในปัจจุบนั เฟซบุ๊ก (Facebook) คือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมมาก
ท่ีสุด  
  (สมใจ บุญศิร , 2538) กล่าวว่าการตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet marketing) หรืออาจใชว้่า I-
marketing, web-marketing, Digital Marketing,การตลาดออนไลน์ (online-marketing) หรือ 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) หมายถึง การท าการตลาดในส่ือออนไลน์โดยใช้ส่ือ
อินเตอร์เน็ตมาเป็นส่ือกลางกบักลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้ โดยอาจจะใชว้ิธีต่างๆ เช่นการโฆษณา
เว็บไซต์ ท่ีสามารถน าสินค้าไปเผยแพร่บนส่ือออนไลน์ เพื่อให้ผูอ่ื้นเกิดความรับรู้และเกิดความ
สนใจ จนกระทั้งเขา้มาใช้บริการหรือซ้ือสินค้าในท่ีสุด โดยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ไม่เพียงมี
บทบาทเฉพาะดา้นการติดต่อ ส่ือสารเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เท่านั้น แต่มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจท่ี 
หลากหลายแง่มุม โดยเฉพาะเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดธุรกรรมการ ซ้ือ -ขายบนโลกไซเบอร์  
  (สุชา จันทร์เอม ,2542) กล่าวว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือของกลุ่มวยัรุ่น (Shopping 
Behavior) กลุ่มวยัรุ่นจะเลือกซ้ือสินคา้ในวนัส้ินสุดสัปดาห์ และมีการใชจ่้ายเงินจ านวนมากใน
ห้างสรรพสินคา้ มีการเปรียบเทียบราคาและตราสินคา้ก่อนซ้ือ และ การตดัสินใจซ้ือของวยัรุ่น
มกัจะซ้ือสินคา้แบบกะทนัหันโดยไม่ไดมี้การเตรียมการล่วงหน้า (Impulsive Purchase) และใช้
อารมณ์ (Emotion) มากกว่าเหตุผล (Rational) ในการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองและหา
ส่ิงแปลกใหม่ในชีวิต และมีรายไดจ้ากพ่อแม่ กลุ่มวยัรุ่นมกัจะมีการตดัสินใจเลือกส้ินคา้และบริการ
ดว้ยตนเอง และมีค่าใชจ่้ายจะเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและพกัผ่อนเป็นส่วนมาก โดยรูปแบบการซ้ือ
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ผลิตภณัฑ์ (Product Purchase Pattern) ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวยัรุ่น ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัเส้ือผา้ 
เคร่ืองเสียง รายการบนัเทิง สินคา้กีฬา ปัจจุบนัวยัรุ่น มกัจะเป็นผูท้ดลองใชสิ้นคา้ใหม่ๆ และใชเ้วลา
ในการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาท่ีส าคญัท่ีสุด คือเร่ืองความสวยงาม  

เส้ือผา้วินเทจคือการน าเอาเส้ือผา้ท่ีเป็นของยุคก่อนซ่ึงอาจจะเป็นเส้ือผา้มือสองหรือไม่ก็
เป็นเส้ือผา้มือหน่ึงท่ีตกยคุมาหลายปีแลว้ ส่วนมากจะใชเ้รียกเส้ือผา้ท่ีผา่นกาลเวลามาไม่นอ้ยกว่า 20 
ปี ปัจจุบนัทัว่โลกหนัมาใหค้วามสนใจในสินคา้วินเทจไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ ขา้วของเคร่ืองใช ้เส้ือผา้
วินเทจส่วนใหญ่ถูกน าเขา้จากหลายประเทศ เช่น แคนาดา อเมริกา ญ่ีปุ่นและเกาหลี การแต่งกาย
ดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ เป็นอีกตวัอยา่งท่ีชดัเจนต่อการตระหนักถึงความส าคญัของการลด
ปริมาณขยะซ่ึงเกิดจากการบริโภคสินคา้เคร่ืองนุ่งห่ม ปัจจุบนัมีสินคา้เคร่ืองนุ่งห่มจ านวนมากท่ี
ก  าลงัเป็นท่ีนิยม ดงัเช่น กางเกงยีนส์มือสอง หรือ เส้ือเช้ิตมือสอง เดรสวินเทจ กระเป๋า และ
เคร่ืองประดบัต่างๆ จนเกิดเป็นกระแสท่ีก  าลงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง  และ ท าให้ผูค้นสนใจในการ
น าเอารูปแบบจากยุคต่างๆมาประยุคให้เขา้กับการแต่งกายในชีวิตประจ าวนั  อีกทั้งยงัประหยดั
ค่าใชจ่้ายลงไปไดม้าก 

ปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์ไดส่้งผลกระทบใหเ้กิดสภาพท่ีไร้พรมแดนดว้ยความเจริญทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท าใหม้ีการแพร่กระจายของวฒันธรรมของแต่ละสังคมไปยงั
ท่ีต่าง ๆ ซ่ึงประเทศไทยก็ไม่ต่างจากประเทศอ่ืนทีไดรั้บผลกระทบจากวฒันธรรมท่ีส่วนใหญ่แลว้
เป็นวฒันธรรมตะวนัตก (จงจินต์ จิตร์แจง้, 2552) อีกทั้งสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดกวา้งท าให้เกิด
การซึมซบัไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะวยัรุ่น วยัรุ่นไทยในยุคสมยัท่ีเรียกกนัว่ายุคโลกาภิวตัน์จึงเป็น
วยัรุ่นท่ีบางคร้ังกา้วล  ้าน าสมยั จนผูใ้หญ่หลายคนตามไม่ทนั วฒันธรรมตะวนัตกในปัจจุบนัมีผลต่อ
วยัรุ่นในสมยัน้ีเป็นอยา่งมากสังเกตไดโ้ดยการแต่งตวัของวยัรุ่น  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มกันิยมใส่ตาม
กระแสและยดึเอาวฒันธรรมของชาติตะวนัตกมาเป็นตวัหลกัในการเลือกแต่งกาย ส่งผลใหน้อกจาก
เคร่ืองแต่งกายชุดล าลองส าหรับไปเท่ียวของวยัรุ่นเปล่ียนไป จากท่ีมีการแต่งตวัแบบเส้ือผา้เท่ๆ 
ทนัสมยั เปล่ียนเป็นเส้ือผา้ท่ีมีลกัษณะแบบเก่าๆ ดูยอ้นยคุ ดว้ยรูปแบบท่ีไม่ซ ้าใคร (ดวงนภา ม่วงคุม้
, 2551)  

ส่ือออนไลน์ถือว่าเป็นตวัน าหลกัของการเปล่ียนแปลงทางดา้นการเลือกแต่งกายดว้ยเส้ือผา้

มือสองสไตล์วินเทจท่ีชัดเจนท่ีสุด (พรพิมล หล่อตระกูล, 2551) ซ่ึงการติดตามข้อมูลจากส่ือ
ออนไลน์น้ี ท าให้วยัรุ่นซึมซบัวฒันธรรมการแต่งกายมาดว้ย ส่ือออนไลน์จึงเป็นส่ือส าคญัอีกส่ือ
หน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทในการท าให้วยัรุ่นหันมาสนใจแฟชัน่วินเทจ การแต่งกายของวยัรุ่นไทยใน
ปัจจุบนัมกัจะแต่งตวัเลียนแบบตามส่ิงท่ีพบในส่ือออนไลน์ (พรพิมล หล่อตระกูล, 2551) แต่ยงัไม่มี
งานวิจยัศึกษาถึงอิทธิพลของส่ือออนไลน์กบัการแต่งตวัของวยัรุ่นไทยอยา่งไร 
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ดงันั้นการศึกษาอิทธิพลของส่ือออนไลน์กบัพฤติกรรมการแต่งกายเส้ือผา้มือสองสไตลว์ิน
เทจของวยัรุ่นไทยจึงเป็นประเด็นศึกษาท่ีมีน่าสนใจ โดยเป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นศึกษาถึงอิทธิพลของ
ส่ือออนไลน์ท่ีส่งอิทธิพลมายงัวยัรุ่นไทยโดยตรง ซ่ึงการรับอิทธิพลทางแฟชัน่มือสองสไตลว์ินเทจ
ถือเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยท่ีน่าศึกษาอย่างมาก พฤติกรรมของการเลือกท่ีจะแต่งกายด้วย
เส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจของวยัรุ่นไทย โดยมีส่ือออนไลน์เป็นตวักระตุน้ ไดก่้อให้เกิดค าถามใน
งานวิจยัว่า ท าไมวยัรุ่นไทยถึงหันมาสนใจในการแต่งกายดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ และส่ือ
ออนไลน์มีผลอยา่งไร  

 
วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของการเลือกท่ีจะแต่งกายดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจของวยัรุ่น
ไทย 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่ือออนไลน์กบัพฤติกรรมการแต่งกายเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ
ของวยัรุ่นไทย 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวจิยั 

1. จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและวางแผน
กลยทุธด์า้นการส่ือสารจากส่ือออนไลน์ของธุรกิจเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ เพ่ือให้ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายไดต้รงตามท่ีตอ้งการ 

2. เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการภายท่ีตอ้งการจ าหน่ายธุรกิจเส้ือผา้มือ
สองสไตลว์ินเทจ 

3. ในการดูทศันคติและพฤติกรรมการเลือกแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ของกลุ่มเป้าหมายและน าไป
ปรับใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายนั้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
การด าเนินการวจิยั 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์เจาะลึก  (in-depth interview) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือประชาชนใน
กรุงเทพมหานครท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจท่ีร้านจ าหน่ายสินคา้เส้ือผา้มือสองสไตลว์ิน
เทจ จ  านวน 16 คน ในระหว่างวนัท่ี1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 การเลือกกลุ่มตวัอย่างคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรท่ีมีลกัษณะ
ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษามีอายุและลกัษณะตามความตอ้งการท่ีผูว้ิจยัก  าหนด ลกัษณะของ
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกไดอ้าศยัความรู้จากการหาขอ้มูลของผูท้  าวิจยั หลงัจากเร่ิมตน้ดว้ยการสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั แลว้จึงให้ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเหล่านั้นแนะน าต่อว่าควรไปสัมภาษณ์ใครท่ีเป็นผูม้ี
ประสบการณ์และซ้ือสินคา้เส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ จากในกลุ่มเพ่ือนของผูท่ี้ให้ขอ้มูลส าคญัอีก
ทอดหน่ึง (สุภางค ์จนัทวานิช, 2542)จนกระทั้งไดผู้ใ้หข้อ้มูลส าคญัครบ 16 คน ดงันั้นเพ่ือใหไ้ดผู้ใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั มีคุณสมบติัภายใตก้รอบของการศึกษาวิจยัซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัดงั น้ีเป็นผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ เป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง 18-25 ปี ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งจะไดรั้บการแนะน าจาผูป้ระกอบการ จ  าหน่ายสินคา้มือสองสไตร์วินเทจจากร้านบริเวณ
ตลาดนดัเจเจกรีน และร้าน vintage_me ยเูนียนมอร์เป็นลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้อยูเ่ป็นประจ า ทั้งน้ีผูว้ิจยั
ไดด้  าเนินกระบวนการบนัทึกขอ้มูล และด าเนินกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์เจาะลึก โดยการพรรณนาขอ้มูลตามท่ีปรากฏการณ์จริง 

 
สรุปผลการวจิยั 

1. ผลการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของการเลือกท่ีจะแต่งกายดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ิน
เทจ มีขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 รูปแบบการแต่งกายของเส้ือผา้สไตลว์ินเทจ แบ่งออกเป็น 5 ยุค โดยจะแบ่งตามล าดบั
ตามเวลา ดงัน้ี ยคุ Victorian 1900’s  ยคุ Art Deco 1930’s ยคุ World War2 1940’s ยุค Jacqueline O 
Kennedy 1960’s และยคุ Hippie to Disco 1970’s ผลจากการสมัภาษณ์พฤติกรรมของการเลือกท่ีจะ
แต่งกายด้วยเส้ือผา้มือสองสไตล์วินเทจ พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่ช่ืนชอบเส้ือผา้วินเทจยุค 1900 
เน่ืองจากอากาศเมืองไทยค่อยขา้งร้อนอบอา้ว ส าหรับเส้ือผา้รูปแบบ Art Deco 1930’s ผลจากการ
สมัภาษณ์พบว่าเส้ือผา้ยคุน้ีถึงจะเป็นชุดท่ีใส่ง่ายๆใส่สบายดูเรียบง่าย และมีเอกลกัษณ์ แต่เป็นชุดเด
รสท่ีเป็นลายทั้งตวัท าให้ผูส้ัมภาษณ์ไม่ค่อยนิยม ส่วนรูปแบบเส้ือผา้แบบJacqueline O Kennedy 
1960’s พบว่าผูใ้หส้มัภาษณ์ช่ืนชอบเน่ืองจากมีความเป็นเอกลกัษณ์คือเป็นเดรสท่ีรูปแบบเน๊ียบเท่ 
หรือกระโปรงบานสีเดียวทั้งเซต ในขณะเดียวกนัผูใ้หส้มัภาษณ์ช่ืนชอบรูปแบบเส้ือผา้แบบ Hippie 
to Disco 1970’s มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเส้ือผา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ใส่แลว้ไม่ซ ้าใครในรูปแบบสไตลย์ิปซี  
ท่ีมีลวดลายสีสันสวยงาม และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนไม่ไดเ้จาะจงว่าจะตอ้งใส่
เส้ือผา้ยคุไหน หรือแบบไหนโดยเฉพาะเจาะจง แต่จะเป็นการน าเอาเส้ือผา้สไตลว์ินเทจมาใส่แมทช์
กบัเส้ือผา้ในยคุปัจจุบนั และดูความเหมาะสมว่าเส้ือผา้ชุดนั้นมีความเขา้กนัรึเปล่า  
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เส้ือผา้วินเทจยคุ 1960s (1960 -1969) 
 
  1.2 ผลจากการสัมภาษณ์สาเหตุในการแต่งกายดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจพบว่าผูใ้ห้
สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่าแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจเพราะความชอบ และ
ไม่ตอ้งการใหก้ารแต่งกายของตนเองนั้นซ ้ากบัคนอ่ืน ตอ้งการใหรู้ปแบบการแต่งตวัของตนเองนั้น
ดูมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจจะตอ้งใหเ้ขา้กบับุคลิกกบัตนเอง
ดว้ย ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์เกิดความมัน่ใจ ภาคภูมิใจ เพราะเส้ือผา้วินเทจมีเพียงตวัเดียวไม่ซ ้ า
แบบใคร  

1.3 ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้
มือสองสไตลว์ินเทจ คือสภาพของเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจจะตอ้งดูสภาพของเส้ือผา้ว่าไม่เก่า
มากนกั และไม่มีรอยขาด หรือรอยเป้ือน ทนทานต่อการซกัไม่พงัง่าย สวยมีและสไตล ์ส่วนราคา
เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ โดยราคาของเส้ือผา้มือ
สองสไตลว์ินเทจจะตอ้งไม่แพงมากนกั  
 
2. ผลการศึกษาเกีย่วกบัอทิธิพลของส่ือออนไลน์กบัพฤติกรรมการแต่งกายเส้ือผ้ามือสองสไตล์วิน
เทจของวยัรุ่นไทย 

2.1 จากการศึกษาพบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตมากกว่า 6 
ชั่วโมงต่อวัน โดยจะใช้เพ่ือเข้าชมส่ือออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแกรม 
(Instagram), และเวบ็ไซต ์(Website) ท่ีตนเองสนใจอยูเ่กือบตลอดเวลา  

2.2 ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากรูปแบบการแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจผ่านทาง
ส่ือออนไลน์ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์มกัจะดูรูปแบบการแต่งตวัสไตลว์ินเทจผา่นทางเวบ็ไซตท่ี์สนใจเป็น
ประจ า รวมถึงผา่นรูปแบบกระทูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแต่งกายดว้ยเส้ือผา้วินเทจเสมอๆ 
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์สามารถคน้หาเส้ือผา้สินสไตลว์ินเทจในรูปแบบท่ีตอ้งการไดง่้าย ผูใ้ห้สัมภาษณ์
มกัจะดูรูปแบบการแต่งตวัสไตลว์ินเทจและน ามาปรับใหเ้ขา้กบับุคลิกภาพของตนเอง 
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2.3 จากการศึกษาพบว่าผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่ารูปภาพการแต่งกายดว้ยเส้ือผา้
มือสองสไตลว์ินเทจในส่ือออนไลน์มีส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการแต่งตวั และน ามา
ปรับใชใ้นการแต่งตวัในปัจจุบนัของผูใ้หส้มัภาษณ์เอง 

2.4  ส าหรับการรีวิวหรือค าแนะน าจากบลอกแนะน าเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ จาก
การศึกษาพบว่าผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่าไม่ค่อยเช่ือหรือปฏิบติัตามมากนกัเพราะการแต่งตวั
สไตลว์ินเทจมนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล และความช่ืนชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ไม่มีใคร
สามารถมาแนะน าใครได ้มีการดูและอ่านการรีวิวบา้ง แต่ไม่ไดน้ ามาปรับใชใ้นการแต่งตวัของตน
ทั้งหมด เพราะอาจจะท าใหรู้ปแบบการแต่งกายไม่เขา้กบับุคลิกภาพของตนเอง  

2.5  จากการศึกษาพบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัมีอิทฺพลต่อ
รูปแบบการแต่งตัวด้วยเส้ือผา้มือสองสไตล์วินเทจ เพราะท าให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถน ามา
ปรับปรุงการแต่งตวัสไตลว์ินเทจของตนเองใหดี้ข้ึนได ้ในขณะท่ีบางส่วนของผูใ้หส้มัภาษณ์เห็นว่า
ส่ือออนไลน์ไม่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการแต่งตวัสไตลว์ินเทจ เพราะถึงอย่างไรผูใ้ห้สัมภาษณ์ก็ตอ้ง
คิดและตดัสินใจหารูปแบบเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าส่ือออนไลน์มีส่วนส าคญัในการเลือกแต่งกายดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตล์
วินเทจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากรูปแบบการแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ
ผา่นทางการดูรูปภาพผา่นส่ือออนไลน์ท่ีตนสนใจเสมอ รวมถึงผา่นรูปแบบกระทูแ้สดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการแต่งกายดว้ยเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการตดัสินใจซ้ือของ 
Kotler (1983) ในขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล โดยผูอ่้านจะเร่ิมคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการแต่งกายจาก
เวบ็ไซต ์ขอ้มูลออนไลน์ท่ีเขา้ถึงง่าย  

อีกทั้งพบว่าส่ือออนไลน์นั้นมีประโยชน์ในการส่งเสริมใหค้นหนัมาสนใจและช่ืนชอบการ
แต่งกายเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากรูปภาพการแต่งกายดว้ยเส้ือผา้มือ
สองสไตล์วินเทจผ่านทางส่ือออนไลน์ ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของส่ือ
ออนไลน์ซ่ึงเร่ิมมีผูใ้ชง้านเพ่ิมข้ึน และก าลงัเป็นท่ีนิยม สามารถเขา้ถึงไดต้รงเป้าหมายไดโ้ดยตรง 
จากขอ้มูลเห็นไดช้ดัว่า แหล่งท่ีใชติ้ดตามเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจท่ีเป็นท่ีนิยมคืออินสตาแกรม 
และเฟซบุ๊ก เพราะเขา้ถึงเป้าหมายไดโ้ดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีนิยมเล่นอินเทอร์เน็ตและใช้
งานโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นประจ า สงัเกตไดจ้ากยอดการใชง้านสมาร์ทโฟนท่ีมีปริมาณมากและยงัมี
แนวโนม้ว่าจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดผ่านส่ือ
อินเตอร์เน็ต  
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นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นวยัรุ่นท่ีมีความช่ืนชอบส่วนตวัท่ีตอ้งการใส่
เส้ือผา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ และได้รับอิทธิพลจากศิลปิน ดาราท่ีช่ืนชอบตามส่ือออนไลน์ บุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง มีผลส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ และยงัพบว่ากลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์
มกัจะนดักบักลุ่มเพ่ือนเพ่ือท่ีจะแต่งเส้ือผา้มือสองเป็นตีมเส้ือผา้แนวเด่ียวกนัอยู่เสมอ สอดคลอ้งกบั
แนวคิด สุชา จนัทร์เอม (2542) กล่าวว่าวยัรุ่น มกัท าอะไรตามเพื่อน เป็นพวกท่ีคลัง่ไคลแ้ฟชัน่ ความ
นิยมในสินคา้ มีความเปล่ียนแปลงไดง่้าย และรวดเร็ว ชอบลอกเลียนแบบบุคคลท่ียกย่อง วยัรุ่นจะ
เป็นวยัท่ีตอ้งการความอิสระตอ้งการความเป็นตวัของตวัเอง และตอ้งการตดัสินใจในส่ิงต่างๆดว้ย
ตนเอง และยงัพบว่าก่อนการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจตอ้งมีการดูสภาพว่าเส้ือผา้ไม่เก่า
มากนกั ไม่มีรอยขาด หรือรอยเป้ือนใดๆ และเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจท่ีเลือกซ้ือตอ้งท าให้ผูใ้ห้
สมัภาษณ์เกิดความมัน่ใจ ภาคภูมิใจ เพราะเส้ือผา้มอสองสไตลว์ินเทจมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีเพียง
ตัวเดียวไม่ซ ้ าแบบใคร สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด  
(Marketing mix) วิเชียร วงศณิ์ชชากุล (2550) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีส่วนส าคญัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ ส่ิงท่ีเสนอขายตอ้ง
สนองความตอ้งการของลูกคา้ ส้ินคา้ตอ้งมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ และราคายงั
เป็นส่วนส าคัญในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ โดยราคาของเส้ือผา้มือสอง
สไตลว์ินเทจจะตอ้งไม่แพงมากนกั ราคาไม่ควรเกินสองร้อยหา้สิบบาท  เน้ือผา้ สีสัน และแบบตอ้ง
เหมาะสมกับราคา สอดคลอ้งกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ท่ีมีการท า
แบบจ าลองของกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเป็นขั้นตอนดงัน้ี ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ
ตอ้งผา่นกระบวนการการรับรู้ปัญหารู้ความจ าเป็นและความตอ้งการ หลงัจากนั้นก็จะเป็นการคน้หา
ขอ้มูล น ามาประเมิน และส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจ  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัไปใช้  

 ผูป้ระกอบการขายเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจหรือผูท่ี้สนใจตอ้งจดัท าเว็บไซต์และช่อง
ทางการส่ือสารทางส่ือออนไลน์อ่ืนๆเพ่ือท่ีจะไดค่้อยอพัเดตและรีวิวเส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจ
ใหก้บัผูท่ี้ติดตามได ้ทั้งยงัตอ้งน าบทความหรือน ารูปภาพพร้อมการรีววิของศิลปินท่ีชอบแต่งตวัดว้ย
เส้ือผา้มือสองสไตลว์ินเทจมาเป็นหัวขอ้ในการพูดคุยผ่านช่องทางส่ือออนไลน์กับผูติ้ดตามอย่าง
สม ่าเสมอ  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยพฒันา

ต่อยอดจากกลุ่มวยัรุ่นอาย1ุ8-25 ปี ไปเป็นกลุ่มวยัท างานท่ีมีมุมมองและการใชช่้องทางการส่ือสาร
ออนไลน์ต่างจากเด็กวยัรุ่น เพ่ือใหไ้ดมุ้มมองท่ีกวา้งมากข้ึนและยงัไดข้อ้มูลซ่ึงสามารถวดัผลในเชิง
สถิติได ้ 
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การสร้างสรรค์ภาพเคล่ือนไหวในภาพยนตร์เพ่ือถ่ายทอดความฝันด้วยเทคนิคทางแอนิเมชัน 
Creating Motion Sequences to Covey Dreams in Movies with Animation Techniques 

 

เปรมวดี วนิิจฉัยกุล 
 

อาจารย ์คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม kunnaifoo@hotmail.com   
 

บทคดัย่อ: บทความน้ีเป็นการรวบรวมเทคนิคในการสร้างภาพความฝันในภาพยนตร์แอนิเมชนัโดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์เทคนิคการถ่ายทอดความฝันของตวัละครให้ผูช้มไดรั้บรู้เร่ืองราวและ
เข้าใจถึงอารมณ์ท่ีตัวละครรู้สึกโดยมีการค้นควา้ข้อมูลเก่ียวกับความฝันในแง่จิตวิทยาเพื่อหา
รูปแบบส าคญัของความฝัน จากนั้นไดร้วมรวมขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชนัท่ีส าคญัต่อการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวและอารมณ์ต่อผูช้มเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์
ตวัอยา่งฉากความฝันในภาพยนตร์แอนิเมชนัท่ีน่าสนใจจ านวน 3เร่ือง แลว้สรุปถึงเทคนิคในการ
ถ่ายทอดความฝันในภาพยนตร์เพื่อให้ผูส้ร้างภาพยนตร์รุ่นต่อไปไดม้ีแนวทางในการเล่าเร่ืองและ
น ามาสร้างสรรคต่์อยอดใหผ้ลงานมีความโดดเด่นมากยิง่ข้ึนเพ่ือพฒันาวงการภาพยนตร์ต่อไป 
 
ค าส าคญั: ภาพยนตร์, แอนิเมชนั, ความฝัน 
 
Abstract: This article aims to analyze the creative techniques of making dream sequences in 
animated films to convey stories and emotions of the character’s dream. The psychology of dream 
and animation process and techniques were reviewed to be a guideline of the samples analysis. 
Three animated film were selected due to their outstanding techniques to covey the dreams in 
movie sequences. These techniques were summarized in order to lead the next generation 
filmmakers to create another remarkable animation technique for their movies and the film 
industry development. 

 
Keywords: Movies, Animation, Dream 
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บทน า 
การส่ือสารเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวจากคนหน่ึงสู่อีกคนหน่ึงมีหลากหลายช่องทาง เมื่อเรา

ตอ้งการบอกเล่าเร่ืองราวบางอยา่งใหผู้อ่ื้นรับรู้ เราสามารถใชก้ารพูด การเขียน การแสดงท่าทาง การ
วาดรูป ฯลฯ แลว้แต่ว่าส่ิงใดจะอธิบายเร่ืองราวไดค้รบถว้นท่ีสุด เพราะเร่ืองราวท่ีแตกต่างกนัเหมาะ
กบัการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีแตกต่างกนัไป เช่นหากเราตอ้งการอธิบายการค านวณสูตรคณิตศาสตร์ 
การบอกเล่าดว้ยการเขียนน่าจะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีดี หากเราตอ้งการบอกเล่าสภาพการจราจร
ในปัจจุบันอาจส่ือสารด้วยภาพข่าวและการบรรยายด้วยเสียงพูดหรือเสียงสัมภาษณ์ผูม้ี หน้าท่ี
รับผดิชอบ เป็นตน้ บางคร้ังนอกจากการเล่าเน้ือหาสาระตามความเป็นจริงแลว้  เราอาจตอ้งการบอก
เล่าความเร่ืองราวท่ีไดคิ้ดข้ึนมาใหม่เพ่ือใหค้นจ านวนมากไดรั้บรู้เร่ืองราวหรือแนวคิดเหล่านั้น ส่ิง
หน่ึงท่ีใชน้ าเสนอเร่ืองราวไดดี้และเป็นท่ีนิยมคือภาพยนตร์ เน่ืองจากภาพยนตร์สามารถน าเสนอ
ภาพและเสียงไดพ้ร้อมๆกนัท าให้บอกเล่าขอ้มูลและเหตุการณ์ไดค่้อนข้างชดัเจน แต่ก็ยงัมีส่ิงท่ี
ผูส้ร้างภาพยนตร์ตอ้งการถ่ายทอดมากไปกว่าขอ้มูล นัน่คือความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์นั้นๆ ภาพใน
จิตใจท่ีซบัซอ้นและเปล่ียนไปมายากท่ีจะบอกเป็นค าพูด เช่น การบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเป็นความฝัน   

 
ความฝันในเชิงจติวทิยา 

หากเราถูกขอใหนึ้กถึงความฝันในคืนท่ีผ่านมาเราอาจตอ้งใชเ้วลาทบทวนอยู่นาน และไม่
สามารถจ าจ  ารายละเอียดได ้หรือนึกไดเ้ฉพาะบางเร่ืองแต่จบัตน้ชนปลายไม่ถูก บางคร้ังจ  าไดเ้พราะ
เป็นส่ิงแปลกๆท่ีไม่ไดเ้ป็นจริง บ่อยคร้ังท่ีจ  าไดเ้ฉพาะความรู้สึกว่าฝันดีหรือฝันร้าย  ความฝันเป็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนกบัคนทุกคนเป็นเพราะสมองของคนเรามีการจดัการขอ้มูลท่ีไดรั้บมาในแต่ละวนั ทั้งส่ิงท่ี
เราได้พบเห็น ส่ิงท่ีเราคิดและรู้สึก ซิกมนัด์ ฟรอยด์นักจิตวิเคราะห์ผูม้ีช่ือเสียงไดเ้ขียนหนังสือ
เก่ียวกบัความฝันเร่ือง The Interpretation of Dream ในหัวขอ้ท่ีมาของความฝันโดยศรีสมร สุริยา
ศศิน (2549 หนา้ 195-199) สรุปใจความไดน่้าสนใจดงัน้ี 

1. อารมณ์ของผูฝั้นท าให้เกิดความฝัน ความฝันท่ีสืบเน่ืองจากอารมณ์เป็นการตอบสนอง
ความปราถนาเม่ือเกิดเป็นความฝัน  

2. ความฝันท่ีเกิดจากการรวมเหตุการณ์  (Condensation) เป็นลกัษณะความฝันท่ีเกิดจาก
ความคิดหลายๆเร่ืองมารวมเป็นภาพเกิดข้ึนในเวลาสั้นๆ ความฝันแบบน้ีสามารถน ามาวิเคราะห์และ
อธิบายสาเหตุได ้

3. ความฝันท่ีท าให้จับต้นชนปลายไม่ได้ (Displacement) อาจพบว่าวตัถุหรือเน้ือหา
บางอยา่งในความฝัน มีความส าคญัในดา้นอารมณ์แตกต่างจากท่ีเป็นในโลกความจริง  
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4. ความฝันท่ีเกิดจากระบบรับสัมผสั (Dramatization) คือเกิดความฝันท่ีมีลกัษณะเป็น
เร่ืองราวท่ีถูกแต่งเติมจนเกินความเป็นจริง เช่นขณะหลบั หูไดย้นิเสียงฟ้าร้อง อาจท าให้ฝันว่าอยู่ใน
สนามรบ เสียงดงักระตุน้ระบบสมัผสัท าใหส้ร้างเป็นเร่ืองราวข้ึน 

5. ความฝันท่ีมีลกัษณะเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolization) ฟรอยด์ (Freud) เช่ือว่าสัญลกัษณ์
เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเพราะมีความหมายคงท่ี สามารถแปลความหมายของความฝันไดท้นัที  

6. ความฝันเป็นการแปลงรูป (Disguise) และบิดเบือน (Distort) ความคิดท่ีถูกเก็บกด การ
เก็บกดความรู้สึกน าไปสู่ความเครียดและวิตกกงัวล ความฝันจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีช่วยผ่อนคลาย 
ภาวะความผ่อนคลายความเครียดจึงออกมาในรูปแบบความฝันเรียกว่า “Secondary Elaboration” 
คือเป็นการแต่งเติมความฝัน 

จากแนวคิดขา้งตน้ช่วยใหเ้ราเขา้ใจภาพความสับสนในความฝัน ส่ิงต่างๆท่ีอยู่ผิดท่ีผิดทาง 
ภาพความแปลกประหลาดผิดธรรมชาติ อารมณ์ท่ีพุ่งพล่านเกินธรรมดา เน้ือหาท่ีย่นย่อและ
เปล่ียนไปมายากจะจบัใจความได ้แต่ก็ยงับอกเล่าความรู้สึกหรือสาระบางอย่างท่ามกลางความไม่
ชดัเจนเหล่านั้น  เม่ือเป็นเช่นน้ีการบอกเล่าเร่ืองราวความฝันในภาพยนตร์ด้วยภาพท่ีถ่ายท าจริง
อาจจะท าได้ระดับหน่ึง แต่ในการถ่ายทอดด้วยแอนิเมชันนั้นจะช่วยสร้างสรรค์ให้ภาพยนตร์มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัความฝันไดม้ากข้ึน ทั้งในแง่ภาพท่ีปรากฏและความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 
 
แอนิเมชันแปลงนามธรรมให้เป็นภาพได้ดีเพราะเหตุใด 

 การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัคือการสร้างภาพยนตร์ทีละเฟรมเพื่อสร้างภาพท่ีท าให้เส้น
หรือรูปร่างท่ีไม่เคล่ือนไหวใหดู้เหมือนเคล่ือนไหวได ้โดยไม่ไดใ้ชรู้ปแบบการถ่ายภาพยนตร์ทัว่ไป 
(Paul Wells, 1998: 10) ดงันั้นหลกัการส าคญัของแอนิเมชนัคือ การสร้างภาพข้ึนมาใหม่ทั้งหมดโดย
ไม่ติดขอ้จ ากดัเร่ืองกฎธรรมชาติและขอ้จ ากดัดา้นการถ่ายท า ทุกส่ิงท่ีเราคิดสามารถท าให้เกิดข้ึนได ้
การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีส่ือสารเน้ือหาได้ครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพนั้ นผูส้ร้าง
ภาพยนตร์จ าเป็นตอ้งมีความปราณีตในการออกแบบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซ่ึงแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอนหลกั (Isaac Kerlow,2001: 59-67) คือขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) ขั้นตอนการ
ผลิต (Production) ขั้นตอนหลงัการผลิต (Post-Production) ขั้นตอนท่ีส าคญัต่อการออกแบบทิศ
ทางการน าเสนอด้านภาพคือขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ี
ครอบคลุมการวางแนวคิดของภาพยนตร์เร่ืองนั้นและการวางแผนการท างานทั้งหมดก่อนจะเร่ิม
กระบวนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การพฒันาเน้ือเร่ือง (Story Development) เป็นการก าหนดเป้าหมายหลกัของเร่ืองราว
และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดพลิกผนัจนถึงบทสรุปของเร่ือง 

300



 

 

2. การเขียนบทภาพยนตร์ (Script Writing) คือการน าเน้ือเร่ืองท่ีลงตัวแลว้รวมทั้ ง
รายละเอียดของเหตุการณ์มาเขียนให้เป็นรูปแบบของบทภาพยนตร์แอนิเมชนัเพื่อการท างานใน
ขั้นตอนต่อไปอยา่งเป็นระบบ 

3. การบนัทึกเสียง (Recording Dialog) แอนิเมชนัมีความแตกต่างจากภาพยนตร์ตรงท่ีตอ้ง
พากยเ์สียงก่อน เพ่ือจะไดท้ าภาพใหต้รงกบัเสียงพูด 

4.  การก าหนดแนวทางดา้นภาพ (Visual Development) นอกจากการน าเสนอเร่ืองราวของ
เหตุการณ์แลว้ แอนิเมชนัท่ีดีจะสร้างสรรคค์วามหมายผา่นองคป์ระกอบทางศิลปะดว้ย การก าหนด
แนวทางดา้นภาพและอารมณ์ของภาพโดยรวม เช่นแอนิเมชนัท่ีสีสันสดใสดูสนุกสนาน ความน่า
กลวัและโบราณสไตลโ์กธิค เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะไดมี้เป้าหมายส าหรับทุกขั้นตอนการออกแบบว่าควร
จะท าใหเ้ป็นไปในทิศทางใด 

5. การออกแบบตวัละคร (Character Design) ตวัละครเป็นส่ิงส าคญัเพราะผูช้มจะตาม
เร่ืองราวของตวัละครไปจนจบ การออกแบบตวัละครทั้งบุคลิก ลกัษณะรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย 
อาชีพ นิสัย ปูมหลงั รสนิยม ความคับข้องใจ ฯลฯ เป็นส่ิงท่ีก  าหนดทิศทางของเร่ือง ดังนั้ น
ผูอ้อกแบบจะตอ้งสร้างตวัละครใหมี้ลกัษณะท่ีส่งเสริมเน้ือหาเร่ืองราวใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

6. การออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก (Location and Prop Design) ฉากและ
อุปกรณ์ประกอบฉากเป็นส่วนประกอบท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาพเป็นโลกของตวัละคร ผูช้มจะเห็นว่าตวั
ละครท าอะไรอยู่ในสถานท่ีนั้น สถานท่ีจึงตอ้งส่งเสริมเน้ือหาและแนวทางดา้นภาพ เช่นเร่ืองราว
เกิดข้ึนในป่าท่ีน่ากลวั ฉากป่าอาจจะตอ้งดูรก แสงแดดส่องไม่ถึง มีตน้ไมห้นามท่ีคลา้ยจะมีพิษ มี
ซอกหลืบของโพรงหินท่ีมองไม่เห็นขา้งใน เป็นตน้ 

7. การวาดสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) เป็นการน าบทภาพยนตร์มาแยกเป็นช็อตแลว้วาดเป็น
ภาพต้นแบบของช็อตนั้น พร้อมเขียนอธิบายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตั้งแต่เร่ิมจนจบ ในขั้นตอนน้ีผูส้ร้าง
ภาพยนตร์จะใชเ้ทคนิคทางภาพยนตร์ทัว่ไปมาช่วยในการส่ือสารดว้ยเช่น การเลือกขนาดภาพใกล ้
(CU) ปานกลาง (MS) ไกล (LS) การเลือกมุมกลอ้ง สูง กลาง ต ่า การออกแบบการเคล่ือนท่ีของ
กลอ้งเพ่ือใหมุ้มมองเปล่ียนไปไม่น่ิงกบัท่ี เช่น Pan, Track, Tilt การเล่าเร่ืองดว้ยประเภทของมุมมอง 
เช่น มุมมองทัว่ไป  (Objective)  มุมมองเหมือนกลอ้งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์แต่กลอ้งไม่ได้
แทนสายตาตวัละครใด (Subjective) มุมมองของตวัละคร (POV  หรือ Point of view) เป็นตน้ และท่ี
พิเศษกว่าภาพยนตร์ชนิดอ่ืน การออกแบบแอนิเมชนัสามารถเพ่ิมเติมภาพท่ีไม่มีอยู่จริงไดด้ว้ย เป็น
การออกแบบความเคล่ือนไหวของส่ิงท่ีเกิดข้ึนในภาพ เช่น แม่มดในชุดด าสลายตวัเป็นอีกานับพนั
ตวับินมาโจมตีศตัรู หรือเด็กผูช้ายโกรธสุดขีดจนมีไฟลุกออกมาจากดวงตา เป็นตน้ 

301



 

 

8. การก าหนดแนวทางการเคล่ือนไหวและการตดัต่อ (Animatics, Previsualization, Story 
Reel)  การตดัต่อเป็นส่ิงส าคญัในการเล่าเร่ืองอย่างมาก สามารถส่งเสริมเน้ือหาหรือเปล่ียนแปลง
เน้ือหาก็ได ้ใชเ้นน้หรือถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดในแต่ละฉาก การวางช็อตท่ีแตกต่างการท า
ใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวไดต่้างกนั หลกัการตดัต่อเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจและไม่เกิดความสบัสนคือตอ้งพยายาม
ใหภ้าพเกิดความต่อเน่ือง (Continuity) และไม่รู้สึกสะดุด (Seamless) เช่นเราตดัต่อแมวเดินมากดักิน
ปลาในช็อตแรก ช็อตถดัมาเราเร่ิมตน้ท่ีหนา้แมวก าลงัแทะปลาอยู(่ภาพท่ี1) หากเราไปเร่ิมช็อตท่ีสอง
ใหแ้มวเดินมาใหม่แลว้ค่อยกินปลา ผูช้มจะเกิดความสบัสนว่าเหตุการณ์ได้เกิดข้ึนหรือยงั(ภาพท่ี2)  
หรือหากเราตดัช็อตแมวกินปลาแลว้ช็อตต่อมาปลาตวันั้นว่ายน ้ าอย่างมีความสุข ผูช้มก็จะสงสัยว่า
ปลานั้นตายแลว้หรือไม่ อาจจะเกิดการตีความหมายใหม่เช่นปลาตายแลว้ไปอยู่ในสวรรค์ของปลา
(ภาพท่ี 3)  เป็นตน้  

 

           
ภาพท่ี1 การตดัต่อท่ีต่อเน่ือง มีเหตุผล 

                  
ภาพท่ี2 การตดัต่อท่ีไม่ต่อเน่ือง ดูไม่มีเหตุผล 

              
ภาพท่ี 3 การตดัต่อท่ีดูไม่มีเหตุผลแต่อาจสร้างความหมาย 

 
ตวัอย่างฉากความฝันในภาพยนตร์แอนเิมชัน 

หากจะให้เห็นภาพชัดเจนข้ึนเราจะต้องศึกษาตัวอย่างการถ่ายทอดภาพความฝันใน
ภาพยนตร์แอนิเมชนัในแง่การเล่าเร่ืองราวเหตุการณ์และอารมณ์ วิเคราะห์วิธีการสร้างสรรคว์่าใชว้ิธี
ใดจึงถ่ายทอดเน้ือหาและความรู้สึกต่อผูช้มได ้โดยจ าแนกองคป์ระกอบในรูปแบบตาราง 

 
ภาพยนตร์แอนิเมชันเร่ือง Madagascar (Darnell & McGrath, 2005)  

เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอเลก็ซสิ์งโตดาวเด่นของสวนสตัวเ์ซ็นทรัลพาร์คแห่งนิวยอร์ค บงัเอิญ
ตอ้งติดอยูบ่นเกาะกบัเพื่อนมา้ลาย ฮิปโปและยรีาฟ เขาเป็นสิงโตท่ีไม่ดุร้าย ไม่เคยล่าสตัวแ์ละไม่เคย
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คิดจะท าร้ายมาร์ต้ีเพ่ือนมา้ลายท่ีเป็นเหยื่อตามธรรมชาติ แต่บนเกาะไม่มีอาหารส าหรับสิงโตอย่าง
เขา เขาจึงพยายามหักห้ามสัญชาติญาณดิบท่ีตอ้งล่าเพื่อบรรเทาความหิว ดว้ยการแยกตวัออกจาก
เพ่ือนแลว้หลบัอยูใ่นถ  ้า 

 
ตารางที ่1 การวิเคราะห์ฉากความฝันในภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ืองมาดากสัการ์ (2005) 

ภาพ เหตุการณ์ เทคนิคแอนิเมชนั อารมณ์ 

 

อเลก็ซฝั์นถึงสวนสตัวท่ี์
เคยอยูใ่นตอนท่ีเขาโชว์
ตวัต่อหนา้คนดูมากมาย  
คนดูส่งเสียงตอ้นรับ
ดว้ยความยนิดี เขา
มองเห็นคนดูทั้งหลาย
เป็นช้ินเน้ือเสต็กชั้นดี
แบบท่ีเจา้หนา้ท่ีเคยเอา
มาเสิรฟใหทุ้กวนั 

-การสร้างภาพช้ินเน้ือแลว้
ท าใหเ้คล่ือนไหวเหมือน
มนุษย ์
-การออกแบบช้ินเน้ือไม่ให้
ดูน่ากลวัเพราะสไตลห์ลกั
เป็นภาพยนตร์ตลกท่ีเดก็ดู
ได ้

-อเลก็ซ์
ต่ืนเตน้มี
ความสุขและ
อยากกิน
อาหาร 
-อาหารดูเชิญ
น่ากินมาก 

 

มาร์ต้ียนืเรียกอเลก็ซใ์ห้
ต่ืนอยูห่นา้กรงท่ีอเลก็ซ์
ท าไวข้งัตวัเอง อเลก็ซ์
ไดย้นิเสียงมาร์ต้ีแทรก
เขา้มาในฝัน เขามองมาร์
ต้ีหนา้กรงเป็นสเตก็ช้ิน
โตอยูท่ี่สวนสตัว ์

-ใชก้ารเปล่ียนช็อต แบบ
แมท็ชค์ทั(Match cut)คือจดั
องคป์ระกอบระหว่างสอง
ภาพใหค้ลา้ยกนั มีมาร์ต้ียนื
ต าแหน่งเดียวกบัสเต็ก กรง
ไมต้  าแหน่งเดียวกบัก าแพง
สวนสตัว ์

-ความสุขใน
ความฝัน
เปล่ียนเป็น
ความจริงท่ี
หดหู่ 

 
ตวัอยา่งความฝันน้ีใหแ้นวคิดในหลายเร่ืองคือการสร้างความฝันท่ีเติมเต็มความปราถนาซ่ึง

เป็นความฝันท่ีเกิดจากอารมณ์ของผูฝั้นตามแนวทางจิตวิทยา ภาพความฝันนั้นสามารถดูเกินจริง
มากๆโดยไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงเหตุผลก็ได ้ดว้ยเหตุผลว่าในความฝัน อะไรก็เกิดข้ึนได ้เช่น ภาพ
ฝูงสเต็กท่ีมายืนยิ้มให้อเล็กซ์เป็นร้อยๆอนันั้นเราไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงว่าเขาจะกินหมดหรือไม่ แต่
ทั้งน้ีตอ้งใหเ้ขา้กบัรูปแบบโดยรวมของทั้งเร่ืองดว้ย เน่ืองจากเร่ืองน้ีเป็นแอนิเมชนัส าหรับเด็กท่ีเน้น
ความสนุก การน าเน้ือสดเป็นร้อยๆอนัมาวางหากออกแบบไม่ดีอาจเป็นภาพท่ีดูสยดสยองแทน ส่วน
ช่วงต่อมาของฝันเป็นช่วงท่ีมีคนปลุกใหต่ื้นผูส้ร้างไดอ้อกแบบฉาก2สถานท่ีให้คลา้ยกนัทั้งร้ัวและ
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ก าแพง ภูเขาและตึกท่ีมีองคป์ระกอบเป็นรูปแบบเดียวกนั จากนั้นจึงตั้งให้กลอ้งอยู่มุมเดียวกนัและ
วางตวัละครต าแหน่งเดียวกนัเพื่อเช่ือมโยงระหว่างความฝันกบัความจริงซ่ึงเป็นลกัษณะความฝันท่ี
เกิดจากระบบรับสัมผสัคือไดย้ินเสียงเพ่ือนเรียกแลว้จิตน าไปแต่งเติมเน้ือหาในความฝัน ซ่ึงอาจ
ตีความไดว้่าว่าจิตใตส้ านึกเขามองว่ามา้ลายเป็นอาหาร แต่จิตส านึกของเขารู้ว่าน่ีคือเพื่อน 
 
ภาพยนตร์แอนิเมชันเร่ือง Kung Fu Panda 2 (Nelson, 2011) 

อาโปจอมยทุธแพนดา้สงสยัว่าพ่อแม่ท่ีแทจ้ริงเป็นใคร เหตุใดจึงท้ิงเขาไวใ้นรถเข็นหัวไช
เทา้ตามท่ี เป็ดพ่อบุญธรรมเจา้ของร้านบะหม่ีบอก เขาคบัขอ้งใจเร่ืองน้ีมากจนเก็บเอาไปฝันร้าย 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ฉากความฝันในภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ืองกงัฟูแพนดา้ 2 

ภาพ เหตุการณ์ เทคนิคแอนิเมชนั อารมณ์ 

 

 

อาโปเดินตามแพนดา้คู่
หน่ึงแต่ยิง่ตามเท่าไหร่ก็
เหมือนยิง่ไกลออกไป 
พอพ่อแม่แพนดา้หนัมา 
อาโปเหมือนคุยอยูก่บัเงา
แต่ไม่ไดส้มัผสัตวัจริง 

-การเร่งความเร็วในการ
เดินของพ่อแม่ คือเดิน
ในท่าท่ีเหมือนชา้ แต่
รู้สึกเหมือนเคล่ือนท่ีเร็ว
กว่าผูต้าม 

-รู้สึกห่าง
เหิน 
-ผดิหวงั 

 

พ่อแม่แพนดา้บอกว่าเอา
เขาไปแลกหวัไชเทา้
เพราะมนัไม่งอแงและสู้
เก่งกว่า ทนัใดนั้นหวัไช้
เทา้ท่ีขนาดเท่าทารกก็
กระโดดมาต่อสูก้บัเขา
ดว้ยกระบวนท่าสารพดั
ท าใหเ้ขาโดดซดัจน
หมอบ  

-สร้างภาพทั้งหมดใน
คอมพิวเตอร์   
-แนวทางดา้นภาพใน
ฝันแตกต่างจากความ
จริงท่ีภาพเป็น 3D ใน
ฝันเป็นภาพสไตล ์2D 
ซ่ึงดูมีความสมจริงนอ้ย
กว่า เตือนผูช้มใหรู้้ว่า
เป็นส่ิงท่ีตวัละครฝัน
เพราะลกัษณะภาพไม่
เหมือนกนั 

-ประหลาด
ใจกบัส่ิงท่ี
เกินจริง
มากๆ 
-รู้สึกพ่าย
แพ ้
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ความคบัขอ้งใจของอาโปคือเขาคิดว่าตวัเขาเป็นสาเหตุให้พ่อแม่ท้ิงไป เขารู้สึกดอ้ยคุณค่า
อย่างมาก แมห้ัวไชเท้าท่ีเป็นเพียงแค่ผกันั้นยงัดีกว่า  เก่งกว่าทุกเร่ืองไม่เวน้เร่ืองการต่อสู้ท่ีเขา
ภาคภูมิใจดว้ย ในความฝันนั้นอาโปไม่มีโอกาสไดเ้ขา้ไปถึงตวัพ่อแม่เพียงแค่ไดคุ้ยกบัเงาเท่านั้น 
ในทางจิตวิทยาอาจเป็นการแสดงถึงสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏในความฝันคือเงาท่ีแทนส่ิงท่ีไม่ใช่ของจริง 
จบัตอ้งไม่ได ้ผูช้มไดรั้บรู้ว่าแมใ้นความฝันเขายงัไม่ไดใ้กลชิ้ดพ่อแม่ตวัจริงท าให้เขา้ใจไดว้่าอาโป
รู้สึกว่าเขาคงไม่ไดเ้จอพ่อแม่ตามท่ีปรารถนา และถึงเจอก็จะไดรั้บเพียงความผดิหวงั 
 
ภาพยนตร์แอนิเมชันเร่ือง Paprika (Kon, 2006) 

ปาปริกาเป็นเร่ืองราวของนกัวิจยัเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐท่ี์ท าให้คนเขา้ไปในความฝันผูอ่ื้นได ้
ฉากความฝันท่ียกมาเป็นตอนตน้ของเร่ืองท่ีตวัละครเจา้ของความฝันเป็นต ารวจช่ือโคกาวา โดยมีปา
ปริกาสาวนอ้ยน่ารักผมแดงเขา้ไปมีส่วนร่วมในความฝันของเขาดว้ย ผูเ้ขียนไดห้ยบิยกเฉพาะช็อตท่ี
มีความน่าสนใจมาน ามาวิเคราะห์ตามตารางขา้งล่างน้ี 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ฉากความฝันในภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ืองปาปริกา 

ภาพ เหตุการณ์ เทคนิคแอนิเมชนั อารมณ์ 

 

ตวัตลกขนาดเท่าคนจริง
โผล่ออกมาจากรถของ
เล่นขนาดเลก็ 

-การวาดทีละเฟรม -รู้สึกแปลก
ประหลาด 

 

 

 

ผูก้องโคนากาวาบอก
สายสืบว่าคนบนเวทีเป็น
เพื่อนร่วมงานไม่ใช่ศตัรู 
แต่ชายบนเวทีท่ีเขาเพ่ิง
บอกว่าเป็นเพื่อนเสกเขา
ใหเ้ขา้ไปอยูใ่นกรงแลว้
ตวัเขาเองท่ียนือยูต่  าแหน่ง
เดิมประกาศใหทุ้กคนมา
จบัเขา  ผูก้องโคกาวาอยู่
ในความงุนงงเขามองเห็น
คนดูไม่ชดั จนหลายคนวิ่ง
เขา้ใกลจึ้งเห็นว่าหนา้

-การตดัต่อท่ีตดัภาพผูก้อง
ท่ีอยูต่รงคนดู ต่อกบัช็อ
ตท่ีอยูใ่นกรงบนเวที คนดู
และตวัละครรู้สึกงงว่าไป
อยูบ่นนั้นไดอ้ยา่งไร 
-ใชมุ้มกลอ้งแบบ POV 
ถ่ายภาพแทนสายตาตวั
ละครท่ีถูกคนหนา้เหมือน
ตวัเองวิ่งใส่แลว้มีอาการ
งุนงง 

-ผดิคาด 
-ตกใจและมึน
งง 
-สบัสนใน
ตวัตนท่ี
แทจ้ริง 
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เหมือนเขา 

 

ทนัใดนั้นพ้ืนในกรงก็ยบุ
ลงไป 

-เทคนิคการวาดทีละเฟรม -ต่ืนตกใจกบั
ส่ิงท่ีไม่น่า
เป็นไปได ้

 

 

 

ตวัละครหนีไปกบัหญิง
สาวตามสถานท่ีท่ีเหมือน
ฉากในภาพยนตร์หลายๆ
เร่ืองมาต่อกนั  
ระหว่างท่ีหนีผูก้องพดู
ข้ึนมาว่าเขาปล่อยให้
คนร้ายหนีไปได ้หญิงสาว
คนนั้นตอ้งเตือนว่าเขาเอง
ท่ีเป็นคนหนีออกมาได้
(เกิดความสบัสนใน
บทบาทของตนเอง) 

-ใชก้ารตดัต่อการกระท า
ของตวัละครท่ีดูต่อเน่ือง 
แต่เปล่ียนฉาก อุปกรณ์
ประกอบฉากและการแต่ง
กาย เช่นเอากระเป๋ามา
ฟาดหวัคนร้าย ช็อตต่อมา
เป็นภาพชายคนหน่ึงโดน
กีตาร์ฟาดหวั 
-ใชบ้ทพูดเพ่ือแสดงความ
สบัสนในบทบาทของ
ตนเอง 

-สบัสน 
-รับรู้ถึงความ
เปล่ียนแปลง
ท่ีรวดเร็ว 
-รู้สึกไม่
สมเหตุสมผล 

 

 

ผูก้องจะตามไปจบัคนร้าย
พ้ืนก็ยวบยาบ เขาวิ่งตาม
ไปอยา่งยากล าบาก จนใน
ท่ีสุดก็รู้สึกเหมือนตกจาก
ท่ีสูง มีภาพสีของหอ้งท่ี
นอนหลบัอยูใ่นความจริง
แวบเขา้มาเป็นระยะ เขา
ร าพึงดว้ยเสียงกอ้ง
สะทอ้นว่า “แลว้ท่ีเหลือ
จะท าอยา่งไร” แลว้ต่ืน
ข้ึนมา 

-วาดพ้ืนท่ียวบและ
นกัแสดงท่ีพยายามปีนไป
ขา้งหนา้ใหไ้ด ้
-ตดัต่อบรรยากาศใน
ความจริงท่ีมองไม่ชดัมา
แทรกสั้นๆ 
-ใชบ้ทพูดท่ีก  ากวม
ถ่ายทอดความคบัขอ้งใจ
ของตวัละครโดยไม่เฉลย
เน้ือหาอ่ืน 

-ความคบัขอ้ง
ใจ 
-รู้สึกคา้งคาใจ 

 
จากตัวอย่างความฝันท่ีเป็นลกัษณะการรวมเหตุการณ์ท่ีมีหลายเร่ืองราวปนเปต่อเน่ือง มี

ความสบัสนว่าตนเองเป็นใครกนัแน่ ไม่มีเหตุการณ์ใดถูกท าจนส าเร็จมกัเกิดส่ิงท่ีไม่คาดคิดและผิด
ธรรมชาติมาท าใหเ้ร่ืองราวเปล่ียนไป ท าให้เราเห็นว่าความอึดอดัคบัขอ้งใจของผูก้องโคกาวานั้น
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เก่ียวกบัเร่ืองการท างานบางอยา่งใหเ้สร็จส้ิน โดยเน้ือหาต่อมาในเร่ืองไดเ้ฉลยว่าเขาเคยใฝ่ฝันจะเป็น
ผูก้  ากบัภาพยนตร์มาก่อน แลว้ไดถ่้ายท าภาพยนตร์เร่ืองหน่ึงไวแ้ต่ไม่จบเพราะเลือกมาเป็นต ารวจ  
เขาแทนค่าคนร้ายในฝันท่ีเขาไม่เคยจบัได ้ว่าเป็นเพื่อนท่ีโกรธท่ีท าภาพยนตร์(เร่ืองมีฉากคนโดนยิง
ตรงทางเดิน)ไม่จบ แต่ท่ีจริงแลว้คนท่ีวิ่งไล่มาตลอดก็คือตวัเขาเอง น่าจะหมายถึงส่วนหน่ึงของ
จิตใจท่ีรักในการท าภาพยนตร์ มีการน าลกัษณะความฝันท่ีเป็นการแทนค่าและบิดเบือนมาใชส้ร้าง
เหตุการณ์เพื่อนต ารวจท่ีเคยร่วมงาน กลายมาเป็นพิธีกรท่ีอยูบ่นเวทีแลว้จบัเขาขงักรง เราอาจตีความ
ไดว้่าเขาแทนอาชีพต ารวจดว้ยใบหนา้เพ่ือนคนนั้น และอาชีพน้ีไดข้งัเขาไม่ใหมี้โอกาสท าตามความ
ฝัน 

 
สรุป 

จากการวิเคราะห์ภาพความฝันในภาพยนตร์แอนิเมชนัตวัอย่างพบลกัษณะความฝันคือ
ความไม่ต่อเน่ือง ความไม่สมเหตุสมผล เหตุการณ์ท่ีไม่มีท่ีมาท่ีไป ทิศทางของเร่ืองราวเปล่ียนแปลง
ได ้มีความเกินจริงทั้งเน้ือหาและความรู้สึก พบการส่ือสารท่ีไม่สมบูรณ์หรือเหตุการณ์ยงัไม่จบ ตรง
ตามแนวคิดเก่ียวกบัความฝันในเชิงจิตวิทยาดังท่ีกล่าวในเน้ือหาตอนต้น โดยลกัษณะความฝัน
เหล่าน้ีถ่ายทอดไดด้ว้ยการน าเทคนิคทางภาพยนตร์แอนิเมชนัเช่นการสร้างภาพท่ีไม่มีอยู่ในความ
เป็นจริงและการน าองค์ประกอบภาพยนตร์แอนิเมชนัมาประยุกต์ใชเ้พื่อให้ภาพเคล่ือนไหวนั้นดู
คลา้ยภาพความฝันมากท่ีสุด ผูส้ร้างภาพยนตร์สามารถน าเหตุการณ์และรายละเอียดในภาพยนตร์มา
ปรับเปล่ียนเป็นภาพท่ีแทนความฝันหรือถ่ายทอดภาวะทางจิตใจของตัวละครอีกทั้งยงัเพ่ิมเติม
องคป์ระกอบท่ีช่วยเนน้ใหม้ีความเกินจริงเพื่อท าใหผู้ช้มเขา้ใจความรู้สึกของตวัละครไดช้ดัเจน  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากตวัอย่างเป็นการสร้างฉากความฝันดว้ยแอนิเมชนัในภาพยนตร์แอนิเมชนัเอง แต่เรา
สามารถน าแอนิเมชนัไปถ่ายทอดความฝันในภาพยนตร์ท่ีถ่ายท าจากความเป็นจริง หรือเพ่ิมเติม
แอนิเมชนัลงไปในภาพเคล่ือนไหวท่ีเป็นนกัแสดงจริงไดด้ว้ย เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่าฉากท่ี
เป็นความจริงกบัฉากท่ีเป็นความฝัน เน่ืองจากแอนิเมชนัเป็นภาพความคิด แมจ้ะมีรูปแบบภาพท่ีต่าง
จากฉากอ่ืนท่ีเป็นภาพจริง ผูช้มก็ยงัสามารถเขา้ใจไดว้่าฉากความฝันนั้นแสดงถึงส่ิงท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึน
จริงและส่ิงใดก็เกิดข้ึนไดใ้นความฝัน นอกจากน้ีเรายงัสามารถใชเ้ทคนิคเดียวกนัเพื่อเล่าทุกส่ิงท่ี
เก่ียวกับภาวะทางจิตใจ ความคิด แผนการ ภาพจินตนาการ ภาพหลอน ความเพอ้ฝัน หรือใช้
แอนิเมชนัในการตดัต่อแบบอุปมาเพื่อให้ผูช้มตีความไดด้ว้ยโดยเลือกใชเ้ทคนิคทางแอนิเมชนัท่ี
ถ่ายทอดสารนั้นไดดี้ท่ีสุด จะท าใหภ้าพยนตร์ของเรามีความแปลกใหม่และเป็นท่ีจดจ าของผูช้มได ้
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การประเมนิความต้องการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขต
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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือสาํรวจสภาพความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คของวยัรุ่น

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือจัดลาํดับความสําคัญของความต้องการจาํเป็นด้าน

จริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัอย่างไดแ้ก่ วยัรุ่นไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 280 คน โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอา้งอิง ได้แก่ Paired – Sample t – test และการวิเคราะห์การจดัลาํดับ

ความสาํคัญของความตอ้งการจาํเป็นด้วยวิธีModified Priority Needs Index (PNImodified) ผลการ

วิเคราะห์พบว่าตวัอยา่งอาย ุ18 – 20 ปี เห็นว่าความถูกตอ้งและความเป็นส่วนตวัเป็นจริยธรรมใน

การใชเ้ฟซบุ๊คท่ีมีความสาํคญัเป็นลาํดบัท่ี 1 เท่ากนั (PNImodified= 0.39) ในขณะท่ีตวัอยา่งอาย ุ21 – 24 

ปี เห็นว่าความถูกต้อง ความเคารพ และความสร้างสรรค์ เป็นจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คท่ีมี

ความสาํคญัเป็นลาํดบัท่ี 1 เท่ากนั(PNImodified= 0.40)  

 

คําสําคัญ : การประเมินความตอ้งการจาํเป็น, การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น, 

จริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊ค 
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ABSTRACT 

The objectives of this research is 1) to study Thai teenagers’ behavior on Facebook in 

Bangkok area 2) to survey the needs assessment of ethics in Thai teenagers’ behavior on 

Facebook in Bangkok area and3) to prioritize the needs assessment of ethics in Thai teenagers’ 

behavior on Facebook in Bangkok area. The sample group is 280 Thai teenagers in Bangkok area 

by using the Purposive Sampling technique.The research tool is the survey. The descriptive 

statistics are distribution, percentages as well as mean and standard deviation. The Inferential 

statistics are Paired – Sample t – test and Modified Priority Needs Index (PNImodified). The 

analytical results of the priority of the needs assessment of ethics in the behavior on Facebook 

reveals that the sample group of 18 - 20 years old shows that correctness and privacy are the first 

priority of the ethic on using Facebook. Contrast to the sample group of 21-24 years old, this 

survey demonstrates that correctness, respect and creativity are the first priority of the ethic on 

using Facebook. (PNImodified= 0.40)  

 

KEYWORDS:The Needs Assessment, The Priority of Needs, Ethic on Using Facebook 

 

บทนํา 

 เฟซบุ๊ค (Facebook) จัดเป็นส่ือสังคมประเภทหน่ึงท่ีได้รับความนิยมทั่วโลก โดยเม่ือ

พิจารณาจากจาํนวนผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ค พบว่า ในปีค.ศ. 2015 มีผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คทัว่โลก 1,390 ลา้นบญัชี 

เพ่ิมข้ึนจากปีค.ศ. 2014 ร้อยละ 16.81 หรือเทียบเท่าจาํนวนประชากร 800 ลา้นคน ในขณะท่ี

ผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คในประเทศไทยปัจจุบนัมีจาํนวน 35 ลา้นบญัชี เพ่ิมข้ึนจากปีค.ศ. 2014 ถึงร้อยละ 

44.50 (Zocial,Inc. 2015) โดยเฉพาะจาํนวนวยัรุ่นไทยท่ีใชง้านเฟซบุ๊ค พบว่า วยัรุ่นไทยอายรุะหว่าง 

18 - 24 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีการใช้งานเฟซบุ๊คมากท่ีสุดถึง 5.9 ลา้นบญัชี (Socialbakers, 2556) ดงัผล

การศึกษาของบุญอยู ่ขอพรประเสริฐ (2557) ซ่ึงพบว่า ร้อยละ 70.10 ของกลุ่มวยัรุ่นท่ีเป็นนักศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้เฟซบุ๊คอย่างกวา้งขว้าง เน่ืองจากเฟซบุ๊คเป็นส่ือท่ีสามารถมี

ปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) กับผูอ่ื้นได้ สามารถแสดงความคิด แบ่งปันรูปภาพ ส่งและรับข้อมูล

ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากคุณลกัษณะของเฟซบุ๊ค ซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อวยัรุ่นใน

ฐานะท่ีเป็นแหล่งขอ้มลูข่าวสาร สามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ทาํให้การส่ือสารง่ายและ

สะดวกรวดเร็วมากข้ึน (ภิรมย ์พายุ และมงคล ดีอุดม, 2556) แต่ในอีกแง่มุมหน่ึงเฟซบุ๊คได้
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ก่อใหเ้กิดประเด็นปัญหาทางจริยธรรม ไดแ้ก่มีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในท่ีสาธารณะอย่างไม่ได้

ตั้งใจ การกลัน่แกลง้กนับนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ท่ีมีลกัษณะการส่งผ่านขอ้มูลท่ีเป็นเร่ือง

ส่วนตวัของบุคคลหน่ึงไปยงัท่ีสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดงักล่าว (Pitner, 2008) 

ดงัเช่นในประเทศแคนนาดาท่ีพบว่า วยัรุ่นผูห้ญิงอายุ 15 ปี ถูกนําภาพถ่ายขณะเปลือยหน้าอก

เผยแพร่ผา่นทางเฟซบุ๊ค จนทาํใหผู้ใ้ชง้านเฟซบุ๊คท่ีเป็นเพ่ือนของเธอส่งต่อภาพดงักล่าวและโพสต์

ขอ้ความต่อว่าเสียดสี นินทา และเส่ือมเสียช่ือเสียง กระทั่งส่งผลกระทบทางจิตใจกับวยัรุ่นคน

ดงักล่าวจนนาํมาสู่การฆ่าตวัตาย (จิตตสุ์ภา ฉิน, 2557) รวมทั้งยงัพบปัญหาในเร่ืองความเป็นส่วนตวั 

(Privacy) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงประเด็นปัญหาทางจริยธรรมท่ีสามารถพบไดใ้นการใชง้านเฟซบุ๊ค ดงัเช่น

ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คถกูเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไม่ไดต้ั้งใจ การ

เสียช่ือเสียงจากข่าวลือและการนินทา การติดต่อท่ีไม่พึงประสงค์ การล่วงละเมิดหรือการคุกคาม 

และการถกูขโมยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยแฮกเกอร์ (Hacker) (Debatin et al, 2009) นอกจากนั้นยงัพบ

ปัญหาเก่ียวกับการล่วงละเมิดทางออนไลน์ ได้แก่ การล่วงละเมิดทางเพศผ่านส่ือเฟซบุ๊ค ซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อปัญหาการเรียนของผูท่ี้ถกูล่วงละเมิดทางเพศ (Dominick, 2013) ดงัเช่นกรณีวยัรุ่น

หญิงไทยถกูคนสวมรอยใชเ้ฟซบุ๊คของตนเองนาํไปโพสตข์อ้มลูเพ่ือขายบริการตามกลุ่มในเฟซบุ๊ค

ท่ีเป็นกลุ่มขายบริการทางเพศ เป็นต้น ( 2วิมลทิพย ์มุสิกพนัธ์, 2557)2ทาํให้เกิดการเรียกร้องให้

ตระหนกัถึงความสาํคญัทางจริยธรรมในการใชส่ื้อสงัคมมากข้ึน (มลัลิกา ผลอนนัต,์ 2556) 

จากสภาพปัญหาท่ีสะทอ้นถึงจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คทั้งในแง่ของสถานการณ์จริงท่ี

เกิดข้ึนรวมทั้งผลการวิจยัดงัท่ีกล่าวขา้งตน้จึงนาํมาสู่ความสนใจในการศึกษาวิจยัดว้ย “การประเมิน

ความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร”  

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือสาํรวจสภาพความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คของ

วยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
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2. ทาํใหท้ราบถึงความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เป็นการขยายองคค์วามรู้ทางวิชาการดา้นจริยธรรมในการใชส่ื้อสงัคมใหก้วา้งขวา้งข้ึน 

4. สามารถนาํผลการศึกษาคน้ควา้ไปใชใ้นการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

จริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในสงัคมต่อไป 

 

แนวคดิและทฤษฎี 

1.แนวคิดเกี่ยวกับเฟซบุ๊ค (Facebook)เป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตบริการหน่ึง ท่ีผูใ้ช้

สามารถติดต่อส่ือสารและร่วมทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลาย ๆ กิจกรรมกบัผูใ้ชเ้ฟซบุ๊คคน

อ่ืน ๆ ได ้(กติกา สายเสนีย,์ 2551)โดยท่ีทุกคนสมคัรเป็นสมาชิกไดฟ้รีและสมาชิกสามารถร่วม

แบ่งปันความคิดเห็น ความรู้สึก ขอ้มลู ข่าวสาร รูปภาพ และวีดิทศัน์ (ฐิติกานต ์นิธิอุทยั, 2555) 

2.แนวคดิเกีย่วกบัจริยธรรมบนส่ือสังคมคือ การกาํหนดแนวทางดา้นจริยธรรมการใชส่ื้อ

สังคม (Social Media Code of Conduct) เพ่ือลดความเส่ียง ผลกระทบจากการใชส่ื้อสังคม และ

เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการใชส่ื้อสังคม (The Communications Council, 2012)โดย

แบ่งออกเป็น 8 ดา้น ดงัน้ี 1) ความเป็นสาธารณะ กบั ความเป็นส่วนตวั (public vs private) 2) ความ

โปร่งใส (be transparent) 3) ความถกูตอ้ง (be accurate) 4) ความเป็นมืออาชีพ (be professional) 5) 

ความเคารพและยติุธรรม (be fair and respectful) 6) ความฉลาด (be smart) 7) ควรตระหนักถึงการ

รักษาความลบั (be aware of confidentiality) 8) ความระมดัระวงั (be careful) จากการทบทวนหลกั

จริยธรรมบนส่ือสงัคมดงัท่ีนาํเสนอขา้งตน้ ผูว้ิจยัสงัเคราะห์สรุปจริยธรรมบนส่ือสังคมจาํแนกตาม

ประเด็นจริยธรรมออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ความถูกต้อง 2) ความเป็นส่วนตัว 3) ความ

น่าเช่ือถือ 4) ความเคารพ และ 5) ความสร้างสรรค ์

3.แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิความต้องการจาํเป็น คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบซ่ีงใชเ้พ่ือ

กาํหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวงักับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีความ

แตกต่างของผลลพัท ์(outcome gaps) จากนั้นมีการจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของความแตกต่างนั้น

และเลือกความตอ้งการจาํเป็นท่ีสาํคญัมาแกไ้ขส่วนการจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ

จาํเป็น เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นแต่ละประเด็น จากนั้นนาํความตอ้งการจาํเป็นมา

จดัเรียงลาํดับ (sort) ตั้ งแต่ความสาํคญัมากไปหาน้อย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระบุความตอ้งการ

จาํเป็นท่ีมีความสําคัญมากทีสุดและมีความเร่งด่วนท่ีตอ้งได้รบการพฒันาก่อนภายใต้เง่ือนไข

ทรัพยากรท่ีมีจาํกดั(สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) 
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การดําเนินงานวจิยั 

ตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี คือ ผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คทั้งชายและหญิง โดยจาํแนกตามช่วงวยั คือ วยัรุ่น

อายุ 18 – 20 ปีและวัย รุ่นอายุ 20 – 24 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผู ้ท่ี มี

ประสบการณ์ในการใชเ้ฟซบุ๊คอย่างน้อย 1 ปี โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยกาํหนดขนาดตวัอยา่งดว้ย G* Power Computer Software ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05, 

effect size = 0.20, power (1-β)= 0.95 ไดข้นาดของตวัอย่างรวมทั้งส้ิน 272 คน (Erdfelder, Faul& 

Buchner, 1996) อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัไดป้รับขนาดของตวัอยา่งเพ่ิมเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 280 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊ค 

ตอนท่ี 3 สภาพความต้องการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค และตอนท่ี 4 การจดัลาํดับ

ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊ค 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูผูว้ิจยัเป็นผูน้าํแบบสอบถามไปแจกใหก้บัตวัอยา่งตอบ และทาํการ

เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาทาํการลงรหัส และ

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ 

การวิเคราะห์ขอ้มลู  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ย 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี 

และร้อยละ ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊ค วิเคราะห์ดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละ

ตอนท่ี 3 สภาพความต้องการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊ค วิเคราะห์ดว้ยสถิติบรรยาย 

ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ Paired – Sample t 

– test ตอนท่ี 4 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊ค 

โดยใชว้ิธี Modified Priority Needs Index (PNImodified) ซ่ึงเป็นวิธีการคาํนวณหาค่าดชันีการจดัลาํดบั

ความสาํคญัจากการหาค่าผลต่างของนํ้ าหนกัคะแนนตามสภาพท่ีคาดหวงั (I) กบัสภาพปัจจุบนั (D) 

แลว้หารดว้ยนํ้ าหนกัคะแนนตามสภาพปัจจุบนั (D) 

 

สรุปผลการวจิยั 

1. ผลการวเิคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์พบว่าตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยตวัอยา่งอาย ุ18 – 20 ปี ส่วนใหญ่

ศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในสาขาสังคมศาสตร์มากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 

5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีตวัอย่างอายุ 21 – 24 ปี ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยั
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รังสิต โดยศึกษาในสาขาสงัคมศาสตร์มากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 15,000 บาท

ต่อเดือน 

2. ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการใช้เฟซบุ๊ค  

 ผลการวิเคราะห์พบว่าตวัอยา่งอาย ุ18 – 20 ปี ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ฟซบุ๊คเพ่ือ

ติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือน โดยใชเ้ฟซบุ๊คทุกวนัในช่วงเวลา 20.01 – 00.00 น. มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใช้

เฟซบุ๊คนอ้ยกว่า 30 นาที นอกจากนั้นยงัพบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใชเ้ฟซบุ๊ค 5 – 6 ปี 

และสถานท่ีท่ีใชเ้ฟซบุ๊คมากท่ีสุด คือ ท่ีพกัอาศยั ในขณะท่ีตัวอย่างอายุ 21 – 24 ปี ส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ฟซบุ๊คเพ่ือติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือน โดยใชเ้ฟซบุ๊คทุกวนัในช่วงเวลา 20.01 – 

00.00 น. มากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ใชเ้ฟซบุ๊ค 30 นาที – 1 ชัว่โมง มีประสบการณ์ในการใชเ้ฟซบุ๊ค 5 

– 6 ปี มากท่ีสุด และสถานท่ีท่ีใชเ้ฟซบุ๊คส่วนใหญ่ คือ ท่ีพกัอาศยั 

3. ผลการวเิคราะห์สภาพความต้องการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คในสภาพปัจจุบัน 

 ผลการสาํรวจสภาพความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คในสภาพปัจจุบนั 

พบว่าตวัอยา่งอาย ุ18 – 20 ปี มีความคิดเห็นโดยภาพรวมวา่ความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงสุดของความ

ตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คอยู่ในระดบัปานกลาง (Mean = 3.38) รองลงมา คือ 

ความเคารพ ความสร้างสรรค์ ความเป็นส่วนตวั และความถูกตอ้งซ่ึงมีค่าเฉล่ียของความตอ้งการ

จาํเป็นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั (Mean = 3.34, 3.31, 3.30 และ 3.20 ตามลาํดบั)  

ในขณะท่ีผลการสํารวจความต้องการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คในสภาพ

ปัจจุบนั โดยตวัอย่างอายุ 21 – 24 ปี มีความคิดเห็นโดยภาพรวมว่าความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียของ

ความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.35) รองลงมา 

คือ ความเคารพ ความสร้างสรรค์ ความเป็นส่วนตัว และความถูกต้อง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของความ

ตอ้งการจาํเป็นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั (Mean = 3.25, 3.24, 3.23 และ 3.17 ตามลาํดบั) 

4. ผลการวเิคราะห์สภาพความต้องการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คในสภาพที่คาดหวงั 

ผลการสํารวจความตอ้งการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คในสภาพท่ีคาดหวงั 

พบว่า ตวัอยา่งอาย ุ18 – 20 ปี โดยภาพรวมมีความคาดหวงัว่าความเป็นส่วนตวัมีค่าเฉล่ียสูงสุดของ

ความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.56) รองลงมา 

คือ ความสร้างสรรค์ และความเคารพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของความตอ้งการจาํเป็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด

เช่นเดียวกนั (Mean = 4.55 และ 4.51 ตามลาํดบั) ส่วนความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย

ของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากนัซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.45) 

ส่วนผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คในสภาพท่ีคาดหวงั 

โดยตวัอยา่งอาย ุ21 – 24 ปี โดยภาพรวมมีความคาดหวงัว่าความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงสุดของความ
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ตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.63) รองลงมา คือ 

ความสร้างสรรค ์ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของความตอ้งการจาํเป็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (Mean = 

4.54) ความเป็นส่วนตวั ความเคารพ และความถูกตอ้ง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของความตอ้งการจาํเป็นอยู่ใน

ระดบัมาก (Mean = 4.49, 4.49 และ 4.45 ตามลาํดบั) 

5. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความต้องการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการ

ใช้เฟซบุ๊ค 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรม

ในการใช้เฟซบุ๊คของตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี และอายุ 21 – 24 ปี ในสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ี

คาดหวงั เม่ือทดสอบดว้ย t – test แบบ Paired – Sample พบว่า ค่าเฉล่ียความตอ้งการจาํเป็นดา้น

จริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คในสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงัมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

6. ผลการวเิคราะห์จดัลาํดับความสําคญัของความต้องการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค 

 ผลการวิเคราะห์จดัลาํดับความสาํคัญของความต้องการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการใช้

เฟซบุ๊คโดยตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี โดยภาพรวมเห็นว่าความถูกตอ้งและความเป็นส่วนตัวเป็น

จริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คท่ีมีความสาํคัญเป็นลาํดบัท่ี 1 เท่ากนั (PNImodified= 0.39) รองลงมา คือ 

ความสร้างสรรค ์ความเคารพ และความน่าเช่ือถือ (PNImodified= 0.38, 0.36 และ 0.32 ตามลาํดบั) 

ส่วนตวัอยา่งอาย ุ21 – 24 ปี โดยภาพรวมเห็นว่าความถกูตอ้ง ความเคารพ และความสร้างสรรค ์เป็น

จริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คท่ีมีความสาํคัญเป็นลาํดับท่ี 1 เท่ากนั (PNImodified= 0.40) รองลงมา คือ 

ความเป็นส่วนตวัและความน่าเช่ือถือ (PNImodified= 0.39 และ 0.34 ตามลาํดบั) 

 

ตารางที ่1:ค่าดัชนีและจัดลาํดับความสําคญัของความต้องการจําเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คจําแนกตามอายุ 

ความต้องการจําเป็นด้านจริยธรรมในการใช้

เฟซบุ๊ค 

อายุ 18 – 20 ปี (n = 140) อายุ 21 – 24 ปี (n = 140) 
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1.ความถูกต้อง 3.20 4.45 1.25 0.39 1 3.17 4.45 1.28 0.40 1 

1.1 ขอ้ความและภาพท่ีโพสตบ์นเฟซบุ๊คควรมี

ความถูกตอ้ง 
3.25 4.42 1.17 0.36 6.5 3.20 4.48 1.28 0.40 6 

1.2 เม่ือบุคคลใดโพสต์ข้อความและภาพท่ี

ผิดพลาดบนเฟซบุ๊คควรต้องรีบแกไ้ขให้

ถูกตอ้งในทนัที 

3.23 4.40 1.17 0.36 6.5 3.18 4.44 1.26 0.40 6 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ):ค่าดัชนีและจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คจําแนกตามอายุ 

ความต้องการจําเป็นด้านจริยธรรมในการใช้

เฟซบุ๊ค 

อายุ 18 – 20 ปี (n = 140) อายุ 21 – 24 ปี (n = 140) 
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1.3 ขอ้ความและภาพท่ีโพสต์บนเฟซบุ๊คควร

เป็นความจริงท่ีสามารถตรวจสอบและพิสูจน์

ได ้

3.08 4.41 1.33 0.43 3 3.13 4.47 1.34 0.43 2.5 

1 . 4  ค ว รมี ห ลัก ฐ า นท่ี น่ า เ ช่ื อ ถื อ ใน ก า ร

สนบัสนุนขอ้ความและภาพท่ีบุคคลนั้นโพสต์

บนเฟซบุ๊ค 

3.22 4.45 1.23 0.38 5 3.10 4.47 1.37 0.44 1 

1.5 ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยาํ

ของขอ้ความและภาพกอ่นโพสตบ์นเฟซบุ๊ค 
3.19 4.46 1.27 0.40 4 3.16 4.46 1.30 0.41 4 

1.6 ขอ้ความและภาพท่ีโพสตบ์นเฟซบุ๊คควรมี

การปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัอยู่เสมอ 
3.45 4.45 1.00 0.29 8 3.34 4.46 1.12 0.34 8 

1.7 ควรโพสต์ข้อความและภาพบนเฟซบุ๊คท่ี

ไม่หลอกลวงหรือทาํใหบุ้คคลอ่ีนเขา้ใจผิด 
3.12 4.52 1.40 0.45 2 3.17 4.45 1.28 0.40 6 

1.8 ข้อความและภาพท่ีบุคคลโพสต์ไม่เอน

เอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
3.06 4.47 1.41 0.46 1 3.06 4.37 1.31 0.43 2.5 

2. ความเป็นส่วนตัว 3.28 4.56 1.28 0.39 1 3.23 4.50 1.27 0.39 4 

2.1 บุคคลควรมีวิจารณญาณท่ีดีเม่ือทําการ

โพสตข์อ้ความและภาพบนเฟซบุ๊ค 
3.22 4.56 1.34 0.42 1 3.27 4.45 1.18 0.36 4 

2 .2  คว รระมัดระวัง ในก ารนําข้อ มูล ทั้ ง

ข้อความและภาพจากผู้อ่ืนมาเผยแพร่ต่อ

บนเฟซบุ๊ค 

3.27 4.50 1.23 0.38 3 3.15 4.41 1.26 0.40 2 

2.3 ควรมีการอา้งแหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือขอ

อนุญาตกอ่นนาํขอ้มูลทั้งข้อความและภาพมา

ใชป้ระโยชนใ์นการโพสตบ์นเฟซบุ๊ค 

3.23 4.53 1.30 0.40 2 3.14 4.53 1.39 0.44 1 

2.4 ควรหลีกเล่ียงการใช้เฟซบุ๊คของผูอ่ื้นโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต 
3.39 4.65 1.26 0.37 4 3.35 4.59 1.24 0.37 3 

3. ความน่าเช่ือถือ 3.38 4.45 1.07 0.32 5 3.35 4.48 1.13 0.34 5 

3.1 ควรมีการเปิดเผยตนเองในขณะท่ีโพสต์

ขอ้ความและภาพบนเฟซบุ๊ค 
3.45 4.39 0.94 0.27 4 3.32 4.39 1.07 0.32 3 

3.2 ควรบ่งบอกถึงแหล่งท่ีมาของขอ้ความและ

ภาพท่ีโพสตบ์นเฟซบุ๊คอย่างเหมาะสม 
3.35 4.43 1.08 0.32 2 3.32 4.45 1.13 0.34 2 

3.3 บุคคลสามารถตรวจสอบขอ้ความและภาพ

ท่ีโพสตบ์นเฟซบุ๊คได ้
3.40 4.44 1.04 0.31 3 3.45 4.50 1.05 0.30 4 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ):ค่าดัชนีและจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คจําแนกตามอายุ 

ความต้องการจําเป็นด้านจริยธรรมในการใช้
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3.4 ควรหลีกเล่ียงการโพสต์ข้อความและภาพ

บ น เ ฟ ซ บุ๊ ค เ พ่ื อ ก า ร ลัก ข โ ม ย ห รื อ ก า ร

หลอกลวง 

3.32 4.52 1.20 0.36 1 3.30 4.56 1.26 0.38 1 

4. ความเคารพ 3.30 4.51 1.21 0.36 4 3.22 4.49 1.27 0.40 1 

4.1 ควรหลีกเล่ียงการโพสต์ข้อความและภาพ

ท่ีลามกอนาจารบนเฟซบุ๊ค 
3.27 4.52 1.25 0.38 4 3.23 4.50 1.27 0.39 7 

4.2 ควรหลีกเล่ียงการโพสต์ข้อความและภาพ

บนเฟซบุ๊คท่ีเป็นการกล่าวหาบุคคลอ่ืนโดยไม่

มีหลกัฐาน 

3.25 4.52 1.27 0.39 2.5 3.20 4.48 1.28 0.40 5.5 

4.3 ควรหลีกเล่ียงการโพสต์ข้อความและภาพ

บนเฟซบุ๊คท่ีเป็นการหม่ินประมาทหรือข่มขู่

บุคคลอ่ืน 

3.32 4.50 1.18 0.36 6 3.29 4.49 1.20 0.36 10 

4.4 ควรหลีกเล่ียงการโพสต์ข้อความและภาพ

บนเฟซบุ๊คท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงหรือความ

ร้าวฉานของคนในประเทศ 

3.29 4.52 1.23 0.37 5 3.10 4.45 1.35 0.44 1.5 

4.5 ควรหลีกเล่ียงการโพสต์ข้อความและภาพ

บนเฟซบุ๊คท่ีมีลักษณะกา้วร้าวและคุกคาม

บุคคลอ่ืน 

3.25 4.55 1.30 0.40 1 3.22 4.45 1.23 0.38 8 

4.6 ควรหลีกเล่ียงการโพสต์ข้อความและภาพ

บนเฟซบุ๊คท่ี เ ป็นก ารสร้าง หลัก ฐานเ พ่ือ

กล่าวหาบุคคลอ่ืน 

3.33 4.51 1.18 0.35 8 3.21 4.48 1.27 0.40 5.5 

4.7 ข้อความและภาพท่ีโพสต์บนเฟซบุ๊คไม่

ควรขัดกบัระเบียบกฏเกณฑ์ท่ีเป็นท่ียอมรับ

ของสังคม 

3.35 4.42 1.07 0.32 11 3.22 4.37 1.15 0.36 10 

4.8 ควรหลีกเล่ียงการโพสต์ข้อความและภาพ

ท่ีเป็นความลบัของบุคคลอ่ืนบนเฟซบุ๊ค 
3.37 4.52 1.15 0.34 10 3.34 4.53 1.19 0.36 10 

4 . 9  ก า ร โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ ภ า พ

บนเฟซบุ๊คควรคาํถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
3.33 4.51 1.18 0.35 8 3.20 4.51 1.31 0.41 4 

4 . 1 0  ก า ร โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ ภ า พ

บนเฟซบุ๊คควรคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึน 
3.27 4.55 1.28 0.39 2.5 3.20 4.60 1.40 0.44 1.5 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ):ค่าดัชนีและจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คจําแนกตามอายุ 

ความต้องการจําเป็นด้านจริยธรรมในการใช้
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4.11 ควรหลีกเล่ียงการโพสต์ข้อความและ

ภาพบนเฟซบุ๊คท่ีเป็นการรบกวนบุคคลอ่ืน 

เช่น ภาพอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

3.31 4.48 1.17 0.35 8 3.16 4.49 1.33 0.42 3 

5. ความสร้างสรรค์ 3.31 4.55 1.24 0.38 3 3.24 4.54 1.31 0.40 1 

5.1 ควรมีการเปิดรับ ฟังหรือเคารพความ

คิดเห็นของผูอ่ื้นจากขอ้ความและภาพท่ีตนเอง

โพสตบ์นเฟซบุ๊ค 

3.35 4.54 1.19 0.36 3 3.23 4.50 1.27 0.39 2.5 

5.2 บุคคลควรใช้วิจารณญาณกอ่นการโพสต์

ขอ้ความและภาพบนเฟซบุ๊ค 

3.27 4.52 1.25 0.38 2 3.25 4.53 1.28 0.39 2.5 

5.3 ควรหลีกเล่ียงการโพสต์ข้อความและภาพ

ท่ีมุ่งทาํร้ายบุคคลอ่ืนบนเฟซบุ๊ค 

3.31 4.60 1.29 0.39 1 3.23 4.60 1.37 0.42 1 

 

อภิปรายผล 

 1. จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครเม่ือ

จาํแนกตามอายพุบว่าตวัอยา่งอาย ุ18 – 20 ปี และตวัอยา่งอาย ุ21 – 24 ปี ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์น

การใชเ้ฟซบุ๊คเพ่ือติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่าวยัรุ่นเป็นวยัท่ีให้ความสาํคญักบั

เพ่ือน โดยมักจะชอบส่ือสารพูดคุย แลกเปล่ียน เรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ กับเพ่ือนอยู่เสมอ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั โสภณัฑ์ นุชนาถ (2542) ท่ีพบว่าวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีพฒันาการพฤติกรรมทางสังคม

เด่นชดั 

2. จากผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คในสภาพปัจจุบนั 

พบว่า ตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี และตวัอย่างอายุ 21 – 24 ปี มีความคิดเห็นโดยภาพรวมตรงกนัว่า

ความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงสุดของความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คอยู่ในระดบั

ปานกลาง (Mean = 3.38 และ 3.35 ตามลาํดบั) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่าปัจจุบนัขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ในเฟซบุ๊คมีมากมายและมีความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ดงันั้นความน่าเช่ือถือจึงเป็น

จริยธรรมท่ีมีความสาํคญัในการใชเ้ฟซบุ๊ค และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในตวัอย่างอายุ 18 – 20 ปี

พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คอยู่ในระดบัปาน

กลาง คือ ควรมีการเปิดเผยตนเองในขณะท่ีโพสตข์อ้ความและภาพบนเฟซบุ๊ค (Mean = 3.45) ทั้งน้ี

อาจจะเป็นเพราะว่าวยัรุ่นตอ้งการทราบว่ากาํลงัส่ือสารกบับุคคลใด สามารถเช่ือถือบุคคลนั้นไดม้าก
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นอ้ยแค่ไหน และการท่ีบุคคลนั้นเปิดเผยตวัตนในการใชเ้ฟซบุ๊คย่อมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

จริงใจว่าบุคคลนั้นมีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่บุคคลท่ีมาแอบอา้งหรือหลอกลวง สอดคลอ้งกับ The 

Communications Council (2012) ท่ีระบุว่าการท่ีบุคคลไม่เปิดเผยตวัตนในการใชส่ื้อสงัคมอาจทาํให้

บุคคลนั้นถกูกล่าวหาแง่ลบได ้บุคคลนั้นควรจะเปิดกวา้งและมีความโปร่งใสในการใชส่ื้อสงัคม 

3. จากผลการสํารวจความต้องการจําเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คในสภาพท่ี

คาดหวงั พบว่า ตวัอยา่งอาย ุ18 – 20 ปี โดยภาพรวมมีความคาดหวงัว่าความเป็นส่วนตวัมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดของความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.56) 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่าวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความเป็นตวัของตวัเองค่อนขา้งสูง การตอ้งการความเป็น

ส่วนตวับนส่ือสงัคมจึงเป็นส่ิงท่ีวยัรุ่นให้ความสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุชา จนัทร์เอม และสุรางค ์

จนัทร์เอม (2516) ท่ีกล่าวว่าวยัน้ีตอ้งการอิสระในการกระทาํเก่ียวกบัตนเอง วยัรุ่นคิดว่าเขาโตแลว้

ไม่ตอ้งการใหใ้ครปฏิบติัต่อเขาแบบเด็ก ๆ และตอ้งการเป็นตวัของตวัเองส่วนตวัอย่างอายุ 21 – 24 

ปี โดยภาพรวมมีความคาดหวงัว่าความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงสุดของความตอ้งการจาํเป็นด้าน

จริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.63) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่าวยัรุ่นเป็นวยั

ท่ีอยากรู้อยากเห็นหลายคร้ังวยัรุ่นมกัจะหาขอ้มลูต่าง ๆ ในส่ือสังคม ดงันั้นวยัรุ่นจึงให้ความสาํคญั

กบัความน่าเช่ือถือของขอ้มลูข่าวสาร และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในตวัอยา่งอาย ุ21 -24 ปี พบว่าขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีความต้องการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คอยู่ในระดับมาก คือ 

ขอ้ความและภาพท่ีโพสตบ์นเฟซบุ๊คควรมีความถกูตอ้ง (Mean = 4.48) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่าความ

ถกูตอ้งแม่นยาํของขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีโพสตใ์นเฟซบุ๊คนั้นมีความจาํเป็นต่อการเปิดรับข่าวสารของวยัรุ่น 

นัน่แสดงใหเ้ห็นว่าวยัรุ่นคาดหวงัว่าผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คควรจะใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองของความถูกตอ้ง

ของขอ้ความและภาพท่ีโพสตบ์นเฟซบุ๊ค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั The Communications Council (2012) ท่ี

ระบุว่าส่ิงท่ีโพสตบ์นส่ือสงัคมควรมีความถกูตอ้งและแม่นยาํเป็นความจริงท่ีสามารถตรวจสอบและ

พิสูจน์ได ้

4. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความตอ้งการจาํเป็นดา้น

จริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คของตวัอย่างอายุ 18 – 20 ปี และอายุ 21 – 24 ปี ในสภาพปัจจุบนัและ

สภาพท่ีคาดหวงั เม่ือทดสอบดว้ย t – test แบบ Paired – Sample พบว่า ค่าเฉล่ียความตอ้งการจาํเป็น

ด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คในสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีคาดหวงัมีความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่ยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าวยัรุ่นทุกช่วงวยัมีความตอ้งการจาํเป็นดา้น

จริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คทั้งในสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงัแตกต่างกนั 

5. จากผลการวิเคราะห์จดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการ

ใชเ้ฟซบุ๊ค โดยตวัอยา่งอาย ุ18 – 20 ปี โดยภาพรวมเห็นว่าความถูกตอ้งและความเป็นส่วนตวัเป็น
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จริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊คท่ีมีความสาํคญัเป็นลาํดบัท่ี 1 เท่ากนั (PNImodified= 0.39) ทั้งน้ีอาจเน่ือง มา

จากว่าเฟซบุ๊คเป็นส่ือสงัคมท่ีมีความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร สามารถเช่ือมต่อถึงบุคคลต่าง ๆ 

ทัว่โลกได ้ดงันั้นการท่ีวยัรุ่นใหค้วามสาํคญักบัความถกูตอ้งอาจะเน่ืองมาจากว่าหากผูใ้ชง้านเฟซบุ๊ค

ทุกคนมีการตรวจสอบขอ้มูลท่ีโพสต์ให้ถูกตอ้งทุกคร้ังจะสามารถทาํให้เกิดการรับสารท่ีถูกตอ้ง

แม่นยาํมากยิ่งข้ึน สําหรับความเป็นส่วนตัวนั้นอาจเน่ืองมาจากว่าว ัยรุ่นเห็นว่าการใช้เฟซบุ๊ค

เปรียบเสมือนพ้ืนท่ีส่วนบุคคลของตนและเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น

บางคร้ังวยัรุ่นก็ไม่ตอ้งการใหผู้อ่ื้นมาละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของกนัและกนัส่วนตวัอยา่งอาย ุ21 

– 24 ปี โดยภาพรวมเห็นว่าความถกูตอ้ง ความเคารพ และความสร้างสรรค ์เป็นจริยธรรมในการใช้

เฟซบุ๊คท่ีมีความสาํคญัเป็นลาํดบัท่ี 1 เท่ากนั (PNImodified= 0.40) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่าปัจจุบนัการ

ส่ือสารบนส่ือสังคมมีการแบ่งบัน ข้อมูล เร่ืองราวต่างๆ และความคิดเห็นท่ีหลากหลาย การ

แสดงออกทางการส่ือสารบนส่ือสงัคมเฟซบุ๊คจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความถกูตอ้ง ความเคารพ และ

ความสร้างสรรค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Skoler (2009) ท่ีกล่าวว่าส่ือสงัคมเป็นการแบ่งบนั การรับฟังและ

ตอบโตก้บัผูอ่ื้นซ่ึงการแบ่งปันขอ้มลูน้ีทาํใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ และการรับฟัง

ความเห็นของผูอ่ื้นอยา่งเคารพและสร้างสรรค ์

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

 1. จากผลการศึกษาการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการ

ใชเ้ฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครนั้นกลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีความคิดเห็นท่ีเหมือนกนั

ว่าขอ้ท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ความถูกตอ้งในการใชเ้ฟซบุ๊ค ดงันั้นผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คควรมีการ

ตรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีตอ้งการโพสตบ์นเฟซบุ๊คใหมี้ความถกูตอ้งแม่นยาํและสามารถพิสูนจไ์ด ้ 

 2. จากผลการศึกษาการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมในการ

ใช้เฟซบุ๊คของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครนั้ นกลุ่มตัวอย่างทุกช่วงวยัมีความคิดเห็นท่ี

เหมือนกันว่าข้อท่ีมีความสําคัญน้อยท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือในการใช้เฟซบุ๊ค ดังนั้นผูใ้ช้งาน

เฟซบุ๊คควรจะเพ่ิมความระมดัระวงัในการโพสต์ขอ้ความและภาพบนเฟซบุ๊คโดยมีการให้เครดิต

หรือมีการบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มลูข่าวสารเสมอ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาความต้องการจาํเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวยัรุ่นคร้ังน้ี เป็น

การศึกษาผา่นส่ือสงัคมแบบเดียวท่ีเรียกว่าเฟซบุ๊คเท่านั้น ดงันั้นควรมีการศึกษาถึงจริยธรรมในการ

320



ใชส่ื้อสังคมประเภทอ่ืน เช่น Instagram Twister เป็นตน้ เพ่ือให้ผูใ้ชง้านส่ือสังคมประเภทอ่ืนได้

ตระหนกัถึงความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นดา้นจริยธรรมดว้ย 

2. ตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชง้านท่ีเป็นวยัรุ่น ดงันั้นควรมีการศึกษากบั

ตวัอย่างในกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น วยัทาํงาน วยัสูงอายุ เป็นตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันส่ือสงัคมเป็นส่ือท่ี

เข้าถึงผูใ้ช้งานไดใ้นทุกวยัและเพ่ือให้เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่างของความต้องการ

จาํเป็นดา้นจริยธรรมในการใชเ้ฟซบุ๊ค 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) กลวิธีการส่ือสารสินค้าประเภท

เคร่ืองสาํอางผา่นเน็ตไอดอลทางส่ือสงัคมออนไลน์ 2) อิทธิพลของกลวิธีการส่ือสารผา่นเน็ตไอดอล  

ทางส่ือสงัคมออนไลน์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางในมุมมองของวยัรุ่นหญิงไทย โดยใชว้ิธีการ

วิเคราะห์เน้ือหาภาพ ขอ้ความ ในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของเน็ตไอดอลท่ีมีการนาํเสนอสินคา้

ประเภทเคร่ืองสาํอาง จาํนวน 10 คน 10 ภาพ ร่วมกบัการสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) กบั

กลุ่มตวัอยา่งวยัรุ่นหญิงไทยท่ีมีอายรุะหว่าง 15-25 ปี จาํนวน 12 คน ผลการศึกษา พบว่า เน็ตไอดอล

ไดใ้ชก้ลวิธีการนาํเสนอสินคา้เคร่ืองสาํอางดา้นภาพ 3 แบบ คือ 1) ถือตวัสินคา้นั้นข้ึนมาโชวห์รือ

วางสินคา้ไวใ้กล้ๆ ตวั 2) ทาํท่าทางว่าใชสิ้นคา้อยู ่3) ใชจ้ริงทาํใหเ้ห็นว่าใชแ้ลว้เป็นอยา่งไร ภาพจะมี

ลกัษณะดึงดูดใจมีการจดัวางตาํแหน่งภาพท่ีสมดุลกนั และมีกลวิธีการนาํเสนอดา้นขอ้ความทั้งหมด 

4 แบบ คือ 1) นาํเสนอผ่านตวัเองเป็นจุดขาย 2) ให้ความรู้ แนะนาํ เก่ียวกับตัวสินคา้ 3) ใชเ้ป็น

ช่องทางในการสอบถามความคิดเห็นจากผูใ้ชง้าน และใชเ้ป็นช่องทางการจดักิจกรรมทางการตลาด 

4) ใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการ เป็นกนัเอง และเขา้ใจง่าย ขอ้ความจะไม่มีรูปแบบท่ีตายตวัและไม่ระบุ

เจาะจงว่าใชว้ิธีใดวิธีหน่ึง กลุ่มตวัอย่างจะเปิดรับส่ือผ่านทาง อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก ยทููป โซเชียล

แคม และทวิตเตอร์ ส่วนมากคิดว่ามีความน่าสนใจ มีประโยชน์ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้แต่ยงัไม่
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มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้เพราะเน็ตไอดอลบางคนไม่ไดใ้ชง้านจริงให้เห็น สินคา้ดูโฆษณาเกิน

จริง ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความดึงดูดใจส่วนใหญ่คือราคา ขอ้ความ ตามดว้ยตวัของเน็ตไอดอล ถดัมา

คือตวัสินคา้ และโปรโมชัน่ เลือกซ้ือสินคา้จากเน็ตไอดอลท่ีสวย ผิวพรรณดี เน็ตไอดอลมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางนอ้ย เพราะไม่แน่ใจว่าเน็ตไอดอลมีการใชสิ้นคา้จริงหรือไม่ ผู ้

ท่ีเคยซ้ือสินคา้ พึงพอใจในสรรพคุณของสินคา้ ซ้ือเพราะเห็นถึงการใชง้านของสินคา้จริง ผูท่ี้ไม่เคย

ซ้ือสินคา้ สนใจสินคา้แต่ยงัไม่ตดัสินใจซ้ือ เพราะยงัไม่มัน่ใจคุณภาพของสินคา้ 

 

คาํสําคญั: กลวิธีการส่ือสารของเน็ตไอดอล, ส่ือสงัคมออนไลน,์ การตดัสินใจซ้ือ, วยัรุ่นหญิง, 

เคร่ืองสาํอาง 

 

ABTRACT 

 This qualitative research aims to study; 1) Communication tactics of cosmetic products 

through Net Idols on Social media 2) Influences of using Net Idol as online communication 

tactics on Thai female teenagers' buying decision. The methods used to conduct this research 

are; content analysis from 10 Net Idols' pictures with captions posted to present cosmetics on 

their Facebook and Instagram and In-depth Interview with 12 Thai female teenagers, 15-25 years 

old. The results showed that Net Idols present cosmetics in 3 different ways; 1) holding and 

showing the cosmetics by themselves or placing the cosmetics next to them 2) pretending that 

they are using the cosmetics 3) using cosmetics and showing the result through the pictures. The 

results also demonstrated that those pictures posted are attractive and achieve visual balance. 

There are 4 distinct tactics used to compose captions 1) using themselves as a selling point 2) 

giving information and suggestion about the cosmetics 3) using captions as a channel 

to receive the viewers' opinion and to create marketing activities 4) using informal vocabulary 

that is easy to understand with no fixed pattern of each sentense. The sample exposes to online 

media which are Instagram, Facebook, Youtube, Social Cam and Twitter because they found 

those interesting and useful for their decision making. Nevertheless, they are skeptical of the 

cosmetics' quality seeing that some Net Idols have never applied the cosmetics they advertise, 

moreover, some advertised cosmetics seem exaggerated. The factors that mostly cause attraction 

are the cosmetics' prices, captions, Net Idols, cosmetics and promotions. In addition, the results 
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illustrated that the sample will choose cosmetics if Net Idols who present the cosmetics look 

beautiful, have fair and smooth skin. Net Idols are less influential on buying decision since the 

sample is not certain whether they, in fact, have ever applied those cosmetics. For those who 

have ever bought the cosmetics, they are satisfied with the cosmetics' qualities.  They bought the 

cosmetics because they have seen how the cosmetics were actually applied by the Net Idols. For 

those who have never bought the cosmetics, they are interested but have not made the decision 

yet because they are not certain about the cosmetics' qualities.  

 

KEYWORDS: Net Idols' communication tactics, Social media, Buying decision, Female 

teenagers, Cosmetics 

 

บทนํา 

ในยุคปัจจุบันนั้นได้มีรูปแบบการส่ือสารการตลาดเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงจะนําไปสู่การ

บริโภค การเลือกใชสิ้นคา้ และการเผยแพร่สรรพคุณผา่นทางส่ือต่างๆ ส่ือท่ีเผยแพร่ไดดี้และรวดเร็ว

นั้นคือ ส่ือสงัคมออนไลน์ (Sinan & Walker, 2011) ทาํใหธุ้รกิจจาํนวนมากหนัมาใชเ้ครือข่ายสังคม

ออนไลน์ในการทาํการตลาดในหลายรูปแบบ หน่ึงในรูปแบบการทาํการตลาดออนไลน์ท่ีไดรั้บ

ความนิยมคือ “การทาํการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล” (Influencer Marketing) ซ่ึงเป็นรูปแบบ

การตลาดท่ีมุ่งใหค้วามสาํคญักบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อโดยมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลเป็นศูนยก์ลาง ไม่

ว่าจะเป็นบลอ็คเกอร์ นกัแสดง หรือ เน็ตไอดอล (Duncan, 2008)  

เน็ตไอดอล นั้นใชเ้รียกผูท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงัทางส่ือสังคมออนไลน์ มีจาํนวนผูติ้ดตาม ยอด

ไลค ์การเขา้ชมสูงมาก มีการแชร์ และพูดถึงกนัอยา่งต่อเน่ืองภายในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัการ

ใชเ้น็ตไอดอลในการนาํเสนอสินคา้และสร้างตราสินคา้กาํลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง

จนถึงกบัมีธุรกิจรับเพิ่มยอดกดไลคแ์ละเพิ่มผูติ้ดตามข้ึน (Creative Thailand, 2558) เคร่ืองสาํอางถือ

เป็นสินคา้ท่ีมกัจะนิยมใชเ้น็ตไอดอลเป็นผูน้าํเสนอ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ี

ตอ้งการมีความสวยตามแบบไอดอลตนเอง การนําเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านเน็ตไอดอล จึงนับว่ามี

อิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอางของเพศหญิงอย่างมาก ธุรกิจเคร่ืองสาํอางนั้นมีการแข่งขนักนัสูง 

และตลาดเคร่ืองสาํอางเป็นอนัดบัหน่ึงในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เฉล่ีย 18% ต่อปี โดยมีมูลค่าตลาดรวม 

2.1 แสนลา้นบาท (ตลาดความงาม ท่ีไม่เคยหยดุสวย, 2557) 

จากการท่ีธุรกิจเคร่ืองสาํอางมีการแข่งขนัสูงและมีการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงในการทาํ

การตลาดออนไลน์เป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของการส่ือสารโดยใชบุ้คคลท่ีมี

326



ช่ือเสียงมานาํเสนอสินคา้เคร่ืองสาํอางผา่นส่ือสงัคมออนไลน์นั้นยงัมีอยูน่อ้ย และทาํการศึกษาวิจยั

เป็นเชิงปริมาณ ซ่ึงมีขอ้เสียในเร่ืองของขอ้มลูท่ีไม่สามารถลงลึกไดม้ากนกั อยา่งไรก็ตามยงัไม่มี

งานวิจยัช้ินไหนท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารของเน็ตไอดอล และศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพ 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเร่ือง “กลวิธีการส่ือสารสินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอางผา่นเน็ต

ไอดอลทางส่ือสงัคมออนไลน์กบัการตดัสินใจซ้ือของวยัรุ่นหญิงไทย” 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

 1. เพ่ือศึกษากลวิธีการส่ือสารสินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอางผา่นเน็ตไอดอลทางส่ือสงัคม

ออนไลน์ 

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของกลวิธีการส่ือสารผา่นเน็ตไอดอลทางส่ือสงัคมออนไลน์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางในมุมมองของวยัรุ่นหญิงไทย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

ขอ้มลูหรือผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถนาํไปสู่แนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการคา้เคร่ืองสาํอาง

หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ อีกทั้งยงัสามารถนาํกลวิธีการส่ือสารในรูปแบบน้ีไป

ประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดออนไลน์ได ้และผูท้าํธุรกิจสามารถนาํมุมมอง

ของวยัรุ่นหญิงไทยในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกลวิธีการส่ือสารของเน็ตไอดอลมาปรับใช้

เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของตนเอง เพ่ือเพิ่มยอดขายและสร้างผลกาํไรใหม้ากยิง่ข้ึน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคดิเกีย่วกบัอทิธิพลของส่ือบุคคล ปัจจุบนันิยมใชส่ื้อบุคคลมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ใหก้บั

แบรนดสิ์นคา้ ผูน้าํเสนอจะมีบทบาทหนา้ท่ี คือ เป็นผูป้ระกาศ ชกัจูง เชิญชวนผูบ้ริโภคใหเ้กิด

พฤติกรรมการซ้ือ แนะนาํ รับรองถึงคุณประโยชน์ของสินคา้ บุคคลถือเป็นสญัลกัษณ์ของสินคา้

นั้นๆ ผูบ้ริโภคจะสามารถจดจาํตราสินคา้ไดโ้ดยผา่นการจดจาํในเร่ืองของตวัผูน้าํเสนอ (ภสัสร 

พิพฒันนนัท,์ 2553) ซ่ึงการใชส่ื้อบุคคลมีช่ือเสียงมาโฆษณาก็จะมีไดท้ั้งขอ้ดีและขอ้เสียเหมือนกบั

การโฆษณาแบบอ่ืนๆ (ภสัสรนนัท ์อเนกธรรมกุล, 2553) ส่ือบุคคลเปรียบไดเ้สมือนกบัแบรนด ์การ

สร้างแบรนดบุ์คคลไม่ต่างจากการสร้างแบรนดใ์หก้บัองคก์รท่ีตอ้งนิยามถึงตวัสินคา้ มีการส่ือสาร

อยา่งต่อเน่ือง หลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบัแบรนด ์(สร้างแบรนดใ์หต้วัคุณ, 2551)  
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2. แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือและการตดัสินใจซ้ือ 

 การเปิดรับขอ้มลูข่าวสารของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัออกไป อนัเน่ืองมาจากการ

เลือกรับสารท่ีตนเองมีความสนใจ ซ่ึงกระบวนการเลือกเปิดรับส่ือนั้นประกอบดว้ยพฤติกรรม 4 

ขั้นตอน คือ การเปิดรับส่ือ การเลือกสนใจ การเลือกตีความหมาย การเลือกจดจาํ (ศาวดี วิสาร

ทวิศิษฎ,์ 2556) ซ่ึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารแต่ละคนแตกต่างกนัก็จะส่งผลให้

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนั้นแตกต่างกนัไป (ฉนัทวิทย ์พงษสิ์ริ, 2557) การเปิดรับส่ือนั้นจะส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือ โดยข้ึนอยูท่ี่ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการดา้นต่างๆท่ีมาจากตวั

บุคคล โดยลกัษณะการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จะมีอยู ่5 ขั้นตอน คือ ตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มลู 

การประเมินผลทางเลือกท่ีมีอยู ่การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกหลงัการซ้ือ (Kotlor, 1994 อา้งถึงใน 

เกวลิน ช่วยบาํรุง, 2554) 

 

การดําเนินการวจิยั 

 เป็นการศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 

ทาํการสงัเกต วิเคราะห์เน้ือหาภาพขอ้ความ ในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของเน็ตไอดอลท่ี

มีการนาํเสนอสินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอาง จาํนวน 10 คน 10 ภาพ โดยคดัเลือกจากการคน้หารายช่ือ

ของเน็ตไอดอลท่ีมีช่ือเสียงในช่วงเวลานั้นในเว็บไซต์กูเกิล แลว้จึงทาํการคน้หาช่ือเฟซบุ๊กและ

อินสตาแกรมของเน็ตไอดอล เพ่ือเขา้ไปคดัเลือกเฉพาะผูท่ี้มียอดไลค์ในรูปภาพ จาํนวน 1,000 ไลค ์

ข้ึนไป และมีผูติ้ดตาม จาํนวน 100,000 คน ข้ึนไป ซ่ึงเน็ตไอดอลมกัจะใชเ้รียกบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโด่ง

ดังผ่านทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีจาํนวนผูติ้ดตาม (Followers) และยอดไลค์ (Like) สูงมากผิดปกติ 

(Creative Thailand, 2558) ปัจจุบันหากดูว่าคนไหนดัง ดูได้จากผูติ้ดตาม (Followers) ยิ่งเยอะ 

10,000 100,000 200,000 ยิง่มีช่ือเสียง อยา่งไรก็ตามเน็ตไอดอลบางคนท่ีผูติ้ดตาม (Followers) เป็น

แสน แต่มีจาํนวนยอดไลค์ (Like) ในรูปภาพแค่ 100 กว่าไลค์ จึงดูไม่น่าเช่ือถือเหมือนเป็นการซ้ือ

ยอดผูติ้ดตาม (Followers) (พ่ีกวาง @h_shhshh, 2557) จากการคน้พบขอ้มูลดงักล่าวน้ี จึงนาํมาใช้

เป็นเกณฑ์กาํหนดจาํนวนยอดไลค์ (Like) และจาํนวนผูติ้ดตาม (Followers) ในการคดัเลือก เม่ือ

พบว่าบุคคลนั้นมีทั้งยอดไลคใ์นรูปภาพท่ีนาํเสนอสินคา้เคร่ืองสาํอางและผูติ้ดตามตรงตามจาํนวนท่ี

กาํหนดไว ้จึงจะทาํการเลือกบุคคลนั้นมาศึกษา เพราะถือเป็นบุคคลท่ีมีผูติ้ดตามเป็นจาํนวนมาก เป็น
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ท่ีรู้จกัของใครหลายคน ดงันั้นหากมีการเผยแพร่อะไรออกไปยอ่มหมายถึงจะมีผูพ้บเห็นเป็นจาํนวน

มาก ซ่ึงจะเลือกสุ่มภาพ ขอ้ความ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน ปี พ.ศ.2558 เพ่ือมาวิเคราะห์ขอ้มลู 

และนาํมาตั้งคาํถามสมัภาษณ์ต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2  

ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) กบัวยัรุ่นหญิงไทยท่ีมี

อายุระหว่าง 15-25 ปี จาํนวน 12 คน แบ่งออกเป็น นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 4 คน 

นกัศึกษา จาํนวน 4 คน และคนทาํงาน จาํนวน 4 คน ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

กับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงข้อมูลท่ีดีมาจากผูใ้ห้ข้อมูลท่ีดี ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) จะใชเ้วลาค่อนขา้งนาน และไดข้อ้มูลท่ีลึกซ้ึง ส่วนมากจะใชป้ระมาณ 7-12 คน ไม่เกิน 

20 คน (ชมพนุูช โสภาจารีย,์ 2559) จากการคน้พบขอ้มลูดงักล่าวน้ี จึงนาํมาใชเ้ป็นเกณฑก์าํหนดใน

การคดัเลือกจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง เพราะถือเป็นจาํนวนท่ีมีความเหมาะสมในการให้ขอ้มูล และ

เน่ืองจากตอ้งการศึกษาถึงช่วงอายขุองวยัรุ่นท่ีกาํลงัรักสวยรักงาม สามารถตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง

ไดด้ว้ยตนเอง เป็นผูท่ี้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม มีประสบการณ์ในการเปิดรับ

เน้ือหาการนําเสนอสินค้าประเภทเคร่ืองสําอางผ่านการส่ือสารของเน็ตไอดอล โดยจะทาํการ

สมัภาษณ์รายบุคคลและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลู ซ่ึงจะคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก 1) ทกัไปสอบถามผูท่ี้

เขา้ไปคอมเมน้ตใ์ตรู้ปภาพเน็ตไอดอลท่ีนาํเสนอสินคา้เคร่ืองสาํอาง และโพสต์ถามในเฟซบุ๊กและ

อินสตาแกรมของตวัเอง เพ่ือขอสมัภาษณ์ทางแชท (Chat) ในเฟซบุ๊กหรือในไลน์ของผูว้ิจยั จาํนวน 

6 คน เพราะส่ือออนไลน์สามารถทาํให้หากลุ่มวยัรุ่นหญิงท่ีอยู่ต่างจงัหวดัมาให้ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยัได ้2) 

จากบริเวณสยามสแควร์ และหาสถานท่ีสัมภาษณ์ในบริเวณดงักล่าว จาํนวน 6 คน พร้อมกบัจด

บนัทึกระหว่างการใหส้มัภาษณ์ ทาํการรวบรวมขอ้มลูเพ่ือนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป ซ่ึงจะทาํ

การเก็บขอ้มลูในช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2558  

 

สรุปผลการวจิยั 

 ส่วนที่ 1 กลวธิีการส่ือสารสินค้าประเภทเคร่ืองสําอางผ่านเน็ตไอดอลทางส่ือสังคมออนไลน์

มข้ีอมูลดังนี ้

1. ดา้นภาพ เน็ตไอดอลมีกลวิธีในการนาํเสนอสินคา้ดา้นภาพทั้งหมด 3 แบบ คือ 1) ถือตวั

สินคา้นั้นข้ึนมาโชว ์หรือ วางสินคา้ไวใ้กล้ๆ ตวัเน็ตไอดอล จะใชว้ิธีการถ่ายรูปคู่กบัตวัสินคา้ เพียง

แค่ถือสินคา้ หรือ วางตวัสินคา้ไวใ้ห้ใกลก้บัตวัผูน้าํเสนอสินคา้แค่นั้น 2) ทาํท่าทางว่าใชสิ้นคา้อยู ่

เน็ตไอดอลจะใชว้ิธีการถ่ายรูปคู่กบัตวัสินคา้ โดยทาํท่าทางถือสินคา้ข้ึนมาเหมือนกาํลงัจะใชง้าน
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สินคา้นั้นอยูจ่ริงๆ และยงัสามารถวางสินคา้ตวัอ่ืนของแบรนด์นั้นอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง 3) ใชจ้ริง

ทาํใหเ้ห็นว่าใชแ้ลว้เป็นอยา่งไร เน็ตไอดอลจะทาํการถ่ายรูปใหเ้ห็นถึงการใชง้านสินคา้จริงๆ 

เน็ตไอดอลมีการนําเสนอผ่านทางอินสตาแกรมมากกว่าเฟซบุ๊ก โดยส่วนใหญ่จะเป็น

เคร่ืองสาํอางประเภทครีมทาผวิขาว รองลงมาคือลิปสติก นอกจากนั้นก็จะมี โฟมลา้งหน้า (Foam) 

อายแชร์โดว ์(Eye shadow) เบส (Base) แป้ง (Powder) เคลนซ่ิง (Cleansing) และมาร์คหน้า (Mask) 

ภาพพรีเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ มีการเลือกผูน้าํเสนอสินคา้ท่ีมีความสอดคลอ้งกบับุคลิกของตวัสินคา้ 

หนา้ตาดี ผวิขาวผอ่งใส ผมยาว มีเสน่ห์ (Sex appeal) ดึงดูดใจให้เพศตรงขา้มและเพศเดียวกนัมอง 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของผวิพรรณ รอยยิ้ม แววตา และความงามบนใบหน้า การจดัองค์ประกอบภาพ

ส่วนใหญ่ จะพบว่า ภาพของตวัสินคา้นั้นจะดูดี มีการจดัวางตาํแหน่งภาพท่ีสมดุลกนั ทาํให้ภาพนั้น

ดูง่าย สะอาดตา 

2. ดา้นขอ้ความ เน็ตไอดอลแต่ละคนจะมีวิธีการนาํเสนอสินคา้ในดา้นขอ้ความท่ีแตกต่าง

กนัออกไป ไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั และไม่ระบุเจาะจงว่าใชว้ิธีใดวิธีหน่ึง ซ่ึงรูปแบบกลวิธีในการ

นาํเสนอสินคา้ดา้นข้อความส่วนใหญ่จะพบว่ามีดว้ยกนัทั้งหมด 4 แบบคือ 1) เน็ตไอดอลมกัจะ

นาํเสนอผา่นตวัเองเป็นจุดขายหรือยดึตวัเองเป็นหลกั 2) เน็ตไอดอลจะมีการใหค้วามรู้ แนะนาํ บอก

กล่าวเก่ียวกับตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของคุณสมบัติ คุณประโยชน์ ว ัตถุดิบ ส่วนผสม 

สรรพคุณต่างๆของสินคา้ ราคา และช่องทางการจดัจาํหน่ายของร้านค้า 3) เน็ตไอดอลใชเ้ป็น

ช่องทางในการสอบถามความคิดเห็นจากผูใ้ชง้าน และใชเ้ป็นช่องทางการจดักิจกรรมทางการตลาด

ข้ึน 4) เน็ตไอดอลใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการ เป็นกนัเอง และเขา้ใจง่าย ในการนาํเสนอสินคา้ ซ่ึงบาง

คนก็จะมีการใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทยในขอ้ความ 

 

 ส่วนที่ 2 อทิธิพลของกลวธิีการส่ือสารผ่านเน็ตไอดอลทางส่ือสังคมออนไลน์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางในมุมมองของวยัรุ่นหญิงไทยมข้ีอมูลดังนี ้

1. พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของวยัรุ่นหญิงไทยพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูจะมีการเปิดรับส่ือผา่นทาง 

อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก ยทููป โซเชียลแคม และทวิตเตอร์ ซ่ึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางท่ีพบเห็นอยู่เป็น

ประจาํผา่นการนาํเสนอของเน็ตไอดอลในส่ือออนไลน์นั้น ไดแ้ก่ ครีมทาหน้า ครีมทาตวั ลิปสติก 

สบู่ มาร์ค แป้ง อายแชร์โดว ์รองพ้ืน อายไลน์เนอร์ ตามลาํดบั หลงัจากท่ีดูเน็ตไอดอลนาํเสนอสินคา้

ผา่นทางส่ือต่างๆ ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่เห็นว่า มีความน่าสนใจและมีประโยชน์ในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้แต่ยงัไม่มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ เพราะเน็ตไอดอลบางคนไม่ไดใ้ชง้านจริงใหเ้ห็น สินคา้ดู

โฆษณาเกินจริง ลงัเลในการซ้ือผา่นทางอินเทอร์เน็ต อยา่งไรก็ตามมีบางคนท่ีเห็นว่า เน็ตไอดอลนั้น
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ดูไม่น่าเช่ือถือ เพราะนาํเสนอสินคา้ประเภทเดียวกนัหลายแบรนด ์และมีขอ้ความนาํเสนอท่ีดูไม่ใช่

คาํพดูของตวัเอง 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความดึงดูดใจจากการเปิดรับส่ือ 

   2.1 จาํนวนยอดไลคแ์ละผูติ้ดตาม ทั้งส่งผลและไม่ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของแบรนด์

สินคา้ โดยส่งผล เพราะทาํใหรู้้ว่าสินคา้นั้นดี มีคุณค่า มีคนสนใจสินคา้มาก และไม่ส่งผล เพราะ

ความน่าเช่ือถือของแบรนดอ์ยูท่ี่คุณภาพของสินคา้ คนท่ีติดตามเน็ตไอดอลคือช่ืนชอบบุคคล ไม่

เก่ียวกบัสินคา้ท่ีนาํมาโฆษณา ยอดไลคส์ามารถซ้ือได ้

2.2 ดา้นภาพ 

   2.2.1 ตวัเน็ตไอดอล การโพสท่าทางการใชง้านสินคา้เคร่ืองสาํอางของเน็ตไอดอล ไม่มี

ส่วนชกัจูงใจใหอ้ยากซ้ือสินคา้ เพราะภาพน่ิงใครๆก็ถ่ายได ้เน็ตไอดอลโพสท่าเดิม มุมเดิม เห็นแค่

หนา้กบัตวัสินคา้ เป็นการจดัฉากทาํท่าทางเหมือนใชจ้ริงเพ่ือการโฆษณาและเป็นแค่การโฆษณา

ชวนเช่ือเท่านั้น หากเป็นคลิปวีดีโอจะน่าสนใจกว่า การนาํเสนอสินคา้ผ่านเน็ตไอดอลมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางน้อย เพราะไม่แน่ใจว่าเน็ตไอดอลมีการใช้สินค้าจริงหรือไม่ 

สินคา้ไม่เหมาะกบัตวัผูบ้ริโภค ดูวิธีการแต่งหนา้มากกว่าสินคา้ท่ีนาํเสนอ  

2.2.2 สินค้าเคร่ืองสําอาง ภาพของสินค้าเคร่ืองสําอางท่ีมีการส่ือสารผ่านเน็ตไอดอลท่ี

น่าสนใจ คือ สินคา้ท่ีมีภาพรีวิวก่อนและหลงัการใชง้าน ภาพท่ีเห็นตวัสินคา้ รูปทรงสินคา้ โลโกท่ี้

ชัดเจน พร้อมกับสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความปลอดภัย และภาพเน็ตไอดอลท่ีมีบุคลิกตรงตาม

สรรพคุณของสินคา้ ตามลาํดบั โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดว่าส่ิงท่ีสามารถทาํให้เกิดการรับรู้และ

ความสนใจในตวัสินคา้เคร่ืองสาํอางนั้นเกิดไดจ้ากภาพ ขอ้ความ รูปร่างแพ็คเกจของสินคา้ เพราะ

องคป์ระกอบทุกอยา่งสาํคญัต่อการเลือกซ้ือสินคา้ เคร่ืองสาํอางท่ีผูใ้หข้อ้มลูส่วนมากตดัสินใจซ้ือได้

โดยไม่ลงัเล คือ ลิปสติก ครีมทาผวิกาย และแป้งพบั ตามลาํดบั เพราะราคาไม่แพง ไม่เส่ียงต่อการ

แพ ้เห็นถึงประสิทธิภาพการใชง้านไดท้นัทีกลา้ลองเพ่ือหาส่ิงท่ีเขา้กบัตวัเอง  

2.3 ดา้นขอ้ความ ข้อความโฆษณาในส่ือออนไลน์ท่ีมีการนาํเสนอผ่านเน็ตไอดอลนั้นมี

ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง เพราะทาํให้รู้จักสินคา้มากข้ึน สามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ รู้จกัรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ และขอ้ความนั้นสามารถโนม้น้าว

ใจได้ ถา้เน็ตไอดอลมีการเขียนข้อความด้วยคาํพูดของตนเอง ซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่า

ขอ้ความท่ีน่าสนใจควรจะอธิบายใหค้วามรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้อยา่งชดัเจน ทั้งในเร่ืองของประโยชน์ 

วิธีการใช ้ขอ้พึงระวงั มีขอ้ความยืนยนัว่าได้ใชเ้องจริง ระบุราคา สถานท่ีจาํหน่ายท่ีมีโปรโมชั่น 

หรือมีกิจกรรมร่วมการจดัจาํหน่ายใหช้ดัเจน บอกถึงขอ้ดีขอ้เสียของสินคา้ ไม่กล่าวอา้งเกินจริง ใช้

ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย การใชข้อ้ความภาษาองักฤษในการนาํเสนอสินคา้ ส่งผลใหภ้าพลกัษณ์ของสินคา้ดู
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มีความอินเตอร์ หรูหรา มีมลูค่า มีความน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน และสามารถส่งผลให้ชาวต่างชาติซ้ือ

สินคา้ตามท่ีเน็ตไอดอลนาํเสนอไวไ้ด ้แต่ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายจะดีท่ีสุด 

ควรจะมีการระบุราคาของสินคา้ลงไปในขอ้ความโฆษณาเสมอ เพราะสามารถช่วยให้ผูท่ี้สนใจเขา้

ไปเลือกซ้ือสินคา้จากทางร้านไดม้ากกว่าร้านท่ีไม่ระบุราคา เน่ืองจากทาํให้รู้ว่ามีเงินพอท่ีจะซ้ือ

สินคา้นั้นหรือไม่ สะดวก ง่ายต่อการซ้ือสินคา้ และไดเ้ห็นถึงความแตกต่างของราคาสินคา้ 

   2.4 อ่ืนๆ ทั้งน้ีส่ิงท่ีเป็นตวัดึงดดูความสนใจและมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางจาก

กลวิธีการนาํเสนอสินคา้ของเน็ตไอดอลท่ีใชไ้ดผ้ล ส่วนใหญ่จะเป็น 1) ราคา มีความสมเหตุสมผล 

2) ขอ้ความท่ีบอกถึงรายละเอียดของตวัสินคา้ 3) ตวัของเน็ตไอดอล 4) ตวัสินคา้ท่ีมีความน่าใช ้5)

โปรโมชัน่ ตามลาํดบั ซ่ึงผูน้าํเสนอสินคา้เป็นคนสวย ผวิพรรณดีแต่แพค็เกจของสินคา้นั้นไม่สวย มี

อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางมากกว่า ผูน้าํเสนอสินคา้ไม่สวยแต่แพค็เกจของสินคา้

นั้นสวยงาม  

3. ความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือของวยัรุ่นหญิงไทย 

   3.1 ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้เคร่ืองสาํอางผ่านการนาํเสนอของเน็ตไอดอลส่วน

ใหญ่จะอาศยัอยู่ในปริมณฑลและต่างจงัหวดัมากกว่าผูท่ี้อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ ซ่ึงหลงัจากการใช้

สินคา้ผูใ้หข้อ้มลูทุกคนพึงพอใจในสรรพคุณของสินคา้ตามท่ีเน็ตไอดอลไดน้าํเสนอไว ้โดยเหตุผล

ส่วนใหญ่ท่ีมีการตัดสินใจซ้ือ คือ เน็ตไอดอลมีการแสดงให้เห็นถึงการใช้งานของสินค้าจริง 

รองลงมา คือ ตอ้งการทดลองใชสิ้นคา้ มีคนใช้สินค้าจาํนวนมาก มีรีวิวท่ีน่าสนใจ และตอ้งการ

เหมือนเน็ตไอดอล 

   3.2 ผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ ผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้เคร่ืองสาํอางผ่านการนาํเสนอของเน็ตไอดอล

จะอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ ทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มีความสนใจสินคา้แต่ยงัไม่ตดัสินใจซ้ือ เพราะไม่

มัน่ใจคุณภาพของสินคา้ ตอ้งมีขอ้มูลท่ีชดัเจนในเร่ืองของสรรพคุณของสินคา้มากกว่าน้ี เคยเห็น

ผูใ้ชง้านร้องเรียนสินคา้จากการแพ ้ส่วนผูท่ี้ยงัไม่เคยซ้ือแต่สนใจและอาจจะมีการตดัสินใจซ้ือใน

เร็วๆน้ี เพราะสินคา้ท่ีเน็ตไอดอลนาํเสนอตรงกับความตอ้งการของตนเอง ราคาไม่แพง มีสีสันท่ี

แปลก ท่ีคิดว่าสินคา้จากท่ีอ่ืนยงัไม่มีออกมา 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิเคราะห์รูปภาพของเน็ตไอดอลพบว่า โดยส่วนใหญ่เน็ตไอดอลจะมีการ

นาํเสนอสินคา้ผา่นทางอินสตาแกรมเป็นส่วนใหญ่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการส่ือสารการตลาดผ่าน

ส่ือสงัคมออนไลน์ของ ภาวุธ พงษว์ิทยภาณุ (2555) ในประเด็นท่ีว่าอินสตาแกรมเป็นท่ีไดรั้บความ
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นิยมโดยเฉพาะกลุ่มของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ต่างก็ใชอิ้นสตาแกรมแบ่งปันภาพสู่ผูติ้ดตาม ทาํให้ง่าย

ต่อการเขา้ถึงแบรนดสิ์นคา้ ซ่ึงภาพของผูน้าํเสนอจะมีลกัษณะดึงดูดใจ จากรอยยิม้ ผวิพรรณ แววตา 

ความงามบนใบหน้า สอดคลอ้งกบัแนวคิดอิทธิพลของส่ือบุคคลของ ภสัสรนันท์ อเนกธรรมกุล 

(2553) ในองค์ประกอบความดึงดูดใจ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธนัต์ชนก สิทธิพนัธ ์

(2558) ในประเด็นท่ีว่าผูบ้ริโภคเห็นดว้ยกบัการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงมารับรองสินคา้ผา่นทางอินสตา

แกรม เพราะ การมีช่ือเสียงและมีความสวยงามเป็นส่ิงดึงดูดใจใหซ้ื้อสินคา้ 

 นอกจากน้ีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ความของเน็ตไอดอลยงัพบว่า เน็ตไอดอลจะมีการนาํเสนอ

สินคา้ในขอ้ความท่ีแตกต่างกนัออกไป ใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการ เป็นกนัเอง เขา้ใจง่าย ไม่มีรูปแบบ

ท่ีตายตวั และไม่ระบุเจาะจงว่าใชว้ิธีใดวิธีหน่ึง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษฐา สุขสบาย (2556) 

ในประเด็นท่ีว่า บ้ิวต้ี บลอ็กเกอร์ ใชว้ิธีการส่ือสารในรูปแบบภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เป็นกนัเอง โดยไม่

ระบุเจาะจงวิธีใดวิธีหน่ึง แต่จะเป็นการผสมผสาน 

 จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ท่ีดูเน็ตไอดอลนาํเสนอสินคา้ผ่านทางส่ือต่างๆนั้น มีความ

น่าสนใจแต่ยงัไม่มัน่ใจในคุณภาพของสินค้า เพราะเน็ตไอดอลบางคนไม่ไดใ้ชง้านจริงให้เห็น 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดอิทธิพลของส่ือบุคคลของ ภสัสรนันท์ อเนกธรรมกุล (2553) ในเร่ืองขอ้เสีย

ของการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ประเด็นท่ีว่า การขดัแยง้กบัความเป็นจริง หากผูน้าํเสนอสินคา้ท่ีมี

ช่ือเสียงบางคนไม่ไดใ้ชสิ้นคา้นั้นอยา่งแทจ้ริง ก็จะส่งผลใหเ้กิดความไม่น่าเช่ือถือกบัแบรนด ์

 จากการศึกษายงัพบอีกว่า ส่ิงท่ีเป็นตวัดึงดูดใจจากการนาํเสนอของเน็ตไอดอล ส่วนใหญ่จะ

เป็นราคา ข้อความรายละเอียดของสินค้า ตัวเน็ตไอดอล สินคา้ท่ีมีความน่าใช ้และโปรโมชั่น 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยาอร รักชาติ (2552) ท่ีว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสาํคญัอยา่งมากในการตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองสาํอาง 

 นอกจากน้ียงัพบว่า ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้เคร่ืองสาํอางผ่านการนาํเสนอของเน็ตไอดอล ส่วน

ใหญ่อาศยัอยูใ่นปริมณฑลและต่างจงัหวดั มีความเช่ือ เพราะเน็ตไอดอลแสดงให้เห็นถึงการใชจ้ริง 

อยากลอง มีคนใชม้าก น่าสนใจ และตอ้งการเป็นแบบเน็ตไอดอล ซ่ึงต่างจากคนในกรุงเทพฯ ท่ีมี

การเปิดรับส่ือมากจึงมีการไตร่ตรองในการตัดสินใจซ้ือสูง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือและการตดัสินใจซ้ือของ ฉนัทวิทย ์พงษสิ์ริ (2557) ในลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้น

ภูมิลาํเนา โดยท่ีอยูอ่าศยัมีความเก่ียวขอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางและเกิดพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 
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เปิดรับชมจากส่ือท่ีแตกต่างกนัไป และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรษมน อินทรสกุล (2558) ท่ีว่า 

ลกัษณะประชากรท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้จากอินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

แตกต่างกนั 

 อีกทั้งยงัพบว่าข้อมูลของผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินค้า มีความสอดคลอ้งกับทฤษฎีพฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือและการตดัสินใจซ้ือของ ศาวดี วิสารทวิศิษฎ์ (2556) ในขั้นตอนการเลือกรับรู้และการ

เลือกตีความหมาย ท่ีว่า ผูรั้บสารจะเลือกตีความขอ้มลูท่ีไดรั้บไปในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัทศันคติเดิม 

และประสบการณ์ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่ยงัไม่มัน่ใจคุณภาพ ตอ้งมีขอ้มูลชดัเจนมากกว่าน้ี 

เคยเห็นผูใ้ชง้านร้องเรียนสินคา้จากการแพ ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ

และการตัดสินใจซ้ือของ Kotlor (1994) อา้งถึงใน เกวลิน ช่วยบาํรุง (2554) ในขั้นตอนการ

ประเมินผลทางเลือกท่ีมีอยู่ ท่ีว่า ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการประเมินคุณค่าของทางเลือกมาจาก

ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บ ทศันคติในการเลือกตราสินคา้   

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลวิจยัไปใช ้1) ดา้นภาพ ควรมีการนาํเสนอการใชง้านทั้งก่อน

และหลงัเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจว่าเน็ตไอดอลมีการใชสิ้นคา้จริง และควรเพ่ิมการนาํเสนอในรูปแบบ

วีดิโอ และภาพเคล่ือนไหวเพ่ือให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน 2) ด้านข้อความ ควรมีการ

นาํเสนอขอ้มลูของสินคา้อย่างครบถว้น และขอ้ความท่ีเน็ตไอดอลยืนยนัถึงการใชสิ้นคา้จริง เพ่ือ

เพ่ิมความน่าเช่ือถือ ไม่ควรใชข้อ้ความภาษาองักฤษนาํเสนออยา่งเดียว เพราะบางคนอาจจะไม่เขา้ใจ 

และคิดว่าสินคา้นั้นราคาแพง ควรระบุราคาเสมอ เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป วิจัยในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ใน 

เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมท่ีเป็นในลกัษณะของภาพน่ิง และขอ้ความตวัอกัษรเท่านั้น ดงันั้นในการ

ทาํวิจยัคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาถึงการส่ือสารในประเด็นเดียวกนัน้ีแต่เป็นในส่ืออ่ืนๆ ท่ีเป็นใน

ลกัษณะของภาพเคล่ือนไหว หรือวีดีโอ เพ่ือใหไ้ดมุ้มมองท่ีแตกต่างกนัออกไป หรืออาจจะศึกษาถึง

สินคา้ประเภทอ่ืนๆ เช่น เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย สินคา้เคร่ืองประดบั สินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัเชิงปริมาณคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจ 

ความไวว้างใจ และความซ่ือสตัยภ์กัดี ของลกูคา้ประกนัภยัรถยนตข์องบริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) ดว้ยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 201 ตวัอยา่ง โดยการเลือก

ตวัอยา่งแบบตามสะดวก จากนั้นไดว้ิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความไวว้างใจ และความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อประกนัภยัรถยนต์

ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ในระดบัมาก และสามารถทดสอบความสมัพนัธเ์ชิง

เสน้ดว้ยการวิเคราะห์ค่าถดถอยแบบปกติ และยงัพบอีกว่า ความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อการประกนัภยั ตอ้ง

เร่ิมจากสร้างความพึงพอใจก่อนเป็นอนัดบัแรก ดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ ์และบริการใหล้กูคา้เกิด

ความพึงพอใจอยา่งสมํ่าเสมอมากยิง่ข้ึน อนัเป็นการตอกย ํ้าใหเ้กิดความไวว้างใจ และนาํไปสู่ความ

ซ่ือสตัยภ์กัดีในท่ีสุด 

 

คาํสาํคญั: ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ความซ่ือสตัยภ์กัดี 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study trust, satisfaction and loyalty among insured customers of 

Bangkok Insurance Co. Ltd. By applying a survey research of 201 convenient sampling from its 

customers, the collected data were then analyzed by the statistics computer program. The finding 

revealed the respondents perceived the high level of satisfaction, trust as well as loyalty towards 

Bangkok Insurance Co. Ltd., 
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Moreover, by using path-analysis through regression analysis methods, the research 

found that loyalty was resulted, at first, from satisfaction by constantly developing and also 

maintain quality of the product and service. Satisfied customers would claim for trust. Then, 

customers holding trust, would become loyal. 

 

Keywords: Trust, Satisfaction, Loyalty 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัผูใ้ชร้ถใชถ้นนในการเดินทางเป็นประจาํมีมากข้ึนทุกวนั รถยนตจึ์งถือเป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัหลกัในการดาํเนินชีวิตของสงัคมไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใหค้วามสาํคญั

กบัการคมนาคม และการขนส่งสินคา้ เห็นไดจ้ากสถิติการจดทะเบียนรถยนตข์องกรมการขนส่งทาง

บก 10 ปียอ้นหลงั ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2547 จากจาํนวนรถจดทะเบียน 979,793 คนั 

เพ่ิมข้ึนมาท่ี 1,256,004 คนั ในปี 2557 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) ซ่ึงอาจส่งผลต่ออตัราการเกิด

อุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

 อุบติัเหตุบนทอ้งถนนเกิดข้ึนไดเ้สมอจากความประมาท หรือจากสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด 

อาจนาํมาซ่ึงความเสียหายจนถึงการสูญเสีย ผูใ้ชร้ถยนต์จึงพยายามท่ีจะหาทางป้องกนั และเล่ียง

พฤติกรรมท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ดงันั้นการทาํประกนัรถยนต์ คือส่ิงท่ีจะ

สามารถบรรเทาความเสียหายอนัเกิดจากการเส่ียงภยัท่ีดีท่ีสุด การประกนัภยัจึงเขา้มามีบทบาท

สาํคญัในการเอ้ือประโยชน์ต่อสงัคม และดว้ยเหตุแห่งความเสียหายบนทอ้งถนนมีสูงข้ึนจึงส่งผลให้

ธุรกิจการประกนัภยัมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ในปัจจุบนับริษทัประกนัวินาศภยัท่ีไดรั้บอนุญาตให้

ประกอบกิจการไดมี้ทั้งหมด 70 บริษทั โดยอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ “สาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ท่ีจะทําหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองดูแลสิทธิ

ประโยชน์ของประชาชน และผูท่ี้เอาประกนัภยั (สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2550) 

 ในด้านของการประกันภัยรถยนต์ พบว่าบริษัทประกันภัยท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาด

ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2559 อนัดบัท่ี 1 คือ บริษัท 

วิริยะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ผูค้รองส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะดา้นธุรกิจประกนัภยัยานยนต ์

อนัดบัท่ี 2 บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และอนัดบัท่ี 3 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั (กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม, 2559) 
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บริษัท กรุงเทพประกันภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัดา้นการประกันภยัรถยนต์ท่ีได้

ดาํเนินกิจการดว้ยความมัน่คงมากว่า 68 ปี อีกทั้งยงัเป็นบริษทัประกนัภยัแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียท่ี

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในด้านการบริการของฝ่าย

ประกนัภยัยานยนต์ จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับ

ทัว่โลก (กรุงเทพประกนัภยั, 2559) 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาํให้ผูว้ิจ ัยสนใจเลือกนําบริษัท กรุงเทพประกันภัย จาํกัด 

(มหาชน) มาศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัการส่ือสารการตลาดในการสร้างฐานลูกคา้ของธุรกิจประกนัภยั

รถยนต ์ซ่ึงเป็นบริษทัยกัษใ์หญ่ดา้นการประกนัภยัรถยนต ์มีแนวโนม้ท่ีจะเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

อีกทั้งยงัเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีฐานลกูคา้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่เน่ืองจากสภาวะทางเศรฐกิจ

ในปัจจุบนั ทาํให้เกิดการแข่งขนัทางดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการค่อนขา้งสูง ซ่ึงบริษทัประกนั

วินาศภยัต่าง ๆ ก็พยายามออกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้าก

ท่ีสุด ภายใตร้าคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดใ้ห้มากท่ีสุด ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจะช่วยให้องค์กรทราบถึง

การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ เพ่ือนาํไปสู่ความไวว้างใจ เกิดเป็นความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อตราใน

ท่ีสุด และดว้ยผูว้ิจยัเป็นพนกังานในฝ่ายงานพฒันาธุรกิจลกูคา้รายยอ่ยขององคก์ร ผลจากงานวิจยัน้ี

จะช่วยในการวิเคราะห์ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลกูคา้ อนัจะส่งผลใหเ้กิดความซ่ือสตัยต่์อตราของ

ประกนัภยัรถยนต ์บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

  

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความความพึงพอใจในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตข์องบริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาความความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตข์องบริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

3. เพ่ือศึกษาความความซ่ือสตัยภ์กัดีในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตข์องบริษทั 

กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

4. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจ และความไวว้างใจท่ีมีผลต่อความซ่ือสตัย์

ภกัดีในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตข์องบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
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แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจยั โดยมีแนวคิดหลกั ดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

 ลกูคา้มกัพฒันาความเช่ือเดิมจากประสบการณ์ส่วนตวัให้กลายเป็นความคาดหวงักบัส่ิงท่ี

จะเกิดข้ึน หรือส่ิงท่ีจะไดรั้บก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ กล่าวคือ ความพึงพอใจของลูกคา้เกิดข้ึน

หลงัจากท่ีไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงักบัตราแลว้ โดยเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได ้ก่อนและหลงัการใชบ้ริการ

ตรา จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัของลกูคา้แต่ละบุคคล (ธีรพนัธ ์โล่ห์ทองคาํ, 2547) 

 ความพึงพอใจของลูกค้า เกิดจากมาตรฐานการให้บริการ ท่ีลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพการ

ใหบ้ริการของตรา ภายหลงัจากท่ีลกูคา้ไดรั้บบริการนั้น ๆ  แลว้ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ดา้นท่ีสาํคญั ดงัน้ี ดา้น

ความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกค้า 

และดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (Gronroos, 1990 & Buzzell & Gale, 1987 อา้ง

ใน ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2547) 

 2. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจ 

 ความไวว้างใจ คือ ความเช่ือมัน่ ความน่าเช่ือถือ หรือความคาดหวงั ท่ีลูกค้ามีต่อตรา 

(Morgan & Hunt, 1994) อีกทั้งความไวว้างใจ ยงัเป็นความคาดหวงัต่อบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือทั้ง

ดา้นคาํพดู และพฤติกรรม ซ่ึงจะสามารถทาํใหเ้กิดความไวว้างใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้(Rotter, J. B., 

1971) 

 3. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อตรา 

 ความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อตรา D.Aaker ไดแ้บ่งระดบัความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อตราออกเป็น 5 ระดบั 

คือ (Aaker, 1991 อา้งใน ผดุงศกัด์ิ เสริมศรีทอง, 2552) 

 1) ลูกคา้ท่ีไม่มีความซ่ือสัตยภ์กัดี (Switchers) ในกลุ่มน้ีจะมีระดบัความซ่ือสัตยภ์กัดีท่ีต ํ่า

ท่ีสุด โดยลกูคา้กลุ่มน้ีจะมีความรู้สึกต่อตราไม่แตกต่างกนั ซ่ึงบางคร้ังราคาอาจเป็นเคร่ืองจูงใจใน

การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 

 2) ลูกค้าท่ีเกิดความพึงพอใจต่อตรา หรืออย่างน้อยอาจจะรู้สึกเพียงแค่เฉย ๆ ต่อตรา 

(Satisfied/Habitual buyer) ลกูคา้ในกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยเปล่ียนตราท่ีใชเ้ป็นประจาํอย่างต่อเน่ือง หาก

ตราท่ีใชอ้ยูไ่ม่แตกต่างกบัตราของคู่แข่ง ลกูคา้ก็จะรู้สึกว่าไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาทางเลือกใหม่ 

 3) ลกูคา้ท่ีมีความพึงพอใจต่อตรา (Satisfied buyer) และมีตน้ทุนในการเปล่ียนตรา 

(Switching costs) ซ่ึงลกูคา้ในระดบัน้ีจะมีตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงตรา อาจจะเป็นตน้ทุนทางดา้น
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ของเวลา ค่าใชจ่้าย โดยลกูคา้กลุ่มน้ีจะเปล่ียนตรา หากตราอ่ืนใหข้อ้เสนอท่ีน่าสนใจ และสามารถ

ชดเชยตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงตราได ้

 4) ลกูคา้ท่ีช่ืนชอบตรา (Likes the brand) เป็นลกูคา้ท่ีมีประสบการณ์ในการใชง้าน หรือ

รับรู้ถึงคุณภาพของตรา ลกูคา้กลุ่มน้ีมีความรู้สึกผกูพนัดา้นอารมณ์และความรู้สึกท่ีดีต่อตรา 

 5) ลกูคา้ท่ีมีความผกูพนักบัตรา (Committed buyer) ลกูคา้ในระดบัน้ีจะเกิดความภูมิใจเม่ือ

ไดใ้ชต้รา รู้สึกยดึติดในตรา ซ่ึงในกรณีท่ีลกูคา้มีความหนกัแน่นต่อตรานั้นก็มกัจะซ้ือสินคา้เพียงตรา

เดียว ไม่เกิดความลงัเลเม่ือจะตอ้งซ้ือตรานั้น ๆ เกิดการเฝ้ารอ และเกิดการซ้ือซํ้าอยา่งต่อเน่ือง 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูถื้อกรมธรรม ์บริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 201 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่

อาศยัความน่าจะเป็น โดยการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากผูเ้อา

ประกนัภยั หรือผูถื้อกรมธรรม ์บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนโดยศึกษาจาก

เอกสาร แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคใ์น

การวจิยั โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการ

สมรส อาชีพ ระดบัรายได ้

ส่วนท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจต่อประกนัภยัรถยนต์

ระดบัความไวว้างใจในธุรกิจประกนัภยัรถยนต ์และความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อประกนัภยัรถยนตข์อง

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐาน ดว้ยการทดสอบความแตกต่าง วิเคราะห์ความแปรปรวน 

วิเคราะห์ความสมัพนัธ ์และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ 

(Enter Multiple Regression Analysis) 
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วธิีการทางสถิต ิ

 1. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงมีการนาํเสนอผลการ

วิเคราะห์ในรูปตารางแสดงผลการวิเคราะห์ 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และมี

การนาํเสนอในรูปขอ้ความเชิงพรรณนา 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาผลกระทบของความไวว้างใจ ความพึงพอใจและความซ่ือสัตยภ์ักดีต่อ

ประกนัภยัรถยนตข์องบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 

และเพศหญิงในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั มีสถานภาพโสด และสมรส ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั โดยมี

ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 33–42 ปี มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ดือนละ 30,001-40,000 บาท 

2. จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ

ประกนัภยัรถยนตข์องบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อยา่งไรก็

ตาม เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีความพึงพอใจมากสุด ในดา้นมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

รองลงมา คือ ดา้นขั้นตอนการเคลมของประกนัภยัรถยนต ์ดา้นศูนยซ่์อมบาํรุงในเครือของบริษทัฯ 

ดา้นการใหบ้ริการต่อลกูคา้ ดา้นการให้ขอ้มูลเง่ือนไขกรมธรรม ์และดา้นการใส่ใจในการปกป้อง

ผลประโยชน์ของลกูคา้ ดา้นการปรับข้ึน/ลดเบ้ียประกนัของบริษทัฯ และดา้นระบบการส่ือสารของ

กรุงเทพประกนัภยั ตามลาํดบั 

3. ในดา้นของความไวว้างใจในธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ ลูกคา้มีความไวว้างใจประกนัภยั

รถยนตข์องกรุงเทพประกนัภยัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั 

พบว่า ลกูคา้มีความไวว้างใจ ในดา้นช่ือเสียง และฐานะการเงินท่ีดีของบริษทั สร้างความเช่ือมัน่ใน

การซ้ือประกนัภยัรถยนต ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการรับบริการท่ีดีเม่ือเกิดอุบติัเหตุ ดา้นการ

เลือกใช้บริการในคร้ังต่อไป และด้านการไร้ความกังวลในดา้นอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะท่ีใช้

ประกนัภยั ตามลาํดบั 

4. สาํหรับดา้นความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อประกนัภยัรถยนตข์องบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) ลูกคา้มีความซ่ือสัตยภ์กัดีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาแต่ละ

ปัจจยั พบว่า ลูกคา้มีความซ่ือสัตยภ์กัดีต่อประกันภัยรถยนต์ ในด้านความเกรงกลวัว่าจะได้รับ
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บริการท่ีไม่ดีจากบริษทัอ่ืน มากท่ีสุด เน่ืองจาก บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีมีการดาํเนินงานธุรกิจทางดา้น

การประกนัวินาศภยัมาอยา่งต่อเน่ือง ยาวนานกว่า 68 ปี มีความน่าเช่ือถือทั้งในดา้นภาพลกัษณ์ และ

ทางด้านการเงิน รองลงมา คือ ด้านการแนะนําให้คนอ่ืนซ้ือประกันภัยรถยนต์ของกรุงเทพ

ประกนัภยั ดา้นจาํนวนเงินท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องกรุงเทพนั้นคุม้ค่ากบัความพึงพอใจท่ี

ไดรั้บ ดา้นการตดัสินใจเลือกประกนัภยัรถยนตข์องกรุงเทพประกนัภยัก่อนตราอ่ืน ๆ แมว้่าตราอ่ืน

จะมีราคาท่ีตํ่ากว่า ดา้นการไม่เปล่ียนทศันคติ แมจ้ะไดรั้บทราบขอ้มูลในดา้นลบเก่ียวกบัตรา และ

ดา้นการปฏิเสธการเชิญชวนใหใ้ชบ้ริการจากบริษทัประกนัภยัรถยนต์อ่ืน ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง 

ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

 จากการผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลโดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มลกูคา้ท่ีใชป้ระกนัภยัรถยนต์ของบริษทั 

กรุงเทพประกันภยั จาํกดั (มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีใช้ประกนัภยัรถยนต์ของ

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ช่วงอายุ 33–42 ปี เป็นช่วงท่ีมีความตอ้งการในการทาํ

ประกนัภยัรถยนตม์ากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจาํนวนประชากรในวยัทาํงาน ซ่ึงช่วงอาย ุ33-42 ปี เป็น

กลุ่มใหญ่ของตลาดแรงงาน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2559) อีกทั้งกลุ่มผูซ้ื้อก็มีความสามารถ

เพียงพอในการซ้ือรถยนตส่์วนบุคคล เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

 2. จากการวิเคราะห์ปัจจยัด้านความพึงพอใจ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในภาพรวม 

ระดบัมาก อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณารายดา้น ผูว้ิจยัพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในดา้น

มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ รองลงมา คือ ขั้นตอนการเคลมของประกนัภยัรถยนต ์ศูนยซ่์อม

บาํรุงในเครือของบริษทัฯ การใหบ้ริการต่อลกูคา้ การใหข้อ้มลูเง่ือนไขกรมธรรม ์และการใส่ใจใน

การปกป้องผลประโยชน์ของลกูคา้ มีระดบัความพึงพอใจท่ีเท่ากนั การปรับข้ึน/ลดเบ้ียประกนัของ

บริษทัฯ และระบบการส่ือสารของกรุงเทพประกนัภยั ตามลาํดบั ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Millet (1954) ในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีพบว่า คุณภาพของสินคา้ บริการ 

และความคาดหวงัของลกูคา้จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงเชิงบวก (Positive Direct Effect) ต่อความ

พึงพอใจของลกูคา้ อีกทั้งยงัส่งผลใหเ้กิดความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อตราในท่ีสุด 

 จากผลการวิจยัขา้งตน้ ในดา้นของความพึงพอใจต่อประกนัภยัรถยนต์ของบริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) สามารถสรุปไดว้่า ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง ส่งผลดา้น

ความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจในงานวิจยัน้ี ท่ีองค์กรควรจะพิจารณาเป็นพิเศษ คือ 

มาตรฐานในการให้บริการของพนักงานในองค์กร รวมถึงการให้บริการของบริษัทนอก 
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(Outsource) ภายใตช่ื้อของบริษทัฯ เน่ืองจากมาตรฐานการให้บริการเป็นจุดเร่ิมตน้ความพึงพอใจ

ของลกูคา้ ท่ีจะส่งผลไปสู่ความไวว้างใจ และความซ่ือสตัยภ์กัดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gronroos 

(1990) & Buzzell & Gale ((1987) อา้งใน ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2547) อธิบายไดว้่า มาตรฐาน

การใหบ้ริการเกิดจากการรับรู้คุณภาพการให้บริการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ภายหลงัจากท่ีลูกคา้

ได้รับบริการนั้น ๆ แลว้ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ดา้นท่ีสําคัญ ดังน้ี ด้านความเช่ือถือไวว้างใจ ด้านความ

เช่ือมัน่ ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ และดา้นการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการทาํงานของพนักงานบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกัด 

(มหาชน) เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากธุรกิจประกนัภยัเป็นงานดา้นการใหบ้ริการ ซ่ึงลกูคา้ส่วนใหญ่ต่าง

ให้ความสาํคญักบัมาตรฐานการให้บริการลูกคา้มากเป็นอนัดับหน่ึง ดงันั้นธุรกิจประกนัจะตอ้ง

พฒันา ปรับปรุงการใหบ้ริการใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ตลอดจนการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติัต่อ

ลกูคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเช่ือถือ และความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ สามารถเขา้ถึงลูกคา้ 

ตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ลูกคา้ก็จะกลบัมาใช้

บริการกบัประกนัภยัรถยนต ์บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไม่เปล่ียนใจไปใชบ้ริการ

กบัประกนัภยัรถยนตอ่ื์น ๆ 

 3. จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ พบว่า ลูกคา้มีความไวว้างใจในภาพรวม 

ระดบัมาก อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าลกูคา้มีความไวว้างใจมากท่ีสุด ในดา้นช่ือเสียง 

และฐานะการเงินท่ีดีของบริษทั สร้างความเช่ือมัน่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ รองลงมา คือ การ

รับบริการท่ีดีเม่ือเกิดอุบติัเหตุ การเลือกใช้บริการในคร้ังต่อไป และการไร้ความกังวลในด้าน

อุบติัเหตุทางรถยนต์ขณะท่ีใชป้ระกนัภัย ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Morgan & Hunt 

(1994) ท่ีอธิบายความไวว้างใจ ว่าหมายรวมถึงความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีตราสร้างข้ึน

ในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีลกูคา้จะไดรั้บ ในทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างมาก

ในการรักษาความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างลกูคา้ และตราในระยะยาว เน่ืองจากลกูคา้มกัจะมีพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือ ก่อนท่ีพวกเขาจะไดส้ัมผสักบัการรับบริการจริง Berry & Parasuraman (1991) 

อธิบายเพ่ิมเติมดา้นความไวว้างใจว่า เม่ือลกูคา้เกิดความพึงพอใจ หรือส่ิงท่ีลกูคา้ไดรั้บนั้นเกินความ

คาดหวงัท่ีตั้งไว ้ก็จะยิง่เพ่ิมความแข็งแกร่งในส่วนของความน่าเช่ือถือของตรา และทาํให้เกิดเป็น

ความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อตราในท่ีสุด 

 4. จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความซ่ือสัตยภ์ักดี พบว่า ลูกค้ามีความซ่ือสัตยภ์ักดีใน

ภาพรวม ระดบัมาก อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าลกูคา้มีความซ่ือสตัยภ์กัดีมากท่ีสุด ใน

ดา้นความเกรงกลวัว่าจะไดรั้บบริการท่ีไม่ดีจากบริษทัอ่ืนเม่ือเทียบกบับริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) รองลงมา คือ การแนะนาํให้คนอ่ืนซ้ือประกนัภยัรถยนต์ของกรุงเทพประกนัภยั 
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สาํหรับจาํนวนเงินท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือประกนัภยัรถยนต์ของกรุงเทพนั้นคุม้ค่ากบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บ 

การตดัสินใจเลือกประกนัภยัรถยนตข์องกรุงเทพประกนัภยัก่อนตราอ่ืน ๆ แมว้่าตราอ่ืนจะมีราคาท่ี

ตํ่ากว่า การไม่เปล่ียนทศันคติ แมจ้ะไดรั้บทราบขอ้มูลในดา้นลบเก่ียวกบัตรา และการปฏิเสธการ

เชิญชวนใหใ้ชบ้ริการจากบริษทัประกนัภยัรถยนตอ่ื์น ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Assael 

(1995 อา้งใน ผดุงศกัด์ิ เสริมศรีทอง, 2552) ท่ีอธิบายความซ่ือสัตยภ์กัดีต่อตราว่าเป็นผลมาจากการ

รับรู้ของลูกคา้ว่า ตรานั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ซ่ึงจะแสดงออกมาใน

ทศันคติเชิงบวกต่อตรา คือการซ้ือสินคา้ หรือบริการเดิมอยา่งต่อเน่ือง ความซ่ือสัตยภ์กัดีต่อตรานั้น

ยงัส่งผลใหล้กูคา้มีการซ้ือ และบอกต่อมากข้ึน ในบางคร้ังอาจทาํใหต้รามีราคาท่ีสูงกว่าคู่แข่งได ้ส่ิง

เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยเพิ่มผลกาํไรของตรา ลกัษณะความซ่ือสตัยภ์กัดีจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

โดยความซ่ือสตัยภ์กัดีจะเกิดจากท่ีเราส่งคุณค่า (Value) ท่ีดีใหก้บัลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง อาจเป็นในแง่

ของความสมํ่าเสมอ (Consistency) หรือคุณภาพ (Quality) จนทาํใหล้กูคา้เกิดความภกัดีต่อตรา 

 5. จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อความซ่ือสัตย์

ภกัดีต่อประกันภัยรถยนต์ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกัด (มหาชน) พบว่า ความพึงพอใจ 

ส่งผลต่อความไว้วางใจ ซ่ึงมีนัยสําคัญทางออ้มกับความซ่ือสัตย์ภักดี แต่ความพึงพอใจไม่มี

นยัสาํคญัโดยตรงกบัความซ่ือสตัยภ์กัดี และจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

  5.1 ความพึงพอใจ และความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อความซ่ือสัตย์ภักดีต่อ

ประกันภยัรถยนต์ของบริษทั กรุงเทพประกันภยั จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 

ศรัณยก์ร อคัรนนทจิ์รเมธ (2557) กล่าวคือ หากลกูคา้เกิดความประทบัใจ และพึงพอใจต่อคุณภาพ 

มาตรฐานการบริการ ค่าเบ้ียประกนัภยั ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกัด (มหาชน) จะทาํให้

ลูกคา้เกิดความไวว้างใจ และมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือประกนัภยัรถยนต์ของกรุงเทพประกนัภยั อย่าง

ต่อเน่ืองในอนาคต จึงสามารถสรุปไดว้่า หากลูกคา้เกิดความพึงพอใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน ก็จะส่งผลให้

เกิดความไวว้างใจในตรา และทาํใหเ้กิดการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า เกิดเป็นความซ่ือสตัยภ์กัดีในตรา 

  5.2 ความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจต่อประกนัภยัรถยนต์ของบริษัท 

กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) สามารถอธิบายไดว้่า หากลกูคา้เกิดความพึงพอใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

จะส่งผลต่อความไวว้างใจตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler (1994) กล่าวคือ หาก

ลกูคา้ไวว้างใจในประกนัภยัรถยนต์ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ก็จะส่งผลให้

ลกูคา้แนะนาํคนอ่ืนใหม้าใชบ้ริการประกนัภยัรถยนต์ของกรุงเทพประกนัภยั และหากในภาพรวม

ลกูคา้เกิดความพึงพอใจในประกนัภยัรถยนต์ของกรุงเทพประกนัภยั ก็จะส่งผลให้ลูกคา้พิจารณา

ประกนัภยัรถยนตข์องกรุงเทพประกนัภยั 
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สรุปผลการวจิยั 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การท่ีลกูคา้จะเกิดความซ่ือสตัยภ์กัดีต่อตรานั้น ตอ้งเร่ิมจากความ

พึงพอใจในตรา ส่งผลไปยงัความไวว้างใจ แลว้จึงเกิดความซ่ือสตัยภ์กัดี โดยหากเกิดความพึงพอใจ

เพียงอยา่งเดียว ก็มิอาจส่งผลโดยตรงไปยงัความซ่ือสัตยภ์กัดีได ้ฉะนั้น บริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) จึงควรจะพฒันาผลิตภณัฑ์ และบริการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน เพ่ือ

เป็นการตอกย ํ้ าให้ลูกค้าเกิดความไวว้างใจในตรา และเป็นผลไปยงัความซ่ือสัตย์ภักดี จาก

ผลการวิจยัเม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้จะพบว่า ความพึงพอใจ ในด้านของระบบการส่ือสารของ

กรุงเทพประกนัภยั อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงระบบการส่ือสารของกรุงเทพประกนัภยั หมายรวมถึง 

การส่ือสารในช่องทางต่าง ๆ ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เช่น ช่องทางโทรศพัท ์

ช่องทางออนไลน ์ช่องทางการใหบ้ริการในสาํนกังานต่าง ๆ ซ่ึงอาจมีความล่าชา้ในการติดต่อกลบั

ลกูคา้ หรือการบริการท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ผูว้ิจยัขอเสนอว่า องค์กรควรมีการเพ่ิม

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน เพราะช่องทางการติดต่อเป็นส่วนท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือของลกูคา้ เช่น ช่องทางการติดต่อส่ือสารผา่นโปรแกรมพดูคุยต่าง ๆ หรือโปรแกรม

พดูคุยหนา้เวปไซตข์องบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ

ติดต่อส่ือสารกบัลกูคา้แบบ Real time และยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ในการศึกษางานวิจยัน้ี บรรลุวตัถุประสงคไ์ดด้ว้ยความกรุณา และช่วยเหลือจาก ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.ธีรพล ภรัูต อาจารยท่ี์ปรึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพ ท่ีใหค้าํแนะนาํ ตรวจแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง และช้ีแนะแนวทางการศึกษาวิจยั เพ่ิมเติมองคค์วามรู้ต่าง ๆ ใหง้านวจิยัเล่มน้ีมีความ

สมบูรณ์มากท่ีสุด  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. โยธิน แสวงดี สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม

มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง ของแบบสอบถามในงานวิจยัชุดน้ี  

ขอขอบพระคุณ คุณกิติศกัด์ิ สุริยรัตนพิมล ผูช่้วยผูจ้ดัการ ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษา 

ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) รวมถึง

ขอขอบคุณกลัยาณมิตรและผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีใหค้วามร่วมมือ และสนบัสนุนในการ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ   

 จากสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีคนในสังคมมีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊กใน

ชีวิตประจาํวนัมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของคนท่ีเปล่ียนแปลง การทาํ

การตลาดยอ่มตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป การทาํการตลาดออนไลน์จึงมีความสาํคญั

เป็นอยา่งมากในยุคปัจจุบนั งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษารูปแบบการทาํงานของเฟซบุ๊ก 

และการทาํการตลาดของร้านคา้ออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กรวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้และเป็นแนวทางของผูท่ี้ตอ้งการทาํการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก

ในอนาคต โดยใชว้ิธีการศึกษาระบบการทาํงานของเฟซบุ๊กผ่านการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ

สัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการร้านค้าออนไลน์จาํนวน 10 คน อีกทั้งทาํการสํารวจพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคดว้ยการทาํแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า การทาํการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัปัจจยัในหลาย

ดา้น เร่ิมจากการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์และวิถีการดาํเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือท่ีจะนาํมา

กาํหนดการเขา้ถึงโฆษณาในเฟซบุ๊กซ่ึงความสนใจแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ในแต่ละร้านคา้จึง

วางแผนการตลาด ออกแบบงานโฆษณา และจ่ายเงินซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาในเฟซบุ๊กให้กลุ่มเป้าหมายท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีแนวโนม้ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากข้ึนเม่ือผูป้ระกอบการมีการทาํ

โฆษณาท่ีดึงดูดน่าสนใจ ตรงต่อความต้องการ มีความน่าเช่ือถือ มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ ตอบคาํถามหรือการแกไ้ขปัญหา อีกทั้งจะรู้สึกคุม้ค่าและพึงพอใจในการซ้ือสินคา้มากข้ึน

เม่ือมีบริการหลงัการขาย อาทิ การบริการจดัส่งสินคา้ฟรี หรือ รับเปล่ียนสินคา้  
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คาํสําคญั:  การตลาดออนไลน ์เฟซบุ๊ก ร้านคา้ออนไลน ์

 

Abstract: In the present, most of people is using increase in social media especially Facebook in 

daily life continuously. Technological change and also changing in one’s way of life causes 

marketing adapt to era changed. So, digital marketing is very significant for people in these days. 

The purposes of this study were examine to Facebook system, digital marketing strategy and the 

effect on online usage behavior in order to develop knowledge and advantage for studying about 

digital marketing in the future. The method of this study mentioned about Facebook system by 

revised the documents, In-depth Interview with 10 persons who owned online shop and examine 

the usage behavior by questionnaire with 400 representative samples  

 The study found that the most effective of digital marketing strategy start from studying 

about demography and lifestyle of target group to specify on Facebook advertising. Due to 

different types of interest, plan of online shop, an advertising design and Facebook advertising 

plan that suitable for each target group. 1Customers are more show promise to determine in buying 

process when entrepreneur made more interesting advertise, more brand reliability, be more 

convenient, prompt response and quickly solve the problem. Customers are more show promise to 

satisfied and be more worthwhile in buying process when entrepreneur had a good after sales 

department such as free shipping or return the product. 

Keywords: Digital Marketing Online Shop Facebook  

 

1. บทนํา 

ที่มาและความสําคญั 

 ในโลกยคุปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการส่ือสารไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็วและแตกต่างจากอดีต

เป็นอยา่งมาก โดยมีเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยัสามารถรับส่งข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงทาํใหก้าร

ติดต่อส่ือสารของมนุษยเ์ป็นไปอยา่งรวดเร็ว สะดวก และกวา้งขวาง เราอาจเรียกไดว้่า การส่ือสาร

ไดก้า้วสู่ "ยคุส่ือดิจิทลั" อยา่งแทจ้ริง (Richard Smith, 2013) มนุษยไ์ดก้า้วเขา้สู่การใชรู้ปแบบการ

ส่ือสารผา่นส่ือดิจิทลัท่ีกาํลงัมีบทบาททั้งต่อสงัคมโลกและสงัคมไทยเป็นอยา่งมาก คนทัว่โลก

สามารถติดต่อส่ือสารกนัโดยไร้ขอ้จาํกดัในดา้นของเวลาและสถานท่ีทาํใหเ้ขา้ถึงแหล่งของขอ้มลู

ข่าวสารจากท่ีต่างๆ ไดร้วดเร็ว กวา้งขวาง และไม่จาํกดัปริมาณ ซ่ึงในยคุปัจจุบนั อินเทอร์เน็ต 
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คอมพิวเตอร์ รวมถึงโทรศพัทส์มาร์ตโฟน กลายมาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัท่ีมี

อตัราของผูใ้ชง้านเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากรายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตใน

ประทศไทย ปี พ.ศ. 2559 ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (สพธอ) พบว่าประชากรไทยใชง้านอินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 6.4 ชัว่โมงต่อวนั 

สมาร์ตโฟนยงัเป็นอุปกรณ์หลกัท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตนิยมใชใ้นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อย

ละ 85.5 ซ่ึงสูงกว่าปี พ.ศ.2558 ท่ีมีผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนเพียงร้อยละ 82.1 และจาํนวนชัว่โมงการใช้

งานอินเทอร์เน็ตเพียง 5.7 ชัว่โมงต่อวนัเท่านั้น ซ่ึงจงัหวดัท่ีมีผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตและสมาร์ต

โฟนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร โดยใชง้านเฉล่ีย 48.1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ โดยกิจกรรมท่ีผูใ้ช้

อินเทอร์เน็ตนิยมทาํมากท่ีสุดผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีคือการใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์ (Social Network) 

คิดเป็นร้อยละ 86.8 โดยในมิติความถ่ีจากการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebok) เป็นส่ือสงัคม

ออนไลน์ท่ีมีปริมาณการใชง้านมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 84.2 ซ่ึงกลุ่ม Gen Y หรือผูท่ี้เกิดระหว่างปี 

พ.ศ. 2524-2544 (รัชฎา อสิสนธิสกุล และ ออ้ยอุมา รุ่งเรือง, 2548 : 15) เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมง

การใชอิ้นเทอร์เน็ตสูงท่ีสุดและเลือกใชเ้ฟซบุ๊กมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเจนเนอเรชัน่อ่ืน ๆ เน่ืองจาก

เป็นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นยคุท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียกนัอยา่งแพร่หลาย จึงมีการใชอิ้นเทอร์เน็ต

ทั้งในการเรียน การทาํงานและชีวติส่วนตวั ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการสาํรวจท่ีพบว่า Gen Y มีการใช้

อินเทอร์เน็ตสูงถึง 53.2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใชง้านเฉล่ีย 7.6 ชัว่โมงต่อวนั 

ในขณะท่ี Gen X, Gen Z และ Baby Boomer มีจาํนวนชัว่โมงการใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียอยูท่ี่ 44.3, 

40.2 และ 31.8 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ตามลาํดบั อีกทั้งสถิติจากสาํนกัพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(องคก์ารมหาชน) (สพธอ) ประจาํปี 2558 พบว่าผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กในประเทศไทยเลือกซ้ือสินคา้ประเภท

แฟชัน่ เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 42.6  รองลงมาคือประเภทอุปกรณ์ไอที คิดเป็นร้อยละ  27.5 

จากตวัเลขดงักล่าวจะเห็นไดว้่ามีผูใ้ชง้านผา่นส่ือดิจิทลัเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในกลุ่ม Gen Y  ท่ีเป็นกลุ่มช่วงอายท่ีุมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตและเฟซบุ๊กมากท่ีสุด เม่ือส่ือดิจิทลัได้

มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผูค้นในยคุปัจจุบนั ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูค้นไดเ้ปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ใน

แง่ของการทาํธุรกิจโดยเฉพาะการคา้ขาย เม่ือรูปแบบของเทคโนโลยเีอ้ืออาํนวยต่อการซ้ือขายผา่น

ทางออนไลน์ไดส้ะดวก และดว้ยภาวะเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงทาํใหม้นุษยมี์วิถีชีวิตท่ีเร่ง

รีบมากข้ึน ทาํใหมี้ผูซ้ื้อของผา่นทางออนไลน์มีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 38.4 เพราะ

สะดวก ประหยดัค่าการเดินทาง ประหยดัเวลาและสามารถทาํธุรกรรมไดทุ้กท่ีทุกเวลาอีกดว้ย จึงทาํ

ใหมี้ผูข้ายของออนไลน์เพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย ส่งผลใหมี้ผูห้นัมาทาํการตลาดผา่นทางออนไลน์เพ่ิม

มากข้ึน การโฆษณาประชาสมัพนัธใ์นเชิงธุรกิจจึงไม่ไดจ้าํกดัแต่เพียงการใชส่ื้อดั้งเดิม (Traditional 

Media) ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทย ุ โทรทศัน์ ท่ียงัมีขอ้จาํกดัในดา้นการเขา้ถึง ดา้นสถานท่ี หรือดา้น
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เวลา ซ่ึงส่ือดิจิทลัจะมีความรวดเร็วและสะดวกในการเขา้ถึง อีกทั้งสามารถส่ือสารไดค้ลอบคลุมถึง

กลุ่มเป้าหมายโดยใชต้น้ทุนท่ีตํ่ากว่า ส่งผลใหธุ้รกิจต่าง ๆ ไดห้นัมาแข่งขนัโดยปรับปรุงและพฒันา

รูปแบบทางการตลาดมาเป็นการตลาดแบบดิจิตอลเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก เพ่ือสามารถแข่งขนัและ

เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

(พอล ศรีวรกุล, 2558) กล่าวว่า นอกจากน้ีแนวโนม้ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ จะเขา้สู่ยคุของ O2O 

คอมเมิร์ซ (Online-to-Offline) ท่ีซ่ึงร้อยละ 65 ของธุรกรรมทางการเงินจะเกิดข้ึนบนโลกออนไลน์

และส้ินสุดลงท่ีโลกออฟไลน์ ในขณะเดียวกนั เฟซบุ๊กจะมีความสาํคญัมากกว่าการเป็นเคร่ืองมือท่ี

ใชส้ร้างแบรนด ์ โดยจะเป็นเสาหลกัในการขบัเคล่ือนการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมริซช์องแบรนด ์

ผลการสาํรวจของศนูยส์ารสนเทศการวิจยั (ศสจ.) พบว่า เฟซบุ๊กจะช่วยขบัเคล่ือนการนาํลกูคา้ไปสู่

ช่องทางการตลาดอ่ืน ๆ โดยร้อยละ 58 ของยอดสัง่ซ้ือจะมาจากการโฆษณาบนเฟซบุ๊ก  

จากภาวการณ์ดงักล่าวทาํใหก้ารทาํการตลาดออนไลนต์ลอดจนการซ้ือขายผา่นทางส่ือ

ดิจิทลัจะมีความสาํคญัและขยายตวัต่อไปอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต การศึกษาเพ่ือใหเ้ขา้ใจลกัษณะ

ทางกายภาพของตวักลางในการทาํการตลาดออนไลน์อยา่งเฟซบุ๊ก รวมไปถึงวิธีการทาํการตลาด

ออนไลน์ และเรียนรู้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลันั้นจะเป็นตวัแปรสาํคญัในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจทั้งในระดบัมหภาคจนถึงระดบัครัวเรือนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการจะศึกษาการ

ทาํการตลาดออนไลน์ของร้านคา้ออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคอายรุะหว่าง 22-

35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มช่วงอายท่ีุมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตและเฟซบุ๊กมากท่ีสุด เพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการจะพฒันาธุรกิจในรูปแบบใหม่ใหไ้ดต้รงวตัถุประสงค ์เท่าทนัโลก และ

ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผูท่ี้ตอ้งการศึกษาการทาํการตลาดออนไลน์ในอนาคตต่อไป 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการทาํงานของเฟซบุ๊กท่ีมีผลต่อการทาํการตลาดออนไลน ์

2. เพ่ือศึกษาการทาํการตลาดออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กของร้านคา้ออนไลน ์

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ออนไลน ์

ตวัแปรที่ใช้ในงานวจิยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

• ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการใช ้ความถ่ี ระยะเวลา วตัถุประสงคข์องการใชง้าน

เฟซบุ๊ก 

• ประเภทการทาํธุรกิจการคา้ออนไลน ์ไดแ้ก่ ร้านคา้ในหมวดแฟชัน่ ร้านคา้ประเภท

อาหาร 
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• รูปแบบการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น 

• รูปแบบการทาํการตลาดของร้านคา้ออนไลน ์ไดแ้ก่ การโฆษณาทางเฟซบุ๊ก 

• การรับรู้ส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก โดยตรงจากเพ่ือน จากพ้ืนท่ีในเฟซบุ๊ก 

2. ตวัแปรคงท่ี 

• รูปแบบการทาํงานของเฟซบุ๊ก 

3. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

• การตอบสนองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นความตั้งใจ ดา้นความสนใจ ดา้นความตอ้งการ และ

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

• พฤติกรรมการใชส่ื้อดิจิทลั ไดแ้ก่ ความถ่ี ระยะเวลาโดยเฉล่ีย 

 

ปัญหานําวจิยั 

1. รูปแบบการทาํงานของเฟซบุ๊กท่ีมีผลต่อการทาํการตลาดออนไลน์เป็นอยา่งไร 

2. วิธีการทาํการตลาดออนไลน์ของร้านคา้ออนไลน์เป็นอยา่งไร 

3. การทาํการตลาดออนไลน์ของร้านคา้ออนไลน์ส่งผลอยา่งไรต่อผูบ้ริโภค 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดเ้รียนรู้รูปแบบการใชง้านของเฟซบุ๊กเพ่ือพฒันาการส่ือสารดา้นอ่ืน ๆ ผา่นเฟซบุ๊ก

ต่อไป 

2. ไดเ้รียนรู้วิธีทาํการตลาดออนไลนข์องร้านคา้ออนไลน์เพ่ือเป็นแนวทางต่อผูท่ี้ตอ้งการ

จะศึกษา 

3. ไดท้ราบการทาํการตลาดออนไลน์ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ขอบเขตการวจิยั 

 ขอบเขตของการวจิยัคร้ังน้ี คือ การศึกษาการทาํการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ท่ี

ทาํการโฆษณา ส่ือสาร และคา้ขายสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตดว้ยอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (Computer), 

โน๊ตบุ๊ค (Notebook), แท็ปเลต็ (Tablet) และโทรศพัทส์มาร์ตโฟน (Smart Phone) ท่ีสามารถเขา้

ใชไ้ดผ้า่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายโทรคมนาคม มีช่ือเรียกว่า Cloud Computing หรือ 

SaaS (Software as a Service)  โดยเป็นการทาํการตลาดออนไลน์ของร้านคา้ท่ีทาํการซ้ือขายและ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้ผา่นทางออนไลน์ในประเภทร้านคา้ในหมวดแฟชัน่ ไดแ้ก่ เส้ือผา้ กระเป๋า 

เคร่ืองประดบั และร้านคา้ประเภทอาหาร ไดแ้ก่ จาํพวกอาหารญ่ีปุ่น ซูชิ ขา้วแกงกะหร่ี และอาหารท่ี

มีส่วนประกอบของแซลมอนรวมในเมนูอาหาร ท่ีทาํการซ้ือขายและประชาสมัพนัธสิ์นคา้ผา่นทาง

ออนไลน์เช่นกนั โดยใชช่้องทางการทาํการตลาดและการคา้ขายผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ (Social 

352



Media) ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยขอบเขตประชากร คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 22-35 ปี 

ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงช่วงอายดุงักล่าว มีพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตและเฟ

ซบุ๊กมากท่ีสุด รวมถึงจงัหวดักรุงเทพมหานครยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตและเฟซบุ๊ก

มากท่ีสุดในประเทศไทย 

นิยามศัพท์ 

การตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาด หมายถึงกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดผา่นทางอินเทอร์เน็ตซ่ึง

ไม่เกิดการคา้ขายกนัซ่ึงหนา้ ไม่จาํกดัเวลา ระยะทาง และสถานท่ี โดยส่ือสารผา่นช่องทางการ

ส่ือสารออนไลน์เป็นส่ือกลาง แต่ยงัคงสามารถส่งผลกระทบระหว่างกนัได ้ เช่น การกาํหนดราคา 

การจดัจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ และการส่งเสริมการตลาด เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการใหก้บั

ลกูคา้ ทั้งในปัจจุบนัและผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลกูคา้ในอนาคต 

ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง การติดต่อซ้ือขาย โฆษณา หรือส่ือสารผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้

อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการนาํเสนอสินคา้และบริการสู่ผูบ้ริโภค รวมถึงทาํการขายสินคา้ผา่น

ทางระบบธุรกรรมออนไลน์ สามารถเลือกและเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดโ้ดยตรงตลอด 24 ชม. ซ่ึงมีการใช้

ค่าใชจ่้ายท่ีคุม้ค่า ไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าเช่าหนา้ร้านราคาสูง ไม่ตอ้งเปิดร้าน ปิดร้าน สามารถเลือก

กลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการขายและไดพ้บกบักลุ่มลกูคา้ท่ีหลากหลายไม่จาํกดัแต่เพียงในประเทศ อนัจะทาํ

ใหเ้กิดการเพ่ิมศกัยภาพและช่องทางในการขายสินคา้และบริการ 

เฟซบุ๊ก (www.facebook.com) หมายถงึ เวบ็ไซตห์น่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ (Social 

Network) มีการแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารในรูปแบบบุคคลหรือกลุ่ม รวมถึงมีการแสดงความคิดเห็น 

แสดงความถกูใจผา่นตวัอกัษรหรือแสดงสญัญะทางการกดสญัลกัษณ์ ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสาร

โดยจาํกดัความเป็นส่วนตวัได ้ รวมถึงการส่ือสารแบบลบั (Facebook Messenger) และแบบกลุ่มท่ี

สามารถกาํหนดใหเ้ป็นการเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมได ้ นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงหรือติดต่อเพ่ือน

จากการติดแท็ก (Tag) เพ่ือให้เพ่ือนรับรู้การแบ่งปันสารหรือการส่ือสารอ่ืนๆภายในหนา้วอลเฟซบุ๊ก

หรือเป็นแบบส่วนตวัตามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้ ในมิติทางดา้นการตลาด เฟซบุ๊กยงัเป็นช่องทาง

หรือส่ือกลางการส่ือสารของผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีต่อผูบ้ริโภค รวมไปถึงสามารถจดัการการ

โฆษณาและเผยแพร่เน้ือหาในแง่ธุรกิจตามกระบวนการและขอ้กาํหนดจากทางเฟซบุ๊ก 

พฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541, น.124 – 125) อา้งอิงจาก Kotler, 

Philip. (1999). Marketing Management ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรม ผูบ้ริโภค (Consumer 

behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั การจดัหาใหไ้ดม้าแลว้

ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระทาํของบุคคลท่ี
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เก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคล

ทาํการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้  

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 ในการศึกษาในหวัขอ้เร่ือง การทาํการตลาดออนไลน์ ของร้านคา้ออนไลน ์ ผา่นเฟซบุ๊กท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค อายรุะหว่าง 22-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดใน

การศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

 

 

 

ตวัแปรคงท่ี 

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

1.เพศ  

2.อาย ุ 

3.สถานภาพสมรส  

4.ระดบัการศึกษา  

5.อาชีพ  

6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7.ระยะเวลาการใชง้านเฟซบุก๊  

8.ความถ่ีการใชง้านเฟซบุ๊ก 

9. ระยะเวลาการใชง้านเฟซบุก๊  

10.วตัถุประสงคข์องการใชง้านเฟซบุ๊ก 

 

ประเภทการทาํธุรกจิการคา้ออนไลน์ 

1.แฟชัน่ เคร่ืองแต่งกาย 

2.อาหาร 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

1.ดา้นกจิกรรม  

2.ดา้นความสนใจ  

3.ดา้นความคดิเห็น 

 

รูปแบบการทาํการตลาดของ 

ร้านคา้ออนไลน์ ไดแ้ก ่การโฆษณา

ผา่นเฟซบุ๊ก 

 

รูปแบบการทาํงานของเฟซบุ๊ก 

 

การตอบสนองผูบ้ริโภค  

1.ดา้นความตั้งใจ  

2.ดา้นความสนใจ  

3.ดา้นความตอ้งการ 4.ดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือ 

 

พฤติกรรมการใชส่ื้อดิจิทลั  

1.ความถ่ี  

2.ระยะเวลาโดยเฉล่ีย 

 

การรับรู้ส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ 

1.เพือ่น 2. พื้นที่ในเฟซบุ๊ก 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาในหวัขอ้เร่ือง การทาํการตลาดออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ไดมี้การคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชก้าํหนดเป็นแนวทางในการ

วิจยั โดยครอบคลุมเน้ือหาดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคและการตดัสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการตดัสินใจ (ธงชยั สนัติวงษ ์ และชยัยศ สนัติวงษ,์ 

2533, น. 35) และเป็นการกระทาํของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้

รวมถึงเป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนและเป็นตวักาํหนดใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ (สมจิตร 

ลว้นเจริญ, 2531, น.5) การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในส่วนของการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้จะทาํใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการทาํการตลาดไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะทาํ

ใหส้ามารถปรับกลยทุธท์างการตลาดของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากความแตกต่าง

ในดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรดา้นจิตวิทยาจะสามารถส่งผลร่วมกนั จึงทาํใหผู้ท่ี้

เขา้ใจในความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายจะสามารถทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์

นั้น ๆ ไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงผูท้าํการตลาดจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจในพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ

ในการจูงใจใหเ้ป็นผลสาํเร็จ 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (AIDAS Model) 

ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีขั้นการตดัสินใจซ้ือ (The Buying Process) หรือท่ีเรียกว่า AIDAS 

Model ซ่ึงเป็นหลกัการขายพ้ืนฐานท่ีสามารถนาํไปประกอบการเสนอขายผลิตภณัฑทุ์กประเภท 

เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชกันาํลกูคา้ตามหลกัความสาํคญัในการซ้ือ 5 ประการ คือ (ภศัราภรณ์ 

อรัญเหม,  2549) ความตั้งใจ (Attention) การท่ีกระตุน้ความรู้สึกนึกคิดหรือทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมา

สนใจสินคา้หรือบริการในเบ้ือตน้เพ่ือใหผู้บ้ริโภคตอ้งการรับสารต่อไป จนทาํใหม้าถึงขั้น ความ

สนใจ (Interest) เป็นขั้นต่อเน่ืองหลงัจากท่ีลกูคา้หนัมาฟังแลว้มาสนใจต่อตวัสินคา้และบริการ 

ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีเสนอสารหรือขอ้มลูใหร้ะดบัลึกลงไปใหสิ้นคา้และบริการนั้นดูมีความ

น่าเช่ือถือ น่าสนใจใหม้ากข้ึน นอกจากน้ีผูข้ายตอ้งกระตุน้ใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความตอ้งการ 

(Desire) ในสินคา้และบริการนั้นจึงจะส่งผลใหเ้กิดการขายได ้ ทั้งน้ีความตอ้งการของลกูคา้มี

แตกต่างกนัต่างกนัไปตามปัจจยัดา้นต่างๆ ตามความเช่ือ ทศันคติ สงัคมแวดลอ้มอ่ืนๆ ซ่ึงหากเสนอ

ขายโดยไม่คาํนึงถึงปัจจยัเหล่าน้ีจะทาํใหเ้กิดความรู้สึกดา้นลบต่อผูบ้ริโภคจนอาจส่งผลใหไ้ม่เกิด

การซ้ือซํ้าไดใ้นอนาคต ขั้นตอนต่อมาคือ การกระทาํ (Action) หรือการซ้ือ เป็นขั้นสาํคญัท่ีผูข้าย

ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงผูข้ายตอ้งทาํการปิดการขายใหไ้ดใ้นขั้นตอนน้ี การซ้ือหรือการใชบ้ริการ

นาํไปสู่ขั้นตอนถดัมาคือ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อการทาํการตลาดและ
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การขายเพราะการสร้างความพึงพอใจจะทาํใหล้กูคา้ซ่ือสตัยต่์อผลิตภณัฑจ์นทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้า

หลายคร้ัง นาํไปสู่การบอกต่อ (Word of Mouth) ท่ีจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีทาํใหภ้าพลกัษณ์ของ

ผลิตภณัฑมี์ความน่าเช่ือถือและมีการพดูถึงเป็นวงกวา้งมากข้ึน 

แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัการโฆษณาผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

จากการกา้วกระโดดของการพฒันาการดา้นเทคโนโลยทีาํใหใ้นปัจจุบนัการเจริญเติบโต

ของส่ือโฆษณาแบบดั้งเดิมลดลงอยา่งมากสวนทางกบัส่ือโฆษณาผา่นอินเทอร์เน็ตท่ีมีอตัราการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว (Pierre,B. E, 1996) โดยเฉพาะการโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ (Social 

Media) ท่ีผูใ้ชส้ามารถเป็นผูผ้ลิตขอ้มลูดว้ยตนเอง จึงทาํใหมี้ขอ้มลูเกิดข้ึนอยูม่ากมายในตลอดเวลา

ทาํใหส่ื้อดั้งเดิมเกิดการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไปและวิถีชีวิตของคนในปัจจุบนั ส่ือ

ดั้งเดิมจึงไดล้ดความเป็นมวลชนลงเพราะส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์สามารถส่งเน้ือหา

ข่าวสารและการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มได ้ รวมถึงผูรั้บ

สารก็สามารถเลือกสรรสารไดด้ว้ยตนเอง การสร้างสรรคโ์ฆษณาผา่นอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

ไม่จาํกดั  

เน่ืองจากคุณสมบติัทางกายภาพของส่ืออินเทอร์เน็ตทาํใหใ้นแต่ละบุคคลสามารถผลิตส่ือโฆษณา

ผา่นอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งไม่จาํกดัในหลากหลายรูปแบบ รวดเร็ว และกวา้งขวาง และพ้ืนท่ีในการทาํ

การตลาดออนไลน์ใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อกลุ่มเป้าหมายของงานวิจยัน้ีมากท่ีสุด คือ การทาํ

การตลาดออนไลน์ผา่นพ้ืนท่ีของเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีมีจาํนวนผูใ้ชจ้าํนวนผูใ้ชใ้นประเทศไทย

จาํนวน 41 ลา้นคน คิดเป็น 60% ของประชากรไทย (กลา้ ตั้งสุวรรณ, 2559) 

แนวคดิเกีย่วกบัเฟซบุ๊ก (www.facebook.com) 

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นหน่ึงในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีทรงอิทธิพลอยา่งยิง่ ใน

ปัจจุบนั (2559) เพียงแค่ 4 เดือนหลงัจากการเปิดตวัในปี 2007 มีผูใ้ชบ้ริการถึง 150,000 คน หลงัจาก

นั้นเฟซบุ๊ก ยงัคงพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองจนในปัจจุบนัเฟซบุ๊กมีผูใ้ชม้ากกว่า 100 ลา้นคนกบัการใช้

ภาษามากกว่า 70 ภาษา ทัว่โลก สาํหรับประเทศไทยมีการใชง้านเฟซบุ๊กมากเป็นอนัดบัท่ี 8 ของโลก 

และเป็นอนัดบัท่ี 3 ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ช่วงเวลาท่ีคนไทยโพสต ์ (Post) เฟซบุ๊กมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ 10.00-12.00 น. / 13.00-16.00 น. / 20.00-21.00 น. ตามลาํดบั ซ่ึงช่วงเวลาท่ีคนกดไลค ์(Like) 

แชร์ (Share) คอมเมนต ์(Comment) ในเฟซบุ๊กมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลาระหว่าง 9.00 - 16.00 น. ในวนั

พุธรวมถึงช่วงเวลา 16.00 น. และ 20.00 น. ของวนัอาทิตยถึ์งวนัพฤหสับดี ส่วนช่วงเวลาท่ีมีคน

กดไลค ์(Like) แชร์ (Share) คอมเมนต ์(Comment) นอ้ยท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 23.00 – 08.00 น. ในดา้น

ของอตัราส่วนของผูใ้ช ้ชาย:หญิง คิดเป็น 21:20 ซ่ึงในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีแรกท่ีเพศชายมีการใชง้าน 

เฟซบุ๊กมากกว่าเพศหญิง (ภาวุธ พงษว์ทิยภ์านุ, 2559) ในส่วนของการโฆษณาบนเฟซบุ๊กหรือ 
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Facebook Ads ประกอบไปดว้ย Facebook Page และ Social Ads โดยจะอนุญาตการเปิดใชบ้ริการ

ของ Facebook Page ในกลุ่มธุรกิจแบรนดสิ์นคา้และบริการ ศิลปินและผูใ้ชง้านทัว่ไป จากนั้นผู ้

โฆษณามาสามารถลงโฆษณาจากหนา้ Facebook Page เหล่านั้นผา่น Social Ads ซ่ึงสามารถระบุ

กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการโฆษณาผา่นการใช ้Keyword เช่น เพศ อาย ุท่ีอยู ่ประวติั โดย Social Ads จะ

แสดงปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชก้บั Facebook Page 

แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการตลาดผ่านช่องทางดิจทิัล 

การตลาดดิจิทลัใชช่้องทางผา่นส่ือดิจิทลัเพ่ือส่ือสารการตลาดกบัผูบ้ริโภค สามารถส่ือสาร

แบบสองทาง (Two-way Communication) กบัลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล นกัการตลาด

สามารถนาํขอ้มลูท่ีทราบแบบเรียลไทม ์ (Real Time) รวมทั้งความคิดเห็นท่ีไดรั้บโดยตรงจากลกูคา้

แต่ละคนในแต่ละคร้ังมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดใ้นคร้ังต่อไป นอกจากน้ีการตลาดดิจิทลัยงั

เป็นการทาํการตลาดท่ีรวดเร็ว มีความเป็นส่วนตวั ใชต้น้ทุนอยา่งคุม้ค่าและสมัพนัธก์บัความ

ตอ้งการของลกูคา้อยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการตลาดแบบดั้งเดิม (Reitzen J., 2007) แนวโนม้

การทาํการตลาดดิจิทลัในอนาคตยงัคงจะเติบโตและพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว การวดัผลจากจาํนวน

ไลคบ์นเฟซบุ๊กจะลดลงโดยวดัจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคมากข้ึน รวมถึงการโฆษณาผา่น

วีดีโอคอนเทนตบ์นโลกออนไลน ์(In-stream Video) จะไดรั้บความนิยมมากข้ึนและมีประสิทธิภาพ

มากกว่าการโฆษณาผา่นโทรทศัน์ถึง 62% อีกทั้งการวดัผลประกอบการทางการตลาดดิจิทลัจะ

แม่นยาํมากข้ึนจากเคร่ืองมือท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทาํใหก้ารทาํการตลาดดิจิทลัจะมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในอนาคต (นเรศ เหล่าพรรณราย, 2559) 

3. การดําเนินการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีการวิจยัโดยแบ่งออกเป็นกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research Method) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method)  

ในการทาํวิธีเชิงคุณภาพแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การศึกษาระบบการใชง้าน (Function) ของเฟ

ซบุ๊ก (Facebook) เพ่ือใหเ้ขา้ใจระบบการทาํงานของเฟซบุ๊กส่งผลใหส้ามารถนาํไปต่อยอดทางธุรกิจ

ออนไลน์ไดต่้อไป โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในระดบัปฐมภูมิจากเวบ็ไซตท่ี์สอน

การใชเ้ฟซบุ๊กท่ีทาํข้ึนจากผูผ้ลิตเฟซบุ๊กโดยตรง (www.facebook.com/blueprint)  รวมทั้งศึกษา

เพ่ิมเติมในระดบัทุติยภูมิจากเอกสาร ตาํรา บทความท่ีเก่ียวขอ้งจากขอ้มลูในอินเทอร์เน็ต ท่ีสามารถ

ส่งผลต่อการโฆษณาของร้านคา้ออนไลน์ได ้ เน่ืองจากในความเป็นออนไลน์ ขอ้มลูต่างๆ จะเกิดข้ึน

รวดเร็ว จึงควรติดตามขอ้มลูข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีในส่วนเชิงคุณภาพ

จะใช ้ การสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) รูปแบบและวิธีการการทาํการตลาดออนไลน์ของ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน ์ จาํนวน 10 ร้าน โดยเป็นร้านคา้ประเภท เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 
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จาํนวน 9 ร้าน และร้านคา้ประเภทอาหาร 1 ร้าน โดยใชค้าํถามปลายเปิด (Open – End Question) ซ่ึง

มีประเด็นคาํถาม คือ แนวทางการวางแผนกลยทุธห์รือวิธีการทาํการตลาดเพ่ือใหไ้ดรั้บการตอบรับ

จากลกูคา้อยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุดของร้านคา้ในแต่ละร้าน  

วิธีเชิงคุณภาพในส่วนของการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีการตรวจสอบขอ้มลู

สามเสา้ดา้นขอ้มลู เป็นการตรวจสอบท่ีมาของขอ้มลูในดา้นคุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มลู (สุภางค ์จนั

ทวานิช, 2554) เพ่ือพิจารณาภาพรวมแนวทางในการใชรู้ปแบบการทาํการตลาดออนไลน์ของร้านคา้

ออนไลน์ ในกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์จะจดัระบบจาํแนกหมวดหมู่ออกเป็นประเดน็ ไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยพิจารณาประเด็นหลกั (Major Themes) ท่ีพบในขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการ

สมัภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงนาํประเดน็หลกั (Major Themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเดน็

ยอ่ (Sub-Themes) และหวัขอ้ยอ่ย (Categories) (เทพศกัด์ิ บุญยรัตพนัธุ,์ 2536) ในการวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงคุณภาพจะใชว้ิธีการวิเคราะห์พรรณนาโดยนาํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบในการ

วิเคราะห์ 

ในส่วนของการทาํวิธีเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) สาํรวจ

พฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ออนไลน์จาํนวน 400 คน ท่ีมีอายรุะหว่าง 

22-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ยคาํถามปลายปิด (Close – ended Question) และ

คาํถามปลายเปิด (Open – End Question) ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรท่ีแทจ้ริงจึง

กาํหนดขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549, น. 26) ท่ีระดบั

ความคลาดเคล่ือน 0.05 จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์

เท่านั้น เพ่ือท่ีจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชง้านผา่นส่ือออนไลน์ใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขั้นท่ี 2 การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งดงัท่ีกาํหนดไวใ้น

ขั้นท่ี 1 เพ่ือใหค้รบจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

ในเชิงปริมาณมีการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยการหาความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ดว้ยการนาํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ไปทาํการทดสอบ (Pre-test) และนาํขอ้มลูท่ีได้

ไปทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ในส่วนของการ สาํรวจพฤติกรรมและการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ออนไลน์ก่อนจะนาํไปใชจ้ริง และนาํขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ข 

เพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยทดสอบความเช่ือมัน่ โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha (ศิริชยั พงษ์

วิชยั, 2545, หนา้ 127) เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) จากการทดสอบ

แบบสอบถามไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.9317 ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มลูจะใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู
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ในรูปแบบการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยจะใชค่้าสถิติ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 

4. ผลการศึกษา 

รูปแบบการใช้งานของเฟซบุ๊ก สาํหรับบุคคลทัว่ไปสามารถแสดงความคิดเห็นและมีปฏิกิริยา 

ตอบโตผ้า่นทาง คอมเมนต ์ (Comment) กดถกูใจ (Like) กดแสดงความรู้สึก (Emotion) แบ่งปัน 

(Share) ส่งขอ้ความส่วนตวั (Messenger) ในส่วนของเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) ท่ีผูป้ระกอบการ

ร้านคา้ออนไลน์เป็นเจา้ของ จะมีการเผยแพร่ข่าวสารผา่นการโพสตล์งหนา้ไทมไ์ลน์ (Timeline) 

สามารถสร้างอลับั้มภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอ สามารถสร้างกิจกรรม (Event) เพ่ือใหเ้กิดการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกในเพจดว้ยการมีปุ่มใหเ้ลือกไดว้่าเขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ หรือคาดว่าจะไป ทาํให้

เกิดการประเมินในขา้งตน้ไดว้่าจะมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวนเท่าไร นอกจากน้ียงัสามารถพดูคุยกบั

ลกูคา้ไดผ้า่นขอ้ความส่วนตวั (Messenger) และสามารถซ้ือขายผา่นทางเพจเฟซบุ๊กไดโ้ดยตรงเพียง

กดเพ่ือติดต่อกบัผูข้ายใตภ้าพโฆษณาท่ีปรากฏ  อีกทั้งยงัสามารถกาํหนดผูดู้แลเพจท่ีจะเห็นความ

เคล่ือนไหวต่าง ๆ ภายในเพจไดม้ากกว่า 1 คน ข้ึนไป ซ่ึงผูดู้แลเพจสามารถเขา้ถึงสถิติเชิงลึกของเพจ

เฟซบุ๊กได ้ ในรูปแบบการโฆษาผา่นเฟซบุ๊กของร้านคา้ออนไลน์ ร้านคา้สามารถจ่ายเงินใหท้าง

ระบบเฟซบุ๊กเพ่ือโฆษณาเพจของตนในหนา้หลกั (New Feed) ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผูป้ระกอบการ

สามารถเลือก อาย ุ เพศ ความสนใจ ของกลุ่มเป้าหมายได ้ โดยคิดค่าใชจ่้ายตามจาํนวนผูท่ี้จะเห็น

โฆษณานั้น การเห็นโฆษณาของกลุ่มเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวเ้กิดจากการจดจาํในการคลิกเขา้ชม 

การคน้หาคาํจากเฟซบุ๊กและเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีระบบจดจาํไว ้

 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ของผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน ์

ผูป้ระกอบการออนไลน์ทั้งหมดมีอายรุะหว่าง 24-30 ปี จาํนวน 8 ใน 10 คน จ่ายเงินเพ่ือใหเ้ฟซบุ๊ก

ลงโฆษณาในหนา้หลกั (New Feed) ของกลุ่มเป้าหมาย ผลจากการลงโฆษณาดงักล่าวร้านคา้ของ

ผูป้ระกอบการออนไลน์ทั้งหมดไดรั้บยอดไลคเ์พจและยอดขายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 1 

เดือนต่อการจ่ายเงิน 1 คร้ัง การจ่ายเงินในการโฆษณาทางเฟซบุ๊กของทั้ง 8 คน อยูใ่นระดบัปาน

กลางถึงระดบัสูง จาํนวนเงินท่ีจ่ายในแต่ละคร้ังมากกว่า 2,000 บาทข้ึนไป ในส่วนผูป้ระกอบการ

ร้านคา้อีก 2 คน ท่ีไม่จ่ายเงินในการโฆษณาผา่นเฟซบุ๊กใชว้ิธีการนาํผูมี้ช่ือเสียงมาใชใ้นการโฆษณา

อยูส่ม ํ่าเสมอมีทั้งการท่ีผูมี้ช่ือเสียงใชสิ้นคา้จริงกบัจ่ายเงินเพ่ือการโฆษณา แต่ผูป้ระกอบการท่ี

จ่ายเงินเพ่ือโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก จาํนวน 4 จาก 8 คน  ก็ใชว้ิธีการนาํผูมี้ช่ือเสียงมาใชใ้นการโฆษณา

ดว้ยเช่นกนั และจาํนวน 4 คน ท่ีจ่ายเงินเพ่ือโฆษณาผา่นเฟซบุ๊กและใชผู้มี้ช่ือเสียงในการโฆษณานั้น

เป็นผูท่ี้มียอดไลคใ์นแฟนเพจในอตัราท่ีมากกว่าผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ในรูปแบบของส่ือท่ีใชใ้น

การโฆษณา ผูป้ระกอบการจาํนวน 7 จาก 10 คน ใชก้ารจา้งช่างภาพเพ่ือนาํภาพมาประกอบการขาย
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โดยเนน้การถ่ายผลิตภณัฑท่ี์ใช ้Mood&Tone ตามรูปแบบของแต่ละร้านคา้ โดยจาํนวน 5 ใน 10 คน 

ใชน้างแบบในการประกอบการถ่ายแบบ ดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งการใหดึ้งดูดใจผูบ้ริโภคมากท่ีสุดเพราะมี

การแข่งขนัทางการตลาดออนไลน์เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และจาํนวน 3 ใน 10 คน ใชว้ิธีการผลิตส่ือ

ดว้ยตนเอง เน่ืองจากมีความสามารถทางดา้นการผลิตส่ือ จาํนวน 9 ใน 10 คน ใชก้ารรีวิว (Review) 

สินคา้จากผูใ้ชจ้ริงเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหก้บัสินคา้มากยิง่ข้ึน จาํนวน 3 ใน 10 คน ใชว้ิธีการ

โฆษณาผา่นคลิปวิดีโอ (Clip) ท่ีมีการถ่ายทาํการทาํงาน เห็นสินคา้ผา่นการถ่ายแบบแบบเคล่ือนไหว 

สมัภาษณ์ผูใ้ชจ้ริง เพ่ือใหล้กูคา้เกิดการใกลชิ้ดแบรนดแ์ละเพ่ิมความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน จาํนวน 8 

ใน 10 คน มีการใหส้มาชิกแฟนเพจร่วมกิจกรรมเพ่ือใหเ้กิดการแชร์เพ่ือเพ่ิมการรับรู้และเขา้ถึง 

แบรนดข์องแต่ละร้านคา้ผา่นเครือข่ายเพ่ือนของสมาชิก จาํนวน 7 ใน 10 ใชก้ารส่งเสริมการขาย 

เม่ือมียอดขายลดลงหรือกาํลงัจะออกสินคา้ใหม่ ผูป้ระกอบการจาํนวนทั้ง 10 คน จะเนน้การใชรู้ป

ถ่ายมากกว่าการใชต้วัหนงัสือในแต่ละการโพสต ์ ทั้งหมดยงัคาํนึงถึงช่วงเวลาในการโพสต ์ ดว้ย

วิธีการคน้หาผา่นอินเทอร์เน็ตและทดลองดว้ยตนเอง เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายของร้านคา้ตนมีแนวโนม้

ในการเห็นโพสตน์ั้น ๆ มากท่ีสุด ซ่ึง 8 ใน 10 คน เลือกช่วงเวลาเยน็ถึงหวัคํ่าในวนัธรรมดา และช่วง

บ่ายถึงคํ่าในวนัเสาร์-อาทิตย ์รวมถึงวนัหยดุต่าง ๆ ดว้ย ส่วนอีก 2 คน จะเลือกโพสตใ์นช่วงเชา้และ

เยน็ ซ่ึง 1 ใน 2 คนดงักล่าวเป็นร้านคา้ประเภทอาหารทาํใหก้ารลงในรอบเชา้และเยน็มีส่วนในการ

เลือกรับประทานอาหารของกลุ่มเป้าหมาย ร้านคา้ออนไลน์ประเภทอาหารมีการบริการหลงัการขาย

ดว้ยการมีผูส่้งอาหารใหถึ้งท่ีบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลในเหตุผลดา้นการรักษาความสดใหม่

และการดูแลความสะอาดของอาหาร โดยคิดอตัราค่าบริการเพ่ิมตามระยะทาง ส่วนผูป้ระกอบการ

ร้านคา้เส้ือผา้ 6 ใน 9 มีบริการส่งฟรี โดยผูป้ระกอบการมีการบวกค่าบริการจดัส่งไปในราคาสินคา้

แลว้เพ่ือใหผู้ซ้ื้อมีความรู้สึกคุม้ค่ากบัราคาและสร้างความรู้สึกเสมือนในการไดรั้บสิทธิพิเศษจาก

ทางร้านคา้ ซ่ึงอีก 3 ใน 9 ร้านคา้ท่ีเหลือจะคิดค่าบริการจดัส่งตามความเหมาะสมของระยะเวลาการ

ไดรั้บสินคา้ โดยแบ่งเป็นการส่งด่วน (EMS) ท่ีจะไดรั้บสินคา้ภายใน 2-3 วนั และแบบลงทะเบียนท่ี

จะไดรั้บสินคา้ภายใน 3-7 วนั สดัส่วนการบวกเพ่ิมราคาไปในสินคา้ของทั้ง 3 ร้านคา้ดงักล่าว จะอยู่

ท่ี การส่งด่วน (EMS) ราคา 50-60 บาท และการส่งแบบลงทะเบียน ราคา 20-30 บาท จาก

ผูป้ระกอบการทั้งหมด ผูป้ระกอบการ 3 ใน 10 คน เลือกวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายดว้ยอายเุพียงอยา่ง

เดียว แต่จาํนวน 7 ใน 10 เลือกกลุ่มเป้าหมายดว้ยอายแุละวถีิการดาํเนินชีวิตประกอบกนั  

   

 ผลการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) สาํรวจพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 24-35 ปี 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี-ปริญญาโท ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั 
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และมีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 20,000-40,000 บาท เป็นผูท่ี้เคยซ้ือของผา่นทางออนไลน ์ เพศหญิงมี

การสนใจ การตอบสนองและตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลนม์ากกว่าเพศชายในอตัราส่วน 2:1  ผูท่ี้มี

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีถึงในระดบัปริญญาตรีมีความสนใจและมีความตอ้งการในตวัสินคา้

มากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี แต่ผูท่ี้มีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีมีการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีมากกว่า ท่ีน่าสนใจคือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคนมีส่วน

ในการตดัสินใจซ้ือของสินคา้ไม่แตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใชง้านเฟซบุ๊กผา่น

แอปพลิเคชนัในโทรศพัทส์มาร์ตโฟนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือผา่นเวบ็ไซตใ์น

คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 21 ส่วนใหญ่ติดต่อส่ือสารกบัร้านคา้ออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเค

ชนัไลน์ (LINE) คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือผา่นขอ้ความส่วนตวัทางเฟซบุ๊ก (Messenger) คิด

เป็นร้อยละ 26 ท่ีน่าสนใจคือมีการติดต่อผา่นการพดูคุยทางโทรศพัทน์อ้ยมากคิดเป็นร้อยละ 3 

เท่านั้น ผูต้อบแบบสอบถามจะมีความพึงพอใจมากข้ึนหากผูข้ายมีการโตต้อบดว้ยความรวดเร็ว 

ผูต้อบแบบสอบถาม 2 ใน 3 จะมีแนวโนม้ในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีบริการส่งฟรีมากกว่ามีการคิด

ค่าบริการการจดัส่งเพ่ิมเติม และจะยิง่รู้สึกคุม้ค่าและมีความพึงพอใจมากข้ึนหากมีการรับเปล่ียน

สินคา้หากสินคา้มีปัญหา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใชเ้ฟซบุ๊กในการเขา้ถึงขอ้มลูเฉล่ีย

ประมาน 5 วนัต่อสปัดาห์ โดยมีระยะเวลาเฉล่ีย 4 ชัว่โมงต่อวนั ส่วนใหญ่ใชง้านเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 

18.00 – 22.00 น. ผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกซ้ือสินคา้ในช่วงท่ีมีการส่งเสริมการขายมากท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ 41โดยจะตดัสินใจซ้ือเองคิดเป็นร้อยละ 35 แต่เพ่ือนก็มีส่วนทาํใหต้ดัสินใจซ้ือคิดเป็น

ร้อยละ 27 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใชเ้วลาไปกบัการทาํงานใน

วนัหยดุมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 62 มีการทาํกิจกรรมท่ีสนใจคิดเป็นร้อยละ 17 ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เคยซ้ือสินคา้ดา้นแฟชัน่ความบนัเทิงคิดเป็นร้อยละ 38 ดา้นสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 14 

เหตุผลดา้นการออกแบบ ความสวยงาม ตามแฟชัน่ของสินคา้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือความคุม้คา้ราคิดเป็นร้อยละ 23 และความ

น่าเช่ือถือของร้านคา้คิดเป็นร้อยละ 11 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 39 เคยเลือกซ้ือ

สินคา้หลงัจากเห็นการโฆษณาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนในหนา้หลกั (New Feed) รองลงมา คือ ร้อยละ 

22 เคยเลือกซ้ือสินคา้เพราะเห็นเพ่ือนแชร์การร่วมกิจกรรมของทางร้านคา้ 

 

5. อภิปรายผล 

ในการศึกษารูปแบบการใชง้านของเฟซบุ๊ก (Content Analysis) ไดเ้ขา้ใจลกัษณะทาง 

กายภาพของเฟซบุ๊กทั้งวิธีการใชเ้ฟซบุ๊กอยา่งรอบดา้น รวมทั้งวิธีการท่ีเหมาะสมกบัผูป้ระกอบการ 

อยา่งวิธีการจดัการเพจ และวิธีการจ่ายเงินเพ่ือลงโฆษณาจากทางร้านคา้ไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ี
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ตอ้งการไดโ้ดยตรงจากการเลือกกลุ่มอาย ุความสนใจ อาชีพ ความสนใจจากการเยีย่มชม กดไลค ์

หรือคน้หาคาํท่ีเก่ียวขอ้งในหมวดหมู่ต่างๆ ของแต่ละคนได ้ซ่ึงจะสามารถส่งเสริมกระบวนการการ

ทาํการตลาดของผูป้ระกอบการได ้การรู้วิธีการจดัการตวัเพจร้านคา้ใหน่้าสนใจอยา่งมืออาชีพ เป็น

อีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้พจของร้านคา้มีประสิทธิภาพ มีการโตต้อบ แบ่งปัน (Share) แสดงความ

คิดเห็น (Comment) มีการเคล่ือนไหวภายในเพจ ซ่ึงจะทาํใหบุ้คคลอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาในเพจนั้นๆ รู้สึกถึง

ความน่าเช่ือถือของเพจมากกว่าปกติ 

ในส่วนของการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์มี 

การใชก้ลยทุธใ์นการดึงดูดลกูคา้ดว้ยการใหค้วามสาํคญัต่อส่ือท่ีผลิตออกไป โดยนาํแนวคิดทฤษฎี

พฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใชส่ื้อ ความสนใจในดา้น

ต่างๆ รวมถึงความจาํเป็นและความตอ้งการในการซ้ือสินคา้เพ่ือมาวิเคราะห์การออกแบบส่ือ

ประชาสมัพนัธแ์ละวางแผนช่วงเวลาการโพสตร์วมถึงการจดัการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผลจากการ

วิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนาํไปสู่การสร้างกลยทุธท์างการตลาดใหต้รงความตอ้งการและ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะทาํใหล้กูคา้สร้างความจดจาํในภาพลกัษณ์ของแบรนดสิ์นคา้ในระยะ

ยาวได ้ตามทฤษฎี AIDAS Model  ผูใ้หส้มัภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด สามารถทาํไดใ้นขั้นความสนใจ 

(Interest) และขั้นความตอ้งการ (Desire) ทาํใหล้กูคา้มีความสนใจในสินคา้จนทาํใหเ้กิดความ

ตอ้งการนาํไปสู่การปิดการขายในขั้นการกระทาํ (Action) ได ้แต่ยงัมีส่วนท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์เชิงลึก

ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง คือ ขั้นความพึงพอใจ (Satisfaction) ใหเ้กิดการซ้ือซํ้าและการบอก

ต่อ ในอีกทางหน่ึงคือตอ้งการใหล้กูคา้ใหม่ไดมี้การตั้งใจ (Attention) หรือการหนัมามองสินคา้จน

นาํไปสู่การทาํการคา้ในขั้นต่อไป จึงเป็นสาเหตุใหมี้การทาํการตลาดออนไลน์ในดา้นต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการขายใหม้ากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ชวลิต ดวงอุทา, 2552) ท่ี

ทาํการศึกษาเร่ืองการออกแบบงานโฆษณาท่ีส่งผลต่อการจดจาํสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้งการให้

ผูบ้ริโภคหนัมาสนใจและสร้างความจดจาํ พบว่า การใชภ้าพส่ือความหมาย โดยคาํนึงถึงการควบคุม

การใชสี้ จดัองคป์ระกอบ  ของงานโฆษณา รวมถึงออกแบบส่ือเป็นส่ือแบบเคล่ือนไหวจะทาํให้

ผูบ้ริโภคจดจาํสินคา้แบรนดน์ั้น ๆ ไดง่้าย ส่งผลใหล้กูคา้เกิดการเลือกรับรู้ส่ิงท่ีถกูโฆษณา นาํไปสู่

การตดัสินใจซ้ือไดม้ากกว่าเพราะในยคุท่ีมีการแข่งขนัของร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีจาํนวนมาก การทาํ

ใหล้กูคา้สะดุดตาจนทาํใหเ้กิดการเขา้ถึงร้านคา้ออนไลน์นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย หากทาํใหล้กูคา้เลือกเขา้

ไปรับขอ้มลูภายในเพจไดจ้ะมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือของลกูคา้ 

ผูป้ระกอบการเลือกใชภ้าพถ่ายมากกว่าการใหข้อ้มลูทางตวัหนงัสือ เพราะภาพจะทาํใหเ้กิดการ

จดจาํไดดี้กว่าตวัหนงัสือ (อุกฤษณ์ มารัง, 2550) กล่าวว่างานออกแบบมีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการผลิต

ส่ือโดยเฉพาะส่ือท่ีตอ้งการการสมัผสัท่ีรับรู้ดว้ยตา (Visual Communication Design) กลยทุธส์าํคญั
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ของผลสาํเร็จในการเขา้ถึงขอ้มลูจนไปถึงขั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงมาจากการใช้

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาใชใ้นการโฆษณาและรีวิวสินคา้ เน่ืองจากการการใชค้นท่ีมีช่ือเสียงจะทาํให้

สร้างแรงจูงใจไดเ้ร็ว มีคนสนใจมากข้ึน ทาํใหก้ารโฆษณาติดอยูใ่นความทรงจาํผูบ้ริโภคไดง่้าย 

รวมถึงทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือต่อตวัสินคา้มากข้ึน (ศรีกญัญา มงคลศิริ, 2547) สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัเร่ือง ผลกระทบจากการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผูน้าํเสนอสินคา้ในงานโฆษณาของ (ภสัสร

นนัท ์อเนกธรรมกุล, 2553)  ท่ีพบว่า การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงจะทาํใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภค รวมถึงสร้าง

การจดจาํ และทาํใหผู้บ้ริโภคประเมินและสร้างสินคา้ทศันคติดา้นบวกแก่ตวัสินคา้ทนัที (Petty, 

Richard E. and Cacioppo, John T, 1982) ในการทาํการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการ อีกหน่ึง

ส่วนสาํคญัหลกัท่ีส่งผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจ คือ การใชเ้ฟซบุ๊กมาเป็นเคร่ืองมือในการโฆษณา 

จากลกัษณะทางกายภาพของเฟซบุ๊กท่ีเอ้ือต่อการทาํธุรกิจในโลกออนไลน์ อาทิ การจ่ายเงินเพ่ือลง

โฆษณาผา่นเฟซบุ๊กได ้การแชร์หรือส่งต่อขอ้ความไดร้วดเร็ว การติดต่อส่ือสารระหว่างผูส่้งสาร

และผูรั้บสารไดอ้ยา่งสะดวก สภาวการณ์เหล่าน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเวลาและเทคโนโลย ี

เทคโนโลยจึีงเป็นตวักาํหนดสงัคมหรือช้ีนาํสงัคมตรงกบัทฤษฎีเทคโนโลยเีป็นตวักาํหนด 

(MCQuail, 2005) ทาํใหทุ้กคนสามารถเป็นผูส้ร้างเน้ือหา หรือสร้างรายไดไ้ดท้ั้งนั้น  

  

 ในส่วนของการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) จากจาํนวนของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม

พบว่าเพศท่ีต่างกันทําให้มีผลต่อความตอบสนอง ความสนใจและการตัดสินใจซ้ือท่ีต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง อิทธิพลของส่ือโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคของ (นุชจรินทร์ ชอบดาํรงธรรม, 2553) พบว่า เพศท่ีแตกต่าง

กนัมีการตอบสนองในการเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยเพศ

หญิงมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์มากกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงมีการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์มากกว่าเพศชาย (สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) และลกัษณะทางจิตวิทยาของเพศหญิงมีแนวโน้มท่ีจะสนใจใน

ดา้นแฟชัน่เคร่ืองแต่งกายมากกว่าเพศชาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่นาํเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่นของ (เพ็ญนิภา พรพฒันนางกูร, 2551) ท่ีพบว่าเพศ

หญิงจะมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่มากกว่าเพศชาย นอกจากน้ีงานวิจยัดงักล่าวยงัสอดคลอ้ง

กบัผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ท่ีพบว่าแนวโน้มจะซ้ือสินคา้ดว้ย

เหตุผลดา้นการออกแบบ ความสวยงาม ตามแฟชัน่ มากท่ีสุด และรองลงมาคือความคุม้ค่าดา้นราคา 

เช่นเดียวกนั ในส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไม่แตกต่างกนั ทาํให้

เห็นว่าหากผูบ้ริโภคตอ้งการส่ิงของนั้นจริง และส่ิงของนั้นตอบสนองต่อภาพลกัษณ์ ส่งผลในดา้น
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การเขา้สังคมได ้ผูบ้ริโภคย่อมหาทางเพ่ือท่ีจะไดม้า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ณัฐกรานต์ รัตน

สุภา, 2555) ท่ีศึกษาเร่ือง รูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook และพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค พบว่า อายุ อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ส่งผลกระทบต่อการตอบสนองผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั อีกหน่ึงปัจจยัท่ี

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ระดบัการศึกษา ซ่ึงระดบัการศึกษาจะทาํใหมี้

การตอบสนองทางความตอ้งการและความตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั โดยกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรีถึงปริญญาตรีจะมีความสนใจและความต้องการมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี ทั้งน้ีเพราะกลุ่มดงักล่าวมีความตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือชิงรางวลั

มากกว่าจะจ่ายเงินซ้ือ และผูท่ี้มีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีจะมีการตดัสินใจซ้ือท่ีตํ่ากว่าผูท่ี้มี

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี เน่ืองมาจากกลุ่มดงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะคิดวิเคราะห์ หาขอ้มูลในตวั

สินคา้ มีการเปรียบเทียบท่ีซบัซอ้นก่อนตดัสินใจซ้ือมากกว่า สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2550) ท่ีกล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีทาํให้คนมีความคิด และผูท่ี้มี

การศึกษาท่ีสูงกว่าจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูท่ี้มีความกวา้งขวางและ

เขา้ใจสารท่ีดี รวมถึงการไม่เช่ือส่ิงใดหากไม่มีหลกัฐานมาประกอบท่ีเพียงพอ ในปัจจุบนัดว้ยเหตุผล

ของการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาทาํให้เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปทาํให้พฤติกรรมของมนุษยไ์ด้

เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย (MCQuail, 2005) ดว้ยความเร่งรีบตามวิถีชีวิตท่ีวิ่งตามการเปล่ียนแปลง

ของเศรษฐกิจส่งผลใหค้นในสงัคมเมืองใชเ้วลาไปกบัการทาํงาน เวลาในการทาํส่ิงอ่ืน ๆ จึงน้อยลง 

เช่นเดียวกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีเวลาท่ีใชใ้นแต่ละวนัส่วนใหญ่หมดไปกบัการทาํงาน ซ่ึงผูต้อบ

แบบสอบถามจะมีการใชง้านเฟซบุ๊กรวมถึงส่ืออ่ืน ๆ ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. คือ เวลาตั้งแต่หลงั

เลิกงานจนถึงก่อนนอน ดงันั้นเทคโนโลยจึีงถกูผลิตให้มาตอบโจทยว์ิถีชีวิตตามช่วงเวลานั้น ๆ ซ่ึง

ในปัจจุบนัการทาํกิจกรรมใดท่ีสามารถประหยดัเวลาและมีความรวดเร็วจะทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกท่ีจะ

ใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ การซ้ือขายออนไลน์จึงตอบโจทยอ์ยา่งมากในปัจจุบนัโดยเฉพาะใน

แง่ของการประหยดัเวลา ซ่ึงเฟซบุ๊กเป็นส่ือกลางท่ีมีผูใ้ชม้ากท่ีสุดและมีการใชเ้พ่ือการคา้ขายมาก

ท่ีสุดเช่นกนั ยิง่ไปกว่านั้นส่ิงท่ีตอบโจทยใ์นดา้นความสะดวกสบาย คือ การใชง้านผ่านแอปพลิเค

ชนัเฟซบุ๊กผา่นโทรศพัทส์มาร์ตโฟนท่ีสามารถใชง้านไดทุ้กท่ี นอกจากน้ีในแง่ของกระบวนการซ้ือ

ขาย แอปพลิเคชนัไลน์นบัเป็นช่องทางการติดต่อท่ีสะดวก มีการใชท่ี้แพร่หลาย ใชง้านง่าย มากท่ีสุด

ในปัจจุบนั ทาํใหผู้ท่ี้ตอบแบบสอบถามมีการซ้ือขายออนไลน์ผา่นช่องทางไลน์มากท่ีสุด และใชง้าน

เฟซบุ๊กผา่นแอปพลิเคชนัมากท่ีสุดเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ณัฐกรานต์ รัตนสุภา, 2555) 

ท่ีศึกษาเร่ือง รูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคม

ออนไลน์ เฟซบุ๊ก ท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ท่ีพบว่า การมีความรวดเร็วในการรับส่ง
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ขอ้มลู มีการอปัเดตขอ้มูลข่าวสารตลอดเวลา ของเฟซบุ๊ก รวมถึงส่ืออ่ืน ๆ จะสามารถดึงดูดความ

สนใจของผูบ้ริโภคได ้โดยจะเห็นไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามมีการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท์น้อย

มาก แมว้่าการติดต่อทางโทรศพัทจ์ะสามารถทาํใหเ้ขา้ใจสารระหว่างผูรั้บสารและผูส่้งสารมากกว่า 

แต่คนในปัจจุบนัเลือกใชว้ิธีการพูดคุยผ่านตวัหนังสือมากกว่า ซ่ึงในแง่ของการซ้ือขายออนไลน์

สามารถอธิบายไดว้่า เม่ือตอ้งติดต่อส่ือสารกบัคนจาํนวนมากในเวลาเดียวกนั รวมถึงการบอกเลขท่ี

บญัชีเม่ือจะให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้า การพิมพ์หรือการแชท (Chat) จะมีความสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสารมากกว่าการพดูคุยผา่นโทรศพัท ์

 นอกจากน้ีในส่วนของการทาํโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กโดยเฉพาะหากมีการจ่ายเงินเพ่ือลง

โฆษณาผา่นทางเฟซบุ๊กจะทาํให้ไดรั้บผลตอบรับทั้งดา้นผลกาํไร การบอกต่อ การพูดถึงสินคา้ มี

การเคล่ือนไหวภายในเพจมากข้ึนกว่าตอนก่อนทาํโฆษณาดังกล่าว  เน่ืองจากการจ่ายเงินเพ่ือ

โฆษณาจะสามารถส่งสารท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างทั่วถึง เปรียบ

เหมือนการส่งใบปลิวถึงหนา้บา้น ซ่ึงการโฆษณานั้นๆ มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะตรงกบัความสนใจ

ของกลุ่มเป้าหมายท่ีระบบเฟซบุ๊กส่งไปถึงหนา้หลกั (New Feed) เน่ืองจากระบบเฟซบุ๊กจะคาํนวณ

ความสนใจรวมถึงความชอบของบุคคลท่ีเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแต่ละคนผา่นการบนัทึกและเก็บขอ้มูล

จากการคลิก กดไลค ์คน้หาคาํ จากช่องทางต่างๆ จึงทาํให้สามารถส่งสารท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ

โฆษณาไปยงักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ในความแตกต่างระหว่างการทาํการตลาดออนไลน์ของร้านคา้ประเภทเส้ือผา้และร้านคา้

ประเภทอาหารส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยร้านเส้ือผา้ส่วนใหญ่ใชก้ารโฆษณาทางเฟ

ซบุ๊กแบบจ่ายเงิน มีการถ่ายภาพดว้ยวิธีการมืออาชีพ มีการใชบุ้คคลจริงมาพดูถึงการใชสิ้นคา้ มีการ

ใชผู้มี้ช่ือเสียงมาพดูถึงสินคา้ ควบคุมรูปแบบ Mood&Tone ของภาพโฆษณาไปในทิศทางท่ีไม่หลุด

จากภาพจาํของร้าน ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจาํสี รูปแบบการจดัองคป์ระกอบ ลกัษณะเฉพาะของ

ร้านคา้ ไดม้ากข้ึน ซ่ึงวิธีการขา้งตน้ทั้งร้านคา้ประเภทเส้ือผา้และร้านคา้ประเภทอาหารเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั แต่ในส่วนของร้านคา้ประเภทอาหารซ่ึงมีขอ้จาํกดัดา้นความสดใหม่ของสินคา้ ใน

ท่ีน้ีคืออาหารประเภทอาหารญ่ีปุ่น เช่น ปลาดิบ ซูชิ ขา้วแกงกะหร่ี เป็นตน้ ทาํให้ขอ้จาํกดัดา้นการ

จดัส่งและช่วงเวลาการโพสตโ์ฆษณาแตกต่างจากร้านคา้ประเภทเส้ือผา้ ซ่ึงร้านคา้ประเภทอาหารจะ

มีการจดัส่งโดยเจา้หน้าท่ีของทางร้านถึงท่ีหมายโดยตรงด้วยความรวดเร็วเพ่ือให้ลูกคา้สามารถ

รับประทานอาหารท่ีสดท่ีสุดเพ่ือภาพลกัษณ์ของและความพึงพอใจสูงสุดของร้านดว้ย ในการโพสต์

โฆษณานั้ นเวลาท่ีร้านค้าประเภทอาหารจะโพสต์ในช่วงท่ีผูบ้ริโภคกําลังตัดสินใจจะเลือก

รับประทานอาหารมากท่ีสุด ซ่ึงต่างจากร้านคา้ประเภทเส้ือผา้ท่ีโพสตต์ามช่วงเวลาท่ีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กมาก

ท่ีสุดเพราะสินคา้ประเภทเส้ือผา้สามารถขายและทาํใหล้กูคา้สามารถตดัสินใจซ้ือไดต้ลอดเวลา 
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 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูของทั้งฝ่ังผูป้ระกอบการและฝ่ังผูบ้ริโภคนั้นมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจบาง

ประการท่ีสามารถทําให้ผูป้ระกอบการนํามาปรับใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ได้แก่ 

ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดตอนท่ีอยูใ่นช่วงจดัการส่งเสริมการขาย ซ่ึงผูป้ระกอบการควรเพ่ิม

การโฆษณาในช่วงนั้นมากข้ึน นอกจากน้ีเพ่ือนของผูบ้ริโภคมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

เช่นกัน จึงควรจดัการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการแบ่งปัน (Share) กิจกรรมหรือ

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องระหว่างเพ่ือนในเฟซบุ๊กเพ่ือส่งเสริมให้การโฆษณาทางเฟซบุ๊กมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจและรู้สึกดีกบัร้านคา้นั้นๆ มากข้ึนหากร้านคา้มี

การบริการท่ีรวดเร็ว ทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความเอาใจใส่ ซ่ึงหากร้านคา้ประสบปัญหาการตอบไม่

ทนัควรหาบุคลากรมาช่วยตอบคาํถาม หรือมีการทาํการตอบรับอตัโนมติัและบอกเวลาท่ีแน่นอนใน

การมาตอบคาํถามเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกไม่ถูกทอดท้ิงจากการบริการ อีกประการคือวิธีการ

จดัส่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พอใจกบัการจดัส่งฟรีแมจ้ะมีการบวกราคาลงไปในสินค้าแลว้ เพราะ

ก่อนท่ีลกูคา้จะตดัสินใจซ้ือลกูคา้ไดพิ้นิจถึงราคาและความเหมาะสมก่อนท่ีจะมาซ้ือแลว้ ดงันั้นหาก

ผูป้ระกอบการสามารถบวกค่าส่งลงไปในราคาสินคา้ดว้ยจะสามารถทาํใหเ้กิดประสิทธิผลในการทาํ

การตลาดเพ่ิมมากข้ึน เช่นเดียวกบับริการหลงัการขายผูบ้ริโภคจะรู้สึกคุม้ค่าและพึงพอใจมากข้ึน

หากทางร้านมีบริการรับเปล่ียนสินคา้ หากมีการเสนอทางเลือกรับเปล่ียนสินคา้เพ่ิมเติมตามความ

เหมาะสมอาจส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจ (Satisfaction) ในระยะยาวจนเกิดการซ้ือซํ้าข้ึนได ้

 ในการทาํการตลาดออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กของผูส้มัภาษณ์เชิงลึกในภาพรวมไดรั้บ

ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการจ่ายเงินเพ่ือโฆษณาเพ่ือใหโ้ฆษณาร้านคา้ไปปรากฎในหนา้หลกั 

(New Feed) ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด ซ่ึงสามารถอธิบายตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตลาดผา่นช่องทางดิจิทลัและแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการโฆษณาผา่นระบบอินเทอร์เน็ตไดว้่า

การทาํการตลาดผา่นช่องทางดิจิทลัและการโฆษณาผา่นระบบอินเทอร์เน็ตตอบคาํถาม ปิดช่องว่าง

ของการโฆษณาสินคา้และบริการในปัจจุบนัทั้งในแง่วิถีชีวติท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงการใชส่ื้อท่ี

ไดรั้บการพฒันามาจนไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง อาทิ เฟซบุ๊ก มาปรับใชใ้นแง่ธุรกิจเพ่ือเพ่ิม

ผลลพัธท์างการตลาด ดว้ยเหตุผลของความรวดเร็ว สะดวก อีกทั้งโฆษณาผา่นเฟซบุ๊กยงัมีราคาไม่

แพงและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในเวลาน้ีการทาํการตลาดออนไลน์

ผา่นเฟซบุ๊กจึงทาํใหผู้ป้ระกอบการไดรั้บอรรถประโยชน์อยา่งมาก แมใ้นภาวะเศรษฐกิจหรือมี

เหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดความชะงกัทางการโฆษณา การทาํธุรกิจออนไลน์ยงัเป็นช่องทางท่ีสามารถ

ดาํเนินต่อไปได ้เน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นราคา การเปล่ียนแปลงของตวัโฆษณาท่ีสามารถแกไ้ขหรือ

เปล่ียนแปลงใหท้นัต่อเหตุการณ์ไดง่้าย และสามารถส่งสารถึงผูรั้บไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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 จากงานวิจยัน้ีได้ตอบวตัถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ ในการวิจัยรูปแบบการทาํงานของ 

เฟซบุ๊กพบว่าระบบการทาํงานเอ้ืออาํนวยต่อการคา้ขายออนไลน์ ทั้งการจ่ายเงินเพ่ือซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณา

เพ่ือให้ไปปรากฏบนหน้าหลกั (New Feed) ของกลุ่มเป้าหมาย มีการซ้ือขายไดโ้ดยตรงผ่านการ

สนทนาส่วนตวั (Messenger) เพียงกดท่ีบริเวณใตภ้าพโฆษณาท่ีปรากฏ จากการวิจยัช้ีชดัว่าการทาํ

การตลาดออนไลน์ของร้านคา้ไดมี้การวางแผนการตลาดโดยคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกัทาํให้

การออกแบบงานโฆษณา การกาํหนดช่วงเวลาการโพสต์ แตกต่างตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จ่ายเงินเพ่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก และไดรั้บยอดไลค์รวมถึงยอดขายเพิ่มข้ึน

สอดคลอ้งกบัในส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมีร้อยละ 39 ไดเ้คยซ้ือสินคา้

หลงัจากเห็นโฆษณาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนโดยการจ่ายเงินของผูป้ระกอบการ การศึกษาในส่วนของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคทาํใหเ้ห็นว่าการจ่ายเงินเพ่ือโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก และการออกแบบส่ือโฆษณา

ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการบริการหลงัการขาย เช่น การส่งฟรี ทาํให้มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือโดยคาํนึงถึงความถูกใจ ความคุ้มค่า ความ

น่าเช่ือถือ ตามลาํดบั  

6. สรุปผลการวจิยั 

การทาํการตลาดออนไลน์มีความสาํคญัในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีวิถี 

ชีวิตท่ีเปล่ียนไปตามเทคโนโลยแีละเศรษฐกิจ การรับรู้ขอ้มลูข่าวสารผา่นโทรศพัทส์มาร์ตโฟน 

โดยเฉพาะแอปพลิเคชนัเฟซบุ๊กท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นจาํนวนมหาศาลยอ่มตอบโจทยไ์ดใ้นแง่ความรวดเร็ว 

และความสะดวก การทาํการตลาดออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กจึงสาํคญัต่อผูป้ระกอบการท่ีจะทาํให ้ เขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดว้ยการใช ้กลยทุธด์า้น

การลงทุนจ่ายเงินเพ่ือซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาและกลยทุธด์า้นเทคนิคทางศิลปะ การนาํบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

มาร่วมโฆษณาเพ่ือสร้างแรงดึงดูดต่อส่ือโฆษณา รวมถึงการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการอยา่ง

ชดัเจนท่ีผา่นการศึกษาลกัษณะทั้งทางประชากรศาสตร์และลกัษณะการดาํเนินชีวิต อีกทั้งทาํการ

วางแผนกลยทุธท์างการตลาดในระยะยาว หากยิง่สามารถบริหารจดัการในปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้ไดมี้

ประสิทธิภาพมากเท่าใดยอ่มส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลทางการคา้มากข้ึนเท่านั้น เห็นไดจ้ากผลการ

สอบถามของกลุ่มเป้าหมายท่ีหนัมาซ้ือของผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน มีการตดัสินใจซ้ือโดย

คาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความถกูใจ ความคุม้ค่า และการดึงดูดทางการโฆษณา ในแนวทางการ

เสนอแนะต่อการวิจยัในอนาคต ควรท่ีจะศึกษาการทาํการตลาดออนไลน์ผา่นช่องทางอินสตาแกรม 

(Instagram) ท่ีเป็นอีกหน่ึงช่องทางสาํคญัและมีความสะดวกในการโฆษณาและซ้ือขายสินคา้ หรือ

ศึกษาความสนใจต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของเพศชายโดยตรง เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า เพศหญิง

367



มีความสนใจซ้ือของออนไลน์มากกว่าเพศชาย เพ่ือเติมเตม็ช่องว่างทางการตลาดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจ

เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้ตอ้งการจะทาํวิจยัไดใ้นอนาคต 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความหมายในการส่ือสารผ่านรอยสักของวยัรุ่นไทย 
2)แรงจูงใจของวยัรุ่นไทยในการตดัสินใจสัก 3) มุมมองของคนในสังคมต่อวยัรุ่นไทยท่ีมีรอยสัก 
การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบการสัมภาษณ์เจาะลึก  (In-depth 
Interview) กลุ่มตวัอยา่งคือ วยัรุ่นไทยท่ีมีรอยสกั อาย ุ18 - 25 ปี จาํนวน 8 คน ช่างสกัแฟชัน่ จาํนวน 
2 คน และบุคคลทัว่ไป จาํนวน 10 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นความหมายในการส่ือสารผ่านรอย
สกั พบว่า รอยสกัของผูท่ี้สักในปัจจุบนัจะมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงแตกต่างกนัไป เช่น 
การส่ือถึงตนเอง การแสดงถึงความรักต่อผูอ่ื้น การย ํ้าเตือนใจ และความประทบัใจในบางเร่ืองราว 
เป็นตน้ 2) ดา้นแรงจูงใจในการตดัสินใจสกั พบว่า แรงจูงใจในการตดัสินใจสกัของวยัรุ่นส่วนใหญ่
มาจากตนเอง 3) ดา้นมุมมองของคนในสังคมต่อวยัรุ่นไทยท่ีมีรอยสัก พบว่า มีการยอมรับมากข้ึน 
และมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผูท่ี้ตดัสินใจสกั 

ค าส าคญั : การส่ือสารความหมาย, รอยสกั, คนในสงัคม, วยัรุ่นไทย 
 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study interpretation through Thai teenagers’ 
tattoos, 2) to study Thai teenagers’ motivation for having tattoos, and 3) to study people’s 
perspectives on Thai teenagers’ tattoos. The research was qualitative, using in-depth Interviews 
with 20 samples: eight Thai teenagers having tattoos whose age between 18 and 25 years old, two 
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tattoo artists and ten Thai people. The results of this research were as follows: 1) It is found that 
the meanings of tattoos show their personal  identities. 2) The teenagers’ motivation of having 
tattoos come from themselves 3) It is found that having tattoos of Thai teenagers is more 
acceptable for people in Thai society as they think that this is their private right. 

Keywords : Interpretation, Tattoo, People in society, Thai teenagers 

 

1. บทน า 

 การส่ือสารของมนุษยน์ั้นสามารถแสดงออกไดห้ลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวจันภาษา 
(Verbal Language) ในการพดูคุย อวจันภาษา (Nonverbal Language) ในการใชท่้าทางหรือ
สญัลกัษณ์ต่างๆ นอกจากน้ียงัมีการส่ือสารในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์การใช้
แผน่พบัใบปลิว ป้ายประกาศ รวมไปถึงรูปแบบในการส่ือสารผา่นส่ิงต่างๆบนผนงัและบนผวิหนงั 
โดยการสกัลายถือไดว้่าเป็นการส่ือสารท่ีมีมาตั้งแต่ในอดีต การสกัลายในทุกสงัคมวฒันธรรมเกือบ
ทัว่โลก ต่างก็มีความหมายและจุดประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไปตามวฒันธรรมของมนุษย ์
 จิมม่ี หว่อง (2544) กล่าวไวว้่า “รอยสกัสมยัใหม่เร่ิมเขา้มาในประเทศไทยในช่วงสงคราม
เวียดนามเมื่อประมาณ 30 ปีท่ีแลว้ โดยทหารอเมริกนั” ซ่ึงในประเทศไทยเร่ืองการสกัใน
ประวติัศาสตร์ยงัไม่มีหลกัฐานทางดา้นวตัถุ และท่ีจารึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งแน่ชดั แต่การสกั
ยงัมีใหพ้บเห็นอยูใ่นสงัคมไทยในทุกยคุทุกสมยั โดยการสกัในอดีตถือเป็นพ้ืนท่ีของผูช้าย เป็นเร่ือง
ของลกูผูช้าย ดงัปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนชา้งขนุแผนและวรรณกรรมอ่ืนๆ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหอ้ยูย่งคงกระพนั แต่การสกัมกัถกูมองในดา้นลบเสียมากกว่า ถกูมองว่าเป็นนกัเลง เน่ืองจาก
ในอดีตนั้น รอยสกัถกูใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการประณามหรือประกาศความชัว่ เป็นภูมิคุม้กนัความ
ตายใหก้บัตวัเอง ทาํใหศิ้ลปะบนผวิหนงัประเภทน้ีเกือบจะสูญไปจากสงัคมไทย 
 จากความเช่ือตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ความหมายของรอยสกัไดม้ีการแปรเปล่ียนไปสู่
ความเป็นศิลปะท่ีบอกผา่นยคุสมยัได ้จากเดิมท่ีรอยสกัมีความหมายตามประเพณีนิยม เร่ิมมีความ
เฉพาะตวัมากข้ึน รอยสกัแต่ละชนิดจึงมีความหมายเพื่อความตอ้งการของตนเอง ผา่นการขดัเกลา
ทางสงัคม เวลา และบริบทสภาพแวดลอ้มสงัคมรอบขา้ง ปรากฏเป็นรอยสกัตามจินตภาพของตวัผู ้
สกัเอง ทั้งเป็นการสร้างตวัตน โดยแฝงไวซ่ึ้งความหมาย หรืออาจไร้ซ่ึงความหมายกไ็ด ้(พจมาน 
นิตยใ์หม,่ 2550, น. 1) อีกทั้งรอยสกัยงัถกูขบัเคล่ือนไปยงัผูค้นหรือกลุ่มคนท่ีหลากหลาย เช่น กลุ่ม
นกัดนตรี กลุ่มฮาร์ดคอร์ (hardcore) กลุ่มพั้งค ์(punk) กลุ่มฮิพฮอพ (hip-hop) กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มคนวยั

372



 

 

ทาํงาน กลุ่มเด็กแนว กลุ่มจกัรยานยนตช์็อปเปอร์ หรือแมก้ระทัง่ปัจเจกชนท่ีไม่สงักดักลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง 
 กลุ่มวยัรุ่นไทยทั้งชายและหญิงในปัจจุบนันิยมการสกับนผวิหนงัมากข้ึน โดยไม่ได้
คาํนึงถึงความเป็นมา หรือความเช่ือท่ีเป็นพิธีกรรมต่างๆในอดีต ถึงแมว้่า ในมิติทางสงัคมมุมมองต่อ
ผูท่ี้มีรอยสกันั้นยงัคงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความไม่เหมาะสม และยงัคงไม่ยอมรับตามวฒันธรรมท่ี
เปล่ียนไปตามกาลเวลา และถกูมองว่าเป็นการสร้างความเลอะเทอะบนร่างกาย ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้
สนใจศกึษาเร่ืองการส่ือสารความหมายผา่นรอยสกัของวยัรุ่นไทย เพื่อศึกษาถึงความหมายของรอย
สกั และมุมมองของบุคคลทัว่ไปรวมถึงวยัรุ่นท่ีมีรอยสกัในปัจจุบนั 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงความหมายในการส่ือสารผา่นรอยสกัของวยัรุ่นไทย 
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของวยัรุ่นไทยในการตดัสินใจสกั 
 3. เพื่อศึกษาถึงมุมมองของคนในสงัคมต่อวยัรุ่นไทยท่ีมีรอยสกั 

ขอบเขตของงานวจิยั 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีทาํการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มวยัรุ่นชายและหญิงท่ีมีค่านิยมใน
การสกั จาํนวน 8 คน ช่างสกั 2 คน และ บุคคลทัว่ไปจาํนวน 10 คน 
 2. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา โดยจะศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคคลทัว่ไปสามารถทราบถึงความหมายในการส่ือสารผา่นรอยสกัของวยัรุ่นไทย 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงการพฒันารูปแบบรอยสกัใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการ
ของวยัรุ่นไทย 
 3. ทาํใหผู้ป้ระกอบอาชีพสกัไดท้ราบถึงส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสกัของวยัรุ่นไทย 

 ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดหลกัท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสกั ทฤษฎีปฏิสมัพนัธเ์ชิง
สญัลกัษณ์ ทฤษฎีการเปิดรับสาร รวมถึงแนวคิดเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงมีความสมัพนัธแ์ละสามารถ
อธิบายงานวิจยัน้ีไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการสัก  
1.1 ความหมายของการสกั พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสกั อาจ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า “สกัยนัต”์ ซ่ึงการสกัยนัตถื์อว่าเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงของไทยท่ีมีมาชา้นาน
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แลว้ ปริตตา กออนนัตกลู (2541) ไดใ้หค้วามหมายคาํว่า Tattoo ซ่ึงในเอกสารภาษาองักฤษ ท่ี
หมายถึง “การสกั” โดยเป็นคาํท่ีเพ้ียนมาจาก “Ta-Tu” ในภาษาเฮติ “Ta” แปลว่าตี (to beat) 
นอกจากน้ีหนงัสือบางเล่มยงัมี ความหมายจากคาํ สองคาํ คือ Ta และ Tau Ta มีความหมายว่า ภาพ 
Tua มีความหมายว่า วญิญาณ ดงันั้นเม่ือนาํมา รวมกนักจ็ะไดค้าํว่า “รอยสกั” ความหมายท่ีแสดง
ใหเ้ห็นเป็นภาพวาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิญญาณ ซ่ึงผูท่ี้เร่ิมสกั เช่ือว่ารอยสกับนร่างกายของตนเอง เป็น
วิธีอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยจ์ะติดต่อกบัวญิญาณ และ Tatatu ที่แปลความหมายว่า การทาํใหเ้กิด
เคร่ืองหมาย ทาํเป็นรอย กิฟฟอร์ด (C. Gifford, 1963: 312) นกัประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑศ์ึกษา
ชาวอเมริกนัไดใ้หค้วามหมายของการสกั ว่าเป็นการสร้างภาพหรือรูปแบบ (Patterns) ลงบน
ใบหนา้หรือผวิหนงัของคน โดยใชก้รรมวิธีท่ีทาํใหห้มึกซึมลงไปใตผ้วิหนงั ดงันั้นสรุปไดว้่า การ
สกั คือ การนาํเหลก็แหลมจุ่มหมึกแทงท่ีผวิหนงั เพื่อใหเ้กิดเคร่ืองหมาย หรือ ลวดลาย ต่างๆ ตาม
ทิศทางท่ีจุม้แทง วตัถุประสงคข์องการสกัคือเพื่อผลทางไสยศาสตร์ หรือเพื่อตกแต่งร่างกายให้
สวยงามอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยความหมายของรอยสกันั้นจะมีความหมายในทางสากล คือ เป็นท่ี
เขา้ใจของคนทัว่ไป หรืออาจจะมคีวามหมายเฉพาะจากตวัผูส้กัเพียงคนเดียวก็ได ้
 การสกัในปัจจุบนัววิฒันาการรูปการสกัและรอยสกัแบบใหม่ข้ึนจนกลายเป็นแฟชัน่ท่ีนิยม
ในหมู่วยัรุ่น ในวงการบนัเทิง หนุ่มสาว หรือคู่รักท่ีสกัช่ือของกนัและกนัไวใ้นตวัซ่ึงแต่ละบุคคลได้
นาํรอยสกัมาประดบับนผวิหนงัไม่ต่างจากเคร่ืองประดบั มวีตัถุประสงคเ์พียงแค่ความสวยงาม เพื่อ
แสดงเอกลกัษณ์ในการแยกตนเองออกจากกลุ่ม หรือเพื่อแสดงความเป็นสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงแตกต่าง
จากสมยัก่อนท่ีมีเวทมนตค์าถากาํกบัรอยเพื่อผลทางเมตตามหานิยม และเพือ่ผลทางคงกระพนั 
แคลว้คลาดปลอดภยั ประเภทรอยสกัในปัจจุบนั จะแบ่งเป็น 10 ประเภท ดงัน้ี  
 
1. Tribal tattoo - มีลวดลายคลา้ยลวดหนาม ใชสี้ดาํถมดาํเพียงสีเดียว และไม่มีการลงเงา  
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2. Old school tattoo - ลวดลายจะมีเสน้ท่ีหนา คมชดั มกัจะบรรยายถึงการเดินเรือ ทหารเรือ ทอ้ง
ทะเล สมอเรือ หญิงสาวสไตล ์pin up girl หวัใจมีมีดปัก กระโหลก หวัเสือ นกนางแอ่น  
  

 

 

 

3. Neo - traditional tattoo - มีการหยบิยกเร่ืองราวมาเล่าท่ีหลากหลาย รูปสตัวท่ี์นิยมสกัก็มีความ
สมจริง และแฟนตาซีมากข้ึน  
 

 

 

 

 

4. New school tattoo - เนน้สีสนัสดใสและจินตนาการท่ีเหนือจริง ลายเสน้คมชดัแต่ไม่หนาเท่างาน 
old school ใชสี้สนัฉูดฉาดตามยคุสมยัใหม่ และมีการไล่เฉดลงเงาสามมิติ  

 
 

 

 

5. Realistic tattoo - เป็นรอยสกัท่ีมีความสมจริงคลา้ยภาพวาด มีทั้งแบบสีและขาวดาํ ภาพท่ีนิยมสกั
คือ คน สตัว ์ส่ิงของ พืชพรรณ เทพเจา้ และสถานท่ี  
 

 

375



 

 

6. Japanese tattoo - มกัจะนิยมสกัรูปเทพเจา้หรืออสูรท่ีมีใบหนา้ดุดนั มงักรตวัใหญ่หรือปลาคาร์ป 
แต่จะมีดอกไมแ้ละสายนํ้ าท่ีเขา้มาเพ่ิมความอ่อนชอ้ยใหก้บัลายสกั  

 
 

 

 

 

7. Quote tattoo -  เป็นคาํพดูคาํคมต่างๆ ทั้งจากคนดงั จากหนงั ขอ้ความในไบเบิล ช่ือตวัเอง หรือ
เน้ือเพลงท่ีชอบ 

  

 

 

8. Thai & Neo-Thai tattoo - นิยมสกัเป็นสตัวใ์นเทพนิยาย ลายไทย ลายกนกต่างๆ หรือพระพุทธรูป 
เนน้ลวดลายอนัอ่อนชอ้ย ผสมผสานไปกบัการลงเงาและไล่เฉดสี 

 
 

 

 

9. Minimalist tattoo - เป็นการสกัแบบเลก็ๆ รูปแบบงานมีทั้งงานสีและขาวดาํ นิยมสกัเป็นส่ิงของ
รอบตวั ธรรมชาติ ลวดลายเรขาคณิต ตวัหนงัสือ หรือสตัวต่์างๆ  
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10. Water tattoo - เป็นการสักภาพให้คลา้ยการเพน้ท์ดว้ยสีนํ้ า มีการไหลของสีท่ีดูเป็นธรรมชาติ
เหมือนงานวาดสีนํ้ าดว้ยพู่กนั 

จุดมุ่งหมายของการสัก 
  1. การสกัเพื่อแสดงเอกลกัษณ์ หรือแยกตนเองออกจากกลุ่ม 
 ในสงัคมมนุษยน์ั้นต่างมีบุคคลอยู ่2 ประเภท ประเภทแรกเป็นมนุษยท่ี์เป็นสตัวส์งัคม ชอบ
อยูร่วมกนัเป็น กลุ่ม กบัอีกประเภทคือชอบการปลีกตวัออกจากสงัคมหรือออกจากกลุ่ม โดยจะชอบ
ทาํตวัแปลกแยกแตกต่างจากผูอ่ื้น อาจจะเป็นในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ตาม โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
จะเป็นพฤติกรรมท่ีสร้างจุดเด่นใหก้บัตนเอง ซ่ึงในท่ีน้ี อาจเก่ียวขอ้งกบัการสกั เพราะการสกัของ
มนุษยน์ั้นนอกจากจะแสดงถึงความเป็นตวัตน ความเป็นสมาชิกของกลุ่ม ยงัแสดงถึงความแตกต่าง
จากผูอ่ื้นไดด้ว้ย ในประเทศตะวนัตกมีผูส้กัจาํนวนมากท่ีนิยมสกัร่างกายดว้ยสญัลกัษณ์ท่ีพิเศษ
แตกต่างจากของผูอ่ื้น เพื่อแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นของรอยสกั และแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองมี
รอยสกัน้ีเพียงผูเ้ดียว ผูอ่ื้นไม่สามารถมีรอยสกัได ้เหมือนตน การกระทาํดงักล่าวจึงถือเป็นการ
กระทาํเพ่ือแยกตนเองออกจากสงัคมนัน่เอง ในประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มยากซู่า และอาชญากร มกันิยมสกั
แบบโฮริโบริ คือการสกัสี และลวดลายประดบัประดาอยา่งสวยงาม จะนิยมสกัตั้งแต่คอ บางคนจะ
สกัตั้งแต่ศีรษะ โดยจะสกัทัว่ทั้งร่างกายเพ่ือเป็นเอกลกัษณ์ หรือการแสดงความเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
ความเป็นปึกแผน่ แต่อีกนยัยะหน่ึงการสกัแบบโฮริโบริ ก็เป็นเคร่ืองหมายท่ีชดัเจนในการแบ่งกลุ่ม
ของตนเองออกจากกลุ่มสงัคมอ่ืนๆ โดยการใชอ้าชญากรรม ความรุนแรง การละเมิดกฏหมาย ผา่น
รอยสกัของกลุ่ม (Gippi ,1985: 165)  
 2. การสกัเพื่อแสดงความเป็นสมาชิกกลุ่ม  
 ในกลุ่มของมนุษยท่ี์รวมตวัข้ึนโดยเพ่ือจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้น ยอ่มท่ีตอ้งมี
เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ หรือคติท่ีใชเ้ป็นตวัแทนกลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกของกลุ่มไดย้ดึถือปฏิบติั ซ่ึง
เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ของกลุ่ม ยอ่มแตกต่างกนัออกไปตามแนวคิดและกิจกรรมของกลุ่ม เช่น 
เคร่ืองแต่งกาย เข็ม เคร่ืองหมาย เป็นตน้ ซ่ึงการสกัลงบนร่างกายก็ถือเป็นเคร่ืองหมายประจาํตวักลุ่ม
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อยา่งหน่ึงในลกัษณะของความตอ้งการใหเ้คร่ืองหมายนั้นมี ความคงทน มีความขลงั มีความมัน่คง 
หรือสร้างความเหนียวแน่นใหแ้ก่ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในกลุ่มนั้นเอง (Wroblewski 1981: 
118) การสกัเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ของกลุ่ม ถา้หากกลุ่มระบุสมาชิกว่าสมาชิกของกลุ่มตอ้ง
กระทาํกิจกรรมบางอยา่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มท่ีแสดงถึงความเป็นสมาชิก  ทุกคนในกลุ่มก็
จะตอ้งกระทาํกิจกรรมนั้นๆดว้ย ในเร่ืองการสกัถา้กลุ่มใดไดก้าํหนดไวว้่าตอ้งสกัเป็นเคร่ืองหมายใด
บนร่างกาย สมาชิกทุกคนก็ตอ้งสกั เคร่ืองหมายนั้นลงบนตาํแหน่งท่ีกาํหนดบนร่างกาย จึงจะไดรั้บ
การยอมรับว่าเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีสมบูรณ์ของกลุ่ม นอกจากจะแสดงเคร่ืองหมายของกลุ่มแลว้ การสกั
ยงัเป็นเคร่ืองทดสอบความอดทน ความตั้งใจจริงของสมาชิกในการ ท่ีจะเขา้มาเป็นสมาชิกของกลุ่ม
นั้นดว้ย ถา้หากไม่มีศรัทธาก็ยอ่มไม่สามารถทนต่อความเจบ็ปวดและสมคัรเขา้เป็น สมาชิกของกลุ่ม
ได ้(ประเทิน มหาขนัธ,์ 2534: 66-67)  
 ในต่างประเทศ การสกัยงัเป็นเคร่ืองแสดงความเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีนิยมกนัอยา่ง
แพร่หลายโดยเฉพาะอยา่ง ยิง่ กลุ่มท่ีมีอิทธิพลในสงัคม เช่น แก๊งคย์ากซู่า หรือแก๊งคแ์บลลงักอ ใน
ประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้   
 ในประเทศไทย การสกัเพื่อแสดงถึงความเป็นสมาชิกกลุ่มมีมาชา้นานแลว้ สมยัก่อนทหาร
ไทยในสงครามเวียดนามจะนิยมสกัท่ีแขนเพ่ือกาํกบัหน่วยกรมกองท่ีทหารเหล่านั้นอยู ่เช่น ม.พ.ย.
ทบ.83 ซ่ึงสญัลกัษณ์น้ีอธิบายท่ีมาว่า มณฑลพายพั 66 นอกจากน้ีการสกัในสงัคมไทยยงัเป็น
เคร่ืองหมายของความเป็นศิษยข์องอาจารยต่์างๆ เช่นการสกัเกา้ยอด เสือเผน่ ของหลวงพ่อเป่ิน วดั
บางพระ การสกัยนัตห์า้แถว ของอาจารยห์นู กนัภยั นอกจากน้ียงัเป็นท่ีพบปะและทาํกิจกรรม
ร่วมกนั เช่น งานไหวค้รูประจาํปี เป็นตน้  
 3. การสกัเพื่อความสวยงาม 
 ชนเผา่ในทวีปอาฟริกา และในหมู่เกาะทะเลใตแ้ต่เดิมนิยมตกแต่งร่างกายดว้ยเคร่ืองประดบั
และสีสนัต่างๆ ทั้งน้ีการระบายสีบนใบหนา้และร่างกาย แต่การใชสี้นั้นไม่ว่าเป็นสีท่ีทาํข้ึนหรือเป็น
สีท่ีเกิดข้ึนมาจากธรรมชาติ การคง ติดตวัก็จะมีระยะเวลาท่ีจาํกดั กล่าวคือเมื่อระยะเวลาผา่นไปสีท่ี
ทาตวันั้นอาจลบเลือนไป ดงันั้นจึงตอ้งตกแต่งใหม่อยู ่เสมอ อนัเป็นเหตุใหส้ิ้นเปลืองเวลาและไม่
ก่อใหเ้กิดความสวยงาม ดงันั้นจึงมีการใชก้ารสกัแทนการตกแต่งร่างกาย เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม 
เพ่ือใหรู้ปรอยสกัท่ีสกัอยูน่ั้นคงติดอยูก่บัผวิหนงัตลอดไป (Scutt, 1974: 22) ในประเทศญ่ีปุ่นเป็น
ประเทศท่ีข้ึนช่ือการสกัท่ีมีลวดลายสวยงาม โดยการสกัดงักล่าวจะเรียกว่าโฮริโบริ ซ่ึงจะสกัสีเป็น
รูปไปทัว่ร่างกาย นิยมในหมู่ชนชั้นตํ่าในญ่ีปุ่นท่ีมีอาชีพในดา้นอาชญากร หรือไม่ก็เก่ียวขอ้งกบั
ความตาย เช่น ยากซู่า สปัเหร่อ รอยสกัดงักล่าวน้ผีูห้ญิงก็สามารถสกัได ้เช่นรูปปลาคาร์ฟ เพราะปลา
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ใน ญ่ีปุ่นจะเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นมงคล นอกจากน้ีการสกัสวยงามของญ่ีปุ่นก็ยงัมี รูปมงักร 
รูปเทพเจา้ รูปปีศาจ รูปดอกซากุระ รูปดอกโบตัน๋ หรือนิทานปรัมปราของประเทศญ่ีปุ่น  

ทฤษฎปีฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (Symboilic Interaction Theory) 

ในการอธิบายปรากฎการณ์ทางสงัคม ทฤษฎีปฎิสมัพนัธเ์ชิงสญัลกัษณ์เสนอว่า
ปรากฎการณ์หน่ึงๆ ประกอบไปดว้ยหลกัการพ้ืนฐานดงัน้ี (รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2556: 74) 
 1. มนุษยน์ั้นแตกต่างจากสตัวช์นิดอ่ืนๆ เน่ืองจากมนุษยม์ีควมสามารถในการคิด 
 2. ปฎิสมัพนัธท์างสงัคมของมนุษย ์เป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยกาํหนดแบบแผนความสามารถใน
การคิดของมนุษย ์
 3. มนุษยเ์รียนรู้ถึงความหมายและสญัลกัษณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํใหม้นุษยไ์ดใ้ชศ้กัยภาพในการ
คิดและทาํใหม้นุษยแ์ตกต่างจากสตัวช์นิดอื่นจากการมีปฎิสมัพนัธท์างสงัคม 
 4. ความหมายและสญัลกัษณ์ต่างๆ ทาํใหม้นุษยส์ามารถกระทาํการและมีปฎิสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษยไ์ดแ้ตกต่างต่อไป 
 5. ผูค้นในสงัคมสามารถปรับหรือเปล่ียนความหมายและสญัลกัษณ์ท่ีพวกเขาใชใ้นการ
กระทาํและการมีปฎิสมัพนัธไ์ด ้บนพ้ืนฐานของการตีความในสถานการณ์ท่ีประสบ 
 6. มนุษยอ์าจมกีารปรับหรือเปล่ียนความหมายและสญัลกัษณ์ได ้เน่ืองจากมนุษยม์กีาร
พิจารณาถึงความเป็นไปได ้ประเมินผลดีผลเสีย หรือขอ้ไดเ้ปรียบ ก่อนท่ีจะตดัสินใจกระทาํลงไป 
 7. แบบแผนการกระทาํและปฎิสมัพนัธท่ี์เช่ือมโยงระหว่างกนัน้ี ไดท้าํใหเ้กิดกลุ่มและ
สงัคมข้ึน 
 เมื่อการมีปฎิสมัพนัธท์างสงัคมกาํหนดความสามารถในการคิดของมนุษย ์การกล่อมเกลา
ทางสงัคมจึงเป็นกระบวนการสาํคญัของรูปแบบการปฎิสมัพนัธท์างสงัคม เพราะความสามารถใน
การคิดถกูพฒันามาตั้งแต่ในวยัเด็ก และถกูพฒันาใหดี้ข้ึนในวยัผูใ้หญ่ การกล่อมเกลาทางสงัคมจึง
เป็นกระบวนการท่ีมีพลวตัท่ีทาํใหผู้ค้นสามารถพฒันาความสามารถในการคิด สามารถกาํหนดหรือ
ปรับขอ้มลูข่าวสารไดต้ามท่ีตอ้งการ นกัทฤษฎีจึงสนใจการกล่อมเกลาทางสงัคมและการมีปฎิ
สมัพนัธ ์เพราะปฎิสมัพนัธคื์อการบวนการท่ีการคิดของผูค้นถกูพฒันาและแสดงออกมา โดยการคิด
ไดก้าํหนดกระบวนการปฎิสมัพนัธจ์ากการท่ีตวัแสดงตอ้งพิจารณาถึงบุคคลอ่ืน และตดัสินใจว่าจะ
มีปฎิสมัพนัธก์บักิจกรรมหรือคนอ่ืนๆ หรือไม ่อยา่งไร 
 ในการใหค้วามหมายกบัวตัถุ นกัทฤษฎีปฎิสมัพนัธเ์ชิงสญัลกัษณ์มองว่า ความหมายท่ีเกิด
ข้ึนมาจากการท่ีมนุษยมี์ปฎิสมัพนัธต่์อกนั ไม่ไดม้าจากกระบวนการภายในจิตใจเพียงอยา่งเดียว 
ผูค้นเรียนรู้ถึงความหมายและสญัลกัษณ์ไดใ้นขณะท่ีเกิดปฎิสมัพนัธแ์ละการกล่อมเกลาทางสงัคม 
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โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในปฎิสมัพนัธท์างสงัคม ปัจเจกบุคคลสามารถเลือกท่ีจะกระทาํการใดกบั
คนท่ีเขามีปฎิสมัพนัธด์ว้ยได ้และไม่จาํเป็นท่ีเขาจะตอ้งยอมรับในความหมายและสญัลกัษณ์ท่ีคน
อ่ืนนาํเสนอมา นัน่เพราะเขาสามารถท่ีจะตีความหมายของสถานการณ์ท่ีเขาเขา้ไปเก่ียวขอ้งเองได ้
สามารถท่ีจะสร้างความหมายใหม่ได ้อยา่งนอ้ยท่ีสุดในฐานะตวัแสดงท่ีมีปฎิสมัพนัธเ์ชิงสญัลกัษณ์
ก็มีอิสระอยูบ่า้งในการสร้างและการเลือกทางเลือกไดอ้ยา่งอิสระ และสามารถท่ีจะพฒันาชีวิตใน
แบบของเขาเองได ้ดบับลิว ไอ ทอมสั และโดโรธี ธอมสั (W. I. Thomas and Dorathy Thomas) 
เสนอว่า นิยามสถานการณ์ส่วนใหญ่ของเรานั้นมาจากสงัคมท่ีเราอาศยัอยู ่นัน่คือ มาจากครอบครัว
และชุมชนท่ีเราอาศยัอยู ่แต่ก็มีความเป็นไปไดท่ี้ตวัแสดงอาจจะนิยามสถานการณ์ในขณะนั้นเลย 
ซ่ึงหมายความว่าปัจเจกชนสามารถปรับเปล่ียนความหมายและสญัลกัษณ์ได ้(รุ้งนภา ยรรยงเกษม
สุข, 2556: 77) 

ทฤษฎกีารเปิดรับสาร  
บุคคลจะทาํการเปิดรับข่าวสาร 3 ลกัษณะคือ (ดวงฤทยั พงศไ์พฑูรย,์ 2544, หนา้ 13-14) คือ 

1. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน การเลือกบริโภคส่ือมวลชนจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูรั้บ
สาร เพราะแต่ละบุคคลยอ่มมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัไป โดยส่ือในปัจจุบนัมคีวามเปิดกวา้ง มกีาร
นาํเสนอดารา นกัร้อง นกักีฬา ท่ีมีรอยสกั ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์ ส่ือนิตยสารต่างๆ ทาํใหว้ยัรุ่น
เกิดการเรียนรู้ จดจาํ และก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการสกัได ้2. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล 
หมายถึง ผูท่ี้นาํข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง (Interpersonal Communication) ซ่ึงจะมี
การโตต้อบระหว่างกนั ประกอบไปดว้ยการส่ือสารโดยตรง (Direct Contact) เป็นการโนม้นา้วใจ
โดยตรง และการติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact) เพราะเมื่อกลุ่มมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั 
บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมคีวามสนใจนั้นดว้ย 3. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ คือส่ือท่ี
ผลิตมาโดยมีเน้ือหาเจาะจงกบัผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม ตวัอยา่ง เช่น ใบปลิว คู่มือ แผน่พบั โปสเตอร์ 
เป็นตน้ 
แนวคดิเจนเนอเรช่ัน 
  ศรีกญัญา มงคลศิริ ไดแ้บ่งเจนเนอเรชัน่ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 1. Baby Boomers คือ ผูท่ี้เกิด
ในช่วงปี พ.ศ. 2485 - 2508 มีอายรุะหว่าง 40 - 63 ปี  เติบโตในยคุท่ีเพ่ิงฟ้ืนตวัจากสงครามโลก จึง
ตอ้งทาํงานเหน่ือยมาทั้งชีวิต ทาํใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นนกัสู ้และมีความคิดว่ามนุษยต์อ้งทาํ
ตามกฎระเบียบ ยอมแพท่ี้จะไล่ล่าเทคโนโลย ี2. Generation X คือ ผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 - 
2514 มีอายรุะหว่าง 34 - 40 ปี เป็นผูท่ี้มีความเป็นตวัของตวัเองสูง เป็นคนข้ีสงสยั ทา้ทายความคิด
ผูสู้งอาย ุและหม่ินผูท่ี้อยูใ่นอาํนาจ การจะหกัลา้งความคิดตอ้งอาศยัเหตุผลท่ีเหนือกว่า นิยมการ
ส่ือสารทุกรูปแบบแต่ก็ชอบการส่ือสารแบบเห็นหนา้ตวัต่อตวัมากกว่า มคีวามรู้ดา้นเทคโนโลยเีป็น
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อยา่งดี และยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ  3. Generation Y คือ ผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2523 มี
อายรุะหว่าง 25 - 34 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีอารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี นิยมการส่ือสารแบบไม่เห็นหนา้
และไม่ใชเ้สียง เติบโตมาในยคุท่ีอินเตอร์เน็ตพฒันาเขา้สู่จุดสูงสุด ทาํใหข้อ้มลูและระบบการคิดท่ี
สมบูรณ์กว่า ยนือยูบ่นโลกความเป็นจริง เช่ือในทางเลือกท่ีหลากหลาย และจะไม่ยดึติดกบัทางเลือก
หรือวิธีการเดิมๆ 4. Millennial คือ ผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2530 มีอายรุะหว่าง 18 - 24 ปี นิยม
การส่ือสารแบบไม่เห็นหนา้และไม่ใชเ้สียง เป็นกลุ่มคนท่ีมคีวามละเอียดอ่อนเร่ืองอตัลกัษณ์ กลา้
แสดงออก เป็นเจา้ของชีวิตและเป็นผูค้รองอาํนาจตดัสินใจทุกอยา่งดว้ยตวัเอง 
 
3.การด าเนินการวจิยั 
 ในการศึกษาวจิยัใชร้ะเบียบวิธีวจิยัเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research)ประกอบดว้ย
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Research) และการสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth 
Interview) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Research) หาขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีจะ
ศึกษาจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เช่น เอกสาร ตาํรา บทความ เป็นตน้ เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภท
ของรอยสกั และความหมายของรอยสกั เพ่ือนาํมาเป็นความรู้พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้มลู  
2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 1. 
วยัรุ่นไทยท่ีมรีอยสกั จาํนวน 8 คน ในการศึกษาแรงจูงใจในการตดัสินใจสกั 2. ช่างสกัแฟชัน่ 
จาํนวน 2 คน ในการศกึษาความหมายการส่ือสารผา่นรอยสกั 3. บุคคลทัว่ไป จาํนวน 10 คน ใน
การศึกษามุมมองต่อวยัรุ่นท่ีมีรอยสกั 
 
4. ผลการศึกษา 
ประเด็นที่ 1 :  การส่ือสารความหมายผ่านรอยสัก 
1. การทาํอาชีพสกัและมุมมองต่อการสกัในปัจจุบนั  
 1.1. การทาํอาชีพสกั  
  ช่างสกัก. และช่างสกัข. ทาํอาชีพน้ีมา 8 - 9 ปี เร่ิมจากชอบงานศิลปะ ชอบเร่ืองการ
สกั และเร่ิมจากการสกับนตวัเรา คิดว่าน่าสนุกจึงไดล้องฝึกสกักบัหนงัหมู ฝึกมาคร่ึงเดือนก็เปิดร้าน
เป็นของตวัเอง โดยมกีารเรียนรู้ดว้ยตวัเองจากยทููป จากการฝึกฝนวาดรูป และถามเทคนิคต่างๆ จาก
รุ่นพี ่
 1.2. มุมมองของช่างสกัเร่ืองการสกัแฟชัน่  
  ช่างสกัก. และช่างสกัข. มีความเห็นตรงกนัว่า การสกัในปัจจุบนัเป็นแฟชัน่ มี
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ความสวยงาม และมีการยอมรับมากข้ึน โดยรอยสกัของผูท่ี้สกัในปัจจุบนัจะมีความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั จากการท่ีผูท่ี้สกัมกัจะใหต้นออกแบบลายสกัใหใ้หม่ ซ่ึงแต่ละคนจะใหค้วามหมายของ
รอยสกัตนเองแตกต่างกนัไป เช่น การส่ือถึงตนเอง, การแสดงถึงความรักต่อผูอ่ื้น, การย ํ้าเตือนใจ 
และ ความประจาํใจในบางเร่ืองราว เป็นตน้ ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีการสกัมกัจะแสดงถึง การ
ประจานความผดิ, ความเช่ือในโชคลาภ การป้องกนัตวั และความน่าเกรงขามของผูท่ี้มีรอยสกั และ
มีมุมมองต่อผูท่ี้มีรอยสกัว่า เป็นคนเกเร คนคุก 
2. ประเภทรอยสกัและการดูแลอุปกรณ์การสกั 
 ช่างสกัก. และช่างสกัข.ไดแ้บ่งประเภทของรอยสกัว่ามี 7 - 8 ประเภท คือ งานสี งาน ขาวดาํ 
งานญ่ีปุ่น งาน Old School งานเมารี งานกราฟฟิค โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะใชแ้ลว้ท้ิง ส่วนท่ีไม่ได้
ท้ิงก็จะนาํไปแช่แอลกอฮอลค์ร่ึงชัว่โมงก่อนนาํมาใช ้ 
3. รอยสกัท่ีชาํนาญ 
 ช่างสกัก. และช่างสกัข. สามารถสกัไดห้มดเพราะงานกคื็องาน โดยไดแ้รงบนัดาลใจในการ
ออกแบบลวดลายจาก ลกูคา้ และจากตวัเอง  
4. การโฆษณาผา่นส่ือ 
 ช่างสกัก. และช่างสกัข. มีการโฆษณาผา่นส่ือเฟซบุ๊คของตนเอง ปากต่อปากจากผูท่ี้มาสกั 
ลงหนงัสือ Tattoo Flash และเดินเขา้มาถามภายในร้าน  

ประเด็นที่ 2 : แรงจูงใจในการตดัสินใจสักของวยัรุ่นไทย 
1. เพศ อาย ุและระดบัการศกึษาของวยัรุ่นไทยท่ีตดัสินใจสกั 
เพศชายท่ีมีรอยสกัทั้ง 4 คน จะมีอายรุะหว่าง 23 - 25 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี ประกอบไปดว้ย
อาชีพนกัศึกษา พนกังานอิสระ พนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั เพศหญิงท่ีมีรอยสกัทั้ง  4 คน จะ
มีอายรุะหว่าง 23 - 25 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี 2 คน และ ปริญญาโท 2 คน ประกอบไปดว้ย
อาชีพนกัศึกษา อาชีพอิสระ และพนกังานบริษทั 
2. การหาขอ้มลูก่อนการสกั ระยะเวลาในการตดัสินใจ และเหตุผลในการตดัสินใจสกั  
 2.1. การหาขอ้มลู  
  ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มีการหาขอ้มลูจากอินเทอร์เน็ต ทั้งจากกเูก้ิล เฟซบุ๊ค อินสตา
แกรม และแอพพลิเคชัน่เก่ียวกบัรอยสกั โดยจะนิยมหาขอ้มลูในเร่ืองลวดลายของรอยสกัและ
วิธีการดูแลรอยสกั แต่ก็มีบางคนท่ีหาขอ้มลูจากการถามบุคคล รอบขา้ง เพื่อน นอ้ง และบางคนท่ีไป
สกัเลยโดยไม่หาขอ้มลู 
 2.2. ระยะเวลาในการตดัสินใจ  
  ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มีการตดัสินใจสกัโดยคิดแลว้ไปเลย เพราะอยากสกัมาตั้งแต่
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แรก มีการศึกษาขอ้มลูมาเป็นเวลานาน และดรูอยสกัมาตลอด แต่ก็มีผูใ้หข้อ้มลูบางคนท่ีใช้
ระยะเวลาในการตดัสินใจคร่ึงปีก่อนไปสกั 
 2.3. เหตุผลในการตดัสินใจ  
  ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่ช่ืนชอบในรอยสกัมาตั้งแต่เด็กและสนใจเร่ืองรอยสกัมานาน 
แต่อยา่งไรก็ตาม มีบางคนท่ีใหเ้หตุผลว่าการสกัเป็นเร่ืองทา้ทายว่าเรากลา้หรือไม่ และมีบางคนท่ีสกั
เพราะอยูว่่างๆ เลยไปสกั 3. รอยสกั ลวดลาย การเลือกลวดลาย และความหมายของรอยสกั  
 3.1. รอยสกั  
  รอยสกัของผูใ้หข้อ้มลูมีจาํนวนตั้งแต่ 1 รอย ถึง 7 รอย ส่วนใหญ่แลว้มีสกัทุกจุด
ของร่างกาย คอ แขน ขา บั้นทา้ย หลงั หนา้อก หวัไหล่ สะบ่าไหล่ ขอ้มือ หลงัคอ โดยผูช้ายจะนิยม
สกัท่ีแขนเป็นส่วนใหญ่ และผูห้ญิงจะนิยมสกัท่ีหลงักบัสะบ่าไหล่เป็นส่วนใหญ่  
  
 3.2. การเลือกลายและความหมายของลวดลายท่ีสกั  
  3.2.1 การเลือกลาย 
   ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มีการเลือกลวดลายรอยสกัโดยหาแบบท่ีชอบมาเอง 
แลว้นาํไปใหช่้างท่ีสกัออกแบบใหใ้หม่ ใหไ้ม่เหมือนใคร แต่จะมีบางคนท่ีชอบลวดลายท่ีหามาแลว้
ตดัสินใจสกัเลยไม่มีการออกแบบใหม ่
  3.2.2 ความหมาย  
   ลวดลายรอยสกัของผูใ้หข้อ้มลูจะแบ่งออกเป็น 1.รูปสตัว ์เช่น ปลา มงักร 
เสือ นกอินทรี ผเีส้ือ มา้ยนิูคอน โดยผูช้ายท่ีนิยมสกัรูปสตัวเ์พื่อตอ้งการแสดงออกถึง และผูห้ญิงท่ี
สกัรูปสตัว ์จะแสดงออกถึงความเป็นผูห้ญิง ความอ่อนไหว และความสวยงาม 2. ศาสนา เช่น 
พระพุทธรูป เทพ ปีศาจ โดยจะส่ือถึง ความเช่ือ ความนบัถือในเร่ืองศาสนา และการมีส่ิงยดึเหน่ียว
จิตใจ  3.รอยสกัอ่ืนๆ เช่น ดอกไม ้เถาวลัยห์วักะโหลก เพชร ตวัโน๊ต และขอ้ความ จะมีความหมาย
แตกต่างกนัไปตามการใหค้วามหมายเฉพาะของผูใ้หข้อ้มลู เช่น ขอ้ความภาษาองักฤษ “born to 
lose” ความหมายคือ เราตอ้งสู ้คาํคมภาษาองักฤษ “stay weird” ความหมายคือ คนแปลก ใหเ้ป็นตวั
ของตวัเอง และสญัลกัษณ์ดอกไมข้องอินเดีย ท่ีมีความหมายว่า ทาํอะไรตอ้งมีสติ ดอกกุหลาบ คือ 
การมอบความรักใหต้วัเองในวนัวาเลนไทน์ และ ตวัโน็ต เพื่อส่ือถึงการเป็นคนท่ีชอบในเสียงดนตรี 
เป็นตน้ ทั้งน้ีมีผูส้กับางคนท่ีกล่าวว่าลวดลายของการสกัไมม่ีความหมายอะไรเลย เกิดจากความชอบ
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น โดยผูช้ายมกัสกัลวดลายของหวักะโหลก แต่ผูห้ญิงจะนิยมสกัลายผเีส้ือ  
4. ผูท่ี้มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจสกั 
 ส่วนมากแลว้ผูใ้หข้อ้มลูมีการตดัสินใจไปสกัดว้ยตวัเอง เพราะชอบเร่ืองการสกัมานานแลว้ 
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และไมไ่ดม้ีการขออนุญาตจากผูป้กครองก่อน แต่จะมีบางคนท่ีสกัตามเพื่อน คนในครอบครัว และมี
การขออนุญาตจากผูป้กครอง  
5. ผลกระทบจากการไปสกั 
 ผูใ้หข้อ้มลูส่วนมากไม่แคร์สงัคม เพราะมองว่า การสกัไม่ไดท้าํใครเดือดร้อน อยูท่ี่การทาํ
ตวัและเป็นความชอบส่วนบุคคล อีกทั้งยงัไม่กลวัผลกระทบต่อการทาํงาน เพราะคนไปสกัส่วน
ใหญ่จะมีงานทาํเป็นของตวัเอง ทาํงานบริษทัท่ีไม่สนใจผูท่ี้มีรอยสกั และมีรอยสกัอยูใ่นร่มผา้ แต่
อยา่งไรก็ตาม มีผูใ้หข้อ้มลูบางคนท่ีแคร์สงัคมและกลวัผลกระทบต่อการทาํงาน เพราะมีรอยสกัท่ี
ออกมานอกร่มผา้  
6. การสกัเพ่ิมและการลบรอย 
 ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่คิดจะสกัเพ่ิมไปเร่ือยๆ หรือเมื่อพบเห็นลายท่ีสวยงาม มีเพียงบางคน
เท่านั้นท่ีไม่คิดจะสกัลายใหม่เพ่ิมเติม และส่วนมากไมคิ่ดท่ีจะลบรอยสกั เพราะลายท่ีเลือกมาเป็น
ลายท่ีเลือกมาดีแลว้ มีความหมายต่อตวัผูส้กั ซ่ึงโดยส่วนมากจะเป็นเพศชาย แต่อยา่งไรก็ตาม มีผูใ้ห้
ขอ้มลูบางคนท่ีอยากลบรอยสกัออก และอยากลบเพื่อสกัใหม่ซ่ึงเป็นเพศหญิง  

ประเด็นที่ 3 : เพือ่ศึกษาถงึมุมมองของบุคคลทั่วไปต่อวยัรุ่นไทยที่มรีอยสัก  
1. การรับรู้ความหมายรอยสกัของผูท่ี้มีรอยสกั  
 ผูใ้หข้อ้มลูคิดว่าผูท่ี้มีรอยสกัตอ้งการส่ือถึงความชอบ ความเป็นตวัของตวัเอง แสดงความ
สวยงามผา่นรอยสกั และความมัน่ใจในตนเองเม่ือไดส้กั  
2. มุมมองต่อผูท่ี้มีรอยสกั 
 2.1 มุมมองการสกัยนัตแ์ละการสกัแฟชัน่ในอดีตและในปัจจุบนั  
  ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มองว่าในอดีตสงัคมปิดกั้นเร่ืองการสกั มองผูท่ี้มีรอยสกัเป็น
คนไม่ดี โดยการสกัในอดีตจะเป็นการสกัแบบมีจุดประสงค ์เช่น การสกัยนัตเ์พื่อความเช่ือเร่ืองอยู่
ยงคงกระพนัหรือเมตตามหานิยม การสกัเพื่อเป็นสญัลกัษณ์และประเพณี โดยมองผูท่ี้สกัยนัตว์่าเป็น
อนัธพาล เล่นของ มีคาถาอาคม มีครู น่าเกรงขาม มคีวามเช่ือ และน่ากลวั แต่ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่
มองว่าการสกัในปัจจุบนัเปิดกวา้งและมกีารยอมรับมากกวา่เดิม ทาํใหเ้ด็กสมยัใหม่ตดัสินใจสกัได้
ไวและง่ายข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความสวยงามตามความชอบของแต่ละบุคคล ตามกระแสนิยม 
ตามดารา และเป็นแฟชัน่มากข้ึน มุมมองต่อผูท่ี้สกัคือทนัสมยัและสวยงาม 
 2.2. มุมมองต่อผูม้ีรอยสกัเพศชายและเพศหญิง  
  ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มองว่ามุมมองต่อผูท่ี้มีรอยสกัจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะบุคลิกของผู ้
สกั การวางตวั ขนาดรอยสกั และ จาํนวน รอยสกั ถา้สกัมากเกินไปจะดูไมดี่ สกปรก โดยเพศหญิงท่ี
มีรอยสกัจะดูไมดี่ แรง รักสนุก ติดยา ผูช้ายสกัจะเป็นเร่ือง ปกติกว่าเพราะสกัมาตั้งแต่สมยัก่อน แต่
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จะมีผูใ้หข้อ้มลูบางคนท่ีเฉยๆ เป็นสิทธิส่วนตวัของผูส้กั โดยผูช้ายและผูห้ญิงท่ีสกัจะมี ความเท่า
เทียมกนั อยูท่ี่ความชอบของแต่ละบุคคล  
3. การรับรู้ผลกระทบของผูท่ี้มีรอยสกั 
 ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มองว่าการมีรอยสกัไม่เป็นปัจจยัใหเ้ลือกคบ เพราะ รอยสกัเป็นส่ิงท่ีอยู่
ภายนอก ตอ้งดูท่ีนิสยัและ พฤติกรรมมากกว่า อยา่งไรก็ตามมีบางคนท่ีไม่เลือกคบคนท่ีมีรอยสกั 
เพราะ มองว่าคนท่ีมีรอยสกัดูไม่ดี ไม่น่าคบ โดยผูใ้หข้อ้มลูทุกคนมองว่าการมรีอยสักส่งผลในดา้น
การทาํงาน เพราะงานราชการและบริษทับางแห่งไม่รับผูท่ี้มีรอยสกั  
4. การเปิดใจต่อผูท่ี้มีรอยสกั 
 4.1. มุมมองต่อบริษทัท่ีไม่เปิดรับผูท่ี้มีรอยสกั  
  ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่มองว่าบริษทัควรเปิดกวา้งใหผู้ท่ี้มีรอยสกัเขา้ทาํงาน เพราะ
บางคนอาจจะมคีวามสามารถไม่ไดเ้ป็นคนไมดี่ และบางคนท่ีมองว่าการรับคนท่ีมรีอยสกัเขา้ทาํงาน
ข้ึนอยูก่บัจาํนวนการสกั ถา้สกันิดเดียวก็ควรเปิดกวา้งมากกว่าน้ี แต่ถา้มีรอยสกัเยอะก็ทาํถกูแลว้เป็น
สิทธิของเขา เพราะบางตาํแหน่งงานตอ้งการความสุภาพ และบางคนท่ีมองว่าไม่ควรใหผู้ท่ี้มีรอยสกั
เขา้ทาํงาน เพราะเป็นภาพท่ีไม่ดีของบริษทั ลกูคา้อาจกลวัได ้ 
 4.2 มุมมองต่อผูท่ี้มีรอยสกัในอนาคต 
  ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่คิดว่าในอนาคตมุมมองต่อผูท่ี้มีรอยสกัอาจจะเปิดกวา้ง
มากกว่าน้ี เพราะยคุสมยัเปล่ียนไป ผูท่ี้สกัมีเยอะมากข้ึน และในต่างประเทศก็มกีารยอมรับผูท่ี้มีรอย
สกั แต่มีบางคนท่ีคิดว่าไม่เปิดกวา้ง เพราะสงัคมไทยยงัยดึติดกบัค่านิยมในอดีตว่าคนท่ีสกัคือคนไม่
ดี ข้ีคุก 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีทาํใหเ้กิดความคิดเห็นดงักล่าว  
  1. ในดา้นการยอมรับใหผู้ท่ี้มีรอยสกัเขา้ทาํงาน เน่ืองจากปัจจุบนัมีผูท่ี้สกัเยอะข้ึน 
ไม่ว่าจะเป็นดารา นกัร้อง หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ ทาํใหมี้การยอมรับในสงัคมมากข้ึน บุคคล
ทัว่ไปจึงมองว่าการสกัในปัจจุบนัมีมุมมองในแง่ของความสวยงามมากกว่าในอดีตท่ีีถกูมองว่าเป็น
คนคุก อนัตราย และเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผูท่ี้ตดัสินใจสกั ไม่ใช่ส่ิงเลวร้าย สามารถทาํงานท่ี
บริษทัไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลท่ีไม่มีรอยสกั  
  2. ในดา้นการไม่ยอมรับใหผู้ท่ี้มีรอยสกัเขา้ทาํงาน เน่ืองบางคนในสงัคมยงัมี
มุมมองต่อผูท่ี้มีรอยสกัว่าคือคนไม่ดี คนคุก อีกทั้งผูท่ี้มีรอยสกับางคนท่ีสกัออกมานอกร่มผา้ ทาํให้
บางตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการความน่าเช่ือถือ และความสุภาพ ยงัไม่สามารถรับได ้เพราะกลวั
ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 
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5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ดา้นการส่ือสารความหมายผา่นรอยสกั พบวา่ ลวดลายการสกัจะมีทั้งมีและ
ไม่มีความหมาย เพราะเกิดจากความชอบเพียงอยา่งเดียว หรือมีความหมายจากตวัผูส้กัก็ได ้เช่น 
เตือนใจ ยดึเหน่ียวจิตใจ แทนใจ แทนตนเอง เป็นตน้ เพราะการสกัรอยศิลปะบนเรือนร่างใน
ปัจจุบนั นอกจากจะทาํการสกัเพื่อความสวยงามแลว้ ยงัมีคุณค่าเชิงสญัญะในการแสดงออกถึงความ
เป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืน หรือการใหค้วามหมายเฉพาะกบัลวดลายนั้นๆ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรพล ภริูดาํรงคก์ุล (2553) ท่ีว่า ปัจจุบนัการสกัของผูห้ญิงไดรั้บการ
ยอมรับจากสงัคมมากข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นการสกัตามกระแสแฟชัน่เพ่ือความสวยงาม แต่มีผูห้ญิงอีก
ส่วนหน่ึงใชก้ารสกัยนัตส์ร้างอตัลกัษณ์เพื่อการยอมรับของกลุ่ม และเพื่อตอบโตอ้าํนาจผูช้าย 
 จากการศึกษา ดา้นแรงจูงใจในการตดัสินใจสกั พบว่า วยัรุ่นไทยนิยมการสกัลายบน
ร่างกาย โดยมีแรงจูงใจในการสกัมาจากตนเองท่ีมีความช่ืนชอบในเร่ืองรอยสกัมาตั้งแต่เด็ก ซ่ึง
ความช่ืนชอบเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความช่ืนชอบส่วนตวั ความช่ืนชอบเพราะความสวยงามของ
ลวดลาย การช่ืนชอบเพราะความหมายของรอยสกั รวมไปถึงความช่ืนชอบในรอยสกัเพราะการยดึ
เหน่ียวจิตใจ ทาํใหม้ีการเปิดรับส่ือและข่าวสารในเร่ืองการสกั นอกจากนั้นมีการใหค้วามสนใจใน
การคน้หาขอ้มลูเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ต กเูก้ิล เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และ
แอพพลิเคชัน่ท่ีเก่ียวกบัรอยสกั โดยจะนิยมหาขอ้มลูในเร่ืองของลวดลายรอยสกั ช่างสกัท่ีมีฝีมือ 
และวิธีการดูแลรอยสกั อีกทั้งยงัมีวยัรุ่นไทยบางส่วนท่ีไดรั้บแรงจูงใจมาจากบุคคลอ่ืนๆ เช่น เพื่อน 
คนในครอบครัว ดารา นกัร้อง ท่ีตนเองช่ืนชอบสกัแลว้อยากสกัตาม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนั
ชยั สุวรรณภูม,ิ สุเทพ บุญซอ้น และ กาสกั เต๊ะขนัหมาก (2550) ท่ีว่า สาเหตุของการสกัร่างกายเกิด
จาก 1) ความประทบัใจท่ีไดพ้บเห็นรูปรอยสกัมีความสวยดูแลว้สะดุดตา เป็นแฟชัน่อยา่งหน่ึงใน
กลุ่มผูต้อ้งขงัจึงเลียนแบบอยา่งกนัเพื่อใหเ้ขา้กบักลุ่มเพื่อนท่ีสกัร่างกาย 2) อิทธิพลกลุ่มเพื่อนมีส่วน
กระตุน้ปลุกเร้าใหเ้กิดการสกัร่างกาย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัฐกานต์ กณัพิพฒัน์ (2557) 
ท่ีว่า ปัจจยัทางดา้นการเลียนแบบพฤติกรรมการสกัของวยัรุ่นหญิงนั้น เป็นการสกัตามกลุ่มเพื่อน
และการถกูชกัชวนจากกลุ่มเพื่อน อีกทั้งวยัรุ่นไทยยงัไดรั้บอิทธิพลมาจากส่ือประเภทโทรทศัน์ 
ดารา นกัร้อง และส่ือออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต มีการรับขอ้มลูท่ีหลากหลายโดยยงัไม่ไดม้ีการคดั
กรองซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจาํพฤติกรรมดงักล่าว เพื่อใหอ้ยูใ่นค่านิยมตามกระแสสงัคม
ท่ีวยัรุ่นมองว่าเป็นส่ิงท่ีดี ทนัสมยั น่าเลียนแบบ ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจและส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํ
ตามในการสกัไดเ้ช่นกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการเปิดรับสาร (Media Exposure) ดวงฤทยั 
พงศไ์พฑูรย ์(2544) กล่าวคือ บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร วตัถุประสงค ์และความ
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ตอ้งการในการเปิดรับสารท่ีแตกต่างกนั โดยทัว่ไปแลว้บุคคลจะทาํการเปิดรับข่าวสารอยู ่3 ลกัษณะ 
คือ 1. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน  2. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล 3. การเปิดรับข่าวสาร
จากส่ือเฉพาะกิจ 
 จากการศึกษา มุมมองของบุคคลทัว่ไปต่อวยัรุ่นไทยท่ีมีรอยสกั พบว่ามุมมองของบุคคล
ทัว่ไปต่อวยัรุ่นไทยท่ีมีรอยสกัแตกต่างกนัไป เน่ืองจากแต่ละช่วงอายจุะมีทศันคติและพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มและการดาํเนินชีวติ สอดคลอ้งกบัแนวคิด Generation ของ ศรีกญัญา 
มงคลศิริ (2548) ท่ีว่า Generation ไดแ้บ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 1. Baby Boomers มีลกัษณะ
พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเองสูง มีความคิดท่ีว่ามนุษยต์อ้งทาํตามกฎระเบียบ ทาํใหม้ีมุมมองต่อวยัรุ่น
ไทยท่ีมีรอยสกัเฉกเช่นเดียวกบัในอดีต ว่าบุคคลท่ีสกัคือคนท่ีไม่ดี ข้ีคุก ติดยา ไม่มีคนรอบตวัท่ีมี
รอยสกัและรับไม่ไดห้ากมีบุตรหลานสกั 2. Generation X มีความรู้ดา้นเทคโนโลยเีป็นอยา่งดี 
ยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ และสร้างจุดยนืของตนเองท่ีแตกต่างใหโ้ดดเด่นเหนือผูอ่ื้น ทาํใหม้ี
มุมมองต่อวยัรุ่นไทยท่ีมีรอยสกัว่าความสวยงามของรอยสกัข้ึนอยูก่บัจาํนวนของการสกั ถา้สกัเยอะ
เกินไปจะดูสกปรก เฉยๆกบัผูท่ี้มีรอยสกัแต่กไ็ม่ยนิยอมหากบุตรหลานตอ้งการท่ีจะสกั 3. 
Generation Y มีมุมมองของโลกกวา้งกว่าคนรุ่นก่อน ยนือยูบ่นโลกความเป็นจริง เช่ือในทางท่ี
หลากหลาย และจะไม่ยดึติดกบัทางเลือกหรือวิธีการเดิมๆ ทาํใหม้ีความคิดท่ีอยากจะลองสกั และมี
มุมมองต่อวยัรุ่นไทยท่ีมีรอยสกัว่าเป็นเร่ืองปกติ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ความสวยงามของรอยสกันั้น
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของบุคคลนั้นๆ มีบางคนรอบขา้งท่ีมีรอยสกัและยนิยอมใหบุ้ตรหลานสกัหากมี
วุฒิภาวะท่ีเหมาะสม 4. Millennial เป็นกลุ่มคนท่ีมคีวามละเอียดอ่อนเร่ืองอตัลกัษณ์ เช่ือมัน่ในพลงั
ของตนเอง เป็นเจา้ของชีวติและเป็นผูค้รองอาํนาจตดัสินใจทุกอยา่งดว้ยตวัเอง มีมุมมองต่อวยัรุ่น
ไทยท่ีมีรอยสกัว่าเป็นคนท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง การสกัในปัจจุบนัเป็นเร่ืองปกติมคีวาม
สวยงามตามบุคลิกของผูท่ี้สกั และยนิยอมหากบุตร หลานจะสกั  

6. สรุปผลการวจิยั 
 ประเด็นที่ 1 การส่ือสารความหมายผ่านรอยสัก พบว่า 
  1.1 การสกัในปัจจุบนัเป็นแฟชัน่มากข้ึน มีกลุ่มใหม่ท่ีเร่ิมยอมรับการสกัเกิดข้ึน 
  1.2 รอยสกัของผูท่ี้สกัในปัจจุบนัจะมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มกัส่ือถึง
ตนเอง, การแสดงถึงความรักต่อผูอ่ื้น, การย ํ้าเตือนใจ และ ความประจาํใจในบางเร่ืองราว เป็นตน้ 

 ประเด็นที่ 2 แรงจูงใจในการตดัสินใจสักของวยัรุ่นไทย พบว่า 
  2.1 แรงจูงใจมาจากตนเอง จากเพื่อน และครอบครัว 
  2.2 เกิดจากความชอบเร่ืองรอยสกัมาตั้งแต่เดก็ 
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ประเด็นที่ 3 มุมมองของบุคคลทั่วไปต่อวยัรุ่นที่มรีอยสัก พบว่า 

  3.1 การสกัในปัจจุบนัเป็นการสกัเพื่อความสวยงามตามความชอบของแต่ละบุคคล 
และความเป็นตวัของตวัเอง 
  3.2 เด็กสมยัใหม่ตดัสินใจสกัไดไ้วและง่ายข้ึน เพราะการสกัในปัจจุบนัเปิดกวา้ง
และมีการยอมรับมากกว่าเดิม และในอนาคตมุมมองต่อผูท่ี้มีรอยสกัอาจจะเปิดกวา้งมากกว่าน้ี 
  3.3 ผูช้ายท่ีสกันอกร่มผา้มากเกินไป หรือผูห้ญิงท่ีมีรอยสกัยงัถกูสงัคมมองไม่ดี
เช่นเดียวกบัในอดีต  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลวิจยัไปใช ้
1. ผูป้กครองควรจะมีการปลกูฝังถึงค่านิยมในการสกัท่ีถกูตอ้ง เพื่อใหว้ยัรุ่นไทยอยูใ่นสงัคมอยา่งมี
คุณค่าต่อไป 
  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาในหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มฮิปฮอป กลุ่มพั้งค ์กลุ่มเด็กแวน้ท ์และในหลายพ้ืนท่ีตาม
ต่างจงัหวดัต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความหมายในการสกัอยา่งชดัเจน 
2. ควรมกีารศกึษาเร่ืองการสกัยนัตค์วบคู่ไปดว้ย เพราะในปัจจุบนัวยัรุ่นไทยมีการสกัทั้งแฟชัน่และ
สกัยนัตใ์นร่างกาย 

กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มลูทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลามาร่วมใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์
ต่องานวิจยั นอกจากน้ีขอขอบคุณ ดร.ธญัญลกัษณ์ เอนกจาํนงคพ์ร และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
ธรรญธร ปัญญโสภณ ท่ีใหค้าํแนะนาํในการทาํงานวจิยัช้ินน้ี นอกจากน้ีขอขอบคุณครอบครัวและ
กลัยาณมิตรท่ีดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ ปริญญาตรีและปริญญาโท ท่ีเป็นกาํลงัใจ เป็นแรงผลกัดนั 
คอยสนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ในการทาํวิจยัอยา่งดีเสมอมา 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอบทบาทของการถ่ายภาพในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมดอกหาง

นกยงู ซ่ึงเป็นผลงานท่ีพฒันาข้ึนในการท าวิจยัสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยั แบบก่ึงนามธรรม คือ
โครงการวิจยัมุมมอง สภาวะ ธรรมชาติ (การปฏิสัมพนัธ์ของสีท่ีแตกต่างน าไปสู่ความมีเอกภาพ)   ทั้งน้ีได้
ช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ของการใชก้ลอ้งในการพฒันาภาพจิตรกรรมข้ึน และแสดงตวัอย่างแนวทางการใช้
เทคโนโลยเีก่ียวขอ้งปรับเปล่ียนภาพจิตรกรรมเป็นรูปแบบใหม่ข้ึน โดยมีแนวคิดว่ากลอ้งกบัการถ่ายภาพ เป็น
เคร่ืองมือกบัวิธีสร้างภาพถ่ายเพื่อ ใชถ่้ายทอด เหตุการณ์ ข่าวสาร สาระความรู้ ความคิด รวมถึงเป็นส่ือ
ถ่ายทอดเชิงสุนทรียภาพทางศิลปะไดดี้อีกช่องทางหน่ึง  ศิลปะภาพถ่าย ใชก้ลอ้งเป็นอุปกรณ์หลกัท่ีส าคญั 
สร้างใหเ้กิดภาพ เปรียบประดุจจิตรกรใชพู้่กนัแต่งแตม้สี ก่อตวัเป็นภาพ ภาพจากกลอ้งและภาพจากฝีมือของ
จิตรกรมีส่ิงท่ีคลา้ยกนัประการหน่ึงคือ การมีทศันคติ มุมมองของผูส้ร้างงาน  โดยอาศยัเลือกองค์ประกอบจดั
ใหม้ีอารมณ์ ความรู้สึก อยา่งเป็นศิลปะ แต่ในทางตรงกนัขา้ม การถ่ายภาพไม่อาจเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ
ในส่ิงท่ีบนัทึกเป็นภาพไวด้ว้ยความฉบัไว เช่น สภาวะบรรยากาศ ส่ิงในธรรมชาติ ส่ิงก่อสร้าง  ในขณะท่ีการ
วาดภาพเปล่ียนแปลงการจดัวางและบรรยากาศใหเ้ป็นไปตามท่ีใจศิลปินตอ้งการ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้
เหมือนจริงในเวลาฉับพลนัเช่นท่ีกลอ้งสามารถจับภาพนั้นได้  อย่างไรก็ดี การสร้างสรรค์ภาพด้วยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะถ่ายทอดความคิด มุมมอง โดยเฉพาะธรรมชาติรอบตวั  ดว้ยจิตใจความรู้สึก  จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์นั้น  ศิลปินสามารถใชคุ้ณลกัษณะของกลอ้งและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งพฒันารูปแบบ
ผลงานสร้างสรรคอ์ยา่งสมบูรณ์ ไดห้ลากหลายโดยผสมผสานศิลปะการถ่ายภาพ กระบวนการทางประยุกต์
ศิลป์และวิจิตรศิลป์ 
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ค าส าคญั:  สี, ปฏิสมัพนัธ์, เอกภาพ, ดิจิตอลเทคโนโลย ี
 

Abstract 

Camera and taking photographs, normally, are tool and method to tell happenings, news, subject 

matters, knowledge.   However, the role of camera and photograph taking are important in conveying 

works of arts as well. The art of photography employs camera and camera techniques to create desired 

picture.  It is similar to a painter paints a picture with his brushes and strokes.  Both photographer and 

painter have their own point of views to tell. Their views determine their choices to select the tools and 

techniques to communicate thoughts and feelings which form each piece of art.  If an artist or camera man 

can combine the strengths of both mediums, with passion, feeling, imagination and creativity, the picture 

created by him can communicate beautifully the intended thoughts and feelings.   

 

Keywords :  Colour,  Interaction,  Unity,  Digital Technology.  
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บทน า 

กระบวนสร้างสรรค์  งานศิลปกรรม เพื่ อ ถ่ายทอดสาระและจินตนาการของศิลปิน  
มีรูปแบบและวิธีการสร้างเฉพาะของตนและเมื่อยคุสมยัเปล่ียน กลวิธีก็ปรับเปล่ียนพฒันาไปตาม ปัจจุบนัเป็น
ยคุท่ีมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ  ไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัส่ือและอุปกรณ์ท่ีพฒันาข้ึนใหมไ่ปตามเหตุผลและความจ าเป็นของศิลปินแต่ละคน 

ผลงานศิลปกรรมในกรณีสาขาทศันศิลป์ มีความมุ่งหมายถ่ายทอด อารมณ์และความคิด ท่ีมาจาก
ความรับรู้ จินตนาการ และประสบการณ์ ท่ีมีต่อโลกภายนอก ผนวกกบักลวิธีการสร้าง สะทอ้นสาระส าคญัท่ี
ศิลปินเห็นต่างไปจากการมองเห็นของคนทัว่ไป   จากอดีตท่ีผ่านมา การสร้างงานทศันศิลป์ มีวิธีถ่ายทอดท่ี
แตกต่างหลากหลายลกัษณะ จะเห็นในความเปล่ียนแปลง และการพฒันาเร่ือยมาดว้ยผลงานจากการท างาน
ของศิลปินแต่ละยคุแต่ละสมยั  รู้จกัการน าธรรมชาติมาประยกุตด์ดัแปลง เป็นส่ือและวสัดุ ส าหรับใช ้จากหิน  
ดิน เปลือกไม ้แสงจากดวงอาทิตย ์และสารสงัเคราะห์ ถึงปัจจุบนัเป็นยคุท่ีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีกลวิธี
การสร้างสรรคไ์ดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัส่ืออุปกรณ์ท่ีพฒันาข้ึนใหม่ ในการน ามาใชบ้นัทึกภาพและความ
ทรงจ า เร่ืองราว แลว้น าไปประกอบปรับปรุงข้ึนใหม่ตามท่ีตอ้งการของศิลปิน 

 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่เกีย่วข้อง 

ผลงานจิตรกรรมท่ีพฒันาข้ึนในโครงการวิจยัมุมมอง สภาวะ ธรรมชาติ (การปฏิสมัพนัธข์องสีท่ี
แตกต่างน าไปสู่ความมีเอกภาพ) เป็นความพยายามสร้างสรรคง์านโดยน าความสุขความประทบัใจในการใช้
ชีวิตท่ีผา่นมาจนปัจจุบนั เลือกส่ิงในธรรมชาติท่ีคุน้เคย ในสถานท่ีท่ีเคยใชชี้วิตในวยัเรียน วยัท างาน รวมทั้ง
ถ่ินท่ีอยู่อาศยัถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน 8 ภาพ  โดยไดศ้ึกษาผลงานและ/หรือสัมภาษณ์ ศิลปินผูเ้ป็นแรง
บนัดาลใจ คือ อาจารยจ์รูญ   บุญสวน  อาจารยส์งดั ปุยออ๊ก  ศาสตราจารยว์ิโชค  มุกดามณี วลูฟ์ คาร์น (Wolf 
Kahn) ยาโยอิ คูชามะ (Yayoi  Kusama)  ศิลปินทุกท่าน คือผูท่ี้ผูว้ิจยัมีความประทบัใจในผลงานและลกัษณะ
การสร้างสรรคผ์ลงาน จนเป็นแรงผลกัดนัใหอ้ยากถ่ายทอดความประทบัใจจากประสบการณ์ท่ีไดส้ัมผสัส่ิง
ในธรรมชาติรอบ ๆ ตวั ความเช่ือในความดีความงามในเชิงศิลปะ ศาสนา และความเก้ือกลูกนัของมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้มให้ผูท่ี้ไดรั้บประสบการณ์ทางศิลปะท่ีดีเช่นเดียวกนั   ทั้งน้ีในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัว่า ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองไม่ใช่มา
จากฝีมือมนุษยม์ีลกัษณะเฉพาะในตวัเอง มีการเปล่ียนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของตวัมนัเอง  มีทั้งความงาม
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และความไม่งาม  แต่ธรรมชาติก็ไดใ้หบ้ทเรียนความรู้แก่มนุษยใ์นเน้ือแทท่ี้เหนือไปกว่า ความงามหรือความ
น่าเกลียดนั้น 

ภูมิประเทศอันเป็นทิวทัศน์ไม่ใช่ว่ามีแต่ทุ่งนา ป่าเขา ล  าเนาไม้  ย ังมี
ความหมายมากกว่านั้น  หมายความว่า เป็นส่วนหน่ึงแห่งพิภพจกัรวาล และถา้
ศิลปินสามารถถอดเอาชีวิตจิตใจท่ีเป็นสาระของส่วนท่ีกล่าวนั้นออกมาเป็น
รูปไดรู้ปนั้นก็ไม่ใช่เป็นรูปท่ีถอดเอามาจากธรรมชาติเท่าท่ีธรรมดามองเห็น 
แต่จะเป็นรูปท่ีถอดเอาสาระส าคญัของธรรมชาติออกมาทีเดียว  (ศิลป์ พีระศรี, 
2546,  น. 44)   

ดว้ยแนวคิดขา้งตน้การสร้างสรรคผ์ลงานในการวิจยัทั้ง 8 ภาพ คือ ภาพดอกหางนกยงู ภาพบวั  
ภาพอินทนิลกบัปรีดิยาธร ภาพทอ้งทุ่งนา  ภาพอ่างแกว้ ภาพดอยสุเทพ ใชอ้งคป์ระกอบศิลป์ท่ีเป็นหลกัส าคญั
ไดแ้ก่ สีกบัการจดัภาพในวิธีการประสานเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพ และสะทอ้นในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างภายในสงัคมมนุษยแ์ละมนุษยก์บัธรรมชาติอย่างสงบสุข ขั้นตอนเร่ิมตน้ของกระบวนงาน
สร้างสรรค ์ผูว้ิจยัไดอ้าศยัการถ่ายภาพจากสถานท่ีจริง  อาศยัมุมมองเลือกตามความสนใจ มาพฒันาต่อดว้ย
ความคิด จินตนาการ และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม  การถ่ายภาพเป็นกระบวนการ สัมพนัธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์และสุนทรียภาพท่ีควบคู่กนัไป ภาพถ่ายของคนคนหน่ึงเกิดจากความคิด มุมมองท่ีมีชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม ผา่นเฟรมและเลนส์กลอ้งกบัความมุ่งหมาย ท่ีจะสร้างสรรคภ์าพ  และกฤษณ์ ทองเลิศ เห็นว่า
ภาพถ่ายสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลไดดี้ 

ภาพท่ีส่ือสารในเชิงแนวคิดและความสวยงามนั้น ภาพถ่ายเป็นผลผลิตของจินตนาการและ
การแสดงออกของความเป็นจริงท่ีสงัเกตไดทุ้ก ๆ ชัว่ขณะ ของเหตุการณ์ การบนัทึกภาพลว้นมีอารมณ์ภาพ
ร่วมอยู่ด้วย  อารมณ์ภาพไม่ใช่เป็นเพียงคนในภาพแต่อาจเป็น ฤดูกาล ภูมิอากาศ ช่วงเวลา ความรัก 
ความส าเร็จ  ทั้ งน้ีอารมณ์ของภาพท่ีผูส้ร้างสรรค์ถ่ายทอดมาไม่ได้เป็นการบิดเบือนความเป็นจริงของ
ปรากฏการณ์  แต่เป็นการอธิบายให้เกิดความแจ่มชดัโดยอาศยัองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ความเป็นระเบี ยบ 
ทศันมิติ แบบแผนของแสง เงา และการสะทอ้น การจดัวางท่าของตวัแบบ ก่อให้เกิดระเบียบข้ึนในภาพ ใน
การประกอบเร่ืองราวสู่ความหมายท่ีเป่ียมดว้ยอารมณ์ความรู้สึก ประเด็นดังกล่าวน้ีจึงเป็นการสร้างความ
สอดคลอ้งให้เกิดข้ึนระหว่างโลกของความเป็นจริงและโลกของสุนทรียภาพทางการส่ือความหมาย เป็น
ความรู้ชนิดใหม่ในฐานะท่ีภาพถ่ายเป็นพาหะของขอ้เท็จจริงท่ีมีการเช่ือมโยงกนัระหว่าง ความถูกตอ้งเป็น
จริงกบัความงาม (2554, น.32-33) 
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ในฐานะผูส้ร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ใช้กลอ้งบันทึกภาพจากปรากฏการณ์ฉับพลนัท่ีประสบ  
เลือกภาพด้วยมุมมองส่วนบุคคล ประกอบกับมองลกัษณะความน่าสนใจในองค์ประกอบ ของ สี เส้น 
น ้ าหนัก พ้ืนผิว แสงเงาท่ีแสดงอารมณ์ ความหมาย ความงาม จากเหตุการณ์ชีวิต และปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดไปสู่ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ ตามแบบแผนขององคป์ระกอบศิลป์ อยา่งมีเอกภาพ ตวัอยา่งการเก็บ
ภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 อเมซอน 
ภาพถ่ายจากกลอ้งโทรศพัทม์ือถือ 

 
 

อเมซอนภายใตร่้มเงาสีเขียวของใบใหน้ ้ าหนกัเขม้ ตดักบัน ้ าหนักท่ีสว่างของสีขาว ช่วยขบัเน้น
ใหด้อก ดูสะดุดตาและใหค้วามรู้สึกท่ีอ่อนหวาน บอบบาง 
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ภาพ 2 โกศล 
ภาพถ่ายจากกลอ้งโทรศพัทม์ือถือ 

พุ่มโกศล มทีั้งสีโทนอุ่นและสีโทนเยน็คละเคลา้กนั  ในใบเขียวมีกลุ่มสีอุ่นแต่งแตม้  ในใบสีส้ม
แดงอมเหลืองมีกลุ่มสีเยน็แต่งแตม้ เป็นการผสมผสานดว้ยระบบและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ให้ความรู้สึกท่ี
ไม่ขดัแยง้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการอยูร่่วมกนัของความหลากหลายอย่างไม่แตกต่าง ของผูค้นในสงัคม  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 มดแดง 
ภาพถ่ายจากกลอ้งโทรศพัทม์ือถือ 

ในธรรมชาติท่ีกวา้งใหญ่ มีส่ิงขนาดเล็กน้อย และมีชีวิตอาศยัซ่อนตาอยู่ ทั้งท่ีสามารถมองเห็น
ดว้ยตาเปล่าและท่ีมองไม่เห็น วิวฒันาการของการถ่ายภาพและเลนส์กลอ้งชนิดพิเศษเฉพาะ ช่วยใหเ้ราไดเ้ห็น
และรู้จกัชีวิตเหล่านั้นในความบงัเอิญขณะถ่ายภาพในความน่าสนใจของพ้ืนผวิตน้มะม่วงท่ีขรุขระ แตกหยาบ 
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สีด่างด า ไม่สม ่าเสมอ สร้างความแตกต่างขบัเนน้ใหเ้ห็นการเคล่ือนไหวไปมาของชีวิตเลก็ๆ อยูบ่นพ้ืนผวิของ
ล าตน้  ภาพส่ือใหเ้ขา้ใจในการพึ่งพิงอาศยักนัของชีวิตกบัธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 ชงโค หนา้บา้น 

เส้นสายกิ่งก ้านและล าต ้น  ที่สอดสล ับไปในทิศ เ บ้ืองบน บ ้างก็กรอบหักล ้มลง สู่พื้น 
เห่ียวแห้งและมีสีน ้ าหนักเข ้ม ตัดก ับท้องฟ้าท่ีมีสีของน ้ าหนักกลางและอ่อน ยอ้นให้คิดกลับไปใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านเลยมาของชงโคต้นน้ี  จากล าต้นเล็กๆเมื่อคร้ังเ ร่ิมต้นปลูก เติบโต ให้ร่มเงาท่ีร่มร่ืน 
ได้ชมเชยสีและดอกของต้น ท่ีธรรมชาติบรรจงสร้าง จากนั้ นใบเปล่ียนสีจากเขียวเป็น เหลืองค่อย ๆ 
เห่ียวและแห้ง ทยอยร่วงหล่นกระทั่งหมดทั้ งต้น และในช่วงท้ายท่ีสุด ยงัคงลีลาของโครงสร้าง เส้น
สายท่ีแสดงออกในสุนทรียภาพไว ้ให้เห็น ท าให้นึกถึงหลักธรรมค าสอนท่ีองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ ้าตรัสไว ้ว่า  “พระธรรมงามใน เ บ้ืองต ้น  ง ามในเ บ้ืองกลาง งามใน เ บ้ืองปลาย ”  และจากการ
บรรยายธรรมของท่านอาจารย ์พุทธทาสภิกขุ ในศิลปะแห่งการใช ้สติ ในทุกกรณี  ด ังต่อไปน้ี   “ มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องรู้จ ักท าให้ชีวิตน้ีประกอบไปด้วยความงาม คือมีพระธรรมเหมือนกับว่า พระ
ธรรมน้ีจ  าเป็นส าหรับมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งการวิว ัฒนาการของเขาทีเดียว” (2544, น.18) นับเป็น
เคร่ืองเตือนใจให้เน้นฝึกฝนปฏิบัติให้มีสติในการใช้ชีวิตประจ าว ัน และได้ปรับใช้ในการหมั่นสร้าง
ภาพ และรักษาความดีงามอยู่เสมอ  นับเป็นส่ิงผลักดันการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยชุดมุมมอง สภาวะ 
ธรรมชาติ  (การปฏิสัมพ ันธ์ของสี ท่ีแตกต่างน าไปสู่ความมีเอกภาพ)  สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
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ร่วมสม ัย แบบก่ึงนามธรรมมุ่งเน้น ถ่ายทอดเ น้ือหาของสีที่แตกต่างสร้างปฏิสัมพ ันธ์ต่อก ัน ด ้วย
ความประสานกลมกลืนน าไปสู่ความมีเอกภาพ ให้ความรู้ สึกในอารมณ์สุนทรียภาพสะท้อนทัศนะ
ในความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคคลและบุคคลกับส่ิงแวดล้อม 
 

วตัถุประสงค์ของบทความ 
1. ถ่ายทอดความสมัพนัธใ์นการใชก้ลอ้งและการถ่ายภาพในกระบวนงานการสร้างสรรคภ์าพ

จิตรกรรมดอกหางนกยงู  
2. แสดงแนวทางการใชดิ้จิตอลเทคโนโลยใีนการปรับเปล่ียนรูปแบบจิตรกรรม 
 

วธิีการสร้างสรรค์ 
ภาพถ่ายได้เอ้ือประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานวิจัย เร่ิมจากการ

บนัทึกภาพเพื่อเก็บขอ้มลู เร่ืองราว ลกัษณะ สภาพแวดลอ้ม จากมุมมอง ประสบการณ์ อารมณ์ ของช่วงเวลาท่ี
ผา่นมาถึงปัจจุบนั ภาพไดบ้นัทึกความประทบัใจท่ีคงอยูแ่ละไม่เปล่ียนแปลงท่ีมีต่อธรรมชาติ ในท่วงที ลีลา ท่ี
ส่ือความหมายจากลกัษณะองคป์ระกอบ ความหลากหลายของสี ทิศทางของเส้น พ้ืนผิว รูปทรง แสง เงา และ
บรรยากาศ สร้างแรงบนัดาลใจ ในแนวความคิดและกระบวนวิธีทางการสร้างสรรค ์ในรูปแบบเฉพาะตน ดว้ย
ผลงานจิตรกรรมก่ึงนามธรรม เพื่อถ่ายทอดไปสู่ผูอ่ื้น  ในบทความน้ีเนน้แสดงถึงกระบวนงานการสร้างสรรค์
ภาพจิตรกรรมดอกหางนกยงูซ่ึงมีขั้นตอนหลกั ๆ ดงัน้ี 

ขั้นตอนหลกั ๆ ในกระบวนงานของการสร้างสรรคภ์าพดอกหางนกยงู คือ 
1.  กระบวนการสร้างสรรคภ์าพดอกหางนกยงู 

1.1  การเก็บขอ้มลู 
1.2  เสก๊ตซภ์าพดว้ยวิธีต่าง ๆ รูปแบบต่าง ๆ 
1.3  สเก๊ตซสี์ 
1.4  จุดเนน้ดา้นกระบวนการสร้างสรรค ์

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค ์ 
2.1  ผลงานจริง  
2.2  ชุดสี 
2.3  ทดลองการใชสี้ 
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2.4  พฒันาใชสี้ 
2.5  ระหว่างด าเนินการสร้างสรรค ์

ความตั้งใจสร้างผลงานจิตรกรรมก่ึงนามธรรมในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งหมายถ่ายทอดมุมมอง
ความรู้สึกและจินตนาการให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้  ผูว้ิจยัพยายามบนัทึกภาพตน้หางนกยงูดว้ยมุมมองท่ีหลากหลาย
เพื่อเก็บภาพท่ีไดเ้ห็นในหว้งเวลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ้บรรยากาศรอบ ๆ ดอกไม ้แสง เงาท่ีมี รวมถึงส่วน
ท่ีโดดเด่นกระทบกบัอารมณ์ความรู้สึก ความคิดในขณะท่ีเห็น เพ่ือเป็นฐานการเช่ือมโยงกบัจินตนาการของ
ส่ิงท่ีอยูใ่นความคิดค านึง แลว้ผสมผสานถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม ซ่ึงรายละเอียดส าหรับขั้นตอน
ต่าง ๆในกระบวนงานการสร้างสรรคข์องผูว้ิจยั  เป็นไปตามล าดบัต่อไปน้ี 

 

สภาวะ มมุมอง ภาพดอกหางนกยงู 
ผูว้ิจยัถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และจินตนาการ ผา่นภาพจิตรกรรมดอกหางนกยงู การเลือก

ดอกหางนกยงูตามรูปแบบในภาพ เป็นมุมมองส่วนบุคคล ผูว้ิจยัเห็นว่า ตน้หางนกยงูเป็นพรรณไมใ้น
ธรรมชาติซ่ึงมีความผกูพนัมาตั้งแต่อดีต มีความสมัพนัธท่ี์เห็นคุน้ชินตาในปัจจุบนั ในการท างานก็ดี ระหว่าง
การเดินทางกลบัภูมิล  าเนากดี็ และท่ีส าคญัระหว่างช่วงเวลาท่ีท างานวิจยั ตอ้งเดินทางเก็บขอ้มลูจาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต ไปจงัหวดัทางภาคเหนือและจงัหวดัปราจีนบุรี ไดเ้ห็นตน้หางนกยงูออก
ดอกบานสะพร่ังอยูท่ัว่ไปทุกถนนท่ีเดินทางผา่น บางตน้ออกดอกสีแสดแดงสะพร่ังเต็มตน้ ท้ิงใบ แทบไม่เห็น
สีเขียว บางตน้มีดอกอยูบ่างตาแต่มีสีเขียวอ่อนแก่ของใบเลก็ ๆ อยูเ่ต็มตน้ บางคร้ังช่วงเวลาท่ีเดินทางผา่นไป
มามีฝนตกพร าๆ ท าใหม้องเห็นตน้หางนกยงูดอกแดงสะพร่ังผา่นม่านฝนปรากฏเป็นสีเขียวแดง กลืนกนัไป 
เป็นภาพท่ีแตกต่างจากเวลาท่ีตน้เดียวกนันั้นเฉิดฉายลอ้ลมท่ามกลางแดดจา้ เห็นสีแดงเขียวเจิดแจ่มแต่ไกล 
อยา่งไรก็ดี ไม่ว่าตน้หางนกยงูจะมีลกัษณะอยา่งใด ท่ามกลางบรรยากาศอยา่งไรกต็าม ผูว้ิจยัเห็นความ
เคล่ือนไหว ความมีชีวิตชีวาของตน้หางนกยงูไดเ้สมอ และความเคล่ือนไหว ความมีชีวิตชีวาดงักล่าวติดอยูใ่น
หว้งความคิดและความทรงจ าตลอดเวลา 

ส าหรับการพฒันาผลงานสร้างสรรค์ผ่านงานวิจยัในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะถ่ายทอดมุมมอง 
ความรู้สึกและจินตนาการใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ ผูว้ิจยัพยายามบนัทึก ภาพตน้หางนกยงู ดว้ยมุมมองท่ีหลากหลาย 
เพื่อเก็บภาพท่ีไดเ้ห็นในหว้งเวลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ้บรรยากาศรอบ ๆ ดอกไม ้แสง เงาท่ีม ีรวมถึงส่วน
ท่ีโดดเด่นกระทบกบัอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ในขณะท่ีเห็น เพื่อเป็นฐานการเช่ือมโยงกบัจินตนาการของ
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ส่ิงท่ีอยูใ่นความคิดค านึง แลว้ผสมผสานถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมก่ึงนามธรรม ซ่ึงกระบวนงานท่ี
สร้างสรรคภ์าพจิตรกรรมเป็นไปตามล าดบัดงัน้ี 

1.  กระบวนการสร้างสรรค์ภาพดอกหางนกยงู 
1.1  ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูล 

การบันทึกภาพด้วยกลอ้งถ่ายภาพ  ให้เห็นมุมมองท่ีเลือกเก็บข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมาใช้
ประกอบเป็นแนวทางการสร้างสรรค ์

ภาพหางนกยงูในมุมมองต่าง ๆ 
 

 
 
 

ภาพ 1.5 ภาพ 1.6 

ภาพ 1.7 ภาพ 1.8 
ภาพ 1.5 , 1.6 , 1.7 และ 1.8  เป็นการบนัทึกขอ้มลูภาพดว้ยกลอ้งประกอบแนวทางการ

สร้างสรรค ์
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.2.  สเกต็ช์ ด้วยวธิีต่างๆ รูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.9 
ลายเสน้โครงสร้างตน้หางนกยงู 

 
 

ภาพ 1.10 ภาพ 1.11  
ลายเสน้จงัหวะ ก่ิงกา้น และดอก ลายเสน้จงัหวะ ก่ิงกา้น และดอก 
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ภาพ 1.12 ภาพ 1.13 
ลายเสน้กลุ่มดอก  ลายเสน้กลุ่มดอก  
 
 

ภาพ 1.14  ภาพ 1.15 
รูปทรง น ้ าหนกั แสงเงา ของกลีบดอก   รูปทรง น ้ าหนกั แสงเงา ของดอก และใบ 

 
ภาพสเก็ตซด์ว้ยดินสอ เพื่อการศกึษา รูปทรง น ้าหนกั แสงเงา และการจดัองคป์ระกอบ ในการ

ก าหนดโครงสร้าง ภาพและสีท่ีแน่นอน 
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ภาพ 1.16 
จากภาพถ่ายและภาพสเกต็ซดิ์นสอน ามาประกอบข้ึนใหม่โดยการ ตดัทอน ต่อเติม เพื่อใหไ้ด้

โครงสร้างภาพท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
 

ภาพ  1.17 ภาพ  1.18 
คดัลอกภาพลายเสน้ดว้ยกระดาษชอลก์สีลงบทพ้ืนท่ี  เร่ิมตน้ขั้นตอนการจุดดว้ยสีน ้ ามนัลอ้มรอบรูป  

เตรียมไวส้ าหรับวาดภาพ เพื่อแสดงขอบเขตของสี 
 

1.3  สเก๊ตซ์สี 
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ภาพ  1.19 ภาพ 1.20 
เทคนิคสีเมจิ  เทคนิคสีไม ้
 

ภาพ  1.21 ภาพ 1.22 
เทคนิคสีน ้ า  เทคนิคสีน ้ า 
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ภาพ 1.23 
เทคนิคสีพาสเทล 
 

สเก๊ตซท์ดลองสร้างปฏิสมัพนัธข์องสี จดัวางค่าน ้ าหนกัสี และก าหนดโครงสีส่วนรวมดว้ยสีชนิดต่างๆ 

1.4  จุดเน้นด้านกระบวนการสร้างสรรค์ 
สี ใชสี้ตดักนั 2 คู่ 
จุดสี ใชว้ิธีการจุดสี มีขนาดเป็นหน่วย ยอ่ย ๆ เลก็ ๆ 
มิติ ก าหนดใชสี้โทนร้อนสร้างระยะหนา้และสีโทนเยน็ใชเ้ป็นระยะหลงั 
เอกภาพ ใชก้ฎเกณฑ์การประสานท่ีท าให้เกิดความเด่นคือการท าสีหน่ึงให้หม่นลง

เพื่อจะอยูด่ว้ยกนัอยา่งกลมกลืนกบัสีคู่ตรงขา้ม 
จงัหวะ จุดสี ในจังหวะซ ้ า  ๆ และสลับสี คู่ ตรงข้าม สร้างปฏิกิ ริยาและการ

แปรเปล่ียนใหค้วามรู้สึกท่ีเคล่ือนไหวฟุ้ งกระจาย 
การส่ือความหมาย ความสุขและความมีชีวิตชีวา มกัมีความขดัแยง้ร่วมอยู่ดว้ยในสภาวะ

ของความเป็นจริง 
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2.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
2.1. ผลงานจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.24  
ภาพดอกหางนกยงูท่ีเสร็จสมบูรณ์  

(ขนาด 100x100 ซม.) เทคนิค สีน ้ ามนับนแคนวาส  วิธีการจุด 
 

แรงบนัดาลใจจากดอกหางนกยงู  ส่ือสะทอ้น ความสุขและความมีชีวิตชีวา มกัมีความ
ขดัแยง้ร่วมอยูด่ว้ยในสภาวะของความเป็นจริงแนวทางการแสดงออก ใชสี้ตดักนันอ้ย ดว้ยสีขา้งเคียง
ท่ีกลมกลืน ไดแ้ก่สีสม้ขา้งเคียงสีเหลือง ตดักบัสีม่วงขา้งเคียงสีน ้ าเงิน 

ความมีเอกภาพเกิดจากการใชก้ฎเกณฑ์ของความเป็นเด่น โดยลดความสดใสของสีคู่
ขา้งเคียงสีม่วงกบัสีน ้ าเงินดว้ยการสอดสลบัสีสม้และสีเหลือง 
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2.2.  ชุดสี วรรณะสี อารมณ์ของสี 
 

ภาพ  2.25 ภาพ 2.26 
สีวรรณะร้อน สีวรรณะเยน็ 

 
ชุดสี ประกอบดว้ยชุดสี 2 ชุด ชุดวรรณะร้อน และชุดวรรณะเยน็ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพ  2.27 
สีคู่ตดั เหลืองสม้ กบั ม่วงน ้ าเงิน 
 

ใชสี้เหลืองและสีส้มเป็นหลกั สีเหลืองให้ความสดใสร่าเริงเบิกบาน สีส้ม ท าให้เกิดก าลงั
วงัชา ตามหลกัจิตวิทยาของสี ส่วนของสีม่วงและสีนา้เงิน ใชเ้ป็นสีคู่ตดัเพื่อใหบ้รรยากาศของสีโดยรวม
มีความเคล่ือนไหว และมีชีวิตชีวา 
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2.3  ทดลองการใช้สี สร้างการประสานสี 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  2.28 ภาพ  2.29 
สีแตกต่าง ขนาดจุด 

 
 

ภาพ  2.30 ภาพ  2.31 
ทิศทางของสีสอดสลบัไปมา สีสม้เหลืองแสดงอิทธิพลครอบง า 
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ภาพ  2.32 ภาพ  2.33 
สีเหลืองเป็นค่าน ้ าหนกัอ่อนและมีความเป็นเด่น  การแปรเปล่ียนของสีจากค่าน ้ าหนกัอ่อนไปสู่เขม้ 

องคป์ระกอบศิลป์ท่ีปรากฏซอ้นจากการใชสี้ดว้ยวิธีการจุด 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.34  ภาพ 2.35 
พ้ืนผวิ รับรู้ความนุ่มนวลหรือกระดา้ง เสน้รับรู้ไดจ้ากการเรียงตวัของจุดท่ีต่อเน่ือง 

ไดจ้ากการใหค่้าน ้ าหนกัสีท่ีมีความถ่ีต ่าหรือสูง  บริเวณริมขอบของรูป 
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ภาพ 2.36 ภาพ 2.37 
สร้างประสานความอ่อนแก่ บริเวณว่างเป็นส่วนของทอ้งฟ้า  
แบ่งแยกระหว่างรูปกบัพ้ืน 
 

 

ภาพ  2.38 ภาพ  2.39 
รูปร่าง รับรู้ไดจ้ากจุดท่ีเรียงตวัลอ้มรอบท่ีริมขอบของรูป  รูปทรงเกิดจากการเพ่ิมปริมาณความถ่ีของจุดท่ีอดั

แน่น 
 

2.4  พฒันาใช้สี ลกัษณะการประสานสีในผลงานสร้างสรรคจ์ริง 
การพฒันาผลงานสร้างสรรค์ในคร้ังน้ี ใช้เคร่ืองมือทางศิลปะต่าง ๆ ด้วยพลงัอารมณ์

ความรู้สึกท่ีเกิดจากความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของภาพในความคิดประสบการณ์ท่ีเคยไดส้มัผสั พร้อม
กบัการสนองตอบต่อส่ิงท่ีมากระทบเม่ือไดส้มัผสั และอารมณ์ความรู้สึกในขณะท่ีก  าลงัสร้างงาน ซ่ึงใน
งานช้ินน้ี เป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากการไดส้งัเกตตน้ไม ้ดอกไมใ้นสภาพ 
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ภาพ 2.40 ภาพ 2.41 ภาพ 2.42  ภาพ 2.43 

ลกัษณะจุด , ขีด สี ลกัษณะจุด , ขีด สี  ลกัษณะการสอดสลบัสี ลกัษณะการสอดสลบัสี 
 
ธรรมชาติ มีแสงเงาจากลีลาของแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องมากนอ้ยตามช่วงเวลาต่างๆ มีสายลม

พดัผา่นท าใหต้น้ไม ้ดอกไมไ้หวตวัไปตามแรงลม หรือบางคร้ังมีฝนพร าๆ ตน้ไม ้ดอกไมชู้ช่อ ดูสดช่ืน 
ราวกบัรู้สึกช่ืนบานไปกบัสัมผสัของฝน โดยรวมแลว้ เป็นภาพแห่งความสุข การเคล่ือนไหวอย่างมี
ชีวิตชีวา และเป็นการท างานดว้ย ความรู้สึกท่ีเป็นสุขผ่อนคลาย แมใ้นสภาวะความเป็น จริงอาจมีความ
ขดัแยง้ ในบางคร้ัง แต่ด้วยห้วงความคิดค านึงท่ีสดช่ืน ก็สามารถถ่ายทอดและส่ือความหมายของ
ความสุขการเคล่ือนไหวอย่างมีชีวิตชีวาไดอ้ย่างเป็นเอกภาพ  จึงสามารถมีความสุขไดใ้นความขดัแยง้
เสมอ ทั้งน้ี สามารถล าดบัขั้นตอนการพฒันางานพอสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

ภาพแสดงลกัษณะ จุด ขีด ของสี และการสอดสลบัของสีในการอยูร่่วมกนั 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 2.44 ภาพ 2.45 
 ลกัษณะน ้ าหนกัอ่อน   สอดสลบัทบัซอ้นเพ่ิมน ้ าหนกั 

ก าหนดท่ีอยูข่องสีโดยระบาย จุด ขีด ทีละสี เร่ิมจากท่ีมีน ้ าหนกัอ่อนสอดสลบั ทบัซอ้นทีละชั้น  
จากสีน ้ าหนกัอ่อนในขั้นตอนแรก ไปจนถึงสีน ้ าหนกัท่ีเขม้สุด 

 
 
 
 

411



 
 
 

 
 
 
 

 ภาพ 2.46 
ภาพบรรยากาศโดยรวม ก่อนการเพ่ิมเนน้สี ท่ีใหน้ ้ าหนกัอ่อนในส่วนของแสงและเงา รวมถึงพ้ืนหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ  2.47  ภาพ  2.48 ภาพ  2.49  
 แสงสีเหลือง แสงสีเหลือง  เงาสีน ้ าเงิน 

เพ่ิมชั้นจุดสีเหลืองในส่วนของแสง และ จุดสีน ้ าเงินในส่วนของเงา และพ้ืนหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ  2.50 
ภาพแสดงรายละเอียดของสีและน ้ าหนกัในการผสมประสานกนัของสีในขั้นทา้ยสุด 
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2.5  ระหว่างด าเนนิการสร้างสรรค์ การสร้างสรรคภ์าพดอกหางนกยงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  2.51 ภาพ  2.52 

จุด ขีด สี ลงบนพ้ืนท่ีของรูปร่างท่ีคดัลอกไว ้ สอดสลบัสีเพ่ิมน ้ าหนกัสีใหมี้ความหนาแน่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.53 
เนน้สีในส่วนท่ีเป็นแสงและเงา 

ภาพดอกหางนกยงูเป็นผลส าเร็จท่ีได้ใชเ้ทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ ประกอบในกระบวนวิธี
ทางการสร้างสรรค ์ตั้งแต่เร่ิมตน้ กระทัง่แลว้เสร็จ และนอกเหนือไปจากเพื่อถ่ายทอดในเชิงสุนทรียภาพแลว้ 

413



 
 
 

ยงัให้ความส าคญักบัการผลิตซ ้ าดว้ย การถ่ายภาพผลงานเพื่อน าไปสร้างสรรค์พฒันาต่อยอดท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่อแขนงวิชาชีพอ่ืนๆต่อไป  การผลิตซ ้ าเพ่ือพฒันาภาพดอกหางนกยูง สร้างสรรค์ในรูปแบบ
ผลงานประยกุตศ์ิลป์ ปรับเปล่ียนบรรยากาศของสีใหม้ีอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั ส าหรับใชเ้ป็นลวดลายผา้พนัคอ 
ส าหรับสตรี อาศยัดิจิตอลเทคโนโลย ีโดยเมื่อถ่ายภาพจิตรกรรมดอกหางนกยงูแลว้น าภาพไปสร้างตน้แบบ 
ลายพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Photoshop) ก าหนดขนาดตามท่ีต้องการใช ้เลือกโหมดสี
ส าหรับพิมพผ์า้ ซี เอม็ วาย  เค (CMYK) จากนั้นเซฟไฟล ์พี ดี เอฟ (PDF) เขา้สู่กระบวนการพิมพ ์เลือกชนิด
ของผา้ท่ีท าจากใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) ท่ีค่อนขา้งดูดซบัสีและใหล้วดลายท่ีคมชดั ขอ้ดีของกระบวนการ
ท างานน้ี ช่วยใหเ้กิด 

ความสะดวกในการปรับแกข้อ้ผดิพลาด รวดเร็ว ก  าหนดขนาดและจ านวน ไดต้ามความตอ้งการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.54 ภาพ 2.55 ภาพ 2.56 ภาพ 2.57 
ภาพ 2.54,  2.55,  2.56. 2.57  สร้างสรรคล์วดลายผา้พนัคอส าหรับสตรี 

 

กระบวนการน้ีท าใหเ้กิดผลงานหลากสีสนั และสามารถน าเสนอใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผูใ้ชง้าน
สามารถเลือกสี และอารมณ์ของงานไดต้ามความชอบ และการใชป้ระโยชน์  ผา้พนัคอจากภาพ  2.55 ไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุด 
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ภาพ 2.58  ปรับประยกุต ์เพื่อน าไปใชใ้นดา้นอ่ืน ๆ 

ภาพถ่ายหางนกยงูกบัการดดัแปลงใหแ้ตกต่างและแปลกตาไปจากภาพตน้แบบ เป็นวิธีการปรับ
ประยกุตใ์นแนวทางหน่ึงเพื่อน าไปใชก้บัเครือข่ายวิชาการในดา้นอ่ืนๆใหก้วา้งข้ึน ภาพน้ีใชโ้ปรแกรมการตดั
แต่งภาพส าเร็จรูป ท่ีมีอย่างแพร่หลายและมีความสะดวกต่อการใชง้าน โดยมีล  าดบัขั้นตอนการสร้างสรรค์
ดงัน้ี  

- โหลดภาพเขา้สู่โปรแกรม  

- เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีแตกต่างตามล าดบัของจุดประสงคก์ารใช ้  
เอฟเฟค (effect)  เลือกประเภทของการเกล่ียน ้ าหนกั  เพ่ิมน ้ าหนกัเขม้บริเวณ

โดยรอบของภาพมาสู่น ้ าหนกักลางและ 
อ่อนสว่างท่ีกลางภาพ  

สี ปรับสีใหมี้ความอ่ิมตวัเพ่ิมข้ึน ท าใหบ้รรยากาศของ 
สีในภาพมีความสดใสยิง่ข้ึน  

ความคมชดั  ลดความคมชดัของลวดลายโดยรอบของภาพ  
อยูภ่ายใตน้ ้ าหนกัท่ีเขม้  

ขอ้ความ  เลือกพิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการ ปรับขนาดและจดัวางต าแหน่ง
ตวัอกัษร ท่ีเหมาะสมตามความประสงค ์
และท่ีตอ้งการส่ือสาร  
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ภาพ 2.59 ภาพ  2.60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ 2.61 ภาพ  2.62 
ภาพ  2.59, 2.60, 2.61, 2.62  ดดัแปลงใหแ้ตกต่างดว้ยโปรแกรมกราฟิกส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจยัตามโครงการวิจยั มุมมอง สภาวะ ธรรมชาติ (การปฏิสมัพนัธข์องสีท่ีแตกต่างน าไปสู่
ความมีเอกภาพ) บรรลุผลในวตัถุประสงคท่ี์ผูว้ิจยัตอ้งการส่งผา่นความสุขของผูว้ิจยัไปสู่บุคคลทัว่ไป  โดยใน
การสร้างสรรคผ์ลงานมุ่งหวงัใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการสร้างสุขให้ตนเองและความสุขน้ีอาจมาจากส่ิง
เลก็นอ้ยรอบตวัในปัจจุบนัขณะ หรือคิดยอ้นในความทรงจ าท่ีใหค้วามสุขในอดีต  ผลจากการแสดงงานและ
จดัท าโฟกสักรุ๊ป  (Focus Group) ในกลุ่มของ อาจารย ์นกัศึกษา เจา้หนา้ท่ี และแม่บา้น เมื่อไดช้มผลงาน ส่วน
ใหญ่กล่าวถึงความสวยงาม ความสุข ความสงบ ความช่ืนชอบในศาสตร์ศิลปะ และบางท่านสามารถเช่ือมโยง
จากภาพไปสู่อดีต ความทรงจ าในความสุขท่ีไดรั้บจากธรรมชาติและส าหรับการน าผลงานวิจยัมาต่อยอดดว้ย
ดิจิตอลเทคโนโลยใีนบทความน้ี ความสุขนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนและถ่ายทอดเพียงในห้องนิทรรศการ แต่สามารถ
กระจายความสุขใหผู้อ่ื้นสร้างความสุขเองได ้ เมื่อสามารถพฒันาดว้ยดิจิตอลเทคโนโลยี  ไดม้ีโอกาสเลือก

416



 
 
 

สร้างสรรคต่์อ  ตามรูปแบบท่ีสนใจและถนัด  ท่ีส าคญัมีผูไ้ดรั้บความสุขจากการเป็นเจา้ของผลงาน ดงัเช่น
การเป็นเจา้ของผา้พนัคอท่ีมีงานดอกหางนกยงูแห่งความสุขไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 

บทสรุป 

ผลงานศิลปะท่ีมองเห็นไดใ้นแบบต่างๆ กระบวนการถ่ายทอดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั และ
ศิลปินแต่ละคนจะมีวิธีขั้นตอนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตน เป้าหมายทางความคิด เป็นส่ิงก  าหนดใหศิ้ลปิน หาวิธี
ในการท างาน เพ่ือใหเ้กิดปฏิกิริยาสมัพนัธร์ะหว่าง ศิลปิน ผลงาน ผูรั้บชม ปัจจุบนัเป็นยคุท่ีเช่ือมโยงระหว่าง 
เทคโนโลยีและศิลปะ จึงก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ในหนทาง วิธีการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย ส าหรับใน
อนาคต ดว้ยความกา้วหน้า ของส่ืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร เป็นแนวโน้มท่ีจะสร้างความ
เปล่ียนแปลงใหม่ กับผูส้ร้างสรรค์งานศิลปะโดยท่ีไม่จ  าเป็นต้องผ่านการเรียนศิลปะจากสถาบัน หรือมี
คุณสมบัติของศิลปิน ในแบบทีผ่านมา บุคคลทั่วไปก็สามารถแสดงออกในเชิงความคิดสร้างสรรค ์
จินตนาการได ้ดว้ยทางเลือกใชอุ้ปกรณ์ร่วมสมยักบัการท างานศิลปกรรมในอนัท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม
แบ่งปันความสุขแก่กนัและกนัตามความสนใจ ความสามารถและความถนดัไดไ้ม่รู้จบ 
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บทคดัย่อ 
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่พบการสร้างในดินแดนไทยตั้งแต่เร่ิมรับวฒันธรรมศาสนาสมยัทวาร

วดี ปรากฏชดัในศิลปะสุโขทยั ในกลุ่มพระอฏัฐารส และพุทธปฏิมาส าริดขนาดใหญ่ปางมารวิชยั
จากนั้นสืบมาศิลปะสมยัหลงัไดม้ีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อย่างต่อเน่ือง จวบจนถึงปัจจุบนั
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ยงัไดรั้บความนิยมสร้างเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ทางพุทธศาสนาอย่างแพร่หลาย 
ดว้ยการสร้างอยา่งสืบเน่ืองจึงพบว่ากลวิธีทางเชิงช่าง และวสัดุการสร้างมีพฒันาการปรับตวัไปตาม
เทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าข้ึน ปัจจุบนัได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิตอลมีเดียมาใชใ้นการออกแบบ และ
สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสามารถสร้างให้มีขนาดท่ีใหญ่มากข้ึนกว่าคร้ังอดีต โดยมีสัดส่วนท่ี
ถกูตอ้งจากการสร้างตน้แบบท่ีมีความแม่นย  ามากข้ึน 
 

ค าส าคญั:พุทธปฏิมาขนาดใหญ่, พุทธปฏิมาฉลองพระองคพ์ระพุทธเจา้, ดิจิตอลมีเดีย 
 

Abstract: Colossal Buddha construction is found in Thailand when we began religion and 
culture in Daravati age. Appear clearly on Sukhothai Arts with Attharot Buddha group and 
Colossal Bronze Buddha Phumiaoprarot-mutha pose. After that Post Arts is continued having 
Colossal Buddha construction until now its get popularity is construct to be Buddhism symbol. As 
found is development of technique and material construction follow progress technology. At this 
moment is bring digital media technology to use in design and Colossal Buddha Construction its 
can construct larger than past. Its approved like model and too correct 

 
Keywords:Colossal Buddha,Original scale of Buddha,Digital Media 
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บทน า 
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่มีการสร้างอยา่งแพร่หลายทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งปัจจุบนัมีแนวโน้มการสร้างท่ีจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดจนเป็นท่ีมาของการสร้างสถิติ
เร่ืองขนาดองคพ์ระ ดว้ยพุทธปฏิมาขนาดใหญ่มิใช่เป็นเพียงประติมากรรมขนาดใหญ่โดยทัว่ไปแต่
เป็นสญัลกัษณ์ทางพุทธศาสนาประเภทอุเทสิกเจดียท่ี์สร้างข้ึนเป็นท่ีระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจา้
(ด  ารงราชานุภาพ,สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยา,2469: 9) ถา้ขนาดการสร้างมีขนาดใหญ่
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีการสร้างท่ีเป็นพ้ืนท่ีส าคญัของเมือง พุทธปฏิมาขนาดใหญ่จะยิ่งโดดเด่นชดัเจน
เป็นหมุดเมืองทางการศาสนา ถา้การจัดการท่ีไม่ดีพอย่อมเกิดทัศนะท่ีไม่งาม ด้วยการสร้างจึง
จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงหลายปัจจยั ทั้งเทคนิคการสร้าง สดัส่วนองคพ์ระ และฐานานุศกัด์ิแห่งความเป็น
พระพุทธองค ์พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างในอดีตหลายองค์มกัมีปัญหาในเร่ืองสัดส่วนองค์พระ 
และการแสดงปางประกอบดว้ยเทคโนโลยีท่ียงัไม่กา้วหน้าท าให้บ่อยคร้ังเกิดความผิดเพ้ียนเร่ือง
สัดส่วน แต่ปัจจุบนัการน าระบบดิจิตอลมีเดียเขา้มาร่วมออกแบบสร้างองค์พระ จึงท าให้ปัญหา
ดงักล่าวเร่ิมหมดไป แต่กระนั้นแลว้การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ยงัจ  าเป็นตอ้งค านึงถึงผลท่ี
ตามมาในอีกหลายด้านทั้งพ้ืนท่ีการจดัสร้าง การจดัภูมิทศัน์บริเวณองค์พระ ท่ีจ  าเป็นต้องมีการ
จดัการท่ีดีพอ ดว้ยถา้ไปค านึงถึงบริบทรอบดา้นดงักล่าวอาจเกิดปัญหาตามมาในเร่ืองทศันะอุจาด 
และความไม่เหมาะสมทางพ้ืนท่ีซ่ึงเทคนิคดิจิตอลมีเดียก็ไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทในการจดัการส่วนน้ี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

บทความวิจยัเร่ืองน้ีเป็นงานวิจยัท่ีต่อยอดจากวิทยานิพนธพ์ุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดน
ไทย: ความศรัทธา และพุทธพานิชย ์ของผูว้ิจยั โดยเป็นการวิจยัคน้ควา้แรงบนัดาลใจการสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากประโยชน์ทั้ งทางศรัทธา และพุทธ
พานิชย ์โดยส่วนน้ีเป็นเร่ืองทางเชิงช่าง การออกแบบ ท่ีมิไดเ้ขียนไวใ้นวิทยานิพนธ์ โดยเป็นการ
เก็บขอ้มลูจากสถานท่ีจริง และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีน าเสนอการใชดิ้จิตอลมีเดียในการสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ และการออกแบบเพ่ือความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองของ
สดัส่วนองคพ์ระท่ีอาจผดิสดัส่วน ท าใหเ้กิดความไม่งามกบัสัญลกัษณ์ทางศาสนาท่ีเปรียบดงัหมุด
เมืองทางศาสนา 
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ผลการด าเนินการวจิยั 
การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไดป้รากฎหลกัฐานแต่แรกรับวฒันธรรมทางการ

ศาสนาแต่คร้ังวฒันธรรมทวารวดี แต่ช่วงสมยัท่ีมีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อย่างเป็นจ านวน
มากทั้งอิริยาบถยนื และอิริยาบถนัง่ คือช่วงสมยัศิลปะสุโขทยัในกลุ่มพระอฏัฐารส และพุทธปฎิมา
ปางมารวิชยัส าริด ท่ีมีคติการสร้างใหม้ีความสูง 18 ศอก ตามความเช่ือเร่ืองสรีระความสูงของพระ
พุทธองค์ว่ามีความสูง 18 ศอกตามท่ีปรากฏในปมาณเวมตัตะสรีระความสูงของพระพุทธเจา้ 25
พระองค ์ท่ีระบุอยูใ่นพระไตรปิฏกขุททกนิกาย พุทธวงศ(์พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย 
พุทธวงศ ์เล่มท่ี 9 ภาคท่ี 2, 2525: 15-16)  และคมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ ์(มถุรัตถ
วิลาสินีอรรถกถาพุทธวงศ ์(บาลี-ไทย) ภาค1ฉบบัภูมิพโลภิกขุ, 2525: 33-34) โดยอาจเรียกไดว้่า
พุทธปฏิมาฉลองพระองคพ์ระพุทธเจา้ กล่าวคือใหมี้พระสรีระความสูงเท่าพระพุทธองค์เม่ือคร้ังยงั
ทรงพระชนมชี์พ 

การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่คงปรากฏการสร้างมาโดยตลอดส่วนใหญ่เป็นการสร้างโดย
พระมหากษตัริยด์ว้ยแสดงถึงพระบารมี ความรุ่งเรืองในการศาสนาของแต่ล่ะแผ่นดิน ท่ียงัคงอยู่ใน
กรอบของคติการสร้างฉลองพระองคพ์ระพุทธเจา้ สืบมาถึงในช่วงวาระก่ึงพุทธกาลไดป้รากฏการ
สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ โดยรัฐบาลจอม
พลป.พิบูลสงครามอนัเป็นส่วนหน่ึงของโครงการฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษท่ีมีการก าหนดความ
สูงขององคพ์ระ 2500 กระเบียด(15.875เมตร)(กรมศิลปากร, 2525: 92) เพื่อสัมพนัธ์กบัความเช่ือว่า
พุทธศาสนาจะมีอาย5ุ,000ปีจะเส่ือมลงและสูญสลายไป อนัเป็นอนุสรณ์ในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง
ปียีสิ่บหา้ศตวรรษหรือก่ึงพุทธกาลจากแนวความคิดดงักล่าว เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีชดัเจนของการผนัแปร
จากคติดั้งเดิมในการสร้างพุทธปฏิมาเฉลิมพระองคพ์ระพุทธเจา้เท่าพระองคจ์ริง และจากน้ีสืบไปจึง
ปรากฏการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดใหญ่มาก โดยใชค้ติความเช่ืออ่ืนๆท่ีไม่สัมพนัธ์กบั
พระสรีระความสูงของพระพุทธองค์เม่ือคร้ังยงัด  ารงพระชนม์ชีพ และในบางองค์การสร้างมี
ลกัษณะท่ีไม่สมสดัส่วน จึงท าใหเ้กิดทศันะทางความงามท่ีดอ้ยลง 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเก็บข้อมูลพบว่าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์มีการสร้างท่ีไม่สมสัดส่วน
ตวัอยา่งเช่น พระพุทธรัตนมงคลมหามุนีวดับูรพาภิรามอ าเภอเมืองจงัหวดัร้อยเอ็ด  ท่ีการสร้างเน้น
เร่ืองความสูงขององคพ์ระ จนดผูอมเพรียวบางไม่สมส่วน (ศกัด์ิชยั สายสิงห์, 2556: 607) ส่วนน้ีอาจ
เกิดจากความต้องการสร้างให้สูง101ศอกเท่ากับช่ือจังหวดัแต่มีการวดัขนาดเกินเป็น118ศอก 
(59.20เมตร) ซ่ึงเมื่อสร้างเสร็จถือไดว้่าเป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยและเป็นอนัดบัท่ี  6 
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ของโลก (กระทรวงวฒันธรรม, 2533: 111) ส่วนพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีการสร้างให้มีขนาดใหญ่
มากอาจดว้ยเหตุผลทางสถิติหลายองค์ กรรมวิธีการสร้างยงัใชห้ลกัการสร้างประติมากรรมแบบ
ดั้งเดิม โดยมี การเขียนแปลน 2 มิติ และสร้างองคต์น้แบบตวัอยา่งเช่นพระพุทธมหานวมินทรศากย
มุนีศรีวิเศษชยัชาญวดัม่วงอ  าเภอวิเศษชยัชาญจงัหวดัอ่างทอง  ท่ีมีการสร้างองค์ตน้แบบเพื่อขยาย
แบบในการสร้าง (ภาพท่ี 1.1 และ1.2)และพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี (หลวงพ่อใหญ่) วดัหนอง
หอยจงัหวดัราชบุรี ท่ีมีการใชแ้บบแปลนการสร้าง2 มิติ อย่างง่ายๆ (ภาพท่ี 2.1 และ2.2)  และการ
สร้างไดอ้าศยักลอ้งวดัระดบั (TELESCOPE) จากระยะไกล และใชว้ิทยุส่ือสารบอกพิกดัสัดส่วนการ
สร้างองค์พระขอ้มูลไดม้าจากการสัมภาษณ์พระครูวินัยธรเดชา  รองเจ้าอาวาส (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 28 เมษายน, 2555) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี1.1 และ1.2 พระพุทธรูปพุทธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ 
และพระพุทธรูปองคต์น้แบบ 
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ภาพท่ี 2.1 และ2.2 พระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนีและตน้แบบการสร้าง 
ท่ีมา: พระครูวนิยัธรเดชารองเจา้อาวาสวดัหนองหอ 

 
จากตวัอยา่งการศึกษาท่ีกล่าวมาเห็นไดว้่าการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในแต่ล่ะองค์ย่อมมี

ปัญหาการสร้างแตกต่างกนัไปตามเทคโนโลยกีารสร้างในแต่ล่ะช่วงเวลา  จวบจนปัจจุบนัไดม้ีการ
ใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลมีเดียมาช่วยในการออกแบบการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ตวัอย่างเช่น พุทธ
ปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่วดัสุขุมารามอ าเภอบางมูลนากจังหวดัพิจิตร  องค์พระสร้างจากวสัดุ
คอนกรีตเสริมเหลก็โดยมีการออกแบบส่วนพระเศียร ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(ภาพท่ี 3.1 

3.2และ3.3) ออกแบบโดยนายประเสริฐแกว้มณีและนายสุรเดชแกว้มณีขนาดขององค์มีความยาว
55.29เมตรสูง9.42เมตร(“การออกแบบ”, 2551) 
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ภาพท่ี3.13.2และ3.3พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่วดัสุขุมาราม 
และการออกแบบส่วนพระเศียรดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ท่ีมา: HTTP://WWW.WATTHASUNG.COM/WAT/VIEWTHREAD.PHP?TID=884 
 

ปัจจุบันโปรแกรมCOMPUTER NUMERICAL CONTROL (CNC) ท่ีควบคุมเชิงตัวเลขด้วย
คอมพิวเตอร์เป็นการใชค้อมพิวเตอร์ควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรกลต่างๆเช่นเคร่ืองกดัซีเอ็นซี
เคร่ืองกลึงซีเอ็นซีเคร่ืองเจียระไนฯลฯท าให้สามารถผลิตช้ินงานไดร้วดเร็วถูกตอ้งและเท่ียงตรง
(“สมนึกบุญพาไสว”, 2559) โดยมีการน าโปรแกรม CNC มาใชใ้นกระบวนการสร้างพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่ ดว้ยการสร้างตน้แบบประติมากรรมขนาดใหญ่โดยใชว้ิธีสแกนถ่ายแบบจากตน้แบบ  

และน าไปแกะโฟม CNC เพ่ือน าไปข้ึนรูปหล่อช้ินงานโดยสามารถขยายตน้แบบให้มีขนาดใหญ่ได้
มากตามท่ีตอ้งการ กรรมวิธีน่ีมีความแม่นย  าสูงจึงสามารถสร้างตน้แบบท่ีไม่มีผดิเพ้ียนทั้งขนาด และ
สดัส่วน ตามท่ีก  าหนดไว ้ ตวัอยา่งพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีก  าลงัด าเนินการสร้างดว้ยโปรแกรม  CNC 

คือ พุทธปฏิมาปางประทานพรขนาดใหญ่  วัดโต่งโต้นต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมาไดมี้การก าหนดขนาดหน้าตกัองค์พระ18 เมตร(“วดัโต่งโตน้”, 2559)(ภาพท่ี 4.1 4.2 

และ4.3)โดยมีการใชเ้ทคนิคมลัติมีเดียมาใช้ในการจัดการนับแต่การสร้างภาพลายเส้นซ้อนบน

 
 

 
 

 

424

http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=884


 

 

สถานท่ีจริงเพ่ือเห็นภาพพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บนพ้ืนท่ีการจดัสร้างชดัเจนข้ึน การขยายสเกลจาก
ต้นแบบด้วยโปรแกรม  CNC เพื่อน าไปแกะโฟมเพื่อการสร้างต้นแบบ  จะเห็นได้ว่ากรณีศึกษา
ดงักล่าวมีการน าเทคโนโลยมีลัติมีเดียมาใชใ้นการออกแบบการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ทั้งการ
ออกแบบ สร้างตน้แบบ และการจดัการเชิงพ้ืนท่ีว่ามีความเหมาะสมตลอดจนองค์พระท่ีส าเร็จจะมี
สดัส่วนท่ีถกูตอ้งไม่ผดิพลาด 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 4.2 และ4.3 การจดัการพ้ืนท่ีการสร้าง การออกแบบ และการสร้างตน้แบบองคพ์ระ
พุทธปฏิมาปางประทานพรขนาดใหญ่วดัโต่งโตน้ โดยใชเ้ทคนิคมลัติมีเดีย 
ท่ีมา: HTTP://WWW.XN--72CASZFB2A5B4BC9A4BR3EEX9XC2A2GOKD.COM/ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนหลายองคมี์ความผดิเพ้ียนเร่ืองขนาดและ
สดัส่วนดว้ยกระบวนการสร้างการขยายสัดส่วนจากตน้แบบท่ีเป็นกรรมวิธีท่ีใชใ้นหลกัการสร้าง
ประติมากรรมแบบดั้งเดิมดว้ยปัจจุบนัการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่มีความนิยมสร้างทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศไทยและมีการสร้างใหม้ีขนาดใหญ่เป็นอยา่งมากจึงอาจเกินขอ้จ ากดัของการใช้
หลกัการสร้างประติมากรรมแบบดั้งเดิมการน าเทคโนโลยีมลัติมีเดียมาใชจึ้งเป็นการแกไ้ขจดัการ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลายดา้นทั้งทางดา้นการจดัการสัดส่วนองค์พระการจัดการมุมมองพ้ืนท่ีในการ
ประดิษฐานโดยจ าลองรูปแบบว่าถา้สร้างส าเร็จจะมีสดัส่วนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไว้
หรือไมต่ลอดจนถึงเร่ืองงบประมาณในการจดัสร้างดว้ยกระบวนการสร้างดงักล่าวมีการค านวณท่ี
แม่นย  า จึงสามารถค านวณงบประมาณการสร้างไดอ้ย่างใกลเ้คียง  เร่ืองงบประมาณการสร้างนับว่า
เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ ดว้ยพบว่าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่หลายองคม์ีการสร้างไม่เสร็จ บางองค์ไดรั้บ
การปล่อยใหท้ิ้งร้าง ท าให้เกิดทศันะท่ีไม่งามตา โดยส่วนมากแลว้มกัเกิดจากปัญหาจากปัจจยัการ
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สร้างท่ีไม่เพียงพอ แต่ถึงอย่างไรด้วยความเป็นสัญลกัษณ์แทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแมจ้ะมี
ลกัษณะท่ีไม่งดงาม แต่มิไดท้  าให้ศรัทธาของสาธุชนเส่ือมถอยไป  เพราะในบางองค์ถึงจดัสร้างไม่
ส าเร็จยงัมีผูค้นมาสกัการะบูชาองคพ์ระดว้ยเป็นสญัลกัษณ์แห่งการศาสนา 
 
สรุปผลการวจิยั 

การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในประเทศไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เห็นไดว้่ามีการ
เปล่ียนแปลงอย่างหลายด้าน ทั้งเร่ืองคติการสร้างท่ีผนัแปรจากคติการสร้างพุทธปฏิมาฉลอง
พระองค์พระพุทธเจ้าสูง 18 ศอก อนัเป็นการก าหนดความสูงของพระสรีระจริงตามความเช่ือท่ี
ปรากฏในปมาณเวมตัตะโดยอาจสร้างเชิงสญัลกัษณ์ตามคติมากกว่าท่ีสร้างใหสู้ง 18 ศอกจริง ท าให้
เป็นกรอบทางความคิดขนาดการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในอดีต เมื่อมีความผนัแปรเร่ืองขนาด
การสร้างท่ีมิได้ค  านึงถึงคติการสร้างดั้งเดิม ท่ีเร่ิมเห็นชดัในการสร้างพระศรีศากยะทศพลญาณ
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ท่ีน าเอาตวัเลข 2,500 ท่ีสมัพนัธก์บัวาระการสร้างมาเป็นการก าหนด
ขนาดองคพ์ระ สืบจากนั้นจึงมีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีก  าหนดขนาดพระสรีระสัมพนัธ์กบั
ตวัเลขส าคญัในการจดัสร้าง ตลอดจนถึงการสร้างให้มีขนาดใหญ่มากโดยมิไดก้  าหนดขนาดตาม
แนวความคิดอื่นใด โดยอาจมุ่งหมายในเชิงสถิติการสร้าง 

จากการสร้างให้ใหญ่โตดงักล่าวประกอบกับปัจจัยการสร้างหลายด้านท าให้พุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่ท่ีสร้างบางองคจึ์งมีพุทธสรีระท่ีไม่งามสมส่วน ส่วนหน่ึงคงเกิดจากขอ้จ ากดัทางกรรมวิธี
การสร้าง และการขยายต้นแบบท่ียงัคงอยู่ในหลกัการสร้างประติมากรรมแบบดั้งเดิม การน า
เทคโนโลยมีลัติมีเดียเขา้มาใชใ้นการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในปัจจุบนั เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยใน
การแกปั้ญหาดงักล่าว ท าใหก้ารสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีใชเ้ทคโนโลยีกลุ่มมลัติมีเดียสามารถ
สร้างพุทธปฏิมาใหม้ีขนาดใหญ่มาก โดยไม่ผดิสดัส่วนคงความงดงามของตน้แบบองคพ์ระไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง รวมถึงการสร้างภาพจ าลองการสร้างบนพ้ืนท่ีประดิษฐานจริงเพ่ือช่วยจดัการพ้ืนท่ีบริเวณ
รอบองค์พระให้เหมาะสมกับการเป็นท่ีประดิษฐานสัญลกัษณ์องค์แทนแห่งพระพุทธองค์ท่ีมี
ความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นกว่ากนั  

ขอ้มลูในปัจจุบนัเห็นไดว้่าการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ รวมถึงประติมากรรมพระอริย
สงฆท่ี์มีผูเ้คารพนับถือมาก มีแนวโน้มท่ีจะมีการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน ในอนาคตถา้เทคโนโลยีกลุ่ม
มลัติมีเดีย โดยเฉพาะการสร้างตน้แบบจากโปรแกรม cncเขา้มามีบทบาทในส่วนน้ีมากยิง่ข้ึนคงเป็น
การแกปั้ญหาทางเทคนิคประติมากรรมขนาดใหญ่แบบเก่า ท่ีอาจมีความผิดพลาดในเร่ืองสัดส่วน 
และขนาดการสร้างท าใหอ้งคพ์ระท่ีสร้างโดยอาศยัเทคนิคมลัติมีเดียมีสัดส่วนท่ีงดงามสมส่วนตาม
ตน้แบบการสร้าง แต่ถึงอยา่งไรก็ตามทีผลดียอ่มมีเร่ืองน่ากงัวลแฝงอยู ่โดยถา้คิดว่าต่อไปในอนาคต

426



 

 

มีความนิยมใชเ้ทคนิคดงักล่าวแพร่หลายมากข้ึน แต่กลบัใชรู้ปแบบพุทธปฏิมาตน้แบบในลกัษณะ
เดิมท่ีมีความนิยมว่าสวยงามตามอุดมคติ อย่างพุทธปฏิมาสมยัสุโขทัย ซ่ึงในปัจจุบนัพุทธปฏิมา
ศิลปะสุโขทยัเป็นแบบท่ีนิยมสร้างเป็นอย่างมากในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ โดยมกัมีการ
ปรับแปลงเพียงมุทราท่ีแสดงปางตามรสนิยมของผูจ้ดัสร้าง จะท าให้ดูเหมือนว่ามีแบบจ าลองพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ศิลปะสุโขทยัปรากฏโดยทัว่ไป ท่ีมีพุทธลกัษณะเหมือนกนัไปทั้งหมดย่อมไม่ต่าง
จากการลอกแบบงานน ามาสร้างเป็นจ านวนมาก ซ่ึงอาจท าใหรู้ปแบบพระพุทธรูปสมยัอ่ืนๆ รวมทั้ง
พุทธรูปแบบท้องถ่ินลบเลือนไปจนมิได้เป็นท่ีจดจ าในวงกวา้ง ด้วยพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เป็น
สัญลกัษณ์อนัเป็นหมุดเมืองทางการศาสนาท่ีสร้างภาพความจดจ าไดเ้ป็นอย่างดี  ตลอดจนถึงใน
ปัจจุบนัพบว่าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์สร้างประดิษฐานบนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม เช่น พ้ืนท่ีท่ี
ชิดติดทางสญัจรจนเกินไป การใชเ้ทคโนโลยกีลุ่มมลัติมีเดียน่าจะเป็นทางออกส่วนหน่ึงท่ีแกปั้ญหา
การจดัสร้างท่ีไม่เหมาะสม เพราะสามารถสร้างแบบจ าลองบนพ้ืนท่ีการสร้างจริง และแกปั้ญหา
ความไม่เหมาะสมดงักล่าว ดว้ยพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นการแสดงความรุ่งเรืองทางการศาสนาจึง
ควรจดัสร้างบนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม  
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การเปรียบเทยีบวธิีการออกแบบลายผ้าอสีานด้วยการวาดมอืและการใช้โปรแกรมดิจทิลั 
The comparision of Esan textile patterns design process between hand drawing                          

and digital technique. 
 

เทพญิ แก้ววรสูตร1* 
 

บทคดัย่อ 
การเปรียบเทียบวิธีการออกแบบลายผา้อีสานดว้ยการวาดมือและการใชโ้ปรแกรมดิจิทลัมี

วตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดการออกแบบลายผา้ดว้ยโปรแกรมดิจิทลั เพื่อเปรียบเทียบวิธีการออกแบบ
ลายผา้อีสานด้วยการวาดมือและการใช้โปรแกรมดิจิทัล  การด าเนินการศึกษาใช้ระเบียบการ
ด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ระบวนการแบบสงัเกตุพฤติกรรมการปฏิบติัการออกแบบลายผา้
ของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในจงัหวดัอุบลราชธานี ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการ ครูและนกัเรียน จ  านวน 26 
ราย ผลการศึกษาพบว่า จากการถ่ายทอดการออกแบบลายผา้ดว้ยการวาดมือและการใชโ้ปรแกรม
ดิจิตอล ผลปรากฏว่า ผูเ้ขา้อบรมออกแบบลายผา้อีสานโดยใชว้ิธการเขียนลายดว้ยการวาดมือใช้
ระยะเวลาในการเขียนลายมากกว่าการใช้โปรแกรมดิจิทัลอย่างชัดเจน ดังนั้น การพฒันาการ
ออกแบบโปรแกรมดิจิทัลเพื่อใช้ในการออกแบบลายผา้ให้ใช้งานง่ายและถ่ายทอดไปยงักลุ่ม
ผูป้ระกอบการ ครู นักเรียนและผูส้นใจจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการออกแบบลายผา้ให้มี
ความหลากหลายและสวยงามไดม้ากข้ึน 
 
คาํสําคญั : ลายผา้อีสาน, โปรแกรมดิจิทลั 
 
Abstract : The comparision of Esan textile patterns design process between hand drawing                          
and digital technique are to pass on Textile Pattern design knowledge and comparision of Esan 
textile patterns design process between hand drawing and digital technique. A qualitative study 
with observation technique have been applied for a study process. This project have 26 people, 
consist of teachers, entrepreneurs and studying. Result of study clearly found that The participants 
who use digital program are able to make textile patterns Faster than participants who draw 
pattern design by hand drawing. There Fore, developing easy used digital program for textile 
design for entrepreneurs teachers students and so on, must be benefit for various beautiful textile 
design in the Future. 
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Keywords : Wale East, Digital Programs 
 
1. บทน า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมการทอผา้ไหมในภาคตะวนัออก      
เฉียงเหนือเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้ครอบครัว เน่ืองจากการทอผา้เป็นมรดกตกทอดกนัมา
ตั้งแต่สมยัปู่ยา่ตายาย ทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบา้นทอผา้มากข้ึนเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้
มากข้ึน จนกระทัง่มีโครงการส่งเสริมการทอผา้ไหมมดัหม่ีและโครงการอาชีพเสริมอ่ืนๆ ในสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ มลูนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเผยแพร่ผา้ไหมพ้ืนเมืองทั้งภายในประเทศ ส่งผลให้ขา้ราชการตลอดจน
วงการสังคมไทยทุกระดับหันมาใช้ผา้ไทยตัดเย็บเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ มากมาย พระองค์                 
ไดพ้ระราชทานช่ือหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบงานดา้นผา้ทอของประเทศ โดยด าเนินกิจกรรมดา้น
การวิจยั พฒันา ส่งเสริมการผลิตผา้ทอ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้ด  าเนินไปอย่างแข็งแรง อย่างไรก็
ตามเท่าท่ีไดม้ีการศึกษา ส ารวจปัญหาผา้ทอ พบว่า ยงัมีปัญหาในการส่งเสริมและพฒันาการทอผา้ 
เช่น ช่างฝีมือคุณภาพดีมกัท างานไดช้้า ขายยาก เพราะต้องขายราคาแพงให้คุม้กับเวลา ขาดการ
ส่งเสริม และไม่เห็นคุณค่างานฝีมือ ขาดการแข่งขนัทางความคิดดา้นการออกแบบลายผา้ท่ีทนัสมยั 
ศิลปะ ลวดลายผา้สะทอ้นใหเ้ห็นภาพ ลกัษณะ ลวดลาย สีสันและวิวฒันาการของทอ้งถ่ินเดิมของ
ไทยท่ีมีมาแต่โบราณ ชาวอีสานถือว่ากระบวนการทอผา้ตอ้งอาศยัความช านาญและมีชั้นเชิงทาง
ฝีมือสูง ตอ้งใชเ้ทคนิคการทอท่ีซบัซอ้นมากกว่าการทอผา้ธรรมดา เพราะตอ้งใชเ้วลา ความอดทน 
และความละเอียด กรรมวิธีการทอยุ่งยากและผูท้อตอ้งมีประสบการณ์และพรสวรรค์ในการทอ     
การออกแบบลายผา้ทออีสานมาจากแนวคิดและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินค านวณจ านวนเส้นดา้ยให้ลงตวั
กบัฟันฟืมเพื่อเกิดลวดลายบนผนืผา้ คนออกแบบและคนทอผา้ตอ้งเขา้ใจในโครงสร้างของลายผา้  
เขา้ใจกระบวนการทอผา้ยกดอก ยกดอกเพื่อจก ขิด เกาะ ล่วง ทอผา้มดัหม่ี ค  านวณจ านวนเสน้พุ่งให้
เกิดลายท่ีสมบูรณ์ไม่บิดเบ้ียวหรือเคล่ือนท่ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการความช านาญการในการออกแบบยิ่ง
ปัจจุบนัมีโปรแกรมดิจิตอลเพื่อค  านวณลายผา้ใหเ้กิดลวดลายบนเส้นพุ่งและเส้นยืนแต่ใชก้บัเคร่ือง
ทอผา้ขนาดใหญ่ ในกรณีท่ีมีความตอ้งการจากผูบ้ริโภคในจ านวนมากในอนาคต ปัจจุบนัหน่วยงาน
ด้านการศึกษาได้ด  าเนินการพฒันาการทอผา้  โดยมี 1. เพื่อถ่ายทอดการออกแบบลายผา้ด้วย
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โปรแกรมดิจิทัล 2. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการออกแบบลายผา้อีสานด้วยการวาดมือและการใ ช้
โปรแกรมดิจิทลั 

เน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มทอผา้ในจงัหวดัอุบลราชธานีมีจ  านวนมาก จากการส ารวจพบสภาพ
ปัญหาการออกแบบลายผา้ เน่ืองจากชาวบ้านออกแบบลายผา้ด้วยการเขียนมือ ซ่ึงชาวบ้านใช้
ระยะเวลาในการเขียนลายนานมากท าให้ขั้นตอนการทอผา้ใช้ระยะเวลานานข้ึน ดังนั้น ผูว้ิจ ัย
ตระหนกัเห็นความส าคญัจากปัญหาดงักล่าว จึงไดเ้ลือกกลุ่มทอผา้บา้นระเว อ  าเภอพิบูลยม์งัสาหาร 
จงัหวดัอุบลราชธานี ไดท้อผา้ไหมและผา้ฝ้ายมานาน ทั้งโรงเรียนบา้นระเวไดใ้ห้การสนับสนุนการ
ทอผา้ โดยการถ่ายทอดความรู้จากชาวบา้นสู่นกัเรียน และครูเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผา้พ้ืนถ่ิน
ต่อไป ดังนั้นผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการใช้โปรแกรมดิจิตอลเพ่ือออกแบบลายผา้โดย
ถ่ายทอดความรู้สู่ผูป้ระกอบการ ครูและนกัเรียน 

วตัถุประสงค ์ 
1. เพื่อถ่ายทอดการออกแบบลายผา้ดว้ยโปรแกรมดิจิทลั 
2. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการออกแบบลายผา้อีสานดว้ยการวาดมือและการใชโ้ปรแกรมดิจิทลั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาปัญหาในการอนุรักษแ์ละสืบทอดศิลปะผา้ไทยไดศ้ึกษาขอ้มูลจาก โครงการ

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เล่ม 21 
(2552) ซ่ึงกล่าวว่า เท่าท่ีไดม้ีการศึกษา ส ารวจปัญหาศิลปะผา้ทอไทยและพฒันาศิลปะผา้ทอของ
ไทย พบว่า ยงัมีปัญหาพอสรุปได ้ดงัน้ี การทอผา้ตามแบบศิลปะการทอของไทยนั้น ก็เช่นเดียวกบั
ศิลปหัตถกรรมประเภทอ่ืนๆ คือ ตอ้งมีการส่งเสริมให้ใชส้อยเป็นประโยชน์ในชีวิตปัจจุบนัของ
สงัคม ท่ีมีการผลิตข้ึนเองใหม้ากข้ึน เพราะหากผูค้นในสังคมไม่นิยมใชผ้า้ทอ ตามแบบศิลปะของ
ไทย หรือขาดความรู้ในศิลปะการทอไทย ขาดความนิยมยกย่องในฝีมือช่างทอท่ีมีคุณภาพแลว้ 
ศิลปะการทอของไทยก็ยากท่ีจะสืบทอดต่อไปถึงลกูหลานของเราได ้

พ้ืนฐานของ ส่ือ ดิจิทัล นั้ น สุริยะ ฉายะเจริญ ภาควิชาส่ือดิจิทัล  คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม กล่าวว่า การผลิตส่ือดิจิทลัจ  าเป็นตอ้งพึ่งพาความรู้ในเร่ืองของกระบวนการ
ท างานของเคร่ืองมือ (คอมพิวเตอร์) สรุปไดด้ังน้ี กลไกในการส่ือสารของส่ือดิจิทลัในดา้นต่างๆ 
และสามารถท่ีจะประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบของส่ือดิจิตอลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด ส่ือดิจิทลัจึง
เต็มไปด้วยความหลากหลายและเป็นช่องทางอนัส าคญัท่ีช่วยให้การส่ือสารประสบผลส า เร็จเร็ว
มากกว่าส่ือแบบเก่าในอดีต แมก้ารผลิตส่ือดิจิทลัทั้งในรูปแบบตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
เสียง และวิดีโอจะอาศยัทกัษะของกระบวนการทางเทคโนโลยดิีจิทลัเป็นส่ิงแรก แต่แก่นของสารท่ี
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ตอ้งการน าเสนอ คือประเด็นส าคญัของการส่ือสารมิใช่การมุ่งหมายไปท่ีเทคนิควิธีการสร้างสาร 
การผลิตงานกราฟิก (Graphic) ประเภทภาพน่ิงก็เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ส่ือดิจิทัลมีแนวทางการ
ส่ือสารและการประยกุตใ์ชท่ี้มากกว่าช่องทางการส่ือสารแบบเก่า งานกราฟิกไม่เพียงให้คุณค่าใน
ด้านการออกแบบ (Design) ท่ีเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เท่านั้ น หากแต่งาน
กราฟิกยงัช่วยใหก้ารน าเสนอขอ้มลูเกิดความเขา้ใจไดใ้นเวลาไม่นานนัก นั่นย่อมหมายถึงผูรั้บสาร            
จะสามารถถอดรหัสความหมายในชั้นต้นได้เร็วและตรงมากข้ึน เช่น การออกแบบโปสเตอร์ 
(Poster) การสร้างขอ้มลูอินโฟกราฟิก (Infographic) หรือการปรับแต่งภาพถ่าย เป็นตน้ งานกราฟิก
จึงไม่เพียงน าใหผู้รั้บสารมีความเขา้ใจในสารไดง่้ายและสะดวกข้ึนเท่านั้น แต่ยงัเป็นส่ือท่ีมีช่องทาง
การส่ือสารท่ีทรงประสิทธิภาพอีกดว้ย 

จากการอภิปรายผลงานวิจัยการศึกษาโครงสร้างผา้ทอจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัของโปรแกรมดิจิทลัควบคู่กบัการการออกแบบลายผา้ไวว้่า การออกแบบโครงสร้างลาย
ผา้ดว้ยโปรแกรมดิจิทลัควบคู่กบัการออกแบบลาย ดงันั้นโปรแกรมดิจิทลัจึงช่วยให้การออกแบบ
ลายผา้ง่ายข้ึน ถึงแมว้่าจะมีลายผา้มากมายและสวยงามก็ตามถา้ผูท้อผา้ยงัไม่เขา้ใจการออกแบบเส้น
ไยเลือกใชเ้สน้ไยท่ีมีขนาดลกัษณะเสน้ใหญ่ กลาง เล็ก ให้เหมาะสมการใชง้านและออกแบบสีสัน
ใหส้วยงามกลมกลืนและลงตวักบัลวดลายผา้แลว้จะเพ่ิมคุณภาพผา้และสร้าง           อตัลกัษณ์ สร้าง
รายไดใ้หผ้ลิตภณัฑท่ี์ออกแบบไดต่้อเน่ือง   

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล ของประชาชนและภาคสังคม นั้น ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558) กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทลัสามารถช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนไดใ้น
หลากหลายมิติ สรุปไดด้งัน้ี เทคโนโลยดิีจิทลัสามารถช่วยยกระดบัคุณภาพ ชีวิตของประชาชนได้
ในหลากหลายมิติ  เช่น การสร้าง โอกาสทางการเรียนรู้ การเพ่ิมรายได ้การเขา้ถึงบริการ ของภาครัฐ 
แต่การมีการใช้เทคโนโลยีไอซีที (คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต) ของไทยยงัคงต่างอยู่ โดย             
ในปี  พ.ศ. 2558 มีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์เพียงร้อยละ 34.9 และผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ร้อยละ 39.3 นอกจากน้ี 
กลุ่มผูใ้ชใ้นเมือง (เขตเทศบาล) มีการเขา้ถึงท่ีดีกว่ากลุ่มผูอ้าศยัในเขตนอกเมือง (นอกเขตเทศบาล) 
และกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตส่วน ใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุ 15 -34 ปี โดยท่ีผ่านมากระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารยงัประสบปัญหาดา้นการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโรงเรียนอีก
จ านวนมาก ยงัมีปัญหาเร่ืองความเร็วในการเช่ือมต่อ การให้บริการไม่ทั่วถึง นอกจากน้ีจ  านวน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การเรียนการสอนยงัมีไม่เพียงพอต่อผูเ้รียนและลา้สมยั รวมทั้งครูผูส้อน
ขาดความช านาญในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเขา้กบัการสอนท าให้ไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีประเทศไทย ยงัมีเน้ือหาในรูปแบบส่ือดิจิทลัท่ี
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของคนในประเทศไม่เพียงพอ  กล่าวคือ
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ยงัคงมีปัญหาความเหล่ือมล ้าทางดา้นเน้ือหา (Content divide) ซ่ึงเป็นอีกมิติหน่ึงของความเหล่ือมล ้า
ดิจิทลั (Digital divide) เน้ือหาท่ีส าคญัท่ียงัขาดไป อาทิ ส่ือการเรียนรู้เพ่ือน าไปใชป้ระกอบอาชีพ
และส่ือท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนใน ระดับทอ้งถ่ินทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา และวฒันธรรมท่ีต่างกนั 

 
3. การดําาเนินการวจิยั 

มุ่งศึกษาการศึกษาการออกแบบลายผา้อีสานโปรแกรมดิจิทลัให้กบักลุ่มชาวบา้นทอผา้ ครู
และนกัเรียนบา้นระเว อ  าเภอพิบูลยม์งัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ขั้นตอนและกิจกรรม  

1. ขั้นตอนการคดัเลือกพ้ืนท่ีวิจยั การลงพ้ืนท่ีส ารวจขอ้มลูการทอผา้และลายผา้ภาคอีสาน  
2. ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ดา้นการออกแบบลายผา้ 

2.1 การถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานการออกแบบ การสร้างแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบลายผา้ 

2.2 การออกแบบลายผา้ดว้ยการเขียนมือ 
2.3 ออกแบบลายผา้ดว้ยการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมดิจิทลั 

3. การสังเกตุการปฏิบัติงานและประเมินผลความพึงพอใจในการออกแบบลายผา้ด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมดิจิทลั  

4. สรุปผลความพึงพอใจของผูอ้บรมและเปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน 
5. จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์และเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาการออกแบบลายผา้อีสานโปรแกรมดิจิทลัไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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ถ่ายทอดความรู้การออกแบบลายผา้ดว้ยการวาดมือไดด้  าเนินการออกแบบโดยการใหผู้เ้ขา้
อบรมเรียนรู้พ้ืนฐานการออกแบบและปฏิบติัการออกแบบโดยการวาดมือ 

 

      
รูปที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การออกแบบลายผา้ดว้ยการวาดมือ 

 
จากการสงัเกตผูเ้ขา้อบรมฝึกปฏิบติัการออกแบบลายผา้ดว้ยการวาดมือ ผูเ้ขา้อบรมสามารถ

เขียนลายไดแ้ละมีความเขา้ในการออกแบบ สามารถน าองค์ความรู้การน าแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบลายผา้น ามาออกแบบลายผา้ไดทุ้กคน ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมด 26 คน โดยใชร้ะยะเวลาในการ
ออกแบบลายผา้ดว้ยการวาดมือพร้อมลงสี คนละ 1 แผ่น ขนาดกระดาษ A4 เฉล่ียใชเ้วลาคนละ
ประมาณ 3 ชัว่โมง 

ถ่ายทอดความรู้ก ารออกแบบลายผ ้าด้วยโปรแกรมดิ จิทัล  ด  า เนินการออกแบบ                  
โดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม  Illutartor โปรแกรมท่ีใชใ้นการวาดภาพโดยจะสร้างภาพท่ีมีลกัษณะ
เป็นลายเสน้ หรือท่ีเรียกว่า Vector Graphic จดัเป็นโปรแกรมระดบัมืออาชีพท่ีใชก้นัเป็นมาตรฐาน
ในการออกแบบระดบัสากล สามารถท างานออกแบบต่างๆ ไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงพิมพ ์   
บรรจุภณัฑ ์เวบ็ และภาพเคล่ือนไหว ตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใชเ้ป็นภาพประกอบในการท างาน
อ่ืนๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนงัสือ เป็นตน้ โปรแกรม Illutartor  มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท างาน
เก่ียวกบัภาพ เช่น การปรับแต่งวตัถุ การพลิกและหมุนวตัถุ การก าหนดสี เป็นตน้         การออกแบบ
ลายผา้โดยใชโ้ปรแกรม Illutartor สามารถสร้างและเลือกวตัถุท่ีต้องการไดอ้ย่างง่ายและรวดเร็ว 
หลงัจากการสร้างลายผา้แลว้จึงลงสีตามตอ้งการ ทั้งยงัสามารถสร้างแบบลายผา้เพียงคร้ังเดียวและ
คดัลอกลายผา้ท่ีเหมือนกันโดยการใชค้  าสั่งคัดลอกและสามารถพลิกกลบัวตัถุท่ีเหมือนกันจาก
ดา้นขวาไปดา้นซา้ยไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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รูปที่ 2 พ้ืนฐาน การสร้างลายผา้ดว้ยโปรแกรม Illutartor  

 
 

 
 

รูปที่ 3 เทคนิคการออกแบบลายผา้ดว้ยโปรแกรม Illutartor 
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รูปที่ 4 ถ่ายทอดการออกแบบลายผา้ดว้ยโปรแกรม Illutartor 

 

           
รูปที่ 5 ถ่ายทอดความรู้การออกแบบลายผา้ดว้ยโปรแกรมดิจิทลั (b) 
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จากการสังเกตุผูเ้ข้าอบรมปฏิบัติการออกแบบลายผา้ด้วยโปรแกรมดิจิทัล ผูเ้ข้าอบรม
สามารถใชโ้ปแกรม  Illutartor ออกแบบลายผา้ไดทุ้กคน ผูเ้ขา้อบรมใชร้ะยะเวลาในการออกแบบ
โดยใชค้อมพิวเตอร์เฉล่ียคนละประมาณ 1 ชัว่โมง  

เปรียบเทียบปัญหาการออกแบบลายผา้ด้วยการเขียนมือกับโปรแกรมดิจิทลัใช้ระเบียบ
ด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ  

 

           
รูปที่ 6 การเปรียบเทียบการออกแบบลายผา้ดว้ยการเขียนมอืกบัโปรแกรมดิจิทลั 

 
เปรียบเทียบปัญหาการออกแบบลายผา้ด้วยการวาดมือกับโปรแกรมดิจิทัลใช้ระเบียบ

ด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า ผูเ้ขา้อบรมใชร้ะยะเวลาในการออกแบบลายผา้ดว้ยการเขียนมือ
พร้อมลงสี คนละ 1 แผน่ เฉล่ียใชเ้วลาคนละประมาณ 3 ชัว่โมงและผูเ้ขา้อบรมสามารถใชโ้ปแกรม  
Illutartor ผูเ้ขา้อบรมใชร้ะยะเวลาในการออกแบบโดยใชค้อมพิวเตอร์เฉล่ียคนละประมาณ 1 ชัว่โมง 
ซ่ึงสรุปผล ดงัน้ี การออกแบบลายผา้ดว้ยการเขียนมือใชร้ะยะเวลาในการออกแบบมากกว่าการ
ออกแบบลายผา้ดว้ยโปรแกรมดิจิทลั โดยการออกแบบลายผา้ดว้ยโปรแกรมดิจิทลัใชร้ะยะเวลาใน
การออกแบบลายผา้ดว้ยการเขียนมือนอ้ยกว่า 2 ชัว่โมง 
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5. อภิปรายผล 
ปัญหาการออกแบบลายผา้ดว้ยการวาดมือกบัโปรแกรมดิจิทลั เป็นการออกแบบลายผา้ดว้ย

การใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Illutartor ในอดีตชาวบา้นทอผา้ให้มีสีสันและลวดลายจากการจดจ า
จากรุ่นสู่รุ่น ต้องใช้ความช านาญและเวลาในการทอมาก การสร้างลายผา้ไม่มีการเขียนหรือ
ออกแบบลายผา้ ปัจจุบนันกัออกแบบใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบลายผา้เพื่อส่งเสริม
การทอผา้ของชาวบา้นใหส้วยงามและสะดวกในการทอผา้มากยิง่ข้ึน  

ขอ้เสนอแนะ ปัญหาการออกแบบลายผา้ดว้ยการวาดมือกบัโปรแกรมดิจิตอล ดงัน้ี 
5.1 หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนเทคโนโลยีระบบการส่ือสารดิจิตอลในชุมชน    

การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ การเพ่ิมรายได ้การเขา้ถึงบริการของภาครัฐ  
5.2 นักออกแบบควรถ่ายทอดความรู้การออกแบบลายผ ้าด้วยโปรแกรมดิจิทัลให้

ผูป้ระกอบการ ครูและนกัเรียนในชุมชน 
5.3 ควรสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มทอผา้ ควรเปิดกวา้งส าหรับ

ชาวบา้น ครูและนกัเรียนในชุมชน 
5.4 ควรให้นักออกแบบเข้ามาช่วยชาวบ้านพัฒนาการออกแบบลายผา้โดยการท างาน         

แบบมีส่วนร่วม 
 

6. สรุปผลการวจิยั 
1. ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการถ่ายทอดความรู้การออกแบบลายผา้ดว้ยโปรแกรมดิจิทลัสู่ชาวบา้น

นกัเรียนและครูสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยสร้างรายไดต่้อไป 
2. ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบระหว่างวิธีการออกแบบลายผา้อีสานดว้ยการวาดมือและการใช้

โปรแกรมดิจิทลัโดยผลการวิจยัพบว่าการออกแบบลายผา้ดว้ยโปรแกรมดิจิทลัสามารถออกแบบ
ลายผา้ไดส้ะดวกและรวดเร็วกว่าการเขียนลายผา้ดว้ยการวาดมือ 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใชโ้ปรแกรมแอพพลิเคช ั่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อ
การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเ ขินผิงเห ยาจากแนวคิดของผู้บริโภคและเพื่อพิสูจน์
แนวคิดเร่ือง “ทุกคนคือนักออกแบบ”โดยการท าให้ผูบ้ริโภคสามารถน าความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาล
ใจของตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงไดด้ว้ยการส่ือสารผา่นระบบออนไลน์  (Online Communication) 
และด าเนินการบนัทึกประสบการณ์และขอ้เสนอแนะจากการใชง้านแอพพลิเคช ัน่ของผูบ้ริโภค นักออกแบบ
และชา่งฝีมอืงานหัตถกรรม โดยแบง่ขั้นตอนการศึกษาไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนหลกัคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภคพบวา่  แนวคิด “RE—DESIGN” ของ  Kenya Hara สามารถท าให้ผู ้บริโภค
ออกแบบผลิตภณัฑ์ใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพซ่ึงการมองขา้มความเคยชินในชีวิตประจ าวนัจะสามารถท า
ให้ทุกคนก  ำหนดรูปแบบกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัสภำพแวดลอ้มกำรใช ้งำนของตนเองได้มำกท่ีสุด 
ทั้งน้ีจากการศึกษาขอ้มลูการผลิตและพฒันาผลิตภ ัณฑ์จากการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคพบวา่ 1)การท าส่ิง
ตา่งๆ ดว้ยตนเอง (DO IT YOURSELF) หรือ D.I.Y. สำมำรถท ำให้คนทั่วไปเข้ำถึงได้ง ่ำย เข้ำใจง ่ำย เ รียนรู้
ไดไ้วและไมจ่ ำเป็นตอ้งมคีวำมรู้ด้ำนงำนฝีมือท่ีลึก ซ้ึงแตก่็ไมส่ามารถท าให้ผู ้บริโภคแสดงพลังแห่งการ
สร้างสรรค์ดว้ยรูปแบบของตนเองออกมาไดเ้พราะขั้นตอนทั้งหมดเหมอืนกบัเคร่ืองจักรท่ีด าเ นินการตามการ
ออกแบบท่ีมไีวแ้ลว้ 2) การส่ังท าผลิตภ ัณฑ์ แมว้า่จะได้ผลิตภ ัณฑ์ตำมแบบเฉพำะ ท่ีตนเองต้องกำรแตใ่น
กระบวนกำรทั้งหมดผูท่ี้ถำ่ยทอดกำรสร้ำงสรรค์และแนวคิดก็คือนักออกแบบไมใ่ชผู่บ้ริโภค 

ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบแอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือเพื่อการออกแบบจากแนวคิดของผู้บริโภค
และ การบัน ทึกประสบการณ์การใช ้ งาน แอพพลิ เคช ั่นจากกลุม่เ ป้าหมาย พบวา่แอพพลิ เคช ั่นบน
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โทรศพัท์มอืถือสามารถท าให้ผูบ้ริโภคจดัท าผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเ ขินผิงเหยา ท่ีสามารถตอบสนองตอ่
ความตอ้งการดา้นความสามารถของผลิตภณัฑ์ รูปลกัษณ์จากแนวคิดและมีเอกลักษณ์ตามแบบของตนเองได้
อยา่งมปีระสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยแอพพลิเคช ัน่ถือเป็นเวทีใหญท่ี่ท าให้สามารถบรรลุแนวคิดเ ร่ือง  “ทุก
คนคือนักออกแบบ” นอกจากน้ี นักออกแบบยงัมเีวทีแสดงความสามารถของตนเองและสามารถน าแนวคิด
และความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันไปประยุกต์ใช ้ร่วมกบัการออกแบบอ่ืนๆ ได้อยา่งสมดุล 
ตลอดจนท าให้ชา่งฝีมอืหัตถกรรมมอีาชีพและรายไดม้ากข้ึนอนัจะสง่เสริมให้เกิดการอนุรักษ์งานหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมให้ยงัคงมคีณุคา่สืบไป 
ค าส าคญั : แนวคิดของผูบ้ริโภค, ผลิตภณัฑ์หัตถกรรม, แอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือ, ตน้แบบผลิตภณัฑ์ 
 
Abstract 

The purpose of this study is to examine the way to use an application on mobile phone for 
designing and developing Pingyao Lacquerware handicraft product from a consumer’s idea and for 
proving the idea of “Everyone is a Designer” through making the consumer has ability to use his/her 
creative idea and inspiration in creating a real product via Online Communication and be able to record 
his/her experience and comment from using the application by the consumer, a designer and a 
handicraftsman. The study can be divided into 2 steps as follows: 

Step 1  studying and analyzing the data of the product design in order to design the product 
uniquely and be impacted to the consumer. The study found that the concept of “RE-DESIGN” of Kenya 
Hara can make the consumer design new product effectively through overlooking most of daily habitudes. 
Thus, everyone can specify the pattern of product design which is impacted to the usage environment of 
each person.  The study of the product production and development data supported by the consumer has 
shown that 1) Do IT yourself or D.I.Y can make people approach, understand and learn handicrafts easily 
and quickly. They do not need to have deep knowledge about it. However, they cannot express their 
creative idea because all steps are proceed following design pattern which is like a design machine. 2 ) 
Although, make to order product is impacted to the consumer, all process are conveyed by the designer’s 
creation and idea not the consumer’s. 

Step 2  designing the application on mobile phone for the designing from the consumer’s idea 
and recording target group’s application usage experience. Application on mobile phone enable the 
consumer make Pingyao Lacquerware handicraft product which is impacted to the capacity of the product, 
the look from the idea and one’s own unique effectively and quickly. The application is like a big stage for 
achieving the idea of “Everyone is a Designer” The designer also has the stage for performing h is/her own 
ability and being able to take up the idea and the need of the consumer to apply with other designs suitably 
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as well as being able to make the handicraftsman has a job and has more income. Thus, the traditional 
handicraft will be conserved worthily. 
Keywords:  consumer’s idea and handicraft products and application on mobile phone and prototyping 
products 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ในชีวติประจ าวนัทัว่ไป ผู ้วิจัยมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกบัคนท่ีไมใ่ช ้นักออกแบบมืออาชีพ อยู ่
หลายคร้ังและคน้พบวา่บอ่ยคร้ังท่ีพวกเขาเหลา่นั้นมกัจะเกดิแรงบนัดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ข้ึนอยา่ง
กะทนัหันแตเ่พราะถูกจ ากดัดว้ยความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบท่ีเกิดข้ึนอยา่งไมเ่ ป็นระบบและไมม่ี
ประสบการณ์การท างานท่ีเกีย่วข้องท าให้แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์เหลา่นั้ นไมส่ามารถถูก
ถา่ยทอดออกมาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและในท่ีสุดก็ถูกลืมเ ลือนไป ทั้ง น้ี  นักออกแบบกราฟิกชาวญี่ ปุ่นชื่อ 
Kenya Hara เชื่อวา่ “การออกแบบไมใ่ชท้กัษะอยา่งหน่ึง แตคื่อความสามารถในการจับสาระส าคัญของส่ิง
ตา่งๆ และการเ ข้าใจความรู้สึก”  ซ่ึงการกล้าคิดกล้าท าจะท าให้ ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้เ ร่ิมต้นใ น
กระบวนการออกแบบได ้

จากความตอ้งการผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์ของผู้บริโภคและสถานการณ์ผลิตภ ัณฑ์สินค้าแบบ
เดียวกนัของตลาดในตอนน้ีไดก้ลายเป็นปัญหาความขดัแย้ง ท่ีสัมพันธ์กบัอุปทานของตลาดในปัจจุบันท่ีไม ่
อาจมองขา้มได ้ซ่ึงวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีตรงประเด็นท่ีสุดคือการท าให้ ผู ้บริโภคกลายเป็นผู้เ ร่ิมต้นความคิด
ในกระบวนการออกแบบเพราะผูบ้ริโภคไมเ่พียงแตม่บีทบาทส าคัญในฐานะผู้ใช ้ผลิตภ ัณฑ์เทา่นั้ นแตย่ังมี
อ านาจในการก  าหนดรูปแบบผลิตภณัฑ์โดยตรงดว้ย ดงันั้นการพฒันารูปแบบผลิตภ ัณฑ์ใหมด่้วยการใช ้แรง
ขบัเคล่ือนท่ีมาจากผูบ้ริโภคหรือการน าผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จของผลิตภณัฑ์มาเ ป็นผู้น าในกระบวนการ
ผลิตจะท าให้ผลิตภณัฑ์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้บริโภคได้เ ป็นอยา่งดี และ จากกระแสสินค้าแบบ
เดียวกนัของตลาดผูบ้ริโภคท่ีปรากฏข้ึนเป็นดอกเห็ดในขณะน้ีท าให้การดึง ผู้บริโภคเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงใน
การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการท าให้ผูบ้ริโภคทุกคนกลายเป็นผู้จัดการผลิตภ ัณฑ์ของตนเองมี
ความส าคญัตอ่กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์เ ป็นอยา่งมาก 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่ง ย่ิงวา่การศึกษาวิจัยเ ร่ือง  “แอพพลิเคช ั่นเพื่อการออกแบบจากแนวคิดของ
ผูบ้ริโภค กรณีศึกษาเคร่ืองเขินผิงเหยา มณฑลสา่นซี สาธารณรัฐประชาชนจีน” จะสามารถท าให้ ผู ้บริโภคได้
แสดงความคิดสร้างสรรค์และแรงบนัดาลใจออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ผา่นการสร้างเวทีสนทนาออนไลน์และ
การท างานรว่มกนัระหวา่งผูบ้ริโภค นักออกแบบ และชา่งฝีมอื ซ่ึงการน าความคิดของกลุม่เ ป้าหมายทั้งสาม
มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลไมเ่พียงแตจ่ะสามารถท าให้ผู ้บริโภคค้นพบชอ่งทางในการ
แสดงแรงบนัดาลใจและท าให้แนวคิดท่ีวา่ “ทุกคนคือนักออกแบบ” ประสบความส าเ ร็จเทา่นั้ น ยัง ถือเป็น
การสร้างสภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีดีให้กบัชา่ง ฝีมืองานหัตถกรรมเคร่ืองเ ขินผิงเหยา ตลอดจนท าให้
สามารถแกไ้ขปัญหาพื้นฐานท่ีงานหัตถกรรมเคร่ืองเขินผิงเหยาก  าลงัประสบอยู ่สามารถเพิ่มจ านวนยอดขาย
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ไดอ้ยา่งมหาศาล ทั้งยังท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีและมีบทบาทส าคัญย่ิง ท่ีจะท าให้งานหัตถกรรมได้รับการ
อนุรักษ์ ปกป้อง รักษา พฒันา สืบสานและไดรั้บการสืบทอดอยา่งมนีัยส าคญัมากมาย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาแนวทางการใชโ้ปรแกรมแอพพลิเคช ัน่ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์หัตถกรรม
เคร่ืองเขินผิงเหยาจากแนวคิดของผู้บริโภค ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถน าความคิดสร้างสรรค์และแรงบนัดาลใจ
ของตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงได ้

2. ศึกษาผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเขินผิงเหยา มณฑลสา่นซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อคน้หา
ปัญหาท่ีเกดิข้ึนในปัจจุบนัและศึกษากระบวนการผลิตเพื่อคน้หาจุดเดน่ของผลิตภณัฑ์ 

3. ออกแบบตน้แบบโปรแกรมแอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มือถือส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเขินผิงเหยาด้วยการส่ือสารผา่นระบบออนไลน์ (Online Communication) ของ
ผูบ้ริโภค นักออกแบบและชา่งฝีมอืงานหัตถกรรม 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. กรอบแนวคิดดา้นการออกแบบผลิตภ ัณฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเขินผิงเหยาจากแนวคิดของผูบ้ริโภค  

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเขินผิงเหยาจากแนวคิดของผู้บริโภค 

(Li Yaohui, 2016) 

443



 
2. กรอบแนวคิดโครงสร้างการสร้างตน้แบบโปรแกรมแอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มือถือ 

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดโครงสร้างการสร้างตน้แบบโปรแกรมแอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือ  

(Li Yaohui, 2016) 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

1.1 ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการท างานท่ีสามารถท าให้ผู ้บริโภคเป็นส่วนหน่ึงในการ
ออกแบบและพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเขินผิงเหยา 

1.2 ศึกษาวธีิการและขั้นตอนการพฒันาและการออกแบบแอพพลิเคช ั่นบนโทรศัพท์มือถือท่ี
สามารถท าให้ผูบ้ริโภค นักออกแบบและชา่งฝีมอืงานหัตถกรรมสามารถท างานร่วมกนัผา่นระบบออนไลน์
ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 

1.3 ศึกษาประสิทธิภาพของตน้แบบโปรแกรมแอพพลิเคช ัน่บนโทรศัพท์มือถือด้วยการให้กลุม่
ตวัอยา่งทดลองใชโ้ปรแกรมเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการน าแอพพลิเคช ั่นมาใช ้ออกแบบผลิตภ ัณฑ์
หัตถกรรมเคร่ืองเขินผิงเหยา โดยการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองเ ขินผิงเหยาแบบดั้ง เ ดิม
จนเกดิเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์และสามารถน าความคิดของผู้บริโภคมาสร้างสรรค์เ ป็นผลงาน
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จริงได ้ตลอดจนสามารถใชแ้อพพลิเคช ัน่คน้หานักออกแบบเพื่อชว่ยแนะน าแนวทางการออกแบบและค้นหา
ชา่งฝีมอืหัตถกรรมเพื่อท าให้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเขินผิงเหยาประสบความส าเร็จ 

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี เมอืงผิงเหยา มณฑลสา่นซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. ขอบเขตดา้นการพฒันาและออกแบบต้นแบบโปรแกรมแอพพลิเคช ั่นบนโทรศัพท์มือถือ ได้

จดัตั้งกลุม่เป้าหมายตามหัวขอ้การศึกษาวจิยัประกอบดว้ย 1) นักออกแบบผลิตภ ัณฑ์หัตถกรรม นักออกแบบ
กราฟิก นักออกแบบเคร่ืองเรือน นักออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกในการทอ่งเ ท่ียว และชา่งฝีมือพื้นบ้าน
เป็นหลกัเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปไดเ้ร่ือง “การออกแบบจากแนวคิดของผู้บริโภค” 2) นักออกแบบ
สว่นตอ่ประสาน (User Interface Designer) นักออกแบบจากประสบการณ์ของผู้ใช ้งาน  (User Experience 
Designer) และนักพ ัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคช ั่น  (Application Developer) เพื่อใ ช ้ออกแบบ “ต้นแบบ
โปรแกรมแอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือ” ท่ีมปีระสิทธิภาพและน าผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเ ขินผิงเหยา
จากการออกแบบด้วยแนวคิดของผู้บริโภคมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง 
 

การวิจัยพบว่า 
1. ผูว้จิยัไดพ้ฒันาโปรแกรมแอพพลิเคช ัน่ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเ ขินผิงเหยา
จากแนวคิดของผูบ้ริโภคตามระบบตำมทฤษฎี  CIHP (Consumer-led handicrafts production mode)  โดยกำร
สร้ำงกลุม่เป้ำหมำยในกำรทดลองเป็นสำมกลุม่ คือ ผู ้บริโภค นักออกแบบ และชำ่งฝีมือ โดยใช ้อุปกรณ์ท่ี
เกีย่วขอ้งมำตรวจสอบควำมสำมำรถทำงกำรท ำงำนของระบบ กำรสัมภำษณ์ กำรจดบันทึก กำรรวมรวม
ขอ้มลูและกำรเขียนรำยงำน ตำมแผนภำพดงัน้ี 
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ภำพท่ี 3 กำรสร้ำงระบบทำงทฤษฎี CIHP (Li Yaohui, 2016) 

 
นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัไดด้ าเนินกำรออกแบบโครงสร้ำงแอพพลิเคช ัน่บนโทรศัพท์มือถือตำมฟังก์ช ั่น

กำรใชง้ำนไวด้งัน้ี 

 
ภำพท่ี 4 กำรออกแบบฟังกช์ ัน่ระดบัท่ีหน่ึง (Li Yaohui, 2016) 
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ภำพท่ี 5 กำรออกแบบฟังกช์ ัน่ระดบัท่ีสอง (Li Yaohui, 2016) 

 

 
ภำพท่ี 6 กำรออกแบบฟังกช์ ัน่ระดบัท่ีสำม โมดูลกระตุน้ (Li Yaohui, 2016) 

โมดูลกระตุ้น 
-หน้าแรก- 

แกลเลอรี 

ค้นหำ 

ค ำแนะน ำ 

ประเภทหัตถกรรม 

ช่างไม้ 
ช่างสี 

ช่างเยบ็ผ้า 
 

อื่นๆ 
 

รายช่ือ 
 

นักออกแบบ 

ช่างฝีมือ 
ร้านค้า 

ร้ำนค้ำแนะน ำ นักออกแบบยอดเย ีย่ม 
ช่างฝีมือยอดเย ีย่ม 

ร้านค้ายอดเย ีย่ม 

งำนเด่นประจ ำสัปดำห์ 
กำรสร้ำงสรรค์ยอดเย ีย่ม 

งำนฝีมือยอดเย ีย่ม 

โครงสร้างฟังก์ช่ัน 
CIHP 

โมดูลบันทึก 
-แรงบันดาลใจ- 

บันทึก 
ประวตัิกำรค้นหำ 
เปิดรำยกำร 

โมดูลร้านค้า 
-ตลาด- 

รำยกำรผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ 
ค้นหำ 

โรงงำน นักออกแบบ ช่ำงฝีมือ 

โมดูลโครงการ 

-โครงงาน- โครงงำนเก่ำ 
โครงงำนใหม่ รำยช่ือนักออกแบบ เปิดรำยกำร 

โครงงำนที่ก ำลังด ำเนินกำร 

โมดูลกระตุ้น 
-หน้าแรก- 

แกลเลอรี 
ค้นหำ 

งำนเด่นประจ ำสัปดำห ์

ค ำแนะน ำ 

ประเภทหัตถกรรม 

ร้ำนค้ำแนะน ำ 

ช่างไม้ 

ช่างสี 
ช่างเยบ็ผ้า 
 

อื่นๆ 
 

รายช่ือ 
 

โมดูลตัง้ค่า 

-เกี่ยวกับฉนั- ข้อมูลส่วนตัว 

รำยกำรโปรด 
เข้ำสู่ระบบ 

กำรออกแบบระบบ 

ที่อย ูใ่นกำรจัดส่ง 

กำรออกแบบอื่นๆ 

คอลเลคช่ันที่ช่ืนชอบ 

ร้ำนค้ำที่ช่ืนชอบ 
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ภำพท่ี 7 กำรออกแบบฟังกช์ ัน่ระดบัท่ีสำม โมดูลโครงกำร (Li Yaohui, 2016) 

 

 
ภำพท่ี 8 กำรออกแบบฟังกช์ ัน่ระดบัท่ีสำม โมดูลบนัทึก (Li Yaohui, 2016) 

 
ภำพท่ี 9 กำรออกแบบฟังกช์ ัน่ระดบัท่ีสำม โมดูลร้ำนคำ้ (Li Yaohui, 2016) 

 
2. การศึกษาผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเขินผิงเหยา มณฑลสา่นซี สาธารณรัฐประชาชนจีน พบวา่ 

งานหัตถกรรมเคร่ืองเขินผิงเหยาคือรูปแบบงานฝีมือท่ีแสดงภูมิหลังทางประวติัศาสตร์ได้เ ป็นอยา่งดี  การ
ผลิตเคร่ืองเขินผิงเหยา แบง่เป็น 5 ขั้นตอนส าคญัได้แก ่1) การข้ึนรูปด้วยไม ้จะใช ้ไมจ้ากต้นสนมาท าเ ป็น
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนตา่งๆ 2) การท าสมกุรัก จะใชผ้า้ลินินสีขาวมาห่อไมส้นท่ีข้ึนรูปเอาไวเ้พื่อลง
สีพื้น 3) การลงสี สีพื้นสว่นใหญจ่ะเป็นสีด า  สีแดง สีเหลือง และสีมว่งอมเขียว เ ป็นหลัก 4) การแตง่ลาย 
ดา้นบนของภาชนะจะวาดเป็นลวดลายท่ีมเีอกลกัษณ์พื้นบา้น เชน่ นิทานพื้นบา้น ง้ิว ตัวละครในนิทาน และ

โมดูลร้านค้า 

-ตลาด- 

รำยกำรผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ 

ค้นหำ 

โรงงำน 
บริกำร กำรออกแบบ 

กำรผลิต ช่ำงฝีมือ 

ช่ำงฝีมือ จัดท ำผลิตภัณฑ์ 

นักออกแบบ บริกำรด้ำนข้อมูลและภำพกรำฟิก 

โมดูลบันทึก 

-แรงบันดาลใจ- 

เปิดโครงงำนใหม่ 
 

ประวตัิกำรค้นหำ 

บันทึก 
กล้อง 

สมุดบันทึก 

อัลบั้มรูป 

บันทึกทึกเสียง 

โมดูลโครงการ 

-โครงงาน- 

โครงงำนใหม่ รำยช่ือนักออกแบบ เปิดรำยกำร 

โครงงำนเก่ำ เข้าร่วม 

แก้ไข 

ค้นหา 

โครงงำนที่ก ำลังด ำเนินกำร 
 

ควำมคืบหน้ำ 

กำรแก้ไข 
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ต านานโบราณ เป็นตน้ จากนั้นวาดดว้ยสีทอง และ 5) การฮายลาย (การฮายลาย หมายถึง  การขูดด้วยมีดมีคม
หรือเหล็กแหลมลงบนเน้ือไมเ้ป็นลวดลายของตนเอง) เป็นการแกะสลักหรือการฮายลายด้วยลายเส้นท่ีล่ืน
ไหลและมสีีสันท่ีสมดุลแสดงถึงความหรูหราอลงัการ เคร่ืองเขินผิงเหยามจุีดส าคัญอยูท่ี่  “การเคลือบ” เมื่อน า
ยางรักสีเทามาทาแลว้จะตอ้งขดัผลิตภณัฑ์นั้นดว้ยกระดาษทราย เมือ่ขดัเสร็จก็ให้ทาด้วยยางรักอีกคร้ัง  ทาไป
เร่ือยๆ จนรู้สึกวา่ผลิตภณัฑ์นั้นข้ึนเงาแลว้คอ่ยลงสี ซ่ึงเมือ่น าไปเช็ดออกกจ็ะท าให้ได้ความละเอียด หลังจาก
นั้นให้ใชก้ระดาษทรายหยาบและกระดาษทรายละเ อียดมาขัดอีกรอบ หรือจะขัดด้วยผ้าฝ้าย เ ส้นผมของ
มนุษย์หรือใชม้อืจุม่ลงในน ้ ามนังาหรือน ้ ามนัถัว่เหลืองแล้วมาขัดก็ได้ การขัดเงาเคร่ืองเ ขินต้องใช ้สายตา 
หัวใจ ความรู้สึก และจ านวนคร้ังท่ีมากเพื่อขดัให้ลึกลงไปในเน้ือไมจ้นเกดิเป็นเงาใสดั่งกระจกส่องหน้า  ใน
ขั้นตอนการวาดลายหรือฮายลายตอ้งใชเ้ทคนิคในการท าขั้นสูง ชา่งฝีมอืท่ีวาดภาพในจุดน้ีต้องเ รียนรู้เทคนิค
การวาดภาพจากชา่งฝีมอืทา่นอ่ืนอยา่งน้อย 4 ทา่นเพื่อให้สามารถจับจุดเทคนิคในการวาดภาพได้  ถึงจะ
อนุญาตให้ด าเนินการวาดภาพลงบนผลิตภณัฑ์เคร่ืองเขินไดอ้ยา่งอิสระ ใบมีดท่ีช า่งฝีมือใช ้แกะสลักลายบน
เคร่ืองเขินจะตอ้งเล็กคลา้ยปากกา เมือ่แกะลายละเอียดหรือลายหยาบให้เ ป็นเส้นต้ืนหรือเส้นลึกจะท าให้
สามารถบงัคบัปลายมดีไดอ้ยา่งอิสระ องค์ประกอบในขั้นตอนการฮายลายน้ี  ช า่งฝีมือสามารถน าเปลือกหอย 
งาชา้งหรือหินหลากสีมาฝังลงไปไดต้ามความต้องการของลวดลายท่ีชา่งฝีมอืคิดข้ึน 

3. การออกแบบตน้แบบโปรแกรมแอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือส าหรับใช ้เ ป็น เคร่ืองมือในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเขินผิงเหยา  

3.1 ผูว้จิยัไดด้ ำเนินกำรออกแบบแบบรำ่งตน้แบบโปรแกรมแอพพลิเคช ั่นบนโทรศัพท์มือถือและ
น ำไปสอบถำมควำมคิดเ ห็นและขอค ำแนะน ำเกี่ยวกบัแบบร่ำ งต้นแบบโปรแกรมแอพพลิเคช ั่นจำก
ผูเ้ชี่ยวชำญมอือำชีพ 5 ทำ่น พบวำ่ กำรออกแบบตน้แบบโปรแกรมแอพพลิเคช ั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบท่ี 2 
สอดคลอ้งกบัควำมเคยชินดำ้นกำรใชง้ำนของผูใ้ช ้งำนในปัจจุบันมำกท่ีสุด  ดังนั้ น ผู ้วิจัยจึงได้น ำแบบร่ำง
แบบท่ี 2 มำด ำเนินกำรพฒันำตอ่ซ่ึงสำมำรถวิเครำะห์จุดเดน่ของกำรออกแบบแบบร่ำง ต้นแบบโปรแกรม
แอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือแบบท่ี 2 ไดด้งัรำยละเอียดตอ่ไปน้ี 

1. มรูีปแบบกำรปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้ำนดว้ยกำรเล่ือนสไลด์หน้ำจอ 
2. มฟัีงกช์ ัน่กำรท ำงำนท่ีรวบรวมข้อมูลไวใ้นส่วนกลำง  ดังนั้ น ในขณะท่ีผู ้ใช ้งำนใช ้งำน

แอพพลิเคช ัน่จะเปิดหน้ำกำรใชง้ำนน้อยซ่ึงสำมำรถลดอัตรำกำรสูญเสียผูใ้ชง้ำนให้ต ่ำลงได ้
3. ฟังกช์ ัน่ในกำรใชง้ำนมรีำยละเอียดชดัเจนท ำให้ม ี Page life cycle คอ่นขำ้งนำน 
4. กำรวำงหน้ำในต ำแหนง่ท่ีเห็นไดช้ ัดเจน  (above the fold) จะมีเ น้ือหำท่ีคอ่นข้ำงมำกท ำให้

ผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ใจควำมสำมำรถของแตล่ะฟังกช์ ัน่ในหน้ำแอพพลิเคช ัน่ไดเ้ร็วข้ึน 
5. เมือ่เปรียบเทียบฟังกช์ ัน่กำรท ำงำนแบบไดนำมกิ แบบร่ำงต้นแบบแบบท่ี 2 มีประสิทธิภำพ

และดึงดูดควำมสนใจของผูใ้ชไ้ด้มำกกวำ่แบบรำ่งท่ี 1 และแบบรำ่งท่ี 3 
6. สำมำรถเปิดหน้ำใชง้ำนท่ีสร้ำงปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชไ้ด้คอ่นขำ้งรวดเร็ว 
7. มโีครงสร้ำงแบบล ำดบัขั้นของหน้ำเว็บและมกีำรท ำงำนท่ีสอดคลอ้งเป็นระบบเดียวกนั  
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ภาพท่ี 10 ตน้แบบผลิตภณัฑ์แบบท่ี 2 (Li Yaohui, 2016) 

 
3.2 การตั้งชื่อแอพพลิเคช ัน่  ผู ้วิจัยได้ตั้งชื่อวา่ “丂工坊” (Kao Gong Fang) โดยค าวา่  “丂” (Kao) 

เป็นอกัษรภาพท่ีพอ้งรูปกบัค าวา่  “巧” (Qiao) หมายถึง  ชา่งฝีมือเกา่แกท่ี่มีความช  านาญด้านเทคนิคและมี
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ค าวา่ “工” (Gong) หมายถึง  เคร่ืองมือ อุปกรณ์และการท างานอยา่งประณีต
ละเอียดออ่น เมื่อน าค าวา่  “丂工” (Kao Gong) มารวมกนัจะมีความหมายวา่การแสวงหาศิลปะอยา่งไม ่
หยุดยั้งซ่ึงถือเป็นการตีความหมายของ “ชา่งฝีมือ” ท่ีดีและแสดงให้เ ห็นจิตวิญญาณของชา่งฝีมือท่ีช ัดเจน 
และหากสลับต าแหน่งเ ป็นค าวา่  “工丂” (Gong Kao) ก็จะเป็นค าพ ้องรูปกบัค าวา่ “巧” (Qiao) หมายถึง 
ทกัษะท่ีชาญฉลาด และค าวา่ “坊” (Fang) หมายถึง สถานท่ีท างานท่ีมีขนาดเ ล็กชา่งฝีมือดังนั้ น  “Kao Gong 
Fang” ในภาษาอังกฤษจึงใช ้ค าว า่  “m-artisan” โยค าวา่ “m” มาจากค าวา่  “mart” ท่ีแปลวา่ ตลาด ส่วน 
“artisan” กคื็อชา่งฝีมอืและมคีวามหมายถึงค าวา่  “ศิลปะ” (art) เมื่อประสมค าออกมาเป็นค าวา่  mart+artisan 
หรือ m-artisan จึงหมายถึง จุดศูนย์รวมชา่งฝีมอื ซ่ึงมคีวามหมายเดียวกนักบัภาษาจีน 

 
ภาพท่ี 11 โครงสร้างเขา้ล่ิมไมต้ามแบบงานชา่งไมข้องจีน (Li Yaohui, 2016) 

 
3.3 การออกแบบสว่นตอ่ประสาน (User Interface) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอบเขตของอินเตอร์เฟซ

ส ำหรับแอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือ ผูว้ิจัยได้ด ำเ นินกำรออกแบบไอคอนไว  ้31 แบบ ด้วยรูปแบบเชิง
เส้นสีดำวและด ำท่ีสร้ำงควำมรู้สึกน่ิมนวล เรียบงำ่ยและปุ่มเมนูตำ่งๆ มอิีนเตอร์เฟซภำพรวมท่ีดูสะอำด สร้ำง
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ควำมสนใจของผูใ้ชง้ำนให้อยูบ่นหน้ำจอไดดี้ 

 
ภำพท่ี 12 กำรออกแบบไอคอน (Li Yaohui, 2016) 

 
3.4 การออกแบบชดุอินเตอร์เฟซส าหรับผูใ้ชง้าน (UI-kits) ผูว้จิยัได้น าแบบร่างต้นแบบโปรแกรม

แอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือและขอบเขตอินเตอร์เฟซมาด าเ นินการออกแบบชิ้นส่วนส าเ ร็จรูปและ
เรียงล าดบัการใชง้านภายใตห้ลกัการด าเนินงานวา่ “สีท่ีไมธ่รรมชาติจะดึงดูดความสนใจ” โดยเฉพาะสีท่ีไม ่
สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปจะดึงดูดความสนใจของมนุษย์ไดม้ากข้ึนเพราะมนุษย์ชอบสนใจในส่ิงท่ีแปลกใหม ่
อยูต่ลอดเวลา และในการออกแบบท่ีเกิดข้ึนจริงน้ี ผู ้วิจัยได้เ ลือกใช ้สีท่ีแตกตา่งกบัคูแ่ขง่ ท่ีท าผลิตภ ัณฑ์
แอพพลิเคช ัน่ในลกัษณะเดียวกนั อนัจะสง่ผลให้ผูใ้ชง้านย่ิงสนใจและท าให้เกดิความอยากเข้ามาทดลองใช ้
งานมากข้ึน การออกแบบแอพพลิเคช ั่นในคร้ังน้ี ผู ้วิจัยเ ลือกใช ้ตัวอักษร Helvetica และ Hiragino Sans เ ป็น
ตวัอกัษรหลกัในการท าแอพพลิเคช ัน่เพราะตวัอกัษรมคีวามคมช ัด ช ัดเจนและสอดคล้องกบัหลักความงาม
ตามแบบสุนทรีศาสตร์ด้วย 

 
ภาพท่ี 13 การออกแบบชดุอินเตอร์เฟซส าหรับผูใ้ชง้าน (UI-kits) (Li Yaohui, 2016) 
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สรุปผลการออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเขินผิงเหยาด้วยการใช้แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ 
เน่ืองจำกผูบ้ริโภคอยูใ่นฐำนะท่ีไมใ่ชน่ักออกแบบมืออำชีพ  ซ่ึงไมม่ีพลังกำรแสดงออกในภำพท่ี

มองเห็นไดอ้ยำ่งนักออกแบบ ดังนั้ นเพื่อให้ช ำ่งฝีมือสำมำรถเข้ำใจช ัดเจนผลสุดท้ำยของกำรออกแบบ
จ ำเป็นตอ้งให้นักออกแบบแสดงภำพตำมควำมคิดของผูบ้ริโภค โดยกำรบรรยำยด้วยตัวอักษรของผู้บริโภค
จะตอ้งเปล่ียนเป็นภำษำภำพ (ภำพรำ่ง ภำพสำมมติิ ภำพขั้นตอน เป็นตน้) ท่ีท ำให้ชำ่งฝีมอืเขำ้ใจได้ง ่ำย ดังนั้ น 
กำรใชแ้อพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือเพื่อสง่ตอ่ขอ้มลูแรงบนัดำลใจและกำรออกแบบน้ีจะสำมำรถท ำให้
สร้ำงสรรค์เป็นผลงำนจริงไดอ้ยำ่งรวดเร็วและมขีอ้ผิดพลำดน้อย ทั้ง น้ีควำมสำมำรถของแอพพลิเคช ั่นบน
โทรศพัท์มอืถือสำมำรถท ำให้นักออกแบบเป็นผูใ้ห้บริกำรถำมตอบเ ร่ืองกำรออกแบบกบัผู้บริโภคได้อยำ่ง
ทนัทว่งที ขอ้ดีในกำรใชน้ักออกแบบตอบค ำถำมคือ นักออกแบบรู้วธีิกำรน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์มำแสดงผล
บนกระดำษ มคีวำมช  ำนำญดำ้นขั้นตอนกำรท ำงำนหัตถกรรมและมปีระสบกำรณ์ด้ำนกำรใช ้งำนผลิตภ ัณฑ์ ท่ี
พร่ังพรู แตส่ ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ลกัษณะน้ีนักออกแบบจ ำเ ป็นต้องตัดจินตนำกำรท่ีไมส่ำมำรถท ำ ให้เ ป็น
จริงไดข้องผูบ้ริโภคออกไปและในสถำนกำรณ์ท่ีไมส่ำมำรถควบคุมเหตุกำรณ์ได้ทั้งหมดหรือบำงส่วน 
เน่ืองจำกบุคคลนั้นประเมนิคำ่ตนเองสูงกวำ่อ ำนำจกำรควบคุมของสภำพส่ิงแวดล้อมหรือผลของเ ร่ืองนั้ น
โดยไมม่ีเหตุผลท่ีสมควรก็อำจน ำไปสู่กำรตัดสินท่ีผิดพลำดได้ เมื่อได้แบบร่ำงตำมควำมต้องของของ
ผูบ้ริโภคแลว้กน็ ำสง่ให้แกช่ำ่งฝีมอืผลิตเป็นผลิตภณัฑ์หัตถกรรมหัตถกรรมเคร่ืองเ ขินผิงเหยำ  ซ่ึงผู ้บริโภค
สำมำรถรับรู้กระบวนกำร ขั้นตอนและเทคนิคกำรท ำได้ตลอดเวลำและสำมำรถปรับเปล่ียนได้ให้ตรงตำม
ควำมตอ้งกำรของตนเองไดอ้ยำ่งรวดเร็วผำ่นกำรส่ือสำรด้วยระบบแอพพลิเคช ั่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยมี
รำยละเอียดในกำรจดัท ำผลิตภณัฑ์เคร่ืองเขินผิงเหยำจำกแนวคิดของผู้บริโภคท่ีสนทนำผำ่นแอพพลิเคช ั่น 
Kao Gong Fang สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูบ้ริโภคกลุม่ท่ี 1 ตอ้งกำรออกแบบแกว้กำแฟเป็นแกว้ไมใ้ห้มีลักษณะคล้ำยกบัแกว้ไวน์  นัก
ออกแบบเห็นวำ่แกว้ไวน์จะมีลักษณะเป็นแกว้ทรงสูงเพื่อไวด้มกล่ินหอมของไวน์กอ่นด่ืมซ่ึงมีแนวคิด
เดียวกบักำรดมกล่ินกำแฟกอ่นด่ืมกำแฟเชน่กนั ดงันั้นหำกปรับลดขนำดให้เหมำะสมก็สำมำรถด ำเ นินกำรท ำ
ได ้จำกนั้นนักออกแบบไดอ้อกแบบและน ำสง่ให้ชำ่งฝีมอืด ำเ นินกำรสร้ำงสรรค์เ ป็นผลงำนแกว้กำแฟตำม
แนวคิดของผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 

 

ภาพท่ี 14 แบบรา่งแกว้กาแฟจากแนวคิดของผู้บริโภค 
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ภาพท่ี 15 ผลงานแกว้กาแฟจากแนวคิดของผู้บริโภค 

 
2. ผูบ้ริโภคกลุม่ท่ี 2 ตอ้งการท าล าโพงให้กบัโทรศัพท์มือถือ หลังจากท่ีผู ้บริโภคส่ง รูปภาพตาม

แนวความคิดท่ีต้องการให้นักออกแบบแล้ว นักออกแบบได้ท าการออกแบบใหมโ่ดยค านึงถึงหลักการ
กระจายเสียงของล าโพงและตามหลกัสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบ จากนั้นน าเสนอแกผู่้บริโภคและน าส่ง
ให้ชา่งฝีมอืด าเนินการสร้างสรรค์เป็นผลงานจากแนวคิดของผู้บริโภค ดงัน้ี  

         
                ภาพท่ี 16 แนวคิดของผูบ้ริโภค                                     ภาพท่ี 17 แบบรา่งของนักออกแบบ 
 

 
ภาพท่ี 18 ผลงานล าโพงโทรศพัท์มอืถือจากแนวคิดของผู้บริโภค 
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3. ผูบ้ริโภคกลุม่ท่ี 3 ตอ้งการออกแบบนาฬิกาข้อมือท่ีมีหน้าปัดเป็นเ รือนไม้ มีความทันสมยัและ
สวยงาม ในตอนแรกนักออกแบบมคีวามคิดเห็นวา่ การท านาฬิกาขอ้มอืเป็นงานท่ีละเ อียดและต้องใช ้เทคนิค
ในการท าท่ีประณีตมากซ่ึงนักออกแบบกงัวลวา่อาจไมส่ามารถท าไดต้รงตามความต้องการของผู้บริโภคและ
ตอ้งใชท้ าเวลานาน นอกจากน้ี หลงัจากปรึกษากบัชา่งฝีมือพบวา่ น าฬิกาข้อมือสามารถท าได้แตไ่มค่วรท า
ลวดลายประดบัตกแตง่ ท่ีซับซ้อนเพราะอาจท าให้ผลลัพธ์ท่ีได้ไมต่รงกบัภาพร่าง ทั้ง น้ี ผู ้บริโภคเห็นวา่
สามารถทดลองท าได ้ จึงไดผ้ลลพัธ์ผลงานการออกแบบนาฬิกาขอ้มือ ดงัน้ี  

 
ภาพท่ี 18 แบบรา่งและตวัเรือนหน้าปัดนาฬิกา 

 

 
ภาพท่ี 19 ผลงานนาฬิกาขอ้มอืจากแนวคิดของผู้บริโภค 

 
อภิปรายผล  

แอพพลิเคช ัน่เพื่อการออกแบบจากแนวคิดของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาเคร่ืองเ ขินผิงเหยา  มณฑลส่าน
ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยกลุม่เ ป้าหมายท่ีทดลองใช ้แอพพลิเคช ั่นบนโทรศัพท์มือถือคือ
ผูบ้ริโภคท่ีไมใ่ชน้ักออกแบบมืออาชีพ นักออกแบบและชา่งฝีมืองานหัตถกรรมเคร่ืองเ ขินผิงเหยา เมื่อ
ผูบ้ริโภคไดใ้ชแ้อพพลิเคช ัน่บนโทรศัพท์มือถือเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการพื้นฐานในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเ ขินผิงเหยาจนเกิดเ ป็นแรงบันดาลใจในการจัดตั้งโครงการจัดท าผลิตภ ัณฑ์
หัตถกรรม ผูบ้ริโภคสามารถใชแ้อพพลิเคช ัน่เพื่อขอค าปรึกษาจากนักออกแบบเพื่อจัดท าแบบร่างผลิตภ ัณฑ์
และภาพส าเร็จของผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามแนวคิดในการสร้างสรรค์ของผู้บริโภคได้ส าเ ร็จอยา่งสมบูรณ์ 
จากนั้นผูบ้ริโภคจะใช ้แอพพลิเคช ั่นในการค้นหาชา่งฝีมือท่ีตนเองถูกใจเพื่อน าแบบร่างผลิตภ ัณฑ์ไป
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ด าเ นินการผลิตเป็นผลิตภ ัณฑ์เคร่ืองเ ขินผิงเหยาท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้ง น้ีกอ่นการ
ด าเนินงานผูบ้ริโภคตอ้งจา่ยเงินคา่มดัจ าให้กบันักออกแบบและชา่งฝีมอื ในขณะท่ีด าเ นินงาน ชา่งฝีมือต้อง
รายงานความคืบหน้าในการผลิตให้กบัผูบ้ริโภคทราบอยา่งทันทว่งที (Real time)  ผา่นการใช ้แอพพลิเคช ั่น
และผูบ้ริโภคเป็นผูก้  ากบัดูแลโครงการทั้งหมดและสามารถเสนอความคิดเห็นท่ีมีตอ่ผลิตภ ัณฑ์ได้อยา่งทันที 
ในขั้นตอนหลงัจากผลิตผลิตภ ัณฑ์ได้ส าเ ร็จแล้ว ช า่งฝีมือจะจัดส่งผลิตภ ัณฑ์ส าเ ร็จให้ กบัผู ้บริโภคด้วย
ไปรษณีย์ดว่นพิเศษ และผูบ้ริโภคตอ้งจา่ยเ งินคา่ด าเ นินการส่วนท่ีเหลือให้กบันักออกแบบและชา่งฝีมือ
ตอ่ไป เมือ่ผูบ้ริโภคไดรั้บผลิตภณัฑ์หัตถกรรมแลว้ ผูบ้ริโภคสามารถประเมินผลการให้บริการของชา่งฝีมือ
ได้ จากการทดลองใ ช ้แอพพลิเคช ั่นบนโทรศัพท์มือถือก ับกลุม่เ ป้าหมายพบวา่  ผู ้บริโภคสามารถใ ช ้
แอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือมาใชด้ าเนินการสร้างสรรค์ผลิตภ ัณฑ์ให้ส าเ ร็จได้ตามความต้องการของ
ตนเอง ทั้งยงัสามารถควบคมุกระบวนการท างานภาพรวมทั้งหมดได้อยา่งมีประสิทธิภาพท าให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายแนวคิด “การออกแบบผลิตภณัฑ์หัตถกรรมจากแนวคิดของผู้บริโภค” และจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกบักลุ ่มเ ป้าหมายใ นการทดลองพบวา่  ผู ้บริโภคมีความพึ งพอใจตอ่การใช ้แอพพลิเ คช ั่นบน
โทรศพัท์มอืถือเพื่อการออกแบบเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาให้แอพพลิเคช ั่น
สามารถด า เ นินไปได้อยา่งสมบูรณ์ด้วยการให้ ค าแนะน าท่ีมีประ สิทธิ ภ าพ เ ชน่ ความสามารถของ
แอพพลิเคช ัน่ดา้นระบบการรับช  าระเงินเพื่อสร้างความมัน่ใจและความปลอดภ ัยทางด้านการเ งินให้กบั
ผูบ้ริโภคและเพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการหลอกลวงและไมไ่ด้รับสินค้าตามท่ีตนเองต้องการ เ ป็นต้น  ทั้ง น้ี 
ผูบ้ริโภคคิดวา่แอพพลิเคช ั่นน้ีจะสามารถท าให้ผู ้บริโภคใช ้เวลาวา่งเพียงเ ล็กน้อยมาด าเ นินการติดตาม
ผลิตภณัฑ์ท่ีตนเองจดัตั้งโครงการข้ึน ตลอดจนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าผลิตภ ัณฑ์ได้ดี อันจะ
ท าให้เกดิการเรียนรู้และไดรั้บผลิตภณัฑ์หัตถกรรมตรงตามของการของตนเอง  

การน าแอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือมาประยุกต์ใชร้ว่มกบัการจดัท าผลิตภ ัณฑ์หัตถกรรมเคร่ือง
เขินผิงเหยา สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการดา้นผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์และความสามารถด้านการใช ้
งานของผูบ้ริโภคไดต้รงตามประเด็นการศึกษา โดยแอพพลิเคช ั่นถือเวทีใหญท่ี่ท าให้นักออกแบบและ
ชา่งฝีมอืจ านวนมากมพีื้นท่ีในการน าเสนอความสามารถของตนเองและสามารถท าให้ผลิตภ ัณฑ์หัตถกรรม
กลบัมาไดรั้บความนิยมข้ึนอีกคร้ัง จากการพัฒนารูปแบบแอพพลิเคช ั่นน้ีสามารถสร้างประสบการณ์การ
สร้างสรรค์งานหัตถกรรมท่ีดีให้แกผู่บ้ริโภคและท าให้เกดิการเรียนรู้อยา่งบูรณาการทั้งในด้านแนวคิดของ
ผูบ้ริโภคยุคปัจจุบนั การปรับตวัให้ทนัตอ่การสร้างสรรค์ของนักออกแบบ และการสร้างอาชีพให้แกช่ า่งฝีมือ
หัตถกรรม ตลอดจนสามารถน าเสนอประสบการณ์ใหมใ่ห้กบักลุม่เป้าหมายทั้งหมดได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การน าแอพพลิเคช ัน่บนโทรศพัท์มอืถือน้ีไปพฒันาตอ่ยอดจ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามข้อก  าหนดด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาอยา่งเครง่ครัด เพื่อหลีกเล่ียงการละเมดิลิขสิทธ์ิหรือการขโมยความคิดทางด้านตา่งๆ ทั้ง
ยงัตอ้งออกแบบดา้นความปลอดภยัของระบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาความสับสน
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ดา้นความตอ้งการทางการตลาดของผูบ้ริโภค 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัแอพพลิเคช ัน่ “m-artisan” ควรเพิ่มฟังก์ช ั่นการ

ใชง้านให้มคีวามหลากหลายมากข้ึน เชน่ ฟังกช์ ัน่ระบบรับช  าระเ งินท่ีมีความปลอดภ ัย ฟังก์ช ั่นการติดตาม
การจดัสง่สินคา้ ฟังกช์ ัน่เพิ่มความสามารถของแอพพลิเคช ั่นให้รันบนระบบปฏิบัติการบน  IOS, Windows 
Phone และ Android 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียน เทคนิคการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ร่วม
สมยัและการน าภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียนมาผสมผสานเทคนิคทางเทคโนโลยีท่ีทันสมยัด้วยการออกแบบ
ภาพวาดดิจิตอล ซ่ึงนอกจากจะสามารถตอ่ยอดภูมปัิญญาทอ้ง ถ่ินให้อยูบ่นวิถีแห่งการสร้างสรรค์และสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบัสินค้าของคนในช ุมชนได้แล้ว บรรจุภ ัณฑ์ยังถือเ ป็นส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีชว่ย
ผลกัดนัให้เกดิการเรียนรู้และดึงดูดผูค้นจากทัว่โลกให้เขา้มาสัมผสักบัสีสันทางวฒันธรรมและค้นพบรสชาติ
ทางสุนทรียศาสตร์ใหม ่ตลอดจนเป็นการสง่เสริมให้เกดิการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้แกค่นรุ่นหลังได้รับรู้
และเขา้ใจวถีิชีวติของชาวนาหู้เส้ียนสืบไป 

ผลการศึกษาพบวา่ พบวา่ ในปี 1988 กระทรวงวฒันธรรมจีนไดเ้สนอชื่ออ าเภอหู้เ ส้ียน  เมืองซีอาน 
มณฑลสา่นซี สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น “หมูบ่า้นภาพวาดชาวนาร่วมสมยั” และในปี 2008 กระทรวง
วฒันธรรมจีนไดเ้สนอชื่ออีกคร้ังในฐานะ “หมูบ่า้นภาพวาดศิลปะพื้นบา้นชาวนาแหง่ชนชาติจีน” ท าให้ผู ้คน
ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเองเรียกอ าเภอแหง่น้ีวา่ “หมูบ่า้นภาพวาด” จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่วกบับริบทผลิตภณัฑ์ของฝากท่ีแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอหู้เ ส้ียน พบวา่มีผลิตภ ัณฑ์ 3 ชนิด
ไดแ้ก ่เหลา้หลงวอ ไวน์องุน่และเส้นกว๊ยเตีย๋ว ซ่ึงในผลิตภ ัณฑ์ทั้งสามน้ีมีเพียงเหล้าหลงวอท่ียังคงมีบรรจุ
ภณัฑ์ลา้สมยัและไมเ่หมาะสมกบับริบททอ้งถ่ิน ดงันั้น ผู ้วิจัยจึงได้เ ดินทางไปศึกษาเ รียนรู้ข้อมูลท่ีโรงงาน
เหลา้หลงวอและไดน้ าขั้นตอนการหมกัเหลา้แบบโบราณซ่ึงถือเป็นกรรมวิธีการหมกัเหล้าท่ีเ ป็นเอกลักษณ์
ของเหลา้หลงวอมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการวาดภาพชาวนาด้วยเทคนิคภาพวาดดิจิตอล โดยใช ้รูปแบบ 
สีสันและสไตล์การวาดภาพมาจากความรู้ความเข้าใจท่ีผู ้วิจัยมีตอ่ภาพวาดชาวนาเป็นหลัก แตย่ังคง รักษา
มนต์เสนห์่แบบชนบทดว้ยการเสนอองค์ประกอบทางวฒันธรรมท้องถ่ินกบัภาพวาดชาวนาบนบรรจุภ ัณฑ์
ของเหลา้หลงวอให้เดน่ชดั ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์คร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้หลีกเ ล่ียงการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ท่ี
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ส้ินเปลืองและค านึงถึงหลกัการน ามาใชซ้ ้าดว้ย นอกจากน้ี ผู ้วิจัยยังได้ด าเ นินการส ารวจความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญและตลาดผูบ้ริโภคดว้ยแบบสอบถามท่ีคลอบคลุมเพื่อให้ได้บรรจุภ ัณฑ์ท่ีสอดคล้องกบัความงาม 
รสนิยมและตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้มากท่ีสุด จากอ าเภอหู้เ ส้ียน ท่ีประชาชนทั่วไปไม ่
รู้จกั แมก้ระทัง่คนในเมอืงซีอานเองยงัไมคุ่น้เคยไดก้ลบัมาคึกคกัและสร้างความน่าสนใจให้กบัผู ้บริโภคได้
อีกคร้ังเพราะผูบ้ริโภคจ านวนมากไดรู้้จกัภาพวาดชาวนาและวฒันธรรมการผลิตเหล้าหมกัแบบโบราณมา
จากบรรจุภณัฑ์เหลา้หลงวอคือผลตอบแทนและความส าเร็จท่ีย่ิงใหญข่องการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ในคร้ังน้ี 
ค าส าคัญ: ผสมผสาน, บรรจุภณัฑ์รว่มสมยั, ภาพวาดชาวนาหู้เส้ียน, ภาพวาดดิจิทลั 
 

Abstract 
This research aim to study Huxian farmer paintings art, contemporary packaging design 

technical and bringing Huxian farmer paintings combines of contemporary packaging design technology 
with digital paintings techniques. In addition to continue to provide local knowledge on the ways of 
creating and adding value to the products of the community, packaging is also important that the 
advertising and public relations will help drive the learning and attracts people from all the world to 
experience the colorful culture and discover a new role for aesthetic taste. As well as promoting the 
conservation of folk art for future generations to know and understand the life of a Huxian farmer. 

The research results are as follows: In 1988, Huxian district of Xi'an City, Shaanxi Province, 
People's Republic of China formally by the national Ministry of Culture named “China modern folk 
painting village”. In 2008, Nominated again as “Chinese Folk arts Painting village” and people who live 
in this district call themselves that “Painting village”. Based on interviews expert opinions about Huxian 
district. unique products found was that three kinds of products include Longwo  wine, Wine grapes and 
noodle, but Longwo wine packaging is still out of date and not suited to the local context, so that  
researchers go to study in Longwo brewery, Researcher have taken a process to traditional Longwo wine 
fermenting, which is the traditional unique method of  Longwo wine fermenting used as an inspiration for 
a farmer digital painting. This design using the drawing model, color and style from the knowledge that I 
have about farmer painting, but retains a rustic charm by offering local cultural elements with farmers 
paintings on Longwo wine package pronounced.  The packaging has been designed to avoid over-
packaging and with regard to reuse.  In addition, the researchers also conducted a survey of professionals 
and consumers with comprehensive questionnaires to comply with the packaging beauty, tastes and 

respond to the satisfaction of the consumer as possible. Huxian where the general public does not know, 
even people live in Xi’an are unfamiliar to build vibrant and attractive to consumers again because many 
consumers have known farmer’s paintings and Longwo wine fermenting ancient culture method of 
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Longwo wine packaging are the reward and the great success of this design. 
Keywords: combines and contemporary packaging and Huxian farmer paintings and digital paintings 
 

บทน า 
ภาพวาดชาวนาหู้เส้ียนคือภาพวาดพื้นบา้นอยา่งหน่ึงของประเทศจีนท่ีไดรั้บการสืบทอดมาจวบจน

ปัจจุบนั ภาพวาดชาวนาเกดิข้ึนจากการผสมผสานรูปแบบการตัดกระดาษจีนและการเ ย็บปักถักร้อยซ่ึงถือ
เป็นผลงานภาพวาดท่ีไดรั้บการพฒันาและสร้างสรรค์อยา่งตอ่เ น่ืองจนกลายเป็นภาพวาดท่ี มีอิทธิพลตอ่
ประเทศจีนดา้นการตีแผจ่ารีต ประเพณี วฒันธรรมและวถีิชีวิตคนนอกเมือง โดยจิตรกรผู้รังสรรค์ผลงานก็
คือเกษตรกร โครงสร้างภาพวาดในภาพรวมจะมีรูปแบบท่ีดูผิดธรรมชาติ ประหลาดตาและบรรยายภาพ
เหตุการณ์เกนิจริง เน้ือหาภาพวาดสะทอ้นให้เห็นถึงความเชื่อและความเป็นสิ ริมงคล อาทิ เทพประจ าประตู 
เทวดา ร้ัวไม ้เตาผิง ท่ีอยูอ่าศัยและหลังคาเ ก๋งจีน เ ป็นต้น ปัจจุบัน ภาพวาดชาวนาได้กลายเป็นผลงาน
ภาพวาดบนกระดาษท่ีอุดมไปดว้ยรสชาติของท้องถ่ินท่ีแข็งแกร่ง  และ เมื่อไมก่ี่ปีมาน้ี  ภาพวาดชาวนายัง
ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลและได้รับยกยอ่งจากกระทรวงวฒันธรรมให้เ ป็นมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีไมม่ตีวัตนท่ีไมเ่พียงแตเ่ป็นภาพวาดแห่งการถา่ยทอดภูมิปัญญาท่ีมีสีสันสะดุดตาและมีความ
หลากหลาย ยงัสามารถสะทอ้นให้เห็นแนวคิดและรูปแบบการด ารงชีพของคนชนบทไดช้ดัเจน  

ในกระแสสังคมปัจจุบนั แมว้า่ภาครัฐจีนจะให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ภาพวาด
ชาวนาหู้เส้ียนเพื่อสง่เสริมให้เกดิการเรียนรู้และการทอ่งเท่ียวในทอ้งถ่ิน แตก่ลบัพบวา่บุคคลากรในช ุมชนยัง
ไมเ่ล็งเห็นโอกาสในการพฒันาและสร้างรายไดใ้ห้แกค่รัวเรือนมากไปกวา่การท าอาชีพเกษตรกรรม อันจะ
เห็นไดจ้ากผลิตภณัฑ์ของฝากทอ้งถ่ิน อาทิ เหลา้และผลิตภณัฑ์การเกษตร เป็นต้น ยังคงมีรูปแบบบรรจุภ ัณฑ์
ท่ีลา้สมยัและไมเ่ชื่อมโยงกบัภาพวาดชาวนาท่ีถือเ ป็นเอกลักษณ์ส าคัญของอ าเภอหู้ เ ส้ียน ดังนั้ น ผู ้วิจัยจึง
ตอ้งการการบอกเลา่เร่ืองราววถีิชีวติชาวนาหู้ เ ส้ียนผา่นการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ร่วมสมยัให้กบัผลิตภ ัณฑ์
ของฝากส าคญัของพื้นท่ีแหง่น้ีดว้ยการน าภาพวาดชาวนาหู้เส้ียนมาผสมผสานเทคนิคการออกแบบภาพวาด
ดิจิทลัซ่ึงไมเ่พียงแตจ่ะสามารถสร้างมูลคา่เพิ่มให้กบัสินค้าได้แล้ว ยัง เ ป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
เรียนรู้และดึงดูดผูค้นจากทัว่โลกให้เขา้มาสัมผัสกบัวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีนา่คน้หาด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์และการออกแบบบรรจุภณัฑ์รว่มสมยัในประเทศจีน  
2. ศึกษาประวติัความเป็นมาของภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียน รวมถึงกระบวนการพัฒนารูปแบบ เทคนิค และ
ความหมายแฝงท่ีมีอยูใ่นภาพวาด เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑ์ 
3. คน้หาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอหู้เ ส้ียนและด าเ นินการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ร่วมสมยัให้กบั
ผลิตภณัฑ์ดว้ยการผสมผสานเอกลกัษณ์ตามรูปแบบ เทคนิค และโครงสร้างของภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียนด้วย
เทคนิคการวาดภาพดิจิทลั 
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ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

1.1 ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ร่วมสมยัในประเทศจีน  
1.2 ศึกษาค้นควา้ข้อมูลความเป็นมาของภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียน รวมถึงรูปแบบ เทคนิค และ

ความหมายแฝงท่ีมอียูใ่นภาพวาด ตลอดจนการศึกษาผลงานของจิตรกรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเ ป็นแนวทางในการ
ผลิตและพฒันารูปแบบบรรจุภ ัณฑ์ 
2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี อ าเภอหู้เส้ียน เมอืงซีอาน มณฑลสา่นซี ประเทศจีน 
3. ขอบเขตดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ วเิคราะห์ขอ้มลูภาพวาดชาวนาหู้เส้ียน ประกอบด้วยสีสัน โครงสร้าง
ภาพ เน้ือหา การผสมผสานเอกลกัษณ์พื้นบา้นและสไตล์การวาดภาพของผูว้จิัยเพื่อให้ได้มาซ่ึงองค์ปร ะกอบ
ส าคญัในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบภาพวาดดิจิทลัท่ีมคีวามทันสมยัและสะท้อนให้เ ห็นเอกลักษณ์
พื้นบา้นเพื่อน าผลงานการออกแบบไปใชบ้นบรรจุภณัฑ์ได้อยา่งเหมาะสม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งกบัการออกแบบผลิตภ ัณฑ์บรรจุภ ัณฑ์ เทคโนโลยีการ
บรรจุภณัฑ์สมยัใหม ่การออกแบบบรรจุภณัฑ์รว่มสมยัในประเทศจีน ภาพวาดดิจิทัล ตัวอยา่งการออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ดว้ยภาพวาดดิจิทัล ภาพวาดชาวนาและภาพวาดชาวนาหู้เส้ียนจากเอกสารวรรณกรรม 

ขั้นตอนท่ี 2 ลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลเกี่ยวกบัภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียนท่ีอ าเภอหู้เ ส้ียน เมืองซีอาน 
มณฑลสา่นซี ประเทศจีน 

ขั้นตอนท่ี 3 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญเกีย่วกบับริบทผลิตภ ัณฑ์ของฝากท่ีแสดงความ
เป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอหู้เส้ียนและบริบทของภาพวาดชาวนาหู้เส้ียนเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการ
น าภาพวาดชาวนาหู้เส้ียนมาท าเป็นบรรจุภณัฑ์ 

ขั้นตอนท่ี 4 การลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มลูผลิตภ ัณฑ์ ผลิตภ ัณฑ์ของฝากท่ีแสดงความเป็นเอกลักษณ์
ของอ าเภอหู้เส้ียนมากท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 5 การออกแบบแบบรา่งและจดัท าต้นแบบบรรจุภ ัณฑ์ผลิตภ ัณฑ์ของฝากท่ีแสดงความ
เป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอหู้เส้ียนดว้ยภาพวาดดิจิทัล ช ุด “การผสมผสานระหวา่งการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์
รว่มสมยักบัภาพวาดชาวนาหู้เส้ียน”  

ขั้นตอนท่ี 6 วเิคราะห์และประเมนิความพึงพอใจตน้แบบบรรจุภ ัณฑ์ร่วมสมยัท่ีท าเสร็จเ รียบร้อย 
โดยนักทอ่งเท่ียว เจา้ของธุรกจิ และบุคคลทัว่ไปดว้ยแบบสอบถาม 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. การศึกษาเกีย่วกบัการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ร่วมสมยัในประเทศจีน
พบวา่ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ไมเ่พียงแตต่อ้งค านึงถึงรูปแบบการออกแบบท่ีสวยงามเทา่นั้ น ยังจ าเ ป็นต้อง
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ค านึงถึงรูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ วสัดุ การรับน ้ าหนักและการใช ้ประโยชน์เพื่อเ ป็นส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ดว้ย ทั้งน้ีการเลือกใชสี้สันเพื่อตกแตง่ผิวภายนอกของบรรจุภณัฑ์กถื็อเ ป็นเ ร่ืองส าคัญอีกเ ร่ือง
หน่ึงท่ีสง่อิทธิพลตอ่การสนองความรู้สึกในการบริโภคสินคา้และโน้มน้าวให้เกดิการซ้ือผลิตภ ัณฑ์ในขั้นต้น
ได ้ปัจจุบนั การออกแบบบรรจุภณัฑ์รว่มสมยัในประเทศจีนยังมีข้อเ สียอยูม่ากเกี่ยวกบัการใช ้บรรจุภ ัณฑ์ท่ี
ส้ินเปลืองเกนิความจ าเป็น การลอกเลียนแบบรูปแบบมาจากวฒันธรรมตา่งประเทศและขาดเทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีทนัสมยั ซ่ึงการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ด้วยเทคนิคดิจิทัลท่ีผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์ตามแบบ
วฒันธรรมจีนจะสามารถชว่ยแกไ้ขปัญหาดา้นการออกแบบน้ีได ้
2. การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูประวติัและความเป็นมาของภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียน  รวมถึงกระบวนการพัฒนา
รูปแบบ เทคนิค และความหมายแฝงท่ีมอียูใ่นภาพวาดชาวนาหู้เ ส้ียนพบวา่ ภาพวาดชาวนามีรูปแบบ  สไตล์ 
และประเภทท่ีหลากหลาย สีสันท่ีใชส้ว่นใหญแ่สดงออกถึงความมชีีวติชีวา สดใส มีรูปแบบเกินจริงและเพิ่ม
จุดสนใจดว้ยการแสดงทางอารมณ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมและวถีิชีวติของชาวนา แสดงให้เ ห็นถึงความ
สมบูรณ์ สวยงาม เอกลกัษณ์และอารมณ์ของยุคสมยัท่ีได้ดูดซับมาจากศิลปะพื้นบ้านประเภทอ่ืนๆ  ไวอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง ไดแ้ก ่การตดัการดาษจีน การทอผา้ การแกะสลักและการเ ย็บปักถักร้อย จากการลงพื้นท่ีศึกษาใน
อ าเภอหู้เส้ียน ผูว้จิยัสังเกตเห็นหมายเลขโทรศพัท์ของจิตรกรภาพวาดชาวนา  หู้เส้ียนท่ีติดอยูด่้านนอกอาคาร
จดัแสดงนิทรรศการจึงไดโ้ทรศพัท์ไปสอบถามพูดคุยและมีโอกาสได้เข้าพบกบัจิตรกรภาพวาดชาวนาหู้
เส้ียน 2 ทา่น คือ Liu Fengtao หรืออาจารย์หลิว และ Liu Dunning ซ่ึงทั้งสองทา่นมีความสัมพันธ์เ ป็นพอ่ลูก
กนั จากค าบอกเลา่ของจิตรกรทั้งสองทา่นท าให้ทราบวา่ ทุกปีประเทศจีนจะจัดกิจกรรมแขง่ขันประกวด
ภาพวาดชาวนา ซ่ึงบางคร้ังกม็สี านักขา่วจากตา่งประเทศมาท าขา่วดว้ย นั่นอาจหมายความวา่ คุณคา่ด้านการ
สืบทอดและการสร้างชื่อเสียงของภาพวาดชาวนาในปัจจุบนัยงัคงมอียูใ่นระดบัสูง โดยอาจารย์หลิวได้เลา่ให้
ฟังอยา่งภาคภูมใิจวา่ นับตั้งแตปี่ 2008 เ ป็นต้นมา ภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียนได้ลงแขง่ขันประกวดภาพวาด
ชาวนาตน้ฉบบัจีนและไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 มาทั้งส้ิน 7 ปีซ้อนแล้วนอกจากน้ีอาจารย์หลิวและลูก
ชายยงัไดรั้บค าแนะน า เคล็ดลบัและสาระส าคญัของเน้ือหาในการวาดภาพชาวนาจีนด้วย อาจารย์หลิวกลา่ว
วา่ “ภาพวาดชาวนาหู้เส้ียน คือการวาดภาพบรรยากาศหรือทศันียภาพตามแบบมุมมองท่ีไมม่ีสัดส่วนและไม ่
มปีริมาตรท่ีชดัเจนลงบนกระดาษไดอ้ยา่งนา่ชื่นชม น่ี คือเอกลักษณ์ของภาพวาดชาวนาท่ีจิตรกรทั่วไปไม ่
สามารถท าได ้เพราะจิตรกรสว่นใหญช่อบค านึงถึงความเหมาะสมและ  วาดภาพตามหลักการท่ีเคยเ รียนมา” 
จากการสัมภาษณ์จิตรกรทั้งสองทา่นท าให้ผู ้วิจัยส รุปได้ว า่ ภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียน คือการบรรยาย
สภาพแวดลอ้มและรูปแบบการด าเนินชีวติของชาวชนบทตามอุดมการณ์และประสบการณ์ความส าเ ร็จของ
จิตรกร จุดเดน่ของภาพวาดคือเทคนิคและรูปแบบการวาดภาพท่ีหลากหลายและไมต่ายตัว ซ่ึง จิตรกรคน
เดียวกนัอาจมสีไตล์การวาดภาพท่ีแตกตา่งกนัได ้ทั้งน้ีถือเป็นการสร้างสรรค์จากการแสวงหาองค์ประกอบ
ทางศิลปะใหม ่ๆ  ทั้งยงัเป็นภาพวาดท่ีไมม่จุีดด้อยให้กลา่วถึง 
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ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งการวเิคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะของภาพ “วนัดีๆ” (Liu Yan, 2015) 

463



       
   ภาพท่ี 2 การแนะน าภาพวาดโดยอาจารย์หลิว          ภาพท่ี 3 การบนัทึกภาพหลงัจบการสัมภาษณ์ 

 
3. การคน้หาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอหู้เส้ียน จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญท่ีเ ป็นเจ้าของธุรกิจ
ขายของฝากในอ าเภอหู้เส้ียน 3 ทา่น ได้แก ่Mr. Yang, Miss. Li และ  Miss. Wang พบวา่  ผลิตภ ัณฑ์ของฝากท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอหู้เส้ียนท่ีจ าหนา่ยในร้านขายของฝากหรือของท่ีระลึกท่ีส่วนใหญจ่ะเป็นของฝาก
ท่ีมาจากอ าเภอและเขตเมอืงอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นมณฑลสา่นซี ซ่ึงสามารถหาซ้ือได้ตามร้านขายของฝากทั่วไปใน
อ าเภอหู้เส้ียนม ี3 ประเภทใหญ ่ๆ  คือ เส้นกว๊ยเตีย๋ว ไวน์องุน่จากไร่ Hutai 8 Hao และเหล้าหลงวอ  โดยเหล้า
หลงวอเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความสนใจจากเจา้ของธุรกจิทั้ง 3 ทา่นเป็นอยา่งมาก เ น่ืองจากเป็นผลิตภ ัณฑ์
เกา่แกข่องชมุชนหลงวอในอ าเภอหู้เส้ียนท่ีมปีระวติัศาสตร์วฒันธรรมท่ีนา่สนใจและยังคงกรรมวิธีการผลิต
แบบโบราณอยูใ่นปัจจุบนั การออกแบบลกัษณะขวดและกลอ่งบรรจุภณัฑ์ของเหล้าหลงวอจะเห็นได้ช ัดวา่มี
ความโบราณและลา้สมยั อาจจะสืบเน่ืองมาจากการยงัไมไ่ดรั้บการสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลและการเ ล็งเ ห็น
ความส าคญัเทา่ท่ีควรของคนในพื้นท่ี ดงันั้นเจา้ของธุรกจิทั้ง  3 ทา่นคิดวา่ ในฐานะท่ีเหล้าหลงวอก็ถือเ ป็น
ผลิตภณัฑ์ประจ าทอ้งถ่ินท่ีหาซ้ือจากพื้นท่ีอ่ืนในประเทศจีนไมไ่ด้ก็ควรสนับสนุนให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีและ
สวยงามตามบริบทของพื้นถ่ินดว้ยการออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม ่

3.1 การลงพื้นท่ีศึกษาท่ีโรงงานผลิตเหลา้หลงวอพบวา่ โรงงานตั้งอยูท่ี่หมูบ่้านหลงวอ เขตเหลา่
เต้ียน อ าเภอหู้เส้ียน บริเวณทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลสา่นซี โรงงานผลิตเหลา้หลงวอแห่ง น้ีกอ่สร้าง
ข้ึนตั้งแตส่มยัราชวงศ์ชิง ซ่ึงมปีระวติัศาสตร์ยาวนานตอ่เน่ืองจนถึงปัจจุบนักวา่ 100 ปี และโรงงานยังคงเก็บ
รักษาเคร่ืองมอืในการผลิตเหลา้ตั้งแตส่มยัอดีตไวเ้ป็นอยา่งดี ในสมยัสาธารณรัฐประชาชนจีน โรงผลิตเหล้า
หลงวอมชีื่อเสียงมากและไดรั้บการกลา่วขานจากประชาชนวา่เ ป็น “มงักรแห่งตะวนัออกและหงส์แห่ง
ตะวนัตก” เทคนิคการผลิตเหลา้หลงวอเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเกา่แกแ่ละมีสูตรการผลิตตามแบบโบราณ 
คือ “คนตอ้งซ่ือสัตย์ น ้ าตอ้งบริสุทธ์ิ อุณหภูมติอ้งได ้วตัถุดิบต้องดี อุปกรณ์ต้องสะอาด ท างานต้องละเ อียด 
สว่นผสมตอ้งถูกตอ้ง ไฟตอ้งเบา และหัวเหล้าต้องแท้” ซ่ึงสูตรน้ี เ ป็นการรวมความรู้มาจากประสบการณ์
ทั้งส้ิน วตัถุดิบในการผลิตมาจากธัญพืชในพื้นท่ี 3 อยา่ง คือ ขา้วสาลี ข้าวบา ร์เลย์ และเมล็ดถั่ว ขั้นตอนการ
ผลิตเหลา้หลงวอ แตล่ะขั้นตอนการท ามคีวามยุง่ยากมากเน่ืองจากต้องใช ้มือและเท้าท าด้วยความเชี่ยวชาญ
และวธีิการท่ีถูกตอ้งจากการพึ่งพาความรู้สึกและประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมา นอกจากน้ีขั้นตอนการ
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ผลิตเหลา้ท่ีส าคญัและขาดไมไ่ดอี้กอยา่งหน่ึงคือ ประเพณีการบูชาราชามงักรและเทพเจ้าแห่ง เหล้า ซ่ึงการ
ปฏิบัติ น้ี คือเ ทคนิคและโครงสร้ างทางการผลิตเ หล้าหลง วอ ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์และมีคุณค ่าทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเป็นอยา่งสูง 

 
ภาพท่ี 4 กระบวนการทัว่ไปในการท าเหลา้หลงวอ 

 

           
                  ภาพท่ี 5 บอ่น ้ าโบราณหลงวอ                         ภาพท่ี 6 ขั้นตอนการผสมวตัถุดิบด้วยการย ่าเทา้ 

 

            
        ภาพท่ี 7 ราชามงักรและเทพเจา้แหง่เหลา้                        ภาพท่ี 8 รูปแบบขวดเหลา้ตา่งๆ ในโรงงาน 
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3.2 จากขอ้มลูการศึกษาท่ีคน้พบทั้งหมด ผูว้จิยัจึงได้น าองค์ประกอบท่ีค้นพบท่ีโรงงานเหล้าหลง
วอ ไมว่า่จะเป็นวถีิการท างานของคนงาน บรรยากาศการท างาน และสภาพแวดล้อมโดยรวมมาใช ้ในการ
ออกแบบเป็นภาพวาดชาวนาท่ีมสีไตล์ตามลกัษณะของละครเงาและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองเพื่อสร้าง
บรรยากาศให้เป็นธรรมชาติและรู้สึกสบายๆ ตามเอกลักษณ์ของภาพวาดชาวน าและผสมผสานกบัเทคนิค
การวาดภาพดิจิทลักบัการออกแบบบรรจุภณัฑ์รว่มสมยั จนไดเ้ป็นตน้แบบบรรจุภณัฑ์ดงัน้ี  

3.2.1 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์และผลิตภณัฑ์สง่เสริมการขายเพื่อจัดพิมพ์ลงบนกระดาษการ์ด 
เอกสารอธิบายขอ้มลูผลิตภณัฑ์และผา้พนัคอ ผูว้จิยัไดน้ ากรรมวิธีการหมกัเหล้าหลงวอมาวาดเป็นภาพวาด
ชาวนาจ านวน 6 ภาพ คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 การเกบ็เกีย่วและโมแ่ป้ง เ ป็นภาพท่ีมีโครงสร้างความคิดมาจากฉากบรรยากาศ
ในชว่งตอนเย็นขณะท่ีพระอาทิตย์ก  าลงัลบัขอบฟ้า คนงานก  าลงัเกีย่วขา้วและโมข่า้วด้วยเคร่ืองโมหิ่น  

ขั้นตอนท่ี 2 การกวนและน่ึงสว่นผสม เป็นภาพท่ีแสดงบรรยากาศความสดใสในยามกลางวนั 
ภายใตท้อ้งฟ้าสีครามและกอ้นเมฆสีขาว คนงานก  าลงักวนสว่นผสมดว้ยน ้ าจากบอ่น ้ าโบราณในหู้เส้ียน  

ขั้นตอนท่ี 3 การตากสว่นผสม เป็นภาพฉากในอีกมุมหน่ึงบริเวณข้างบอ่น ้ าโบราณ ณ เวลาน้ี
ทอ้งฟ้าสวา่งไสวมากข้ึนไดแ้สดงให้เห็นถึงบรรยากาศการเปล่ียนแปลงของชว่งเวลา คนงานน าวตัถุดิบมา
ตากให้แห้งเพื่อรอการหมกัหัวเชื้อเหลา้ตอ่ไป 

ขั้นตอนท่ี 4 การผสมวตัถุดิบดว้ยการย ่าเทา้และการหมกัเหลา้ คนงานก  าลังย ่าเท้าลงบนวตัถุดิบ
เพื่อผสมวตัถุดิบทั้งหมดให้เขา้กนัดว้ยจงัหวะเดียวกนั  

ขั้นตอนท่ี 5 การกลัน่เหลา้ แสดงให้เห็นภาพพื้นผิวท่ีมทีั้งบนพื้นดินและใตพ้ื้นดิน ซ่ึง ย่ิงท าให้ผู ้
ท่ีไดเ้ห็นเขา้ใจหลกัการในการกลัน่เหลา้ท่ีถูกตอ้งอยา่งชดัเจน 

ขั้นตอนท่ี 6 การบรรจุขวดและเตรียมจ าหนา่ย บริเวณบนเคาน์เตอร์จ าหน ่ายประดับประดาด้วย
ขวดเหลา้ท่ีมรูีปแบบหลากหลาย ทั้งยงัมภีาพราชามงักรท่ีคนในโรงงานหลงวอสักการบูชาประดับอยูด่้วย 
บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ตกแตง่ดว้ยภาพวาดชาวนาแสดงขั้นตอนการหมกัเหล้า ซ่ึงไมเ่พียงสามารถบอกเลา่
ขั้นตอนกรรมวธีิการผลิตเหลา้ให้แกผู่ ้บริโภคได้แล้ว ยังสามารถเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ภาพบรรจุภ ัณฑ์
ทั้งหมดของเหลา้หลงวอดว้ย 
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                        ขั้นตอนท่ี 1                                    ขั้นตอนท่ี 2                                     ขั้นตอนท่ี 3 

 

   
ขั้นตอนท่ี 4                                    ขั้นตอนท่ี 5                                     ขั้นตอนท่ี 6 

ภาพท่ี 9 การออกแบบภาพวาดชาวนา 
 

 
ภาพท่ี 10 ภาพวาดชาวนาหู้เส้ียนท่ีพิมพ์ลงบนกระดาษการ์ดและผา้พนัคอ 

  

 
ภาพท่ี 11 ภาพอธิบายขอ้มลูผลิตภณัฑ์ 
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3.2.2 การออกแบบขวดเหลา้ ผูว้จิยัจึงพิจารณาเลือกใชส้ไตล์การออกแบบท่ีไมก่  าหนดรูปแบบ
ตายตวัเพื่อสร้างเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ให้กบัขวดเหลา้และสามารถเขา้กบัสไตล์ท่ีอิสระของภาพวาดชาวนาได้
อยา่งลงตวั ผูว้จิยัเร่ิมตน้การออกแบบขวดเหล้ามาจากรูปทรงตามเดิมของขวดเหล้าแล้วคอ่ยๆ ด าเ นินการ
ปรับเปล่ียนรูปทรงของขวดเหล้าด้วยการดึง ตัด ยอ่ หรือยืดไปอยา่งอิสระเพื่อให้ขวดท่ีได้มีรูปแบบท่ีไม ่
สมมาตร แตย่งัคงลกัษณะของกน้ขวดท่ีแบนไวเ้พื่อให้งา่ยตอ่การวางตั้ง  แตจ่ะปรับแตง่บริเวณตัวขวดให้บีบ
เขา้หากนัจนมลีกัษณะนูน ยุบ หรือแบนเพื่อให้สะดวกในการหยิบจับ เมื่อน ารูปแบบในอดีตมาผสมผสาน
กบัจุดเดน่ของวสัดุในการออกแบบบรรจุภณัฑ์รว่มสมยั ผู ้วิจัยจึงได้เ ลือกใช ้ขวดเหล้าท่ีเ ป็นผลิตภ ัณฑ์เซรา
มกิมาใชก้ารออกแบบและใชก้ระบวนการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาการออกแบบรูปทรงขวด
บรรจุภณัฑ์และการเคลือบเงาตวัขวดเหลา้ดว้ยสีเหลือง เพราะวา่มีหลักการการตีความแบบง ่ายๆ คือ เหล้า
หลงวอเป็นเหลา้เกดิข้ึนในสมยัราชวงศ์ชิง ซ่ึงเป็นชว่งท่ีฮอ่งเตม้บีทบาทมากในประเทศจีน ในสมยันั้ นมกัจะ
เรียกฮอ่งเตว้า่ “มงักร” สีท่ีถือเป็นตวัแทนของฮอ่งเตก้็คือสีเหลืองและเป็นสีท่ีใชส้ าหรับฮอ่งเตเ้ทา่นั้น  

 
                                 แบบท่ี 1                               แบบท่ี 2                               แบบท่ี 3 

 
                                 แบบท่ี 4                               แบบท่ี 5                                แบบท่ี 6 

ภาพท่ี 12 รูปแบบขวดเหลา้ท่ีออกแบบโดยผู้วจิยั 
 

จากการส ารวจดว้ยแบบสอบถามพบวา่ ผูเ้ชี่ยวชาญสว่นใหญช่ื่นชอบรูปทรงขวดเหล้าตามแบบ
ท่ี 4 เพราะมีลักษณะคล้ายกบัไหเหล้าในสมยัโบราณและยังพบเห็นได้บอ่ย อีกทั้งยัง ดูมีสัมผัสท่ีเ ป็น
ธรรมชาติ แตห่ลงัจากน าแบบขวดเหล้าไปส่ังท าท่ีโรงงาน Jingdezhen City Taoci Gongfang ก็พบอุปสรรค
วา่ไมส่ามารถผลิตในจ านวนน้อยได้เพราะต้องข้ึนแบบใหมท่ั้งหมด ผู ้วิจัยจึงได้ปรับเปล่ียนแบบรูปแบบ
ขวดเหลา้หลงวอใหมใ่ห้เป็นตามแบบมาตรฐานแตย่งัคงลกัษณะรูปทรงท่ีคล้ายเ ดิมและมีสีตามเดิมไว ้ ขนาด
บรรจุของขวดเหลา้คือ 500 มลิลิลิตร ฝาขวดเหล้าออกแบบเป็นฝาจุกไมก้๊อกปิดด้วยฟิล์มพลาสติกปิดผนึก
ดว้ยผา้สีน ้ าเงินเขม้และมดัดว้ยเชือกป่านให้แนน่ ดา้นหน้าของขวดแปะอกัษรโลโกสี้แดง 
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ภาพท่ี 13 ผลงานส าเร็จของขวดเหลา้หลงวอ 

 
3.2.3 การออกแบบอกัษรโลโก ้ผูว้จิยัออกแบบโดยการน าตัวอักษร “หลง” (龍)  มาวาดตอ่กนั

จนมรูีปลกัษณ์คลา้ยขวดเหลา้ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และจินตนาการได้ช ัดเจนถึงประเภทผลิตภ ัณฑ์ 
ดา้นในขวดเหลา้เป็นอกัษรค าวา่ “วอ” (窝) มคีวามหมายวา่ หมูบ่้านท่ีได้รับการคุ้มครองจากมงักร  จากการ
รวบรวมขอ้มลูในแบบสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญแนะน าให้ตดัค าวา่ “เหลา้หมกั” (原浆) ออกเพราะวา่เหล้ามีหลาย
ประเภทและแนะน าให้ปรับขนาดอกัษรให้มอีตัราสว่นท่ีเหมาะสมกบัขวดเหลา้ 

 
ภาพท่ี 14 ภาพอกัษรโลโก ้

 
3.2.4 การออกแบบกลอ่งบรรจุภ ัณฑ์  ด้านหน้าของกลอ่งบรรจุภ ัณฑ์ ผู ้วิจัยจะตกแตง่ด้วย

ภาพวาดชาวนารูปราชามงักรเป็นภาพหลกั โดยออกแบบลักษณะของราชามงักรท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก
ราชามงักรท่ีคนในโรงงานหลงวอให้การสักการะผสมผสานกบัสัญลักษณ์ของน ้ าและวดั เพราะตามความ
เชื่อและเร่ืองเลา่ในประเทศจีน ราชามงักรจะเป็นผูป้กปักรักษาดูแลน ้ าและเป็นสัญลักษณ์ของน ้ า ส่วนเทพ
เจา้กม็กัจะถูกตั้งอยูบ่นแทน่บูชาในวดั และน าไปผสมผสานกบัอักษรโลโกข้องผลิตภณัฑ์ 
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ภาพท่ี 15 ภาพวาดชาวนารูปราชามงักร 

 
การออกแบบกลอ่งบรรจุภณัฑ์ภายนอก ผู ้วิจัยได้เ ลือกใช ้กระดาษแข็งเป็นกลอ่งบรรจุภ ัณฑ์

ภายนอก แมว้า่จะผลิตกลอ่งบรรจุภณัฑ์ตามลักษณะของขวดท่ีก  าหนดแตก่็ต้องค านึงความสะดวกในการ
พกพา ความคงทนแข็งแรงและสวยงามเป็นหลักด้วย ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงไมเ่ ลือกใช ้รูปแบบการพิมพ์ลายท่ีดู
ซบัซอ้นเกนิไป แตเ่ลือกใชก้ลอ่งบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นกระดาษสีพื้นมาหอ่ดว้ยมอื เชน่ กระดาษหนังววั กระดาษ
การ์ดสีขาว-ด า เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสีท่ีแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงและเป็นสีท่ีไดรั้บการยอมรับได้ง ่าย โดยภาพ
ราชามงักรจะถูกแปะติดอยูท่ี่บริเวณดา้นหลงักลอ่ง เพราะดา้นหน้าจะออกแบบเป็นชอ่งส าหรับใส่พลาสติก
ใสคร่ึงกลอ่งเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดม้องเห็นขวดเหลา้สว่นหน่ึง จากนั้ นใช ้ผ้าปิดด้านบนกลอ่งและประทับตรา
ยางคร่ังบนผา้ปิดกลอ่งเพื่อปิดผนึก 

 
ภาพท่ี 16 กลอ่งบรรจุภณัฑ์ภายนอก 
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กลอ่งห้ิวแบบเรียบงา่ยคือกลอ่งบรรจุภณัฑ์ภายนอกท่ีผู ้เชี่ยวชาญเห็นวา่เหมาะสมกบัผลิตภ ัณฑ์
เหลา้หลงวอมากท่ีสุด ภายในกลอ่งใชใ้บแห้งของปาล์มราฟเฟียร์ ( raffia)   ปูรองท่ีพื้นกลอ่งเพื่อกนักระแทก
สะทอ้นให้เห็นมนต์เสนห์่ของเทคนิคการกนักระแทกแบบโบราณ ฝากลอ่งคาดด้วยริบบ้ินและปิดผนึกด้วย
ตราประทบัคร่ังดา้นขา้งโดยใชก้ารประทบัตราค าวา่ “หลงวอ” ด้วยตราประทับคร่ัง (การประทับตราด้วย
ข้ีผ้ึง) ในการปิดผนึกบรรจุภณัฑ์ อนัจะท าให้ผูซ้ื้อรู้สึกถึงบรรยากาศท่ีย้อนยุคในการปิดผนิดสินค้าตามแบบ
อดีตและร้อยหูเชือกไวส้ าหรับห้ิว ดา้นบนฝากลอ่งแปะดว้ยภาพราชามงักรซ่ึงเ ป็นสัญลักษณ์ของเหล้าหลง
วอ และดา้นหน้าเป็นภาพวาดแสดงประวติัและกรรมวิธีการผลิตเหล้าหลงวอ กลอ่งมีขนาดตามขนาดของ
ขวดเหลา้  

 
ภาพท่ี 17 ตราประทบัคร่ัง 

 
สรุปผลและการอภิปรายผล 

การสร้างสรรค์ผลงานจากการผสมผสานระหวา่งการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ร่วมสมยักบัภาพวาด
ชาวนาหู้เส้ียนในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคตา่งๆ ในการสร้างสรรค์ประกอบเข้าด้วยกนัหลายเทคนิค 
โดยเร่ิมจากการการออกแบบภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียนท่ีมีสไตล์การวาดภาพตามเอกลักษณ์ของตนเองด้วย
เทคนิคการวาดภาพดิจิทลัซ่ึงเป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ท่ีผู ้วิจัยถนัด ผลงานการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์เหล้า
หลงวอในคร้ังน้ีไดส้ร้างสุนทรียศาสตร์ให้แกผู่บ้ริโภคไดอ้ยา่งมาก โดยเน้ือหาของภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียนได้
สร้างอรรถรสท่ีนา่สนใจให้กบัผลิตภ ัณฑ์ เหล้าหลงวอและสีสันท่ีสดใสของภาพวาดชาวนาได้มีบทบาท
ส าคญัในการดึงดูดสายตาของผูบ้ริโภค แมว้า่ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์เหลา้หลงวอในคร้ังน้ีจะประสบกบั
ปัญหาดา้นการจดัท าขวดเหลา้ แตใ่นทา้ยท่ีสุดแลว้กส็ามารถปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกบัความเป็นจริง
ไดม้ากท่ีสุดจนทา้ยท่ีสุดก็สามารถส าเร็จออกมาเป็นผลงานการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์เหลา้หลงวอท่ีสมบูรณ์  

จากผลส ารวจความพึงพอใจในตลาดผูบ้ริโภคพบวา่นักทอ่งเ ท่ียว บุคคลทั่วไปในอ าเภอหู้ เ ส้ียน
และเจา้ของธุรกจิมคีวามพึงพอใจท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดับมากท่ีสุดมีคา่เฉล่ีย  (x̄) อยู ่
ท่ี 4.90 โดยกลุม่ตัวอยา่งทั้ง  50 คน มีความคิดเห็นตรงกนัร้อยละ 100 มีคา่เฉล่ีย (x̄) อยูท่ี่ 5.00 วา่การ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์น้ีมคีวามเชื่อมโยงกบัอตัลกัษณ์เฉพาะของภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียน นอกจากน้ีผู ้บริโภค
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สว่นใหญย่งัเห็นวา่การออกแบบมรูีปแบบโดดเดน่ สวยงามและน่าสนใจเหมาะส าหรับเป็นของฝาก ของท่ี
ระลึกและของสะสมดว้ยโดยมคีา่เฉล่ีย (x̄) อยูท่ี่ 4.86 ทั้งน้ีในภาพรวมดา้นอ่ืนๆ ได้แก ่การออกแบบสามารถ
ใชสั้ญลกัษณ์หรือรูปภาพเพื่อส่ือความหมายท่ีสอดคล้องกบัผลิตภ ัณฑ์ได้ดี การออกแบบบรรจุภ ัณฑ์น้ี
สามารถเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีส่ง เสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน การออกแบบบรรจุภ ัณฑ์น้ี
สามารถสง่เสริมให้ เกิดอาชีพและเป็นการสร้างรายได้ให้แกค่นในท้องถ่ิน การออกแบบบรรจุภ ัณฑ์น้ี
สามารถสร้างยอดขายให้กบัผลิตภ ัณฑ์ของฝากท่ีเ ป็นเอกลักษณ์ของช ุมชน การออกแบบบรรจุภ ัณฑ์น้ี
สามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัผลิตภณัฑ์ของฝากอ่ืนๆ ได้ และความเหมาะสมและความทนทานของวสัดุท่ี
เลือกใชก้ย็งัไดรั้บความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเชน่กนั โดยมคีา่เฉล่ีย (x̄) อยูท่ี่ 4.80-4.72 ตามล าดับ จะ
เห็นไดว้า่คา่เฉล่ียตอ่ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในทุกๆ ดา้นล้วนอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถอนุมาน
ไดว้า่ การออกแบบเหลา้หลงวอในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค์การวิจยั 

การออกแบบบรรจุภณัฑ์เหลา้หลงวอดว้ยผสมสานระหวา่งการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ร่วมสมยักบั
ภาพวาดชาวนาหู้ เ ส้ียนไมเ่พียงแตส่ามารถ เพิ่มมูลคา่ใ ห้กบัผลิตภ ัณฑ์เทา่นั้ น แตย่ัง เ ป็น รูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมท่ีมปีระสิทธิภาพดว้ย จากอ าเภอหู้เส้ียนท่ีประชาชนทัว่ไปไมรู้่จัก แมก้ระทั่งคนใน
เมอืงซีอานเองยงัไมคุ่น้เคยไดก้ลบัมาคึกคกัและสร้างความนา่สนใจให้กบัผูบ้ริโภคได้อีกคร้ังเพราะผู้บริโภค
ไดรู้้จกัภาพวาดชาวนาและวฒันธรรมการผลิตเหลา้หมกัแบบโบราณมาจากบรรจุภ ัณฑ์เหล้าหลงวอ ส่ิง น้ี คือ
ผลตอบแทนและความส าเร็จท่ีย่ิงใหญข่องการออกแบบในคร้ังน้ี 

 
ภาพท่ี 18 ผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ : งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และออกแบบการแตง่หน้าตามหลักโหงวเฮ ้ง  
โดยมแีนวคิดจากอัญมณี 12 ราศี เพื่อส่ง เสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กบัผู ้หญิงยุคปัจจุบัน   เ น่ืองจาก
ปัจจุบนัน้ีผูห้ญิงมบีทบาทมากข้ึนในสังคม จ าเ ป็นต้องพ ัฒนาตนเองหรือแกไ้ขจุดบกพร่อง  ความ
งามจึงเป็นส่ืงท่ีจะชว่ยเปิดโอกาสท่ีดีจากผู้ท่ีพบเจอ  การแตง่หน้าจึงเ ป็นทางเ ลือกท่ีผู ้หญิงนิยม
น ามาใชม้ากย่ิงข้ึน การแตง่หน้าไมว่า่จะเพิ่มความสวยงาม ยังปกปิดอ าพรางส่ิง ท่ีไมอ่ยากเปิดเผย 
สร้างบุคลิกภาพ ความนา่เชื่อถือ การยอมรับในสังคมคนรอบขา้ง 
 ตามหลกัความเชื่อโบราณนั้น การมโีหงวเฮง้ดีจะมคีวามเป็นสิริมงคลตอ่ชีวิต  ชื่อเ สียง  การ
ประสบโชคลาภและความส าเร็จ ดงันั้นศาสตร์ของโหงวเฮง้จึงมอิีทธิพลในดา้นของภาพลักษณ์และ
ความงาม และอิทธิพลทางโหราศาสตร์ ราศีเกดิกบัอญัมณีมงคล ท่ีจะชว่ยส่ง เสริมสิริมงคลควบคูก่นั
กบัโหงวเฮง้ 
 ผลการศึกษาพบวา่ การสร้างความกลมกลืนระหวา่งความงามและความเป็นสิริมงคลไว ้
ดว้ยกนั โดยการน าหลักของโหงวเฮ ้งและอัญมณี  12 ราศี ท่ีสามารถส่ง เสริมภาพลักษณ์ให้กบั
อาสาสมคัร โดยทั้งน้ียงัคงความชอบสว่นบุคคล โดยให้อาสาสมคัรไดเ้ลือกแนวทางในการแตง่หน้า
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ไดเ้อง โดยผูว้จิยัยงัคงยึดหลกัของ  โหงวเฮง้และอัญมณี 12 ราศี มาใช ้ในการออกแบบ ซ่ึงผลงาน
การออกแบบน้ีสามารถน ามาปฎิบติัหรือประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวนั  หรือตามวาระโอกาสตา่งๆได ้
 
ค าส าคัญ : โหงวเฮง้, ภาพลกัษณ์, อญัมณี 12 ราศี, การแตง่หน้า 
 
Abstract :  : This investigation has a purpose and design a make up by a way of physiognomy by 
using the concept twelve zodiac’s jewel for support a great image of women in a present age 
So a woman have a lot of participate in a present society and they have to improve themselves or 
fix their bug and obstacle and a great chance of a women that have been meeting with a people is 
“Beauty” and a make-up is a first choice of a women that makes them look gorgeous with many 
cosmetics and makes a confidence in a present society. 
 A belief in antiquity about a great physiognomy will become a great luck a famous and a 
successful So a subject of physiognomy affects about an Image and a beauty and effects with an 
astrology it is like a zodiac with a great jewel that will make a best luck and a physiognomy 
together. 
 From a result if we include a beauty and a luck together with a rule of twelve zodiac’s 
jewel that will become a best image of a women but sometimes might be from a personal 
affection that makes a chance for own make up but still use a rule of twelve zodiac’s jewel for a 
design a way to make up and have a benefit in a routine life. 
 

Keywords: Physiognomy, Image, Twelve Zodiac, Make-up 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในสังคมปัจจุบนัมนุษย์เร่ิมมบีทบาททางสังคมมากข้ึน  มนุษย์จึงตกอยูใ่นสภาวะท่ีต้องชิง
ไหวชิงพริบ แขง่ขนัตอ่สู้ ถา้เรารู้จกัจุดออ่นของคูต่อ่สู้  หรือแกจุ้ดออ่นของตัวเอง  ไมว่า่จะเป็นการ
ประกอบอาชีพใดกต็าม ตอ้งเผชิญสถานการณ์ดงักลา่ว มนุษย์หันมาเปิดโอกาสด้วยการดูแลตน เอง
เพื่อบุคลิกภาพท่ีดี ความงามเปรียบเสมอืนประตูดา่นแรก “ความงามเป็นวาสนา” ท่ีจะชว่ยเปิดทาง 
เปิดโอกาสท่ีดีจากผู้ท่ีพบเจอ นอกจากนั้นความงามยงัเสริมความมัน่ใจให้กบัผูห้ญิง  
 “การสร้างและการรักษาความสวยของ  “ผู ้หญิง” ไมไ่ด้มีมิติเพียงแคก่ารถูกครอบง าจาก
สังคมชายเป็นใหญ ่(Patriarchy) เทา่นั้น แตก่ารท่ีผูห้ญิงมีความสวยยัง เ ป็นการตอบสนองตอ่ความ
พึงพอใจท่ีหลากหลาย สามารถเลือกไดว้า่จะแสดงความเป็นตวัตนอยา่งไรในสังคม การรักษาความ
สวยภาพพจน์ของมนุษย์ในสังคมสมยัใหมย่งัเป็นการบง่บอกถึงอตัลกัษณ์ของคนๆ นั้น อีกดว้ย” 
อุน่ใจ เจียมบูรณะกลุ (2549) 
 ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัผู ้หญิง ยุคปัจจุบันก็คือ “การแตง่หน้า” ซ่ึงการ
แตง่หน้าเป็นสว่นหน่ึงในการเพิ่มความมัน่ใจ จนท าให้เคร่ืองส าอางกลายเป็นปัจจัยเสริมในชีวิต
ของผูห้ญิงกว็า่ได ้ผูห้ญิงสว่นใหญจ่ะต้องท าไมว่า่จะเป็นในวยัท างานหรือวยัรุ ่นจะแตง่หน้าใน
ชีวติประจ าวนั การแตง่หน้าไมว่า่จะเพิ่มความสวยงาม ยงัปกปิดอ าพรางส่ิง ท่ีไมอ่ยากเปิดเผย สร้าง
บุคลิกภาพ ความนา่เชื่อถือ การยอมรับในสังคมคนรอบข้าง  เ ห็นได้วา่ความงามจึงเ ป็นส่ิงส าคัญ
ส าหรับผูห้ญิง นอกจากการแตง่หน้าแลว้การศลัยกรรมกเ็ป็นท่ีแพรห่ลายอยา่งมาก 
 น.พ.นพรัตน์ รัตนวราห แพทย์ศัลยกรรมตกแตง่ชื่อดัง  ได้น าศาสตร์ของโหงวเฮ ้ง  หรือ 
หลกันร-ลกัษณ์ศาสตร์มาใชใ้นการท าศลัยกรรมให้กบัคนไข้ โหงวเฮ ้งคือการดูลักษณะของมนุษย์ 
โดยดูจากลกัษณะบนใบหน้า บนเรือนรา่ง รวมไปถึงอากปักริิยา ตามหลักความเชื่อโบราณนั้ น  การ
มโีหงวเฮง้ดีจะมคีวามเป็นสิริมงคลตอ่ชีวิต ชื่อเ สียง  การประสบโชคลาภและความส าเ ร็จ ดังนั้ น
ศาสตร์ของโหงวเฮง้จึงมอิีทธิพลในดา้นของความงามเป็นพิเศษ 
 ปัจจุบนัอญัมณีทางโหราศาสตร์จึงมอิีทธิพลดา้นความสวยงาม ระหวา่งความเชื่อกบัเหตุผล 
นับตั้งแตโ่บราณน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นความสวยงามเป็นสว่นใหญ ่ และยงัใชเ้ป็นเคร่ืองราง  
ของขลงั จนไดรั้บความเป็นนิยมอยา่งไมเ่ส่ือมคลาย บง่บอกถึงตัวตนและเจ้าของท่ีมีเสน ่ห์ลักษณะ
เฉพาะตวั ตา่งสีตา่งชนิดตา่งคณุสมบติัประจ า 12 ราศี 
 ผูว้จิยัจึงไดท้ างานวจิยัชิ้นน้ีข้ึน เพื่อหาแนวทางวิธีการแตง่หน้าตามหลักโหงวเฮ ้งภายใต้
แนวความคิดอญัมณีประจ า 12 ราศี แสดงลักษณะท่ีโดดเดน่ออกมา  สร้างความกลมกลืนระหวา่ง
ความงามและความเป็นสิริมงคลไวด้ว้ยกนั เพื่อเสริมความงามความมัน่ใจและบุคลิกภาพท่ีดีให้กบั
ผูห้ญิงยุคปัจจุบนั 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาขอ้มลูเกีย่วกบัศิลปะการแตง่หน้าตามหลกัโหงวเฮง้  และอญัมณีประจ า 12 ราศี 

 2. เพื่อวเิคราะห์โหงวเฮง้บนใบหน้า เพื่อให้เป็นแนวทางการออกแบบปรับตามหลักโหงว 
เฮง้และอญัมณีประจ า 12 ราศี 
 3. เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานการแตง่หน้าตามหลักโหงวเฮ ้ง  และอัญมณี
ประจ า 12 ราศี 
 

ขอบเขตของการวิจัย  การวจิยัคร้ัง ผูว้จิยัมุง่ศึกษาโหงวเฮง้เฉพาะเพศหญิง  ในชว่งอายุ 20 - 40 ปี 

ดา้นเน้ือหา สืบคน้ขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งกบัหลักโหงวเฮง้ และหลกัการแตง่หน้า 
 ดา้นผลงาน แสดงการแตง่หน้าท่ีสอดคลอ้งกบัหลักโหงวเฮง้  
 ดา้นความคิด น าหลกัการแตง่หน้าเสริมดวงจากอญัมณีมงคลประจ า 12 ราศี 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.   เพื่อเพิ่มความมัน่ใจและสง่เสริมบุคลิกภาพให้กบัผูห้ญิงยุคสมยัใหม ่
 2.   ไดแ้นวทางในการแตง่หน้าท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัโหงวเฮ ้ง  และอัญมณีประจ า  12 ราศี ท่ี
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 

นิยามศัพท์ 

 โหงวเฮ้ง (Physiognomy) หรืออาจเรียกวา่ “นรลักษณ์ศาสตร์” คือ ศาสตร์ของการท านาย
ลกัษณะของบุคคล ดูนิสัยใจคอ ความสามารถ บุญวาสนา มีความเชื่อวา่การมีโหงวเฮ ้งดี  จะส่งผลดี
ตอ่ชีวติเชน่เดียวกนั 
 ภาพลั กษณ์ (Image) คือ ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ ท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก ท่ี
แตกตา่งกนัไป การไดเ้ห็นภาพลกัษณ์ท่ีสวยงาม ยอ่มดีกบัตนเองและผูพ้บเห็น  สร้างความประทับใจ
หรือท าให้จดจ าได ้  
 อัญมณีประจ า  12 ราศี  (Twelve Zodiac) คือแร่ธาตุหิน ท่ีมีคา่ในปัจจุบันมาตั้งแตส่ม ัย
โบราณ น ามาท าเป็นเคร่ืองประดบั แหวน สร้อยคอ เคร่ืองรางของขลัง  เพื่อเสริมดวงตามราศีเ ร่ือง
อายุ บริวาร คนรักใคร ่ร ่ารวย การเงิน การงาน 
 การแต่งหน้า (Make-up) การลบจุดดอ้ยเสริมจุดเดน่ ให้เคร่ืองส าอางเ ป็นอุปกรณ์เพิ่มความ
สวยงาม เพื่อให้เกดิความมัน่ใจ บุคลิกภาพ หรือการบง่บอกถึงอตัลักษณ์ของคนนั้นๆ 
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ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู 2. การวเิคราะห์ขอ้มลูจากกลุม่ตัวอยา่ง 

3. ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 4. สรุปผลการวจิยั ประเมนิผล 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ หนังสือและส่ือ

ต่างๆเก่ียวกบัหลักโหงวเฮ้ง  ซ่ึงตามหลกัจะพิจารณาในแตล่ะสว่นบนใบหน้า  ซ่ึงได้แก ่หน้าผาก ค้ิว 
ตา จมกู ปาก รูปหน้า เป็นตน้ ลกัษณะตา่งๆสามารถบง่บอกถึงบุคลิก นิสัย รวมถึงการท านายตา่งๆ 
 โหงวเฮง้นั้นมคีวามเชื่อมโยงกบัทางดา้นโหราศาสตร์ ลัคนา ราศี ซ่ึง ส่ิง ท่ีสามารถส่ง เสริม
ดวง ความเป็นมงคลให้แตล่ะบุคคลนั้น ตามความเชื่อโบราณอัญมณีถูกน ามาใช ้เ ป็นเคร่ืองประดับ
และเคร่ืองรางของขลงั เพื่อป้องกนัส่ิงช ัว่ร้ายและเสริมพลงัดา้นท่ีดีได ้  แสดงตามตารางดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แสดงอญัมณีประจ าราศี 

ความมงคลด้าน เสริมโชค อ านาจ
บารม ี

การงานราบร่ืน 
สติปัญญา 

เงินทองมัง่คั่ง 
ร ่ารวย 

ราศีเมษ (13 เมษายน - 12 พฤษภาคม) เพชร  นิล ไพลิน 

ราศีพฤษภ (13 พฤษภาคม - 12 มถุินายน) มรกต อเมทสิต ์ ไพลิน 

ราศีเมถุน (13 มถุินายน - 12 กรกฎาคม) ไข่มุก อความารีน เพริดอต 

ราศีกรกฎ  (13 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม) ทบัทมิ ไข่มุก เพชร  

ราศีสิงห์  (13 สิงหาคม - 12 กนัยายน) เพริดอต ไพลิน ทบัทมิ 

ราศีกนัย์ (13 กนัยนยน - 12 ตุลาคม) ไพลิน บษุราคมั มรกต 

ราศีตุลย์ (13 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน)  โอปอล์ โทแพซสีชมพู ไข่มุก 

ราศีพิจิก (13 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม)  บษุราคมั โทแพซสีแดง ทบัทมิ 

ราศีธนู (13 ธันวาคม - 12 มกราคม) เทอร์ควอยซ ์ บษุราคมั โอปอล์ 

ราศีมงักร (13 มกราคม - 12 กมุภาพนัธ์) โกเมน นิล ไพลิน 
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ความมงคลด้าน เสริมโชค อ านาจ
บารม ี

การงานราบร่ืน 
สติปัญญา 

เงินทองมัง่คั่ง 
ร ่ารวย 

ราศีกมุภ์ (13 กมุภาพนัธ์ - 12 มนีาคม) อเมทสิต ์ โทแพซสีชมพู ไพลิน 

ราศีมนี (13 มนีาคม - 12 เมษายนX อความารีน เทอร์ควอยซ ์ บษุราคมั 

แหลง่ท่ีมา (อ.ทศพร ศรีตุลา,2558) และ (พลูหลวง, 2556) 
 

 ในสว่นของขอ้มลูในการแตง่หน้านั้น ผูว้จิยัไดศึ้กษาขั้นตอนและเทคนิคการแตง่หน้าจาก
เอกสารและส่ือวดีีโอออนไลน์ตา่งๆ ไดข้อ้มลูในสว่นของอุปกรณ์และขั้นตอนการแตง่หน้าพื้นฐาน
โดยเร่ิมจากการเตรียมผิวหน้าให้พร้อม การเขียนค้ิว ตกแตง่เปลือกตา การปัดแกม้ และการทาสีปาก 
โดยจะน ามาใชใ้นการออกแบบในขั้นตอนตอ่ไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง   

ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง โดยมวีธีิการเ ลือกกลุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive  Sampling) จ านวน 20 คน โดยมกีารก  าหนดคณุสมบติัของกลุม่ตัวอยา่งดงัน้ี  

 - เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 20-40 ปี 
 - เป็นบุคคลท่ีมชีื่อเสียงกวา้งขวาง ระดบัประเทศหรือระดบันานาชาติ 
 - เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับหรือไดรั้บรางวลัเกยีรติยศจากสายอาชีพ  
 โดยมหีลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ อา้งอิงจากหลกัโหงวเฮ ้ง  ดัง น้ี  หน้าผาก ค้ิว ตา จมูก 
ปาก และรูปหน้า เพื่อวเิคราะห์หาหลกัการของโหงวเฮง้ท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบ 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 

 
Adele นักร้อง นักแตง่เพลงชาวองักฤษ เจา้ของรางวลัแกรมมี ่

9 รางวลั รางวลัเกียรติยศ Global Success Award รางวลัออส- การ์ 1 
รางวลัและรางวลัลูกโลก 1 รางวลั สร้างปรากฏการณ์ยอดมากกวา่  10 
ลา้นอลับั้มทัว่โลก 
 

 
ภาพท่ี 1 ศิลปิน Adele (http://magic983.com/event/adele 
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ตารางท่ี 2 แสดงการวเิคราะห์ลกัษณะตามโหงวเฮง้ของ Adele 
ลักษณะหน้าผาก ลักษณะคิ้ว 

หน้าผากกวา้ง 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2  ลกัษณะหน้าผากของ Adele เปรียบเทยีบภาพ
ร่างลกัษณะหน้าผากกวา้ง 
ความหมาย  ชอบเ รียนรู้ กระตือรือร้น  ขย ัน อดทน 
ปัญญาดี เป็นผูน้ า รบัผดิชอบ ฉลาด  วาสนาดี 

คิว้คนัสร 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3  ลกัษณะคิว้ของ Adele เ ปรียบเทียบภาพร่าง
ลกัษณะคิว้คนัสร  
ความหมาย เป็นคนแจ่มใส อารมณ์ดี เ ป็นศิลปิน และ
โรแมนตกิ สมัพนัธ์ดี ประสบความส าเร็จในชวีติไดง้่าย 

ลักษณะดวงตา ลักษณะจมกู 
ตากลมโต 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4  ลกัษณะดวงตาของ Adele เ ปรียบเทียบภาพ
ร่างลกัษณะดวงตากลมโต 
ความหมาย  คนเ ปิดเผย  ตรงไปตรงมา เ ด่นในการ
บนัเทงิ ศิลปะ ชอบออกแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 

จมูกตรง 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5  ลกัษณะจมูกของ Adele เปรียบเทยีบภาพร่าง
ลกัษณะจมูกตรง 
ความหมาย มีความส าเร็จทางการเงิน  เ ป็นคนซื่อสัตย์ 
ม ัน่คง มีความคดิสรา้งสรรค ์ ความซือ่สตัย์ไม่คดโกง 

ลักษณะริมฝีปาก ลักษณะรูปหน้า 
ปากกระจับ 

ภาพที ่6  ลกัษณะปากของ Adele เปรียบเทียบภาพร่าง
ลกัษณะปากกระจับ 
ความหมาย  เ ป็นคนที่ดูอบอุ่น  น่าใกล้ชิด มีความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม มีความเป็นมิตร เป็นคนมีเหตุมีผล 
จะประสบความส าเร็จในชวีติทางดา้นการงาน 

ใบหน้ากลม 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7  ลกัษณะรูปหน้าของ Adele เปรียบเทียบภาพ
ร่างลกัษณะใบหน้ากลม 
ความหมาย เฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณดี และมี
ความสามารถทางดา้นบริหาร เป็นคนทีฉ่ลาดวางแผน 
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ผลการวเิคราะห์จากกลุม่ตัวอยา่ง  จากกลุม่บุคคลท่ีมีชื่อเ สียงและบุคคลท่ีประสบความส าเ ร็จใน
อาชีพ จ านวน 20 คน ผูว้จิยัไดผ้ลสรุปลกัษณะโหงวเฮง้พบวา่  
 ลกัษณะโหงวเฮง้หน้าผากแบบ หน้าผากกวา้งและหน้าผากสูง  เ ป็นจ านวนมากท่ีสุด โดย
ประกอบดว้ย หน้าผากกวา้ง 45% และหน้าผากสูง 45% 
 ลกัษณะโหงวเฮง้ค้ิวแบบ ค้ิวคนัสร เป็นจ านวนมากท่ีสุด โดยสูงถึง 60% 
 ลกัษณะโหงวเฮง้ตาแบบ ตากลมโต เป็นจ านวนมากท่ีสุด โดยสูงถึง 40% 
 ลกัษณะโหงวเฮง้จมกูแบบ จมกูตรง เป็นจ านวนมากท่ีสุด โดยสูงถึง 50% 
 ลกัษณะโหงวเฮง้ปากแบบ ปากกระจบั เป็นจ านวนมากท่ีสุด โดยสูงถึง 35% 
 ลกัษณะโหงวเฮง้ใบหน้าแบบ หน้ารูปไข ่ เป็นจ านวนมากท่ีสุด โดยสูงถึง 75% 
จึงน ามาสูแ่นวทางการออกแบบท่ีผสมผสานโหงวเฮ ้งและศิลปะการแตง่หน้าไวด้้วยกนั  ภายใต้
แนวความคิดอญัมณี 12 ราศี โดยผลงานจะออกแบบให้กบันางแบบอาสาสมคัรประจ าราศี  เพศหญิง 
จ านวน 12 คน โดยมกีารสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ เพื่อยังคงความเป็นอัตลักษณ์
สว่นบุคคลนั้นๆ 
 
ผลงาน  Naughty Girl Look 

              นางแบบอาสาสมคัรจาก ราศีมังกร ตอ้งการแตง่หน้าในแนวทาง  หวานซอ่นเปร้ียว อยาก

ให้ใบหน้าดูสวยหวานข้ึน สดใสข้ึน 

                วเิคราะห์ลกัษณะบนใบหน้า 

                  หน้าผาก  หน้าผากสูง 
       ค้ิว   ค้ิวคนัสร 
       ตา   ตาเฉียงลง 
       จมกู   จมกูปลายกลม 
                   ปาก   ปากรูปวงเดือน 
                   ใบหน้า  ใบหน้ารูปไข ่

ภาพท่ี 8 ใบหน้ากอ่นแตง่หน้าของนางแบบราศีมงักร 
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 มใีบหน้าท่ีมโีหงวเฮง้ในทางท่ีดี ลกัษณะโหงวเฮง้ของหน้าผากสูง ,ค้ิวคันสร, ใบหน้ารูปไข ่
เป็นลกัษณะโหงวเฮง้ท่ีดี สว่นลกัษณะตาเฉียงลง, จมกูปลายกลม และปากรูปวงเ ดือนสามารถแตง่ 
หน้าเสริมโหงวเฮง้  โดยจะใชสี้จากอญัมณีมงคลประจ าราศีมงักร คือ โกเมน 
 

ภาพท่ี 9 แสดงการแตง่หน้า Naughty Girl Look 
ขั้นตอนท่ี 1-6 

1.เตรียมผิวใ ห้เ รียบเนียนด้วยรองพื้ น  
คอ่ยๆใชพ้ฟักดย ้าลงบนผิว 
2.ใชพ้ ูก่นัแต้มคอนซีลเลอร์ลงบนจุดท่ี
ไมเ่รียบเนียน 
3.ลงแป้งให้ทัว่หน้าอีกคร้ัง 
4. เขียนค้ิวไปตามรูปค้ิว วาดค้ิวให้เ ต็ม
ไมม่ชีอ่งวา่ง 
5.ลงอายชาโดวสี์แดงอมน ้ าตาล บริเวณ
กลางตาไปถึงหางตา 
6. ใช ้สีน ้ าตาลบริเวณหางตา  และเพิ่ม
ความสวา่งให้ดวงตาดูสดใสด้วยอายชา
โดวแ์บบแทง่สีขาว 

ภาพท่ี 10 แสดงการแตง่หน้า Naughty Girl Look 
ขั้นตอนท่ี 7-12 

7. เขียนขอบตาด้วยอายไลน์เนอร์ โดย
เขียนให้เลยขอบตาและเฉียงข้ึนเล็กน้อย 
8.ปัดมาสคารา่ขนตาบนและลา่ง 
9.ติดขนตาปลอม แบบธรรมชาติ 
ท าให้ดวงตาโตข้ึนและสดใส 
10. ปัดแกม้ดว้ยสีชมพ  ู
11. ทาสีน ้ าตาลบริเวณสันจมูกลงมาถึง
ปีกจมกู 
12. ทาลิปสติกด้วยสีชมพูอมส้มและใช ้
น้ิวกดซ ้า ให้ดูกลมกลืนกบัรีมฝีปาก 
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ภาพท่ี 11 ภาพกอ่นแตง่หน้าและหลงัแตง่หน้า Naughty Girl Look 
 
         จะเห็นไดช้ดัวา่หลงัจากไดท้ าการแตง่หน้าแลว้  การมีผิวท่ีเ รียบเนียนท าให้ดูอายุน้อยลง  การ
เขียนค้ิวให้ไดรู้ปชดัเจน สามารถท าให้โครงหน้าดูชดัข้ึนได ้ส าหรับดวงตาท่ีเ ฉียงลงสามารถแกไ้ข
ให้ดูยกข้ึนได ้โดยเพิ่มสีสันจากสีอญัมณีโกเมนเพื่อเสริมความมงคล การติดขนตา ท าให้ดวงตาดูโต 
และสดใสข้ึน ในบริเวณจมกูนั้นใชสี้น ้ าตาลเพิ่มเงาบริเวณสันจมกูและปีกจมูก  ท าให้จมูกนั้ นคมช ัด
และดูตรงข้ึน สว่นของแกม้และปาก ใชสี้ชมพ ูให้ความออ่นหวานนา่รัก เสร็จส้ินเป็นผลงานในชื่อ
วา่ “Naughty Girl Look” 
 
ผลงาน  Purple Ombre Look  

          นางแบบอาสาสมคัรจาก ราศีกมุภ์ ตอ้งการแตง่หน้าในแนวทางท่ีโฉบเ ฉ่ียว สนุกสนาน ให้ดู

แปลกตาไปจากเดิม และตอ้งการให้ดวงตาดูโตข้ึน 

                 วเิคราะห์ลกัษณะบนใบหน้า 

                   หน้าผาก         หน้าผากกวา้ง 
       ค้ิว   ค้ิวคนัสร 
       ตา   ตาชี้ ข้ึน 
       จมกู     จมกูส้ัน 
                    ปาก    ปากรูปวงเดือน 
                   ใบหน้า   ใบหน้ารูปไข ่

ภาพท่ี 12 ใบหน้ากอ่นแตง่หน้าของนางแบบราศีกมุภ์ 
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 มใีบหน้าท่ีมโีหงวเฮง้ในทางท่ีดี ลกัษณะโหงวเฮง้ของหน้าผากกวา้ง  ,ค้ิวคันสร, ใบหน้ารูป
ไข ่เป็นลกัษณะโหงวเฮง้ท่ีดีตามหลกั สว่นลกัษณะตาท่ีชีข้ึน จมกูส้ัน และปากรูปวงเ ดือนก็สามารถ
แตง่หน้าเสริมโหงวเฮง้  โดยจะใชสี้จากอญัมณีมงคลประจ าราศีกุมภ์ คือ อะเมทิสต์ 
 

ภาพท่ี 13 แสดงการแตง่หน้า Purple Ombre Look 
ขั้นตอนท่ี 1-6 

1. เตรียมผิวให้เรียบเนียนดว้ยรองพื้นแต้ม
เป็นจุดเกล่ียให้ทัว่หน้า 
2.ลงแป้งฝุ่นเพื่อให้รองพื้นเซตตวั 
3.เขียนค้ิวไปตามรูปค้ิววาดค้ิวให้เ ต็มไมม่ี
ชอ่งวา่ง หรือขาดแหวง่ 
4.ติดเทปกาว 2 ช ั้น เพื่อให้มชี ั้นตา และท า
ให้ตาโตข้ึนอีกดว้ย 
5.ลงอายชาโดวสี์เ งินบริเวณกลาง เปลือก
ตา ลงสีเทาเขม้อมน ้ าตาล   บริเวณหางตา
เกล่ียให้เขา้กนั 
6. เ ขียนขอบตาด้วยอายไลน์เนอร์  ตวดั
หางยาวข้ึนไปและเขียนขอบตาลา่งใ ห้
เชื่อมกนั 

ภาพท่ี 14 แสดงการแตง่หน้า Purple Ombre Look 
ขั้นตอนท่ี 7-12 

7. ปัดมาสคาร่าทั้งขนตาบน และขนตา
ลา่งให้หนาข้ึน 
8. ติดขนตาปลอม ให้ดวงตาดูกลมโตและ
เดน่ชดั 
9. ทาสีน ้ าตาลบริเวณสันจมูกลงมาถึงปีก
จมกู 
10. ปัดไฮไลท์เพื่อเน้นสันจมกูให้โดนเดน่ 
11. ปัดแกม้ดว้ยสีชมพอูมส้ม 
12.ทา ลิปสติกด้วย สีมว่งสดด้าน ใน ริม
ฝีปาก  และทา สีมว่งอมชมพูด้านนอก 
เกล่ียให้กลมกลืน 
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ภาพท่ี 15 ภาพกอ่นแตง่หน้าและหลงัแตง่หน้า Purple Ombre Look 
 
         นางแบบอาสาสมคัรจาก ราศีกมุภ์ มผิีวท่ีคอ่นขา้งเรียบเนียนเป็นพื้นฐาน  และมีค้ิวคอ่นข้างบาง 
เขียนค้ิวให้ไดรู้ป เทคนิคท่ีชว่ยให้ผูท่ี้ไมม่ชี ั้นตา เพียงติดเทปกาวลงไปเพื่อสร้างช ั้นตา ดวงตาก็จะดู
โตข้ึนทนัที เพิ่มประกายให้ดวงตาสดใส สร้างความโฉบเ ฉ่ียวด้วยเ ส้นขอบตา เ ขียนให้เลยขอบตา
และชี้ ข้ึนเล็กน้อย เขียนให้คมเขม้ เพิ่มขนตาปลอมชว่ยให้ตากลมโต ตอ่มาคือการปรับโหงวเฮ ้งจมูก
ให้ดูยาวและตรงข้ึน โดยการสร้างเงาบริเวณสันจมกูและปลายจมูก เพิ่มแสงโดยไฮไลท์ลงไปท่ีสัน
จมกูจนถึงปลาย ปัดแกม้ชมพอูมส้มระเร่ือ และสุดท้ายทาลิปสติกสีมว่ง เพิ่มความน ่าสนใจด้วยการ
ไลร่ะดบัสี จึงออกมาเป็นผลงาน Purple Ombre Look  
 
ผลงาน  I Am Working Woman  

          นางแบบอาสาสมคัรจาก ราศีกนัย์ ตอ้งการแตง่หน้าส าหรับสาวท าง านยุคใหม ่ท่ีมีความดึงดูด 

ม ัน่ใจ เพิ่มพลงับวกให้กบัการท างาน 

                   วเิคราะห์ลกัษณะบนใบหน้า 

                    หน้าผาก     หน้าผากกวา้ง 
       ค้ิว      ค้ิวคนัสร 
       ตา      ตากลมโต 
       จมกู                   จมกูตรง 
                   ปาก                  ปากกระจบั 
                   ใบหน้า     ใบหน้ารูปไข ่

ภาพท่ี 16 ใบหน้ากอ่นแตง่หน้าของนางแบบราศีกนัย์ 
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 มใีบหน้าท่ีมโีหงวเฮง้ในทางท่ีดี ลกัษณะโหงวเฮง้ของหน้าผากกวา้ง  ,ค้ิวคันสร,ตากลมโต ,
จมกูตรง, ปากกระจบั และใบหน้ารูปไข ่เป็นลกัษณะโหงวเฮ ้ง ท่ีดีตามหลัก สามารถแตง่หน้าเสริม
โหงวเฮง้ไดโ้ดยใชสี้จากอญัมณีมงคลประจ าราศีกนัย์ คือ มรกต 
 

ภาพท่ี 17 แสดงการแตง่หน้า I Am Working Woman 
ขั้นตอนท่ี 1-6 

1. เตรียมผิวให้เรียบเนียนดว้ยรองพื้น  ใช ้
ฟองน ้ ากดลงบนผิว 
2. ใชค้อนซิลเลอร์กลบความคล ้าใต้ตา 
3. ลงแป้งฝุ่นเพื่อให้รองพื้นเซตตวั 
4. เขียนค้ิวไปตามรูปค้ิว 
5. ลงอายชาโดว์สีเ ขียวบริเวณกลางตา 
และลงสีน ้ าตาลอมเขียวบริเวนหางตา
เกล่ียให้เขา้กนั 
6. เขียนขอบตาดว้ยอายไลน์เนอร์ให้ชิด
ขอบตา ไมล่ากหางยาว 
 

ภาพท่ี 18 แสดงการแตง่หน้า I Am Working Woman 
ขั้นตอนท่ี 7-12 

7. ปัดมาสคารา่ทั้งขนตาบนและลา่ง 
8. ติดขนตาปลอม โดยใ ช ้แบบบาง
ธรรมชาติ 
9. ปัดแป้งสีน ้ าตาลบริเวณโหนกแกม้ 
10. ปัดไฮไลท์บริเวณสันจมูก 
11. ปัดแกม้สีส้มประกายสีทอง 
12. ทาลิปสติกด้วยสีส้มให้ทั่วริมฝีปาก 
เพิ่มเ ติมด้วยสีแดงบริ เวณด้านใ นอีก
เล็กน้อย 
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ภาพท่ี 19 ภาพกอ่นแตง่หน้าและหลงัแตง่หน้า I Am Working Woman 
 
         นางแบบอาสาสมคัรจาก ราศีกนัย์ มโีหงวเฮ ้ง ท่ีอยูใ่นหลักท่ีดี เตรียมผิวให้มีความเ รียบเนียน 
เขียนค้ิว และสร้างประกายให้ดวงตา โดยใชสี้เขียวจากอญัมณีมรกต เขียนขอบตาและติดขนตาแบบ
ธรรมชาติ ท าให้ดวงตาดูกลมโต ปัดแป้งสีน ้ าตาลบริเวณโหนกแกม้ สร้างเงาเพื่ออ าพรางโหนกแกม้
ท่ีคอ่นขา้งสูง เพิ่มแสงให้กบัจมกู และปัดแกม้ดว้ยสีส้มประกายทองเ ล็กน้อย ให้ดูระเ ร่ือ สุดท้ายทา
ลิปสติกสีส้มให้ทัว่ริมฝีปาก ทาลิปสติกสีแดงบริเวณดา้นในปากเล็กน้อย เพื่อเพื่อมิติให้กบัริมฝีปาก 
เสร็จส้ินผลงาน  I Am Working Woman 
 
 สรุปผลการวิจัย ประเมินผล  
 การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ท่ีผสมผสานระหวา่งศาสตร์ของโหงวเฮ ้งและการแตง่หน้า 
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แกผู่ห้ญิงยุคใหม ่งานวิจัยชิ้นน้ี  ผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัโหงวเฮ ้ง 
โหราศาสตร์และการแตง่หน้าแลว้ ยงัอาศยัประสบการณ์ส่วนตัวจากการท างานของผู้วิจัย เทคนิค
การแตง่หน้าตา่งๆ ท่ีน ามาใชร้ว่มกบัการออกแบบคร้ังน้ี 

จุดประสงค์ของงานวจิัยคือการสร้างความมัน่ใจ ส่ง เสริมภาพลักษณ์ท่ีดี เพื่อให้ผู ้หญิง
สามารถน าไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์ในชีวติจริงได ้โดยการออกแบบนั้ นยังคงความชอบส่วนบุคคล 
ใชเ้กณฑ์ท่ีไดรั้บจากแตล่ะบุคคล ซ่ึงมคีวามแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบริบท ออกแบบให้เหมาะสม
กบับริบทนั้นๆ และยงัสง่เสริมความเป็นสิริมงคล โดยสามารถน ามาปฏิบติัหรือน าไปประยุกต์ใช ้ให้
เหมาะสมกบัตนเองได ้

 จากผลประเมนิความพึงพอใจจากนางแบบอาสาสมคัรทั้ง 12 คน มคีวามพึงพอใจในเกณฑ์
มากท่ีสุด และสามารถน าไปใชห้รือประยุกต์ใชไ้ด้จริงอยูใ่นเกณฑ์มาก ผลการวิจัยคร้ัง น้ีนอกจาก
ผู้วิจัยได้รับความรู้แล้ว  ยังได้ รับมิตรภ าพท่ีดี ผู ้วิจัยมีความภ าคภูมิใจ ท่ีผลงานสามารถบรร ลุ
จุดประสงค์อยา่งท่ีตั้งใจ และสามารถสร้างประโยชน์ให้กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

การท าวทิยานิพนธ์น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และออกแบบลวดลายท่ีมีท่ีมาจากศิลปะ ประจ า 
ชาติของไทย ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ ่นจนจวบมาถึงปัจจุบันโดยท าการศึกษา 
ลวดลายรดน ้ าท่ีอยูบ่นตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จนปัจจุบันตู้พระธรรมวดัเ ซิงหวาย
น้ี ไดถู้กน ามาจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร ตูพ้ระธรรมน้ีเ ป็นศิลปะสกุลชา่งช ั้นครูในสมยั
อยุธยา ซ่ึงเรียกชื่อวา่ครูวดัเซิงหวายท่ีมคีวามโดดเดน่ในด้านความออ่นช ้อย และซับซ้อนของลวดลายอัน
ประกอบ สร้างจากลายไทยพื้นฐานคือชดุลายกระหนก และสัตวหิ์มพานต์ตา่งๆท าการวิเคราะห์โครงสร้าง
ของลวดลาย ลดทอนในรายละเอียด และสร้างสรรค์โครงเดิมโดยคงไวซ่ึ้งอัตลักษณ์ และสุนทรียะ จนได้มา
ซ่ึงลวดลาย ประยุกต์ท่ีมคีวามงดงามจากนั้นจึงได้น าลวดลายไทยเหลา่น้ีไปใช ้ในงานออกแบบจนปรากฏ
เป็นโคมไฟท่ีอุดม ไปดว้ยประโยชน์ในการใชส้อย และอุดมไปด้วยกล่ินอายของ เอกลักษณ์ความเป็นไทย
จากผลงานโคมไฟท่ีได ้ จากงานวจิยัคร้ังน้ี  

โดยผลการวจิยัพบวา่ ลวดลายไทยท่ีส่ือถึงความเป็นไทยท่ีสุด ลวดลายไทยท่ีมีความงดงามท่ีสุด 
และ ลวดลายไทยท่ีส่ือถึงตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายมากท่ีสุดคือลวดลายกระหนกซ่ึงเมื่อน ามาออกแบบเป็น
ลวดลาย ไทยประยุกต์แลว้ ลวดลายท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดจากทั้งหมด 3 ลวดลาย (กระหนก, พฤกษา, สัตว์
หิมพานต์) กย็งัคงเป็นลวดลายกระหนก (คิดเป็น 100%) และวสัดุ ท่ีเหมาะสมจะน ามาผลิตเป็นโคมไฟ มาก
ท่ีสุดไดแ้ก ่ไม ้(คิดเป็น 100%) เน่ืองจากมคีวามเป็นธรรมชาติ และสะท้อนอัตลักษณ์ของชา่งฝีมือไทยได้
เป็นอยา่งดี โดยไม ้ท่ีใชอ้อกแบบตกแตง่โคมไฟในคร้ังน้ี  ได้แก ่ไม้ญี่ปุ่ น (Shina Awagami) มีความหนา 0.8 
มิลลิเมตร เนื้อไม้เป็น สีตามธรรมชาติ (นํ้าตาลอ่อน) กรรมวธีิในการผลิตท่ีน ามาใช ้ในการวิจัยคร้ัง น้ี  ได้แก ่
การฉลุดว้ยเลเซอร์ ซ่ึงใน ขั้นตอนการผลิต เมือ่ไม้ได้ทาํปฎกิริยากับความร้อนจากเค ร่ืองยิงเล เซอร์ โดยผล ที่
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ได้คือลวดลายรูปแบบใหม่ (สีนําตาลอ่อนผสมสีนํ้าตาลแก่) ซ่ึงโคมไฟท่ีไดย้งัคงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ความงดงาม
อยา่งไทยสามารถส่ืออารมณ์ และสอดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อยในปัจจุบนัไดเ้ ป็นอยา่งดี 
 
คําสําคัญ : ลายไทย, ลายกระหนก, ประยุกต์  
 
Abstract: The purpose of this thesis is to create and design a Thai traditional artistic pattern which 

considered as cultural heritage that has been inherited from generation to generation up until present day. 

The researcher studied the gold appliqué on black lacquer ornamentation on the dharma book chests from 

Wat Choengwai Temple in Phra Nakhon Si Ayutthaya. The darma book chest itself is currently displayed 

in National Museum Bangkok. It is created by the hands of artist clan that goes by the name ‘Kru Wat 

Choengwai’ family with distinguishably aesthetic and complex style. The pattern is derived from basic 

Thai pattern called ‘Kanok’ pattern or gold leaf pattern and sacred ‘Himmapan Animals’ by analyzing and 

reducing some of the details but maintaining the Thai identity and aesthetic. The result is a beautiful 

applied Thai pattern that the researcher used on the table lamp design with practical utilization. The lamp 

is fully-embodied with Thai identity as a consequence of this research. 

 The research result found that the most beautiful pattern that best represent Thai identity and also 

a pattern found on dharma book chest from Wat Choengwai Temple is a ‘Kanok’ pattern. The 3 most 

popular patterns (Gold leaf or Kanok, Floral or Prueksa, and Himmapan Animals) is Kanok pattern 

(calculated as 100% ratio). The most suitable material for constructing the lamp is wood (calculated as 

100% ratio). Wood can best deliver a natural sense and can reflect Thai artisan’s craftsmanship. The type 

of wood used in this design is Japanese wood (Shiwa Awagami) with 0.8 millimeter thickness. Wood 

grain is in natural color (light brown).  The technique used in this design is laser perforation. In the 

manufacturing procedure, side effect of laser perforation heat on wood flesh will appear as new type of 

pattern (light brown color mixed with dark brown tone). The lamp itself still maintains the sense of true 

Thai identity and fully contains the modern day usability. 

Key Word: Thai Pattern, Kanok Pattern, Applied 
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1. บทนํา 

 
 แสงสวา่งเป็นสว่นส าคญัอันดับต้นๆ ของการด าเ นิน ชีวิตส าหรับมนุษย์ในปัจจุบัน  (เพชรรัตดา 

ละออ, 2556. Online) มนุษย์เราได ้คิดคน้อุปกรณ์ส าหรับให้แสงสวา่งในยามค ่าคืน อุปกรณ์ท่ีมนุษย์นิยมใช ้

เพื่อให้ แสงสวา่ง ตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัไดแ้กโ่คมไฟ ในปัจจุบนัไดม้กีารออกแบบโคมไฟออกมาจ าหน ่าย

มากมาย หลายรูปแบบ และหลายประเภทการใช ้งาน ดังนั้ นโคมไฟประเภทตา่งๆ จึงเปรียบเสมือน

เฟอร์นิเจอร์ส าหรับ ตกแตง่บา้นอีกชิ้นหน่ึงท่ีไมไ่ดใ้ชเ้พียงเพื่อให้แสงสวา่งแกเ่ราเชน่ในอดีตอีกตอ่ไป (โคม

ไฟโปรแลมป์, 2555) ซ่ึงโคมไฟกม็อียูห่ลายประเภท และหลายรูปแบบเชน่ โคมไฟส่องสวา่งทั่วไป (lamp) 

โคมไฟชนิดตั้งพื้น (torchiere) โคมไฟติดเพดาน (recessed downlights) หรือโคมไฟระย้า (chandelier) ซ่ึง

ชนิดของโคมไฟ ตา่งๆ เหลา่น้ีลว้นแตส่ามารถน ามาประยุกต์ใชง้านตกแตง่สถานท่ีตา่งๆ ตามความเหมาะสม 

และรสนิยมของผู ้ อยูอ่าศยัใน สถานท่ีนั้นๆ (ฉัตรชยั วริิยะไกรกลุ, 2547, หน้า 2) 

 โดยเ ฉพาะ การน าเอาแนวคิดสมยัใหมม่าผนวกเข้า ก ับคุณลักษณะเด ่นของ ไทยอันเกิดจาก

ส่ิงแวดลอ้ม ทกัษะ งานศิลปวฒันธรรมของไทย ซ่ึงถือเ ป็นภูมิรู้ ภูมิปัญญาอันเป็นรากฐานส าคัญในการ

พฒันาประเทศ ท่ีนอกจากจะสร้างความแตกตา่ง และความแปลกใหมใ่ห้กบัตัวผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีอยูใ่นท้อง ตลาด 

แลว้ยงัชว่ยสร้าง มลูคา่จากคณุคา่ทางวฒันธรรม ของไทยเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคในยุค

ปัจจุบนัไดอ้ยา่งดี เย่ียม (ศูนย์สง่เสริมงานออกแบบ, 2553) 

 อีกทั้งผลงานการออกแบบท่ีมคีวามเป็นไทยของนักออกแบบ ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 

อยา่งตอ่เน่ือง นายศิริวฒัน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย์ ประจ าปี พ .ศ. 2554 ได้

กลา่ว ในเทศกาลนวตัศิลป์นานาชาติ 2555” (International Innovative Crafts Fair 2012 : IICF) เมื่อวนั ท่ี 15 

มนีาคม 2555 ณ ศูนย์การแสดงสินคา้ไบเทคบางนา วา่ทิศทางของงาน ศิลปหัตถกรรม และ ของตกแตง่บ้าน 

ของไทยตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัมพีฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงไปคอ่นข้างมาก โดยในอดีตมกัจะมีรูปแบบท่ี 

สะทอ้นภูมปัิญญา และวฒันธรรมจากทอ้งถ่ินสร้างสรรค์ข้ึนจากวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่กล้ตัว แตใ่นปัจจุบันได้เ ร่ิมมี

การ ผสมผสานความเป็นสากลเพิ่มมากข้ึน ไมว่า่จะด้วยกระบวนการออกแบบ ตลอดจนการผลิตท่ีต้อง

ผสมผสาน นวตักรรมอนัทนัสมยั และความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงผลงานให้มีความโดดเดน่ จนเป็นท่ี

ชื่นชอบ และ ไดรั้บการยอมรับจากตลาดท าให้งานออกแบบท่ีแฝงไวด้้วยกล่ินอายของความเป็นไทยใน

ปัจจุบนั ให้กลบัมา มคีณุคา่ มเีสนห์่ เกดิเป็นผลงานฝีมอืคนไทยท่ีสามารถสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ และยัง

สามารถสนับสนุน กระแสนิยมให้กบัคนรุน่ใหมไ่ดห้ันกลบัมา เลือกซ้ือสินคา้ภายในประเทศได้อีกทางหน่ึง

ซ่ึงศิลปะวฒันธรรม ของไทยเรานั้นมมีากมายหลายรูปแบบ และศิลปะในแตล่ะรูปแบบนั้ นล้วนมีเอกลักษณ์ 
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และเทคนิคเฉพาะ ท่ีแตกตา่งกนัออกไป ซ่ึงถา้ลองสังเกตุให้ถ่ีถว้นถึงงานศิลปวฒันธรรมในแตล่ะแขนงของ

ไทยแลว้ ไมว่า่จะเป็น งานจิตรกรรมฝาผนัง งานประติมากรรม หรืองานท่ีเกี่ยวกบัศิลปวฒันธรรมประเพณี

ของไทยในอดีต ซ่ึงใน ความงามท่ีมคีา่เหลา่นั้นลว้นถูกสอดแทรกไวด้้วยลวดลายท่ีมีลักษณะเฉพาะในแบบ

ฉบบัของไทยเอาไว ้ลวดลายท่ีงดงามออ่นชอ้ยท่ีสามารถท าให้ผูพ้บเห็นรับรู้ได้ในทันทีวา่ผลงานศิลปะชิ้นน้ี

เป็นผลงานศิลปะท่ีม ี เอกลกัษณ์เฉพาะในรูปแบบของไทย (www.thaipr.net, 2555, Online) 

 เอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีคูม่ากบัสังคมไทยมาช ้านาน ซ่ึง เ ป็นส่ิงส าคัญในการหลอ่

หลอม ให้ชาติไทยมคีวามเจริญรุง่เรืองจนถึงทุกวนัน้ี บรรพบุรุษของไทยได้ชว่ยกนัสร้างบ้านเมือง และได้

ส่ังสมความ เจริญตา่งๆ เอาไวใ้ห้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคัญ เ ป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ดังจะ

เห็นไดจ้ากการ ต่ืนตวัของภาครัฐท่ีไดน้ าความส าคญัของการสืบสานเอกลกัษณ์ และวฒันธรรมไทยใส่ลงไป

ในแผนพฒันา เศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติไวข้้อหน่ึงด้วย เชน่กนัโดยศิลปวฒัน ธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีดีงาม ซ่ึงได้ ตกทอดสืบตอ่กนัมาจากหลายยุคหลายสมยัจนถึงปัจจุบันน้ี ทุกๆ อยา่งถือวา่เ ป็น

สัญลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึง ความเป็นชาติไทยของเรา ซ่ึงไมเ่หมอืนกบัชนชาติใดในโลกยกตัวอยา่ง  เชน่ กริยา

มารยาทแบบไทยภาษาไทย การแตง่กายแบบไทย อาหารไทย ประเพณีไทย ศิลปวฒันธรรมไทย และ

ลวดลายไทยกเ็ป็นเอกลกัษณ์ไทย ท่ีมคีวามโดดเดน่ และแสดงถึงความเป็นไทยท่ีส าคัญอีกอยา่ง หน่ึงเชน่กนั 

(เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล, 2558, Online) 

 ลายไทย เป็นลวดลายท่ีสืบเน่ืองมาแตค่ร้ังโบราณกาล และเป็นมรดกตกทอดมาตามยุคสมยั จนถึง 

ปัจจุบนั ศิลปะอนัสวยงามน้ี เกิดข้ึนด้วยฝีมือและสติปัญญาอันชาญฉลาด โดยได้รับแรงบันดาลใจ และ 

อาศยัรูปทรงจากพืชพนัธ์ุไม ้สรรพสัตว ์และส่ิงท่ีเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติมาประดิษฐ์คิดดัดแปลง ให้

เป็นลวดลายตา่งๆ (ภูทเรศษ์ พรมดี, 2557. Online) ซ่ึงคนไทยทั้งชาติตา่งภาคภูมิใจเ ป็นอยา่ง ย่ิงบง่บอก ถึง

วฒันธรรมท่ีเกดิข้ึนโดยมพีฒันาการบนพื้นฐานของความเป็นไทยลักษณะนิสัยท่ีออ่นหวานละมุนละไม รัก

สวยรักงาม ท่ีมมีานานของสังคมไทย ท าให้ศิลปะไทยมีความประณีตออ่นหวาน ลักษณะความงามน้ี  จึงได้

กลายเป็นความรู้สึกทางสุนทรียภาพของผูพ้บเห็น (วชัระพงศ์ หงษ์สุวรรณ, 2546)  

 โดยเฉพาะอยา่งย่ิงลวดลายไทยจากศิลปะสมยักอ่นอยุธยา ท่ีวา่กนัวา่เ ป็นยุคสมยัของศิลปะช ั้นสูง 

ของไทย และเป็นยุคท่ีลวดลายไทยมคีวามงดงามท่ีสุดยุคหน่ึง และลวดลายท่ีงดงามท่ีผา่นยุคผา่นกาลเวลา 

มาอยา่งยาวนานจนถึงปัจจุบัน และได้รับการยกยอ่งวา่เ ป็นศิลปะท่ีคลาสสิคท่ีสุดชิ้นหน่ึงของไทย ก็คือ 

“ลวดลายจากตูพ้ระธรรม วดัเซิงหวาย” ท่ีจดัแสดงผลงานให้ทั้งชาวไทย และตา่งชาติอยูท่ี่ พิพิธภ ัณฑสถาน

แหง่ชาติ พระนคร แสดงให้เห็นถึงอจัฉริยภาพของ ชา่งไทย ในชว่ง พ ุทธศตวรรษท่ี 22 ดัง ท่ี ทา่นอาจารย์

ประยูร อุลุชาฎะ (ศิลปินแหง่ ชาติ สาขาทศันศิลป์ จิตรกรรม) หรือท่ีรู้จกักนัดีในชื่อ น . ณ ปากน ้ า กลา่วไวว้า่ 
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“ถา้พิจารณาในแงข่องสุนทรียะ กต็อ้งถือวา่ เป็นงานวจิิตรพิสดารเกินจุดงามพอดีออกไป ย่ิงพิจารณาในแง ่

ฝีมอืแลว้ลายวดัเซิงหวาย กเ็ย่ียมไมม่ ีแหง่ใดเทียบได ้จงัหวะของ เ ส้น และ ฝีมืออันออ่น พร้ิวนั้ น ก็จับใจย่ิง

นัก” (น. ณ ปากน ้ า, 2534, หน้า 1) 

 อยา่งไรกต็าม รูปแบบ ลวดลาย คณุคา่ ของเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีงดงามของไทยเหลา่น้ีล้วนม ี

คณุลกัษณะพิเศษท่ีสามารถน ามาตอ่ยอด และเพิ่มคณุคา่ให้กบังานออกแบบซ่ึงเป็นท่ีต้องการของมนุษย์ใน

ยุค ปัจจุบนั และอนาคตโดยการน าลวดลายไทยท่ีทรงคุณคา่เหลา่น้ีน าเอารูปแบบท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ ตัว

ของลาย ไทยท่ีทรงคณุคา่เหลา่น้ี มาผนวกเขา้กบัทกัษะในการออกแบบและเทคโนโลยีในการผลิตสมยัใหม ่

เพื่อเ ป็นแนว ทางในการน าลวดลายไทยมาประยุกต์ใช ้ เพื่อการออกแบบตกแตง่โคมไฟท่ีคงไวด้้วย

ประโยชน์ใชส้อยแฝงเอาไว ้ดว้ยเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และหวงัเป็นอยา่งย่ิงให้ผลงานในการออกแบบชิ้น

น้ี เป็นอีกหน่ึงชอ่งทางในการ ชว่ยเผยแพร ่และอนุรักษ์ศิลปะอนัทรงคณุคา่ของไทยเหลา่น้ีสืบไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์ 

 1. เพื่อศึกษาลวดลายไทยจากตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย 

 2. เพื่อออกแบบลวดลายประยุกต์จากลวดลายไทย 

 3. เ พื่อคงเอกลักษณ์ และเพิ่ มคุณค ่าให้ กบัง านออกแบบไทยโดยการน าลวดลายไทยมาใ ช ้ 

ในการออกแบบ 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัรูปแบบของลวดลายไทย จากตู้พระธรรมวดัเ ซิงหวายเพื่อน ามาใช ้เ ป็น 

แนวทาง ในงานออกแบบ 

 2. ออกแบบลวดลายไทยประยุกต์ จากตู้พระธรรมวดัเ ซิงหวาย เพื่อใช ้ส าหรับตกแตง่โคมไฟ  

 

1.4 ขั้นตอนในการศึกษา 

 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

  1.1 ศึกษาขอ้มลูลวดลายไทย จากตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย จากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ  

  1.2 น าขอ้มลูท่ีไดม้าคดัเลือกลวดลายท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับใช ้ในการออกแบบ เคร่ืองมือ/

วธีิการในการคดัเลือกคือ การสอบถามจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวนทั้งหมด 10 ทา่น (ชา่งเขียนงานจิตรกรรมไทย)  
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  1.3 สรุปลวดลาย เพือ่ทาํการออกแบบ 

 2. ขั้นตอนในการออกแบบ 

  2.1 ออกแบบลวดลาย 

  2.2 ประเมนิผลงานออกแบบ และงานโคมไฟตน้แบบ โดยผูท้รงคณุวฒุิ  

  2.3 ทดลองผลิต 

 3. ขั้นตอนในการผลิต และการเลือกใชว้สัดุโครงสร้างของโคมไฟ 

 4. สรุปผล และน าเสนอผลงาน 

 

1.5 กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

 1. การน าลวดลายไทยจากตูพ้ระธรรมวดัเชิงหวายในสมยัอยุธยาประยุกต์ใชใ้นงานออกแบบ 

  1.1 ทฤษฎีการแบง่ประเภทของ ลายไทย                             

  1.2 ทฤษฎีองค์ประกอบศิลปะ 

  1.3 เทคนิคในการตดัทอนรูปทรง 

 2. การน าลวดลายไทยประยุกต์ ท่ีมท่ีีมาจากตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายมาใชใ้นงานออกแบบ 

ตกแตง่โคมไฟ  

  2.1 ความสวยงาม (ดา้นองค์ประกอบทางศิลปะ) 

                      2.2 ประโยชน์ใชส้อย             

                     2.3 โครงสร้าง ขนาด สัดสว่น 

                      2.4 วสัดุ 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เกดิความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบของลวดลายไทย จากตู้พระธรรมวดัเ ซิงหวายในสมยัอยุธยา 

มากข้ึน และไดแ้นวทางในการสร้างงานออกแบบ ท่ีมท่ีีมาจากรากฐานมาจากศิลปกรรมในแบบไทยเพิ่มข้ึน 

 2. ไดล้วดลายไทยประยุกต์ จากตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายท่ีสามารถน ามาใช ้ในการออกแบบตกแตง่ 

โคมไฟได ้

 3. โคมไฟลวดลายไทยประยุกต์ จากตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย สามารถเป็นแนวทางในการออกแบบ 

ผลิตภณัฑ์ หรืองานสร้างสรรค์รูปแบบใหม ่ๆ  สามารถยกระดับและชว่ยเผยแพร่ผลงาน ออกแบบท่ีไทยท่ีม ี

ท่ีมาจาก เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ให้เป็นท่ีรับรู้ตอ่สังคมมากข้ึน 

494



 
 

 

1.7. นิยามศัพท์ 

 ลายไทย คือ เป็นลวดลายท่ีสืบเน่ืองมาแตค่ร้ังโบราณกาล นับตั้งแตม่นุษย์รู้จักใช ้สีเ ขียนเป็นลวดลาย 

ลงบนรา่งกายเพื่อให้เกดิความสวยงาม และนา่เกรงขามแกผู่พ้บเห็น รวมทั้งการเ ขียนลวดลายลงบนภาชนะ  

ดินเผา ศิลปะตา่งๆ ซ่ึงในงานวจิยัชิ้นน้ี ไดถู้กถา่ยทอดลงบนตูพ้ระธรรม โดยได้รับแรงบันดาลใจ  และอาศัย 

รูปทรงจากพืชพนัธ์ุไม ้สรรพสัตว ์และส่ิง ท่ีเ ป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เชน่ ดอกไม ้ใบไม ้หางไหล 

เปลวไฟ มาประดิษฐ์คิดดดัแปลงให้เป็นลวดลายตา่งๆ จัดวางรูปจังหวะให้เ ป็นระเบียบกลมกลืนเป็นอันดี

โดยลอ้เลียน ของจริงตามธรรมชาติกอ่นแลว้คอ่ยๆ หายไปกลายเป็นลวดลายและภาพท่ีเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั  

 ลายกระหนก คือ ลวดลายพื้นฐานหน่ึงท่ีส าคญัของลายไทยในงานจิตรกรรมไทย มพีื้นฐานจาก สาม 

เหล่ียมชายธง (สามเหล่ียมมมุฉาก) อาจมตีวัเดียวหรือหลายตัวกไ็ด ้ มกัมฐีานมมุแหลมหันไปทางเดียวกนั 

โดยม ี ขนาดและสัดสว่นท่ีแตกตา่งกนัไป ลายกระหนกท่ีส าคญั ไดแ้ก ่กระหนกสามตวั กระหนกเปลว 

กระหนก  

ใบเทศ จากนั้นกเ็ป็นกระหนกผกักดู กระหนกกอ เป็นตน้ 

 ประยุกต์ คือ การน าจุดเดน่ หรือรูปแบบจาก ลวดลาย รูปภาพ หรืองานออกแบบจากของท่ีมีอยูเ่ ดิม 

มาใชเ้พื่อสร้างผลงาน หรือลวดลายข้ึนมาใหม ่

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 ในงานวจิยัชิ้นน้ี ใชท้ฤษฎีในการจดัองค์ประกอบศิลปะ และเท็คนิคในการตดัทอนรายละเ อียด เ ป็น

ทฤษฎีหลกัในการด าเ นินงานวิจัย โดยงาวิจัยชิ้นน้ีมีความโดดเดน่ ในเ ร่ืองของการน าลวดลายไทย มา

ประยุกต์เขา้กบัเท็คนิคการสร้างสรรค์ผลงานในแบบสมยัใหม ่ (เ ท็คนิคการฉลุด้วยเลเซอร์ ) จนท าให้เกิด 

ผลงานออกแบบชิ้นใหมท่ี่ผสมผสานความเป็นไทยเอาไวใ้นงานออกแบบงานออกแบบสมยัใหม ่
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3. การดําเนินงานวิจัย 

 
 การน าลวดลายไทยมาประยุกต์ : จากตู้พระธรรมสู่โคมไฟ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นควา้รวบรวม 

ขอ้มลู และวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบเพื่อให้เกิดกระบวนการออกแบบ และ การพัฒนารูปแบบผลงานให้ 
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สมบูรณ์ตามขั้นตอนดงัน้ี  

 1. การรวบรวมและศึกษาขอ้มูล 

 2. การออกแบบ  

 3. การประเมนิผล  

 4. การทดลองตน้แบบ  

 5. สรุปผลการวจิยั  

 การน าลวดลายไทยมาประยุกต์ : จากตูพ้ระธรรมสูโ่คมไฟ น้ีคือการน าลวดลายไทยจากตู้ พระธรรม

วดัเชิงหวาย มาเขา้สูก่ระบวนการออกแบบโดยการตดัทอนรายละเอียด และจึงน าลวดลาย ใหมท่ี่ได้นั้ นมาใช ้

เพื่อตกแตง่โคมไฟ เพื่อให้ไดโ้คมไฟท่ีมรูีปแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะใน แบบ ฉบบัของไทย  

1. การรวบรวมและศึกษาข้อมูล   
ผูว้จิยัเร่ิมตน้จากการคน้หาและรวบรวมขอ้มลู ซ่ึงไดแ้ก ่ขอ้มูลของลายไทยจากตู้พระธรรม วดัเชิงหวาย ทั้ง

จากการลงพื้นท่ีจริงเพื่อเกบ็รวมรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง และจากการศึกษาจาก แหลง่ข้อมูลตา่งๆ เพื่อน าข้อมูล

เกีย่วกบัลวดลายไทยท่ีได ้มาศึกษา แยกแยะ และจ าแนกออกเป็น ลวดลายไทยชนิดตา่งๆ เชน่ ลายคชะ หรือ

ลายสัตวช์นิดตา่งๆ ไดแ้ก ่นก แมลง กระตา่ย กระรอก สัตวหิ์มพานต์ ลายกระหนก ได้แก ่ลายกระหนกเปลว 

นกคาบ กาบ หางไหล ลายไทยประยุกต์ ไดแ้กล่ายตน้ไม ้ ใบไม ้ดอกไมต้า่งๆ เป็นตน้  

2. การออกแบบ  
 ในการออกแบบลวดลายคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าหลักการออกแบบและทฤษฎี ยกตัวอยา่งเชน่ การจัดองค์ 

ประกอบศิลปะมาผสมผสานกบัเทคนิคในการตัดทอนรายละเอียด ผนวกเข้ากบัความคิดสร้างสรรค์ของ

ผูว้จิยั จนเกดิเป็นลวดลายไทยประยุกต์ลายใหมท่ี่ยงัคงรูปแบบ และลกัษณะของความเป็นไทยเอาไว ้และท า

ให้ผูท่ี้ พบเห็นสามารถเรียนรู้ และเขา้ใจในลวดลายของไทยไดง้ ่ายย่ิง ข้ึนผา่นทางลวดลายท่ีได้ถูกออกแบบ 

และ จดัวางข้ึนมาใหมโ่ดยผูว้ิจยัชดุน้ี  

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

  1) การรา่งแบบดว้ยกระดาษลอกลาย  

การรา่งแบบดว้ยกระดาษลอกลาย คือ กระบวนการตดัทอนรายละเอียดรูปแบบหน่ึงโดยการน าลวดลายไทย 

ดั้งเดิมจากตูพ้ระธรรมวดัเชิงหวาย น ามาผา่นกระบวนการตดัทอนรายละเอียด โดยการคงไวซ่ึ้งแกนกลาง

ของ กระหนก และลดทอนลวดลายประกอบบางส่วนออกไป จากนั้นน ามาคดัลอกลายเส้น และลวดลายผา่น 

ประสบการณ์ของผูว้จิยัจนได้ลายเส้นท่ีต้องการ จากนั้นจึงน าลายเส้น และลวดลายเหลา่น้ีเขา้สู้กระบวนการ 
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ออกแบบในขั้นตอ่ไป 

 

 
 

รูปท่ี 1 รา่งภาพดว้ยกระดาษลอกลาย 

 

 
 

รูปท่ี 2 รา่งภาพดว้ยกระดาษลอกลาย 
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  2) ร่างแบบด้วยมือ 

  หลงัจากท่ีไดล้วดลายกระหนกจากตูพ้ระธรรม ท่ีคดัลอกลงบนกระดาษ เ รียบร้อย แล้ว ก็ใช ้

แบบคดัลอกน้ีเป็นตวัอยา่งในการตดัทอนรูปทรง และด าเนินการออกแบบ เป็นแบบร่าง ในรูปแบบ ความคิด

ตา่งๆ จากนั้น เมือ่ไดรู้ปแบบท่ีพอใจแลว้ จึงน าแบบไปท าการปรับแตง่ในขั้นตอ่ไป ด้วย โปรแกรมออกแบบ

ทางคอมพิวเตอร์ 

 

 
 

รูปท่ี 3 ภาพรา่งท่ีรูปแบบท่ี 2 

 

  3) การร่างแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

  การรา่งแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิเตอร์ คือการน าลวดลายน ารูปทรงท่ีได้จากการ ร่าง แบบ 

เอาไวต้ามจินตนาการของผูว้จิยัน ามาสร้างสรรค์ให้เกดิเป็นรูปเป็นร่างมากขั้นไปอีกขั้นหน่ึงผา่นเคร่ืองมือ 

การออกแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัสามารถปรับปรุง และตกแตง่ลวดลายให้มีความ 

สวยงาม และสมบูรณ์มากข้ึนด้วยเทคนิคพิเศษตา่งๆ ท่ีได้จากเคร่ืองมือตา่งๆ เชน่ liustrator, Photoshop ท่ี

น ามาใชใ้นการออกแบบจนได้ลวดลายท่ีมีความสวยงามตรงกบัความต้องการของ ผู้วิจัย จากนั้ นจึงน า

ลวดลาย เหลา่น้ีน าไปสูข่ั้นตอนการวจิยัในล าดบัตอ่ไป 
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รูปท่ี 4 ภาพรา่งท่ี 2 ท่ีปรับแตง่ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

  4) ทดลองรูปแบบด้วยโปรแกรม 3 มิติ 

  เมือ่ไดรู้ปแบบท่ีตอ้งการแลว้ จึงน าไปข้ึนแบบดว้ยโปรแกรม 3 มิติ ด้วยการทดลองด้วยการ 

ท าภาพเสมอืนจริงดว้ยวสัดุตา่งๆ อาทิ ไม ้และ โลหะ เพื่อน าภาพไปใชส้ าหรับให้ผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลใน

ขั้น ตอนตอ่ไป 

 

 
 

รูปท่ี 5 ข้ึนแบบจ าลองดว้ยโปรมแกรม 3 มติิ วสัดุไม ้
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 3. การประเมินผล 

 การเประเมนิผลในงานวจิยัคร้ังน้ีแบง่ออกเป็น 2 ส่วนได้แก ่ส่วนท่ีหน่ึงคือการประเมินผลโดยผู ้

เชี่ยวชาญ และสว่นท่ีสองคือการประเมนิผลโดยผูท้รงคณุวฒุิ ซ่ึงรายละเ อียดการประเมินในแตล่ะหัวข้อ มี

ดงัตอ่ไปน้ี 

  1) การประเมินผลโดยผู้ เช่ียวชาญ 

  ใชแ้บบสอบถาม ท่ีไดส้ ารวจจากใชผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นงานจิตรกรรมไทย จ านวน 10 ทา่น โดย

ผูว้จิยัไดส้ร้างจากกรอบแนวคิดท่ีไดศึ้กษาจากเอกสารแบง่ออก เป็น 3 ตอนดงัน้ี 

   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความโดดเดน่ของลวดลายแตล่ะลายท่ีส่ือความ 

หมายถึงตูพ้ระธรรมวดัเชิงหวาย 

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความงดงามของลวดลายแตล่ะลายจากตู้ พระธรรม

วดัเชิงหวาย 

   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการส่ือความหมายของลวดลายแตล่ะลาย ท่ีมาจาก

ตูพ้ระธรรมวดัเชิงหวาย 

 

ตารางท่ี 1 : แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านความโดดเดน่ และลวดลายท่ีสามารถส่ือความ 
หมายถึงตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายได้มากท่ีสุด 

ภาพ /เร่ืองราว  
ขอ้มลูการประเมนิดา้นความโดดเดน่ 
 ค ่ า เ ฉ ล่ี ย 
)Mean( 

ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น 
มาตรฐาน )S.D.( 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร 
แสดงเอกลกัษณ์ 

ลวดลายกระหนก 

 

 
 
 
09.4 

 
 
 
49.0 

 
 
 
มากท่ีสุด 

ลวดลายสัตวหิ์มพานต์ 

 

 
 
 
09.4 

 
 
 
49.0 

 
 
 
มาก 
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ลวดลายปักษา 

 

 
 
09.4 

 
 
0.95 

 
 
มาก 

ล ว ด ล า ย พ ฤ ก ษ า 

 

 
4.60 

 
49.0 

 
มาก 

ลวดลายกระรอก 

 

 
 
0904 

 
 
49.4 

 
 
ปานกลาง 

ลวดลายกระตา่ย 

 

 
 
0944 

 
 
49.0 

 
 
ปานกลาง 

ลวดลายแมลง 

 

 
 
09.4 

 
 
49.0 

 
 
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 : แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานการจดัล าดบัความส าคัญทางความงามด้านลวดลาย ท่ี
สามารถแสดงถึงความงามของ ลวดลายไทยบนตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายไดดี้ท่ีสุด 

ภาพ /เร่ืองราว  
ขอ้มลูการประเมนิความงามของลวดลาย 
คา่เฉล่ีย 
  ) Mean( 

ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น 
มาตรฐาน )S.D.( 

ความสามารถใ นการแสด ง 
เอกลกัษณ์ 

ลวดลายกระหนก 

 

 
 
.944 

 
 
4 

 
 
มากท่ีสุด 

ลวดลายสัตวหิ์มพานต์ 

 
 

 
 
 
09.4 

 
 
 
49.. 

 
 
 
มาก 

ลวดลายปักษา 

 

 
 
4.30 

 
 
0.82 

 
 
มาก 

ลวดลายพฤกษา 

 
 

 
 
 
09.4 

 
 
 
49.. 

 
 
 
น้อย 

ลวดลายกระรอก 

 
 

 
 
4.20 

 
 
49.. 

 
 
มาก 
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ภาพ /เร่ืองราว  ขอ้มลูการประเมนิความงามของลวดลาย 
คา่เฉล่ีย 
  ) Mean( 

ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น 
มาตรฐาน )S.D.( 

ความสามารถใ นการแสด ง 
เอกลกัษณ์ 

ล ว ด ล า ย ก ร ะ ร อ ก

 
 

 
 
0904 

 
 
49.0 

 
 
ปานกลาง 

ลวดลายแมลง 

 
 

 
 
0904 

 
 
49.. 

 
 
ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา่ ลวดลายท่ีสามารถแสดงถึงความงามด้านลวดลายของตู้พระธรรม 

วดัเซิงหวายไดช้ดัเจนท่ีสุด คือ ลวดลายกระหนกเปลวรองลงมาคือลวดลายพฤกษาและ ลวดลายของสัตว ์

หิมพานต์ กบัลวดลายปักษาท่ีได้คะแนนเทา่กนัตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3 : แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานการจัดล าดับความส าคัญของลวดลายไทย ท่ีสามารถ 
แสดงถึงความเป็นไทยจากลวดลายของตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายได้ดีท่ีสุด 
 
ภาพ /เร่ืองราว  

ขอ้มลูการประเมนิดา้นความเป็นไทยของลวดลาย 
 ค ่ า เ ฉ ล่ี ย 
)Mean( 

ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น 
มาตรฐาน)S.D.( 

ความสามารถใ นการ แสดง
เอกลกัษณ์ 

ลวดลายกระหนก 

 

 
 
.944 

 
 
4 

 
 
มากท่ีสุด 

ลวดลายสัตวหิ์มพานต์ 

 

 
 
.9.4 

 
 
49.0 

 
 
มาก 

 
ภาพ /เร่ืองราว  
 

ขอ้มลูการประเมนิดา้นความเป็นไทยของลวดลาย 
ค ่ า เ ฉ ล่ี ย 
)Mean( 

ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น 
มาตรฐาน)S.D.( 

ความสามารถใ นการ แสดง
เอกลกัษณ์ 

ลวดลายปักษา 

 

 
4.20 

 
0.92 

 
มาก 

ลวดลายพฤกษา 

 

 
 
09.4 

 
 
49.4 

 
 
น้อย 

ลวดลายกระรอก 

 
 

 
 
4.20 

 
 
49.. 

 
 
มาก 
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ลวดลายกระตา่ย 

 
 

 
 
0944 

 
 
49.0 

 
 
ปานกลาง 

ลวดลายแมลง 

 
 

 
 
0904 

 
 
49.. 

 
 
ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงวา่ลวดลายท่ีสามารถแสดงถึงความเป็นไทยของตู้พระธรรมวดัเ ซิงหวาย 

ไดช้ดัเจนท่ีสุด คือ ลวดลายกระหนกเปลว รองลงมาคือลวดลายพฤกษาและ ลวดลายปักษาตามล าดบั 

  2) การประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ในสว่นน้ีเป็นแบบสอบถาม ท่ีไดส้ ารวจจากผูท้รงคุณวุฒิด้านการออกแบบ จ านวน 5 ทา่น 

โดยหลงัจากท่ีผูว้จิยัไดผ้ลสรุปลวดลายไทยจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมไทยแล้วจึงได้น าลวดลายท่ีได้

คะแนน สูงสุดมาท าการออกแบบ โดยออกแบบลวดลายออกมาทั้งหมด 3 ช ุด และน าลวดลายท่ีออกแบบ

ทั้งหมดน้ี มาสอบถามผูท้รงคณุวฒุิ เพื่อคน้หาลวดลายท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุดเพื่อน าลวดลายท่ีได้คะแนนสูงสุด

มาใชต้กแตง่ โคมไฟส าหรับท าตน้แบบตอ่ไป แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ตาม

แบบของ  ลิเ คิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับคือ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 4 หมายถึง มีความ

เหมาะสมมาก 3 หมายถึง มคีวามเหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 1 หมายถึง มีความ

เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4 : แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน โคมไฟมคีวามเหมาะสมส าหรับใช ้ตกแตง่ ท่ีพ ักอาศัย 
และสามารถสะทอ้นแนวคิดความเป็นไทย ไดใ้นระดบัใด  
 

ความเหมาะสมส าหรับใช ้ตกแตง่ ท่ีพ ักอาศัย และ
สามารถสะทอ้นแนวคิด ความเป็นไทย 

คา่เฉล่ีย 
)Mean( 

สว่นเบ่ียง 
เ บ น 
มาตรฐาน 
)S.D.( 

ความสามารถในการ
แสดง เอกลกัษณ์ 

1. ลวดลายของโคมไฟสามารถส่ือถึงความเป็นไทย 
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

. 4 มากท่ีสุด 

2. ลวดลายของโคมไฟสามารถส่ือถึงแหลง่ ท่ีมา
ของต้นแบบ ในการออกได้ (ลายไทยจากตู้พระ
ธรรมวดัเซิงหวาย) 

.90 49.0 ปานกลาง 

3. โคมไฟมรูีปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับใช ้ในท่ี พ ัก
อาศยั 

.9. 4900 มาก 

4. โคมไฟมขีนาดสัดสว่นท่ีเหมาะสมส าหรับ ใช ้ใน
ท่ีพกัอาศยั 15X15cm x30cm (กxยxส)  

3.8 4900 มาก 

5. มปีระโยชน์ใชส้อยท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน (ให้
แสงสวา่ง) 

0 4 มาก 

6. โคมไฟมีส่วนชว่ยสร้างบรรยกาศภายในท่ีพ ัก 
อาศยัให้กบัท่ีพกัอาศยั และเจา้ของบา้นไดเ้ ป็น อยา่ง
ดี  

.90 49.0 ปานกลาง 

7. โคมไฟมีส่วนชว่ยเสริมความเป็นไทยให้กบั ท่ี
พกัอาศยั 

0904 49.0 มาก 

8. ลกัษณะของโคมไฟสามารถสะทอ้นเอกลกัษณ์ 
ความเป็นไทย ดว้ย รูปทรง สีสัน ได ้

4.8 4900 มาก 

9. วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตมคีวามเหมาะสม ท่ีจะน ามา 
ใช ้ในการออกแบบ โคมไฟ เพื่ อใช ้งาน จริงใ น 
อนาคต  

   

9.1 วสัดุท่ีท าจากไม ้  . 4 มากท่ีสุด 

9.2 วสัดุท่ีท าจากโลหะ  09. 4900 ปานกลาง 
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9.3 วสัดุท่ีท าจากไม ้ และบุดว้ยกระดาษสา  09. 4900 มากท่ีสุด 

10. การเจาะชอ่งแสง มสีว่นชว่ยเสริมความงามของ 
โคมไฟ และ สร้าง บรรยกาศท่ีดีให้กบั ท่ีพกัอาศยั 

.9. 49.0 มาก 

11. รูปแบบ รูปทรง สีสันของโคมไฟมีความเหมาะ 
สม ส าหรับใช ้ ในการ ตกแตง่ ท่ีพ ักอาศัยส าหรับ 
บา้นสมยัใหม ่

09. 4900 ปานกลาง 

12. รูปแบบของ โคมไฟมีคุณค ่า  และ มีความ 
สร้างสรรค์ท่ีแตกตา่งจาก สินคา้ทัว่ไปในทอ้งตลาด 

09. 4900 ปานกลาง 

13. รูปแบบของโคมไฟสามารถผลิตได้ในระบบ 
อุตสาหกรรม หรือ หัตถอุตสาหกรรม 

.9.4 4900 มาก 

 
 4.1 จากตางราง 4 โคมไฟมีความเหมาะสมสําหรับใช้ตกแต่งที่พักอาศัย แล ะสามารถสะท้อน 

แนวคิด ความเป็นไทย สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

  1) ลวดลายของโคมไฟสามารถส่ือถึงความเป็นไทยได้ในระดับ มากท่ีสุด (คะแนน 5) 

    2) ลวดลายของโคมไฟสามารถส่ือถึงแหลง่ ท่ีมาของต้นแบบได้ ในระดับ ปานกลาง  

(คะแนน 3.4) 

   3) โคมไฟมีรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับใช ้ในท่ี พ ักอาศัย ใน ระดับมาก (คะแนน 3.8) 
   4) โคมไฟมขีนาดสัดสว่นท่ีเหมาะสมส าหรับ ใชใ้นท่ีพกัอาศัย ในระดับมาก (คะแนน 3.8) 
   5) มีประ โยช น์ ใ ช ้สอย ท่ี เ หมาะสมก ับการใ ช ้ง าน  ใ น ระ ดับ มาก  (คะ แนน  4) 
   6) โคมไฟมีส่วนชว่ยสร้างบรรยกาศภายในท่ีพ ัก  อยูใ่นระดับปานกลาง (คะแนน 3.4) 
   7) โคมไฟมสีว่นชว่ยเสริมความเป็นไทยให้ กบั ท่ีพ ักอาศัย ในระดับมาก (คะแนน 4.4) 
   8) ลกัษณะของโคมไฟสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได ้ ในระดบัมาก  
(คะแนน 4.8) 
   9) วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตมคีวามเหมาะสม ท่ีจะน ามา ใชใ้นการออกแบบ โคมไฟ เพื่อใช ้งาน 
จริงไดแ้ก ่ล าดบัท่ี 1 ไม ้(คะแนน 5) ล าดบัท่ี 2 ไมบุ้ด้วยกระดาษสา (คะแนน 4.8) และล าดับสุดท้าย โลหะ 
(คะแนน 2.8) 
   10) การเจาะชอ่งแสง มสีว่นชว่ยเสริมความงามของ โคมไฟ และ สร้าง บรรยกาศท่ีดีให้กบั 
ท่ีพกัอาศยั อยูใ่นระดบัมาก (คะแนน 3.6) 
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   11) รูปแบบ รูปทรง สีสันของโคมไฟมีความเหมาะ สม ส าหรับใช ้ ในการตกแตง่ ท่ีพ ัก 
อาศยั ส าหรับบา้นสมยัใหม ่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนน 2.8) 
   12) รูปแบบของโคมไฟมคีณุคา่ และมคีวาม สร้างสรรค์ท่ีแตกตา่งจาก สินค้าทั่วไป ในท้อง 
ตลาดอยูม่นระดบัปานกลาง (คะแนน 2.8) 
   13) รูปแบบของโคมไฟสามารถผลิตไดใ้นระบบ อุตสาหกรรม หรือ หัตถอุตสาหกรรม อยู ่
ในระดบัมาก (คะแนน 3.8) 
 

 
 

แสดงผลการจดัล าดบัการประเมนิคุณคา่ของโคมไฟรูปแบบ  A1-A3 
 
 291 การประเมินแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ซ่ึงเ ป็นผู้ท่ีมีความ เชี่ยวชาญ และม ี
ประสบการณ์ท่ีเกีย่วขอ้งไมต่ ่ากวา่ 10 ปี ท าการประเมนิเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ใน
ดา้นการออกแบบ ไดผ้ลดงัน้ี 
 ผลงานการออกแบบในรูปแบบ A1 ลายกระหนก มีความน ่าสนใจเป็นล าดับท่ี 1 (คิดเ ป็น 100%) 
รูปแบบ A2 มคีวามนา่สนใจเป็นล าดบัท่ี 2 (คิดเป็น 66.6%) และ A3 มีความน ่าสนใจเป็นล าดับท่ี 3 (คิดเ ป็น 
33.3 %) 
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โคมไฟตน้แบบท่ีท าจากเท็คนิคฉลุด้วย เลเซอร์ ลงบนไม ้B1 
 
 

 
 

โคมไฟตน้แบบท่ีท าจากเท็คนิคฉลุด้วย เลเซอร์ ลงบนไม ้และติดดว้ยกระดาษสา B2 
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โคมไฟตน้แบบท่ีท าจากเท็คนิคฉลุด้วย เลเซอร์ ลงบนโลหะ B. 
 
 2.2 การประเมินแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ซ่ึงเ ป็นผู้ท่ีมีความ เชี่ยวชาญ และม ี
ประสบการณ์ท่ีเกีย่วขอ้งไมต่ ่ากวา่ 10 ปี ท าการประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสม เกี่ยวกบัรูปแบบ และ 
วสัดุท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการผลิตโคมไฟ ซ่ึงมผีลดงัตอ่ไปน้ี  
  ผลงานการออกแบบในรูปแบบ B1 โคมไฟท่ีท าจากเท็คนิคฉลุด้วย เลเซอร์ ลงบนไม ้มีความ
เหมาะสมอยูใ่นล าดบัท่ี 1 (คิดเ ป็น 100%)  โคมไฟท่ีท าจากเท็คนิคฉลุด้วย เลเซอร์ ลงบนไม ้และติดด้วย
กระดาษสา มคีวามเหมาะสมอยูใ่นล าดบัท่ี 2 (คิดเป็น 92%) และ โคมไฟท่ีท าจากเท็คนิค ฉลุด้วยเลเซอร์ ลง
บนโลหะ มคีวามนา่สนใจเป็นล าดบัท่ี 3 (คิดเป็น 64%)  
 
 4. การทดลองต้นแบบ 

 ในขั้นตอนการทดสอบตน้แบบผูว้จิยัเลือกใช ้เทคนิคฉลุดว้ยเลเซอร์ เ น่ืองจากมีความสอดคล้อง กบั

ลวดลายท่ีไดอ้อกแบบไว ้ในขั้นทดลองตน้แบบ ผูว้จิยัไดน้ า ลวดลายท่ีได้ออกแบบไว ้เ ลือกเพียงลายท่ี ได้รับ

ความนิยม สูงสุด 1 ลาย ไดแ้กล่ายกระหนก น าไปผา่นกระบวนการผลิตเป็นโคมไฟ โดยใช ้เทคนิคฉลุ ด้วย

เลเซอร์ ทดลองผา่นวสัดุท่ีแตกตา่งกนั ไดแ้ก ่  

  491 โคมไฟท่ีท าจากเท็คนิคฉลุดว้ย เลเซอร์  

  4.2 โคมไฟท่ี  ท า จากเ ท็คนิ ค  ฉลุด้วย  เ ลเ ซอร์  ลงบนไม้ และ ติดด้วยกระ ดาษสา  

  4.3 โคมไฟท่ีท าจากเท็คนิคฉลุดว้ย เลเซอร์ ลงบนโลหะ   
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ซึ่งสามารถสรุปผลการ วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 

 

ตดัไมใ้ห้เป็นลวดลายตามท่ีได้ออกแบบไวด้้วยเคร่ืองฉลุ เลเซอร์ 

 

 

ตวัอยา่งชิ้นงานท่ีผา่นการฉลุดว้ยเคร่ือง ฉลุเลอเซอร์ 
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ติดไฟเพื่อให้แสงสวา่งส าหรับโคมไฟ 

 

 

น าชิ้นสว่นตา่งๆ มาประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นโคมไฟ 

 

 4.1 โคมไฟท่ีท าจากเท็คนิคฉลุดว้ย เลเซอร์ ลงบนไม ้
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 โคมไฟท่ีฉลุดว้ย เลเซอร์ ลงบนวสัดุไม ้สามารถเข้ากบัลวดลายในการออกแบบได้  เ ป็น

อยา่งดี เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีท ามาจากธรรมชาติ อีกทั้งยงัเป็นวสัดุชนิดเดียวกนักบัต้นแบบลวดลาย หรือตู้พระ

ธรรม วดัเซิงหวายจึงท าให้ไดค้วามรู้สึกของความเป็นไทยอยา่งเห็นได้ช ัด แสงท่ีลอดออกมา  จากชอ่งแสง มี

ความ ชดัเจน แตล่วดลายท่ีตวัโคมจะไมช่ดัเจนนักเพราะแสงสวา่งจากดวงโคม และเมื่อแสงส่องกระทบกบั

ผนัง โคมไฟ จะปรากฏเป็นเงาท่ีมลีวดลายคลา้ยลายกระหนกทอดยาว พาดผา่นพื้น ให้ความรู้สึกสวยงาม 

แปลก ตาไปอีกแบบ มนี ้ าหนักเบาขนยา้ยสะดวก แตต่อ้งระมดัระวงั เวลาเคล่ือนย้ายเ น่ืองจากลายฉลุมีความ

ระเ อียด สูงอาจท าให้ ลวดลายหัก หรือแตกได้  และ  สามารถ  มอง เห็นหลอดไฟด้านในได้ช ัดเจน  

 

 

โคมไฟท่ีท ามาจากวสัดุไม ้

 4.2 โ คมไฟ ท่ีท า จ า ก เ ท็ค นิ ค ฉ ลุ ด้ว ย เ ล เ ซ อร์ ลง บน ไม้ แ ล ะ ติ ดด้ วย กร ะ ด าษ ส า 

 โคมไฟท่ีฉลุดว้ยเลเซอร์ ลงบนวสัดุไม ้และติดด้วยกระดาษสาโดยรวมให้ความรู้สึกคล้าย กบั 

โคมไฟท่ีท าจากวสัดุไมเ้กือบทั้งหมดแตกตา่งกนัตรงท่ีแสงไฟท่ีส่องออกมาจากชอ่งแสงเ น่ืองจากจะมี

กระดาษ สามาก ัน้ระหวา่งชอ่งแสงเอาไว ้ท าให้แสงท่ีสอ่งผา่นออกมามคีวามนุ ่มนวลกวา่แบบอ่ืน อีกทั้งชว่ย

บงัสายตา ท าให้ไมเ่ห็นหลอดไฟดา้นใน อีกทั้งกระดาษสาท่ีติดอยูด่า้นใน ชว่ยท า ให้ลวดลายกระหนกท่ีอยู ่
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บนโคมไฟ ชดัเจนข้ึน ท าให้เห็นความสวยงามของลวดลายท่ีออกแบบช ัดเจนย่ิง ข้ึน มีน ้ าหนักเบา แตต่้อง

ระมดัระวงั ในการเคล่ือนยา้ยเน่ืองจากมคีวามบอบบางสูง\ 

 ในการข้ึนแบบดว้ยเคร่ืองเลเซอร์ โดยใช ้วสัดุไม ้ไมท่ี้ใช ้คือ ไม้ญี่ปุ่ น (Shina Awagami) ซึ่งมี 

ความหนา 0.8 มิลลิเมตร เนื้อไม้เป็น สีตามธรรมชาติ (นํ้าตาลอ่อน) เม่ือนําใมาตัดด้วยความร้อนผ่านเค ร่ือง 

ยิงเลเซอร์พบว่า มีความเรียบเนียนสวยงามดี ไม่มีเส้ียนไม้หลงเหลืออยู่ ที่ช้ินงาน พบเพียงผล กระทบจาก 

ความร้อนทีท่าํปฎกิริยากับเนื้อไม้ จนทาํให้สีของไม้มีความเข้มขึ้นจากเดิม (จากสีนํ้าตาล อ่อนกล ายเป็น สี

นํ้าตาลเข้ม) ในบริเวณทีล่ําแสงเลเซอร์ตัดผ่านเนื้อไม้ 

 

 
โคมไฟท่ีท ามาจากวสัดุไม ้ และติดดว้ยกระดาษสา 

  4.3 โคมไฟท่ีท าจากเท็คนิคฉลุดว้ย เลเซอร์ ลงบนโลหะ  

  โคมไฟท่ีฉลุดว้ยเลเซอร์ลงบนวสัดุโลหะ แสงท่ีลอดออกมาจากชอ่งแสงมีความช ัดเจน แต ่

ลวดลายท่ีตวัโคมจะไมช่ดัเจนนักเพราะแสงสวา่งจากดวงโคม และเมื่อแสงส่องกระทบกบัผนัง  โคมไฟ จะ

ปรากฏเป็นเงาท่ีมลีวดลายคลา้ยลายกระหนกทอดยาวพาดผา่นพื้น ให้ความรู้สึกสวยงามแปลกตาไป อีกแบบ 

แตด่ว้ยวสัดุท่ีท าจากโลหะท าให้ความเป็นไทยท่ีเกดิจาดผลงานดูลดน้อยลง และด้วยวสัดุ ท่ีท าจาก โลหะ จึง

สามารถท าให้โคมไฟน้ีเขา้กบับา้นสมยัใหมไ่ดดี้กวา่ โดยโคมไฟท่ีท าจากโลหะจะมีน ้ าหนักมากกวา่ วสัดุท่ี

ท าจากไม ้ และมคีา่ใชจ้า่ยในการผลิตท่ีสูงกวา่มาก แตก่แ็ข็งแรงทนทานมากกวา่ไม ้
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โคมไฟท่ีท ามาจากโลหะ 

5. สรุปผลการศึกษา 
 วทิยานิพนธ์ เร่ืองการน าลวดลายไทยมาประยุกต์ : จากตู้พระธรรมสู่โคมไฟ มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาลวดลายไทยบนตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย และประยุกต์น าลายไทยจากตู้พระธรรมวดัเ ซิงหวาย มาใช ้ใน
การออกแบบตกแตง่เป็นลวดลายโคมไฟ โดย น าลวดลายกระหนกจากลายไทยบนตู้พระธรรม วดัเ ซิงหวาย
มาใชอ้อกแบบให้มคีวามสวยงาม และส่ือถึงลกัษณะความเป็นไทย และสามารถใชง้านไดจ้ริง 
 ผลการวจิยัพบวา่การออกแบบไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้คือ ได้ทราบถึงข้อมูลของลายไทย 
จากตู้พระธรรมวดัเ ซิงหวาย โดยลวดลายไทย ท่ีมีความสวยงาม และส่ือถึงความเป็น ไทยมากท่ีสุดคือ 
ลวดลาย กระหนก จากนั้นไดน้ าลวดลายกระหนกมาตกแตง่ให้เป็นโคมไฟตั้งโตะ้ โดยเ ลือกเท็คนิควิธีในการ
ผลิตดว้ย เคร่ืองฉลุเลเซอร์ และทดลองผลิตด้วยวสัดุใน  3 รูปแบบ ได้แก ่ไม,้ ไมติ้ดด้วยกระดาษสา และ 
โลหะ ซ่ึงผล ปรากฎวา่วสัดุท่ีท าจากไมไ้ดรั้บความนิยมสูงสุด วสัดุท่ีท าจากไมม้ีความสอดคล้องกบัลวดลาย
ท่ีผูว้จิยัออกแบบ และสามารถส่ืออารมณ์ถึงความเป็นไทยได้เ ป็นอยา่งดี มีน ้ าหนักเบา มีความสวยงาม และ
สามารถใชง้านเพื่อให้ แสงสวา่งได ้
 การออกแบบคร้ังน้ีผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูตา่งๆ เกี่ยวกบัลวดลายไทยบนตู้พระธรรมวดัเ ซิงหวาย 
น ามาวเิคราะห์หาลวดลายท่ีเป็นจุดเดน่และสวยงามท่ีสุด เพื่อน าลวดลายท่ีไดม้าใช ้เพื่อออกแบบ และตกแตง่ 
เป็นโคมไฟท่ีออกแบบโดยผูว้จิยัเอง โดยยงัคงลกัษณะของความเป็นไทยใช ้รูปทรงท่ีเหล่ียมผืนผ้าอันมีท่ีมา
จาก รูปทรงของตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย ท าให้ผลงานท่ีได ้มีความสวยงาม และสามารถส่ืออารมณ์ถึงความ
เป็นไทย ไดเ้ป็นอยา่งดี มคีวามสวยงาม และสอดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อยในปัจจุบนั 
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ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา 
 ปัญหาท่ีพบในระหวา่งการออกแบบตกแตง่โคมไฟคร้ังน้ี สว่นใหญพ่บปัญหาระหวา่งขั้น ตอนการ
ด าเนินงาน ซ่ึงเป็นปัญหาดา้นการผลิตชิ้นงาน แบง่เป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. ปัญหาจากการปฎิบติังานในการสร้างชิ้นงาน พบปัญหาเร่ืองจงัหวะ และชอ่งวา่งของงาน ชอ่งวา่ง 
ของงานบางชอ่งมคีวามระเอียดสูงท าให้เวลาตดัชิ้นงานดว้ยเคร่ืองฉลุเลเซอร์ แลว้ล าแสงเลเซอร์จะกินเข้ามา 
ในชิ้นงานท าให้ความสวยงามของลวดลายลดลง 
 2. ปัญหาเร่ืองวตัถุดิบ และกระบวนการผลิต เน่ืองจากวสัดุท่ีน ามาผลิตเป็นโคมไฟ ส่วนหน่ึง เ ป็น
ไม ้ซ่ึงร้านท่ีรับท าเลเซอร์สว่นใหญ ่ไมนิ่ยมใช ้ไมใ้นการตัดเลเซอร์เ น่ืองจา กหากตัดไมด้้วยเลเซอร์ ความ
ร้อนจาก แสงเลเซอร์อาจท าให้ไมไ้หม ้และเกดิรอยด าได้ ทางร้านจึงไมม่ีวสัดุท่ีเ ป็นไม้เก็บไว ้ท าให้ผู ้วิจัย
ต้องซ้ือไม้จาก อีกท่ีหน่ึ ง และน า ไปฉ ลุเลเ ซอร์ อีกท่ี หน่ึงท าให้ เ สียเ วลา ในการด า เ นิน ง านไปมาก 
 3. ปัญหาเร่ืองการฉลุดว้ยเคร่ืองเลเซอร์ ในวสัดุท่ีหนา จะใชแ้สงท่ีมคีวามเข้มข้นสูง และใช ้เวลา ใน
การตดันาน ซ่ึงอาจท าให้ไมเ้กิดรอยไหมไ้ด้ และเ น่ืองจากลวดลายท่ีผู ้วิจัยออกเ เบบมีความระเ อียดสูง 
ประกอบกบัวสัดุท่ีใชเ้ป็นไม ้ ซ่ึงมคีวามหนาไมม่ากนักท าให้ชิ้นงานไมแ่ข็งแรงเทา่ท่ีควร 
 4. ปัญหาเกี่ยวกบัรูปแบบโคมไฟ ผู ้วิจัยตั้งใจท่ีจะใช ้รูปแบบโคมไฟโดยท าข้ึนเพื่อให้สามารถ
ประกอบ เขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งพอดี โดยไมต่อ้งใชก้าวหรือขอ้ตอ่ในการยึด แตเ่มื่อผ ลิตออกมาแล้วพบวา่ เมื่อ
น าโคมไฟมา ประกอบเขา้ดว้ยกนั ท าให้มีโครงสร้างท่ีไมแ่ข็งแรงเ น่ืองจากขนาดของ ไม ้ท่ีน ามาตอ่กนัมี
ชอ่งวา่งหา่งกนัมาก เกนิไป 
 5. ปัญหาดา้นการขนยา้ย เน่ืองจากวสัดุและรูปแบบท่ีใชผ้ลิตโคมไฟมีความเปราะบาง จึงอาจ ท าให้
เกดิการแตกหักไดง้า่ย 
 
 วิธีการแก้ปัญหา  
 จากผลสรุปการออกแบบโคมไฟท่ีผูว้จิยัได้ท าการออกแบบอาจมีข้อบกพร่องอยูบ่้าง  บางประการ 
ผูว้จิยัใครข่อแนะน าขอ้มลูเพิ่มเติมส าหรับผูส้นใจน าไปพฒันาตอ่ให้สมบูรณ์แบบดงัน้ี 
 19 ลวดลายชิ้นงาน และการฉลุดว้ยเคร่ืองเลเซอร์ในการผลิตชิ้นงานด้วยการฉลุเลเซอร์ความ ระ
เอียดของลวดลายท่ีใช ้ความแรงของแสงเลเซอร์ วสัดุท่ีใช ้ขนาดของชิ้นงาน องค์ประกอบเหลา่น้ีล้วนมีผล 
ตอ่การออกแบบและผลิตงานดว้ยเท็คนิคการฉลุ ผู ้สนใจควรศึกษาการใช ้งานของเคร่ือง ขนาดชิ้นงานท่ี 
สามารถวางบนเคร่ืองได ้วสัดุท่ีใชใ้ห้ดี ควบคูไ่ปกบัการออกแบบลวดลายเพื่อให้ได้ผลงานตามท่ีตั้งใจเอาไว ้
มากท่ีสุด 
 29 ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ประเภทงานไมท่ี้ตอ้งมกีารน าไมส้องชิ้นมาตอ่กนัโดยท่ีไมต่้องการ 
ใชก้าว หรือขอ้ตอ่ควรปรับขนาดของไมช้ิ้นใดชิ้นหน่ึงให้มขีนาดใหญอี่กด้านหน่ึงเ ล็กน้อยเมื่อน าชิ้นส่วน
ตา่งๆ ไปประกอบเขา้ดว้ยกนัจะท าให้ชิ้นงานมคีวามแข็งแรง และคงรูปทรงไวไ้ดดี้ย่ิงข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบตกแตง่โคมไฟ ในคร้ังน้ีกอ่ให้เกิดแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภ ัณฑ์ อ่ืนๆ ใน
โอกาศตอ่ไปซ่ึงไดแ้ก ่
 1 9  ส า ม า ร ถ ห า ล ว ด ล า ย ท่ี แ ต ก ต ่ า ง อ อ ก ไ ป โ ด ย ค ง รู ป แ บ บ โ ค ม ไ ฟ ไ ว ้
 29 สามารถปรับขนาดของชิ้นงานเพื่อท าเป็นผลิตภ ัณฑ์อ่ืนๆ ได ้เชน่ ฉากก ัน้ห้อง ร้ัวบา้น เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ  : การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาแนวทางการออกแบบชุดกิจกรรมดิจิทลัอาร์ต

สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย (1) แบบสมัภาษเชิง

ลึก (2) แบบสังเกต (3) แบบสอบถาม และ(4) ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินท่ีลงรายวิชากราฟิกเทอม 2/2559 ระดบัเดลซิเบล 29-90 เดซิเบล 

จาํนวน 8 คน เลือกแบบเจาะจง เก็บขอ้มูลโดย วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มในครูผูส้อนและ

ผูเ้ช่ียวชาญ ส่วนรูปแบบการจดักิจกรรมนั้นใชก้บักลุ่มผูเ้รียน นักเรียน ใชว้ิธีเกบ้ขอ้มูลแบบสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม และการสมัภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการจดักลุ่มและ การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ผลการวิจยั 

พบรูปแบบชุุดกิจกรรมดิจิทลัอาร์ตเพ่ิมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย (1) การสอนทางตรงเนน้ (2) 

นาํเสนอเน้ือหากระชบั ชวนติดตาม (3) ลกัษณะการเรียนรู้จากง่ายไปยาก(4) ปรับส่ิงแวดลอ้มและส่ือการสอน 

(5) การให้ข้อมูลตอบกลบั (6) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ (7) กระบวนการสอน 8 ขั้นตอน ดัง

รายละเอียดในบทความ 

Key words: ความคิดสร้างสรรค์, การสอนผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ,ชุดกิจกรรมดิจิทัลอาร์ต, 

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

Abstract : The purpose is to study guidelines designed to promote creative learning with digital art 

activities for the hearing impaired people. Researching tools were in-depth interviews, observation, 

questionnaires and sets of activities. Sample groups included five experts, eight teachers and administrators, 

and eight hearing impaired students in 20-96 decibels who took graphic class at the second semester of. Select 

specifically by in-depth interviews and focus group on teachers and experts and have events to a group of 
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learners by participated observation and interviews. Then, analyze data by grouping and content analysis. The 

results were (1) teaching by direct focus, learning (2) presenting a concise content and emphasizing skills,  

(3) learning from easy to difficult styles, (4) organizing environment, (.5) providing informative reply, (.6) 

promoting creativity; and (7) The  8 steps of teaching process. 

Keywords: creativity, teaching for the hearing impaired people, digital art activities. 

1. บทนํา 

การพฒันาผุพิ้การ สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตและความทดัเทียม ลดความเหล่ือมลํ้าในสงัคมไดด้ว้ยการ

จดัการศึกษาจึงเป็นจุดสําคัญในกระบวนการต่างๆ ผูว้ิจัยได้ศึกษานําร่องในโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี จาก

ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์กราฟิก พบว่าปัญหาดา้นการรับรู้ ทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะการส่ือสาร 

สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค ์ท่ีพบไดช้ดัเม่ือสอนศิลปะ ตั้งแต่การถ่ายทอดเน้ือหา โจทย ์ซ่ึงผูเ้รียนเขา้ใจ

ไดย้ากขาดประสบการณ์อนัส่งผลต่อจินตนาการและทกัษะดา้นอ่ืนอีกมากมาย  สอดคลอ้งกบั จนัทร์เพญ็ บุญชยั

ยะ, (2541) สภาพและปัญหาการสอนวิชาศิลปศึกษาของครูศิลปะกบัเด็กผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน พบว่า ปัญหา

คลา้ยๆกนั เช่นการรับรู้ เน้ือหาวิชาศิลปศึกษาท่ีมีคาํแบบนามธรรม วิธีสอนและเวลา ซ่ึงตอ้งสอนแบบสาธิตและ

ระบบรวม ปัญหาของส่ือ ครูไม่ไดรั้บความสะดวกในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ การวดัและประเมินผล สอดคลอ้งกบั  

ศรียา นิยมธรรม, (2552) กล่าวว่า การวาดของเด็กหูตึง ไม่แตกต่างจากเด็กปกติ แต่พฒันาการชา้กว่าเพราะขาด

ความคิดจิตนาการ และความคิดเชิงนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม หรือส่ิงท่ีเขาประทับใจ มีทาํได้ดีและเก็บ

รายละเอียดไดม้าก ยงัมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีมีความสนใจท่ีศึกษาสภาพปัญหา และ

ความตอ้งการออกแบบรูปแบบชุดกิจกรรมดิจิทลัอาร์ตเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สาํหรับงผูบ้กพร่อง

ทางการไดย้นิ พ่ือประโยชน์ในดา้นทกัษะและความคิดสร้างสรรคก์ารศึกษาต่อยอดใหส้ามารถในอนาคต 

วตัถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบชุดกิจกรรมดิจิทลัอาร์ตสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเพ่ือส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค ์

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก การสอนศิลปะระดบัชั้นมธํยมสําหรับผูบ้กพร่อทางการไดย้ิน การสอนคอมพิวเตอร์สําหรับผู ้

บกพร่องทางการไดย้ิน 

ชุดกจิกรรมดิจิทลัอาร์ตสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดยิ้น เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
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การดําเนินงานวจิยั ประกอบดว้ย (1) กลุ่มตวัอยา่ง (2) การสุ่มตวัอยา่งเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูการ

วิเคราะห์ขอ้มลู และ(3)สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  

 

 

 

ภาพตัวอย่างการเกบ็ข้อมูล 

 3.1 กลุ่มตัวอย่างขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่ม ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม (1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้น

ศิลปศึกษา ดา้นการสอนผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน และเทคโนโลยีการศึกษา รวมจาํนวน 5 ราย (2) กลุ่มครูและ

ผูบ้ริหารเป็นกลุ่มท่ีประกอบอาชีพครูโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี รวมจาํนวน 8 ราย  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling)  เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือแบบสัมภาษณ์จาํนวน 1 ชุด คือแบบสัมภาษณ์สําหรับ

ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มครู ผูบ้ริหาร เพ่ือศึกษาปัญหา ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ (3) กลุ่มนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินท่ีจะลงทะเบียนในรายวิชากราฟิก กลุ่มสาระการงานและอาชีพ ใน

ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จาํนวน 8 คน ระดับเดลซิเบล 29-90 เดซิเบล เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นชุดกิจกรรมกราฟิก

แบบเรียนปกติในชั้นเรียนและแบบสังเกตุ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ ปัญหาและความ

ตอ้งการ เคร่ืองมือทั้งหมดผา่นผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบแลว้นาํมาแกไ้ขปรับปรุง ก่อนนาํไปทาํการ

เก็บขอ้มลู  

 3.2 ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลกึและการทดลองสอน เคร่ืองมอืที่ใช้ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก

แบบสอบถาม และแบบสงัเกต วธิีการเคราะห์ข้อมูล ใชว้ิธีการ content analysis ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มครู โดยใชต้ารางการวิเคราะห์ หาขอ้มลูท่ีมีความเหมือนและต่างกนัแต่ละขอ้คาํตอบแยกและ

จดักลุ่มในโครงสร้างเป็นลาํดบั   

4. ผลการศึกษา  
พฤติกรรมและความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกของผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

1 พฤติกรรมที่เป็นจุดเด่นด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก 1).การมองไดดี้ การช่าง

สงัเกต การเกบ็รายละเอียดสามารถให้รายละเอียดสมจริงในงานศิลปะ 2) การวาด

ภาพเพราะเรียนรู้ดว้ยภาพเป็นส่วนจะมีความสามารถพิเศษในดา้นงานศิลปะ เช่น

กราฟิก 3) มีสมาธิดี ตัวอย่างคาํสัมภาษณ์ “การสังเกตุเค้าสามารถสังเกตภาพรวม รวม

ไปถึงรายละเอียดได้ครบถ้วน สามารถเล่าเหตุการณ์และลาํดับเหตุการณ์จากภาพรวม 

และมีสมาธิ”, “เดก็ส่วนใหญ่จะมีความสามารถทางศิลปะมาก จึงควรส่งเสริมด้านนี”้ 

2.พฤติกรรมที่เป็นจุดด้อยด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก 1). การส่ือสาร ส่ิงที่เคา้

เขา้ใจยาก ความลึกซ้ึง นามธรรม 2). ขอ้จาํกดัทางการรับรู้ 3). ประสบการณ์ และ

ความรู้ 4) ลืมง่าย ขาดส่ือและการทบทวน 5. ไม่เช่ือว่าตนเองจะทาํได้ตัวอย่างคํา

สัมภาษณ์ “จุดด้อยคือการเข้าใจคาํศัทพ์นามธรรม ส่ือได้ยาก ต้องท้าวความเยอะ ต้อง

แสดงบทบาทสมมุติ ถ้าเป็นคาํๆ กจ็ะได้” 

 

 

 “คาํนามธรรมเช่นเจ้าชู้ ทรยศหักหลัง เค้าจะต้องแสดง” “มีความจาํกัดในพื้นฐาน

ของภาษา และประสบการณ์น้อยเน่ืองจากเด็กส่วนใหญ่จะอยู่แบบโรงเรียนประจาํ

ต่างจากผู้ท่ีอยู่กับผู้ปกครอง” 

3. ความสามารถของผู้เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกในปัจจุบัน พบว่าผูเ้รียนสามารถ

สร้างงานทศันศิลป์ไดดี้ในลกัษณะที่เป็นรูปธรรมและการใช้อุปกรณ์ทศันศิลป์มีการ

ร่างแบบและให้รายละเอียดมากขึ้น แสดงรูปทรงสมจริง มีการวาดภาพเต็มพื้นที่ 

ระหว่างขอบฟ้าและขอบพื้น ใชก้ารแรงเงา ความความสมัพนัธ์กบัสีหลากหลาย ผสม

สีเอง แสดงแนวธรรมชาติ รอยยิม้ เร่ืองราว วตัถุ หากใชค้อมพิวเตอร์สร้างงานโจทย์

รูปธรรมไดเ้ห็นความสามารถเดิมในร่างแบบ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดผลงานให้เกดิขึ้น

ไดส้มบูรณ์  
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4 .ลกัษณะด้านการสอนและขั้นการสอนในชุดกจิกรรมดจิิทัลอาร์ตเพื่อเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

4.1 การสอนโดยทางตรง learning by doing ตัวอย่างคาํสัมภาษณ์ “การสอนต้องให้

ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะการปฎิบัติได้ลงมือกระทาํ ครับ” “การสอนไม่ควรให้ผู้เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเองในขั้นแรกต้องมีครูชี้นาํ ครูเป็นศูนย์กลาง” 

ต้องเป็นขั้นตอนให้รู้จักเคร่ืองมือ สาธิต และค่อยให้ทาํ เช่นให้รู้สักเคร่ืองมือ 

และเอาผลงานให้ เค้ าดู ว่าออกมาจะเป็นอ ย่างนี้  สา ธิตให้ เค้ า ค่อยๆทําตาม 

ส่วนประกอบๆแต่ละส่วนๆ” 

4.2 เน้นทักษะและกจิกรรมที่สนุกและช่วยจรรโลงจิตใจ ให้อสิระ ให้โจทย์ระดบั

ที่ง่ายต่อควมเข้าใจ มลีกัษณะไม่ซํ้าซ้อน ตัวอย่างคาํสัมภาษณ์  “ครูคิดว่าควรเน้นช่วย

จรรโลงใจ เน้นเร่ืองความสนุกจริงๆแล้วเราสอนศิลปะท่ีเป็น Basic เท่าน้ันเอง” , 

“ระวังโจทย์อย่ายากเกิน เน้นสนุก อิสระ” 

4.3 ลกัษณะการเรียนรู้จากง่ายไปเน้นการสาธิตให้ดู และให้ผู้เรียนทําตามผู้สอน

ในขั้นพืน้ฐานของกราฟิกตัวอย่างคาํสัมภาษณ์ “งานไม่ควรยากมาก ไม่ต้องทาํงาน 

Skill ขั้นสูง การต่อยอดอาชีพ อาจจะยังไม่ต้อง”, “จะใช้คาํว่า Learning by yourself  

สาํหรับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนหูหนวกน่ีผมไม่ช่ือนะและเค้าก็ไม่คิดจะ

เรียนด้วย ก็คือทาํให้ดูแล้วให้เค้า ทาํตาม เป้นวิธีท่ีจะทาํให้ได้ดีท่ีสุดและประสบ

ความสาํเร็จมากท่ีสุด”, “วิธีท่ีดีท่ีสุดคือสอนแบบสาธิตครับ” 

4.4 จัดส่ิงแวดล้อม และส่ือ ตัวอย่างคําสัมภาษณ์ “ควรมีโต๊ะกลางสําหรับ

อธิบายและมองเห้นชัด เห็นสีหน้าท่าทางและการสาธิตได้ใช้สัญญาณไฟเปิดปิดเพ่ือ

เรียกผู้ เรียนให้มองกระดาน ส่วนอุปกรณ์ส่ือการสอนท่ีผมใช้  โปรเจคเตอร์ ชุด

คอมพิวเตอร์ จัดส่ิงแวดล้อมเน้นความสว่างในช้ันเรียน บรรยายใกล้ผู้เรียน ” 

 “พบปัญหาด้านอธิบายโจทย์เพราะไม่เข้าใจกท็าํไม่ได้ ซ่ึงไม่ควรมีตัวหนังสือ

มากใช้ให้น้อยๆ ใช้เป็นคําๆ ควรมีอินเทอร์เนตเน้นการรับรู้เช่น YouTube, Line 

Facebook.”,“ส่ือInfo graphic เพราะอินโฟใช้เน้นภาพสัญลักษณ์เข้าใจได้ง่าย อักษร

น้อย ใช้การสรุปเช่ือมโยง” “ผมเน้นเตรียมส่ือเปนรูปภาพท่ีเป็นรูปธรรม  เป็นภาพ 

ไม่ใช้ตัวอักษรมาก ไม่ค่อยลึก ส่ือการสอนกมี็ ท่ีสาํคัญคือชุดกิจกรรมท่ีให้ทาํในห้อง 

งานท่ีจะทาํในห้อง เช่นถ้าสอนไมโครซอฟ  ผมจะเตรียมตัวหนังสือแล้ว เตรียมทุก

อย่างให้ให้จัดหน้าให้ได้แบบนี้” “การสอนในห้องเรียนปกติ learning by doing 

ภายใต้แนวคิดDual code theory”“การรับรู้เน้นสีสดใสสาํหรับเดก็กลุ่มนี”้ 

4.5 มีการประเมินและให้ข้อมูลตอบกลับโดยการถามคําถาม การให้ทํา

แบบฝึกหัดและบอกการประเมินให้ผู้เรียนได้ทราย ตัวอย่างคําสัมภาษณ์  “สอน

ปฎิบัติแต่คร้ังและเทสทุกคร้ัง”,  “ระหว่างต้องเดินดู นักเรียนรึเปล่าทาํถูกไหม ให้

เรียนทันกัน” 

4.6 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ควรเกิดความประทับใจ และปฎิบัติที่

ชํานาญประยุกต์ใช้ได้ จึงก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ ตัวอย่างคาํสัมภาษณ์ “เดก็ควร

ทาํมาจนชาํนาญ จากน้ันจะเป็นออโตเมติกได้ เค้าจะครีเอทได้เอง ความคิดสร้างสรรค์

เกิดเดก็กลุ่มนีค้วรเกิดจากได้ลงมือปฎิบัติ” 

5. ลกัษณะกระบวนการสอน 

5.1 ให้ผู้เรียนมองเห็นแนวโจทย์   ตัวอย่างคําสัมภาษณ์ “นักเรียนจะสนใจดู

เพราะถ้าไม่ดูเค้าจะทาํไม่ได้ให้ภาพสําเร็จมาก่อน และบอกว่าถ้าอยากได้ภาพนี้มี

ลาํดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง” 

5.2  ควรเป็นกจิกรรมที่จูงใจน่าประทบัใจ ซ่ึงผู้สอนต้องหาวธีิเร้าความสนใจ 

ตัวอย่างคาํสัมภาษณ์ “ครูจะมีโจทย์ท่ีส่ิงเร้าความสนใจ ต้องมีแผนการสอน มี

จุดประสงค์ มีส่ือการาสอนโดยมากจะเดก็จะชอบการสร้างสรรค์งานเก่ียวกับตนเอง 

กลุ่มเพ่ือน และครอบครัว” 

5.3  เน้นทักษะปฎิบัติ ตัวอย่างคําสัมภาษณ์“สอนท่ีละขั้น เน้นทักษะปฎิบัติ 

ขั้นตอนก่อน เคร่ืองมือก่อน จะเช็คความเข้าใจ ส่วนใหญ่จะให้งานเป็นชิ้นใหญ่ๆให้

เค้ารับผิดชอบ  

5.4  ฝึกฝนและแนะนํา ครูฝึกให้ทําซํ้าๆ ตัวอย่างคาํสัมภาษณ์“หากทาํไม่เสร็จให้

เป็นการบ้าน ให้เค้าเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบๆไปภาพเป็นหลักชัดๆช้า ๆเชคการ

โต้ตอบว่าเค้าทาํได้ไหมๆ สอนทบทวนทุกคร้ังเพราะเดก็ลืมง่าย  

5.5. การประยุกต์เมือ่ทําจนชํานาญแล้วผู้สอนกําหนดโจทย์ให้ผู้เรียนต่อยอด

นํามาประยุกต์ใช้ตวัอย่างคาํสัมภาษณ์ “ทาํจนชาํนาญหลายคร้ังเป็นเดือน พอผ่านคร้ัง

ท่ี 2 แล้วค่อยไปขั้นประยกุต์”“ ควรใช้เป็นโปรเจคโครงงาน” 

5.6 การประเมนิทักษะ ตัวอย่างคําสัมภาษณ์ “เกณฑ์ประเมินจากรูบริค จาก

ผลงานและชิ้นงาน”“ต้องหลากหลาย เกณฑ์ประเมินจากรูบริค ความคิดสร้างสรรค์ 

การจัดภาพ การส่งงานตรงต่อเวลาวัดจากตัวผลงานซ่ึง1เทอมจะมีงาน2-3ช้ินมร

ผลงานจะตัวบอกอยู่แล้วว่า มีความตั้งใจและความรุ้เข้าใจอย่างไร” 

5.7 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างคําสัมภาษณ์  “ผมเห็นถึง

ความสาํคัญของ ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงจาํเป็นเพราะเน้นการมองเห็นภาพเป็น

หลักถ้าตัวเค้าเองจะเรียนรู้เก่ียวกับการส่ือสารได้และเป็นอะไรท่ีเดก็เค้าอยากจะเรียนรู้ 

และเป็นทางเดียวของเค้าท่ีจะส่ือสาร สามารถรับรู้ได้และส่ือให้คนนอกได้รับรู้ กับ

คนปกติเพ่ือ มองและสร้างส่ือให้คนอ่ืนออกมารับรู้”“ จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ใน

เดก็กลุ่มนีม้าจากความประทับใจ แล้วลงมือกระทาํจนชํานาญ ไม่ใช่การคิดแต่เป็น

การปฎิบัติจนชาํนาญและประยกุต์ได้,”ต้องเกิดความประทับใจโจทย์ และการลงมือ

ปฎิบัติ” 

ด้านความคดิคล่องแคล่ว ตัวอย่างคาํสัมภาษณ์  “ควรดูความพร้อมของทักษะ

วิธีสอนต้องยกตัวอย่างให้ชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจโจทย์”“วัดจากผลงานซ่ึงเป้นส่ิงท่ีเค้า 

คิดล่องแคล่วไหมเค้าทาํได้ทันเวลาไหม” 

ด้านความคดิริเร่ิม ตัวอย่างคาํสัมภาษณ์ “ให้เค้าทาํโจทย์แบบฝึกหัด เช่น ผู้สอน

ให้รูปให้ดู 10 รูปนี ้รูปใดมีความคิดสร้างสรรค์มากท่ีสุด ทดสอบไปสักพักนึง ให้

เข้าใจ Concept ด้านความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการมอบหมายงาน” 

ด้านความคดิยืดหยุ่น ตัวอย่างคาํสัมภาษณ์“สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ลุล่วง 

พิจารณาจากการประยุกต์ แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ให้สําเร็จ”  “ต้องให้เค้าใช้

เคร่ืองมือสอน ฝึกคิดหลายแบบ หลายอย่าง แต่คอมพิวเตอร์จะได้บางคนเท่าน้ัน ต้อง

ผ่านการฝึกฝนมาย่างดี” 

ด้านความคดิละเอยีดลออ ตัวอย่างคาํสัมภาษณ์ “เค้าจะปรับแต่งเตม็ให้สมบูรณ์

ได้ ให้งานซํา้ๆ ให้ฝึกฝนเร่ือยๆ ให้งานท่ีฝึกความตั้งใจ สร้างสมาธิและความอดทน

ลักษณะของความละเอียดลออมีสมาธิดีในส่ิงท่ีตนสนใจ คิดเป็นทาํเป็น ช่างสังเกต” 

5.8  การประเมนิความคดิสร้างสรรค์ และความสามารถทางทักษะ  ตัวอย่างคาํ

สัมภาษณ์ “ความคิดสร้างสรรค์ การจัดภาพองค์ประกอบ ความงาม การส่งงานตรง

ต่อเวลา ความสมบูรณ์ของงานความพิถีพิถันเดก็สามารถปฏิบัติการได้จาก ทาํตาม

ขั้นตอน วิธีการทาํ ได้อย่างสวยงาม เค้าคิดยืดหยุ่นไหมคุณมีอุปกรณ์ให้แล้วเค้าจะ

สร้างสรรค์อะไรขึน้มา เค้าใช้อุปกรณ์ครบไหม เค้าละเอียดละออไหม” 

5.9 การนําไปใช้ /การเผยแพร่ ตัวอย่างคําสัมภาษณ์   “เป็นกิจกรรมโครงงาน

การจัดภายในทาํได้ดี ทาํเป็นกลุ่มงานมีการจัดนิทรรศการภายในไม่ได้จัดภายนอก 

เช่นการจัดงานวันคริสมาส นิทรรศการจะประดับตามทางเดิน เดก็ๆเค้าจะภูมิใจท่ีทาํ

ได้” 
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4. อภิปรายผล  

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลฃใชต้ารางการวิเคราะห์ หาขอ้มูลท่ีมีความเหมือนและต่างกนัแต่ละขอ้คาํตอบ

แยกและจัดกลุ่มในโครงสร้างเป็นลาํดับ ประกอบด้วย (1)พฤติกรรมท่ีเป็นจุดเด่นต่อการเรียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก (2) พฤติกรรมท่ีเป็นจุดดอ้ยต่ออการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (3)ความสามารถ

ของผูเ้รียนคอมพิวเตอร์กราฟิกในปัจจุบัน (4)การจัดส่ิงแวดล้อม และส่ือ (5)หลักการศึกษา/การสอน                                

(6) กระบวนการสอน8 ขั้นมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 พฤตกิรรมที่เป็นจุดเด่นต่อการเรียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟิก (1). การมอง การช่างสงัเกต การ

เก็บรายละเอียด (2). การวาดภาพ  3).มีสมาธิสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ อมัพร พนัธ์พาณิชย ์,(2537) ผลของการ

สอนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ท่ีมีต่อความสามารถในการออกแบบลายกระเบ้ืองของนักเรียนหูหนวก 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ กลุ่มวิชาศิลปถกรรม สาขางานดิน เด็กหูหนวก

สามารถ เข้าใจลกัษณธของรูปธรรมได้ดีกว่านามธรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกจึงนับว่า เป็นส่ือท่ี

เหมาะสมท่ีจะนาํมาใช้กบัเด็กหูหนวก จึงนับว่าเคร่ืองมือสําคญัท่ีสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กได้ และมีการปฎิ

สมัพนัธด์ว้ยภาพ ท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยุเ่สมอ เสรี รอดพนัธุ,์ (2557) สุนทรียภาพทางศิลปะเพ่ือคนพิการ 

วตัถุประสงคใ์นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างคนพิการ นกัศึกษา และศิลปิน ผ่านการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะแบบร่วมสมยั เคร่ืองมือ ชุดกิจกรรมโจทยก์ารวาดภาพตามความพอใจ โดยการแนะนาํเทคนิคการ

ขดู โรย หยด พ่น บีบ ปาด การสงัเกตุ ผูเ้รียนมีจินตนาการเป็นของตวัเอง สามารถแสดงจินตนาการนั้นออกมาได้

หลากหลาย ผูเ้รียนทุกคนสามารถหยิบจบัเอาส่ิงต่างๆ รอบตวัมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะของตวัเอง คน้พบ

จินตนาการท่ีเป็นของเขาเองจริงๆ และจะนาํกระบวนการเรียนรู้น้ีไปใชใ้นชัว่โมงศิลปะท่ีโรงเรียน  

4.2 พฤตกิรรมที่เป็นจุดด้อยต่ออการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (1) การส่ือสารเขา้ใจยากตอ้ง

ใชส่ื้อหลากหลายในการสอน (2) การรับรู้คาํนามธรรมและพฤติกรรมการลอกเลียน (3) ขาดความรู้ความชาํนาญ

ในทกัษะ  (4) ขาดประสบการณ์จริง (5) ลืมง่าย (6)ขาดความมัน่ใจ ไม่เช่ือว่าตนเองจะทาํ สอดคลอ้งกับ                   

จนัทร์เพญ็ บุญชยัยะ, (2541) สภาพและปัญหาการสอนวิชาศิลปศึกษาของครูศิลปะในโรงเรียนโสตศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดักองการศึกษาพิเศษกรมสามญัศึกษา พบว่า ปัญหาจากการใช้หลกัสูตรศิลปศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ครูตอ้งปรับวตัถุประสงคก์ารสอนใหเ้หมาะสม ปัญหาเน้ือหาวิชาศิลปศึกษาท่ีมีความ

เป็นนามธรรม ทาํใหค้รูตอ้งปรับเน้ือหาวิธีสอนและเวลา ปัญหาของวิธีสอน ทาํให้ครูศิลปะใชว้ิธีการสอนแบบ

สาธิตและระบบรวม ปัญหาของส่ือการสอน ครูไม่ไดรั้บความสะดวกในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ ปัญหาดา้นการ

ประเมินผลและ สอดคลอ้งกบั  (Doehring and Rosentein, 1969) อา้งถึงในศรียา นิยมธรรม,  (2542) ซ่ึงต่างก็

ช้ีให้เห็นว่าเด็กหูหนวกในวยัเรียนนั้ นได้คะแนนน้อยกว่าเด็กท่ีมีการได้ยินปกติ ในการวาดท่ีไม่ใช้การ 
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ขอ้บกพร่องท่ีพบเสมอๆ คือการขาดแรงจูงใจ ไม่รอบคอบ การขาดการวางแผน การขาดวุฒิภาวะขอ้ผิดพลาด

ต่างๆ ท่ี พบจากการศึกษาช้ีใหเ้ห็นว่า เด็กหูหนวกมีปัญหาทางการเรียนรู้  

4.3 ความสามารถของผู้เรียนคอมพวิเตอร์กราฟิกในปัจจุบัน ลกัษณะการสอนทางตรง ผูเ้รียนสามารถ

สร้างงานทศันศิลป์ไดดี้ในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมและการใชอุ้ปกรณ์ทศันศิลป์มีการร่างแบบและให้รายละเอียด

มากข้ึน แสดงรูปทรงสมจริง มีการวาดภาพเต็มพ้ืนท่ี ระหว่างขอบฟ้าและขอบพ้ืน ใช้การแรงเงา ความ

ความสมัพนัธก์บัสีหลากหลาย ผสมสีเอง แต่เม่ือใชค้อมพิวเตอร์สร้างงาน ไม่สามารถถ่ายทอดผลงานให้เกิดข้ึน

ไดส้มบูณ์ จึงควรพฒันาทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก สอดคลอ้งกบั ศรียา นิยมธรรม, (2551) กล่าวว่า การสอน

ซ่ึงงานศิลปะของเด็กผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ผลงานของเด็กสองกลุ่ม มีลกัษณะไม่แตกต่างจากเด็กปกติ

ทศันศิลป์กบัเด็กผูมี้ความบกพร่องทางการไดย้นิ ครูสามารถใชป้ระโยชน์ในการสอน การออกแบบการประดิษฐ ์

ทั้งการออกแบบส่ือ การจัดสถานท่ีและสอดคลอ้งกับ อุทัย เสนารักษ์,  (2548) ผลของการใช้ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์กราฟิกต่อความคิดสร้างสรรคแ์ละเจตคติต่อการเรียนวิชาออกแบบ 1 ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้  ซ่ึงพบว่า ความคิดสร้างสรรคท่ี์เรียนดว้ยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธี

ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 และเจตคติต่อสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีปกติอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  

4.4  การจดัส่ิงแวดล้อม และส่ือประกอบด้วย  

 

 

 

 

ภาพประกอบแสดงส่ือ และห้องเรียนรายวิชากราฟิกสาํหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

1) การจดัสภาพหอ้งเรียนแสงสว่างพอเพียง มีไฟสัญญาณบนเพดาน เช่นสีเขียว ประกอบการเรียน ใช้

ในการเรียกใหผุ้เ้รียนเงยหนา้มองกระดาน ส่วนการจดัโต๊ะแบบกลมหรือ คร่ึงวงกลม ครูควรตรงขา้มและใกล้

ผูเ้รียนเพ่ือใหเ้ห็นภาษามือ ใหเ้ห็นมือและริมฝีปาก 

2) ส่ือโสตทศันูปกรณ์ เช่นส่ืออุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ระบบอินเตอร์เนต  

3) ส่ือช่วยสอน ประกอบดว้ย วิดิทศัน์ซ่ึงถือส่ือท่ีเหมาะสมสาํหรับการอธิบายพร้อม caption ภาษาสั้นๆ 

ควรมีล่ามภาษามือ ภาพประกอบ เทคนิคอินโฟกราฟิกตอ้งเช่ือมโยงเน้ือหาแต่มีขอ้จาํกดัทางการตีความ เพราะ

ประสบการณ์ ส่วนใหญ่ผูเ้รียนกลุ่มน้ีมกัชอบสีสดใส ตวัอกัษรน้อย หรือวิดิทศัน์แบบ HOW TOเพ่ือกระตุน้

ความคิดคล่องได ้

4) ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นส่ือช่วยใหค้รูเขา้ใจเน้ือหา ระหว่างครู ผูป้กครองเช่นคู่มือ เน้ือหารายวิชา ใบงานหรือ

โจทย ์แบบประเมิน  สอดคลอ้งกับเลิศศิริร์ บวรกิตติ, (2557) กล่าวว่า การปรับศิลปะมีรูปแบบการปรับ 4 

ประเภท คือ  (1) การปรับพ้ืนท่ีกายภาพ (2) การปรับส่ือและอุปกรณ์ศิลปะ (3)  การปรับลาํดบัคาํสัง่ (4).การปรับ

วิดิทศัน์ /กราฟิก

ภาพเคล่ือนไหว 
 

ประโยคสัน้ๆ ลา่ม 
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เทคโนโลย ี ในดา้นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ดว้ยส่ิงแวดลอ้มควรนังโต๊ะ กลมมองเห็นภาษามือ เห็นฝีปาก ส่ือ

การสอนท่ีส่งเสริมการรู้คาํศัพท์ และการสอนควรสอนแบบสาธิต  มีส่วนต่างคือสัญญาณไฟเพ่ือสร้าง

ความหมายในการเรียกเพ่ือใหผู้เ้รียนรับฟังการบรรยายหนา้ชั้น  และสอดคลอ้งกบั อรอุมา นาทสีเทา และคณะ, 

(2558) การสํารวจในการใชส่ื้อใหม่เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตสําหรับผูพิ้การทางการไดย้ิน การสํารวจผูพิ้การ

ทางการไดย้นิท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา พบว่าผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีความตอ้งการในการในการใช้

การส่ือสาร การทํางาน การหาข้อมูลและความบันเทิงใจ และมึวามต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจาํวนั เพ่ือพฒันาอาชีพและใหเ้กิดความเพลิดเพลิน    

ดังนั้นจากปัญหาและความต้องการ จงึที่มาของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ ที่ช่ือว่า ดิจทิัลอาร์ต

เพือ่เสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิโดยเป็นระบบ วธิีการประกอบด้วย 

4.5 หลกัการศึกษา/การสอน 

เป็นหลกัการสอนเฉพาะผูบ้กพร่องทางการไดย้นิในดา้นศิลปศึกษา งานคอมพิวเตอร์กราฟิก  เหมาะสม

กบัการจัดการศึกษาพิเศษและการจดัการสอนแบบเรียนร่วม เน่ืองจากพฤติกรรมการรับรู้ การสร้างความรู้ 

ขั้นตอนการเรียนรู้ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคเ์ป็นหลกัการเฉพาะสาํหรับกลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 

เนน้หลกัพฤติกรรมนิยม การเรียนรู้จากการกระทาํ และการเสริมแรง ผูน้าํแนวทางไปใชจ้ะตอ้งพิจารณาว่าส่ิงเร้า

ใดจะเสริมแรงได ้อนัเป็นตวัแปรสาํคญั เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ จนก่อให้เกิดขั้นปัญญา ความคิด

สร้างสรรค ์ 

1) การสอนทางตรง ขั้นแรกตอ้งสร้างทักษะการปฎิบติั ลงมือกระทาํก่อนและนาํมาสู่ด้านความคิด

สร้างสรรค ์มีงานตามวตัถุประสงค ์ 

2)  นําเสนอเนื้อหาอย่างกระชับ ชวนติดตาม และกิจกรรมเร้าใจ ชวนติดตาม สนุก และช่วยจรรโลง

จิตใจ ใหอิ้สระ โจทยง่์ายต่อความเขา้ใจ มีลกัษณะไม่ซํ้าซอ้น  

3). ลกัษณะการเรียนรู้จากง่ายไปยาก ควรลาํดบัขั้นตอนแต่ยงัเน้นการสาธิตให้ดู และให้ผูเ้รียนทาํตาม

ผูส้อน ระดบัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม 

4) ปรับส่ิงแวดล้อมและส่ือการสอน การใช้ห้องเรียนขนาดย่อม การสอนแบบโต๊ะกลม ความสว่าง 

รวมถึงอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก ปรับระดบัส่ือและระดบัโจทยใ์หเ้หมาะสม  

5) ให้ข้อมูลตอบกลบัและการเสริมแรง เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจและรู้ในส่ิงท่ีตนกาํลงักระทาํทุกระยะ มีการ

ประเมินและใหข้อ้มลูตอบกลบัดว้ยการเสริมแรง ดงันั้นการรู้ว่าส่ิงท่ีเร้า เสริมแรงท่ีดี จพสามารถสร้างการเรียนรู้

จากการกระทาํได ้

6)  การส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ ผูส้อนตะหนกัถึงความสาํคญัของความคิดสร้างสรรค์ การสร้างส่ิง

เร้าและแรงจูงใจ ควบคู่กบัความรู้พ้ืนฐานดา้นทกัษะ โดยฝึกผสมผสานกิจกรรมก่อใหเ้กิความคิดสร้างสรรค ์และ
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การประเมินผล การฝึกกลุ่มน้ีเนน้ความเช่ือท่ีว่า เกิดความชาํนาญจนสามารถประยุกต์ใช ้จึงก่อให้เกิดความคิด

สร้างสรรค ์ตามลาํดบั 

 สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี ,(2555) กล่าวว่า การสอนสามารเลือกรูปแบบ มาให้สอดคลอ้งกบัการ

สร้างความรู้ แบบครูเป็นศนูยก์ลางคือการสอนโดยตรง จากผูส้อนท่ีจะใหผ้ลดี โดยศึกษาการจดัการสอนทางตรง

แบบ  ซ่ึงรูปแบบการสอนตามองคป์ระกอบของทกัษะ ส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยๆจาํนวนมาก  ความคิด

สร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดละออ

สอดคลอ้งกับ Guilford (1967). และสอดคลอ้งกับอารี พนัธ์มณี, (2540) ควรใชก้บัระดบัมธัยมและผูเ้รียน

ระดบัสูงข้ึนไปโดยเสนอ การวดัความคิดสร้างสรรค ์ดา้นภาพ 3 ฉบบัและโจทย ์1 ฉบบั คือ การวาดภาพ  การส

เก็ตรูป  การแกปั้ญหา การตกแต่ง เวลาสอนสอดแทรกดา้นความคิดสร้างสรรค์ดงักล่าว ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง 

เป็นการเรียนรู้จากง่ายไปยาก ส่วนดา้นส่ือและส่ิงแวดลอ้มลอดคลอ้งกบั เลิศศิริ บวรกิติ, (2557) (1) การปรับ

พ้ืนท่ีทางกายภาพ (2) การปรับส่ือและอุปกรณ์ศิลปะ (3) การปรับลาํดับการให้คาํสั่ง และ (4) การปรับ

เทคโนโลย ี

ส่วนท่ีแตกต่าง ดา้นความคิดสร้างสรรค์ต่างกบัความเช่ือของกลุ่มนักทฤษฎี พุทธินิยม  ท่ีเช่ือว่าการ

เรียนรู้ของมนุษยไ์ม่ใช่จากพฤติกรรมท่ีเรียนรู้จากการตอบสนอง แต่เกิดจากกคิด สะสมขอ้มูล สร้างความหมาย 

ทิศนา แขมณี ,(2555) ซ่ึงจากผลการวิจยั เช่ือว่าความคิดสร้างสรรคเ์กิดจาก ลกัษณะพฤติกรรมนิยม 

4.6  กระบวนการสอน  

ในโมเดลการะบวนการสอนน้ี จะนาํมาประยกุตเ์ขา้กบัการจดัการเรียนรู้ในแต่ละสปัดาห์ เพ่ือเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินสาํหรับชุดกิจกรรมดิจิทลัอาร์ตจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีอิสระ 

สนุก  นาํคุณลกัษณะของโปรแกรมกราฟิก แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัการทกัษะ และความสามารถในปัจจุบนัของ

ผูเ้รียน มีเน้ือหาฝึก ไม่ซบัซอ้นไม่ยากเกินไปเพราะจะปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ ขอ้ควรคาํนึงเม่ือนาํโมเดล

ขั้นตอนไปใช ้เน้ืองานในชุดกิจกรรมเป็นตวัแปรสาํคญั จะตอ้งกาํหนดวิธีการประเมิน ความคิดสร้างสรรค์ 4 

ดา้น หรือแต่ละชุดกิจกรรมอาจจะเนน้องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคด์า้นใดดา้นหน่ึงก็ได ้ กาํหนดเกณฑ์

ประเมินอยา่งงไร และวิธีการประเมินจากช้ินงานและการสังเกตอย่างไร  จะตอ้งอธิบายวิธีการการกระตุน้แลว้

ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นจุดเนน้ความคิดสร้างสรรคน์ั้นได ้ซ่ึง ทกัษะการะกระตุน้  การประเมิน และดา้น

ความคิดสร้างสรรค์ต้องสอดคลอ้ง หมด  ในโมเดลน้ีมีขั้นตอน 8 ขั้น โดยศึกษาทฤษฎีการสร้างความคิด

สร้างสรรค ์และทฤษฎีแบบผสมผสานระหว่างพฤติกรรมนิยม และปัญญา หลกัการสอนศิลปะสาํหรับผูพิ้การ 

ทั้งน้ี และยงัสอดคลอ้งกบั รูปแบบการสอน 9 ขั้ น Gagné. (1992) แต่ขั้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในขั้นการ

สังเกตและประเมิน และขั้นการนําไปใช้หรือการนาํไปเผยแพร่ มีความแตกต่าง ดา้นการประเมินความคิด

สร้างสรรค์ สอดคลอ้งกับคาํกล่าวของ ผดุง อารยะวิญ�ู, (2533) กล่าวอธิบายในการร้างแบบประเมินว่าครู
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สามารถออกขอ้สอบใหเ้หมาะสมกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  หากไม่มีแบบทดสอบมาตารฐาน จาํเป็นท่ีครู

จะตอ้งออกขอ้สอบเอง และการออกขอ้สอบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการทดสอบ ในการทดสอบทัว่ไปครูมกั

ตอ้งการวดัความสามารถโดยรวมของการศึกษาพิเศษ กล่าวคือสามารถปรับระดบัโจทยแ์ละการประเมินผล 

ขั้นที่1 การนําเสนอข้อมูล มีการทดสอบก่อนเรียนหรือเกมส์ เป็นการเตรียมการสู่เน้ือหา ทั้งยงัเพ่ือให้

ทราบความถนดัของผูเ้รียนคืออะไรขั้นการก่อนเป็นส่ิงสาํคญั  เห็นแนวการสอนว่าจะสอนอะไร  

ขั้นที่ 2 แจ้งวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ใหผู้เ้รียนเห็นแนวโจทย ์จุดมุ่งหมายว่าผูเ้รียนจะตอ้งทาํอะไร  

ขั่นที่ 3 ขั้นกระตุ้นสร้างส่ิงเร้า ผูส้อนตอ้งหาวิธีเร้าความสนใจ เพ่ือสร้างแรงจูงใจอาจใชกิ้จกรรมท่ีน่า

ประทบัใจ ใหผู้เ้รียนระลึกความรู้เดิมมาใชอ้อกแบบแผนการสอน นอกจากน้ีตวัส่ือการสอนท่ีสร้างความสนใจ

ได ้

ขั้นที่ 4 นําเสนอบทเรียนใหม่  1) สอนท่ีละขั้น เน้นทกัษะปฎิบติั ปูพ้ืนฐานทักษะ  2) ผูส้อนเตรียม

อุปกรณ์ ใชส่ื้อเป็นรูปภาพท่ีเป็นรูปธรรมตวัอกัษรไม่มากไม่ซบัซอ้น  

ขั้นที่  5. การฝึกฝนและเสริมแรง ผูส้อนฝึกให้ทาํซํ้ าๆ ให้คล่อง จ ําเป็นต้องเสริมแรงในการสอน

ระยะแรกเพ่ือใหเ้กิกการเรียนรู้จากพฤติกรรม 

ขั้นทึ่ 6 ขั้นเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  เป็นการพฒันาความคิดสร้งสรรค์ ทั้ง 4 ดา้น คือความคิด

คล่องแคล่ว คิดริเร่ิม คิดยดืหยุน่ คิดละเอียดลออ มีระบบประเมินเผยแพร่หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ ในขั้นน้ีควร

ยกตวัอยา่งใหช้ดัเจนเพ่ือใหเ้ขา้ใจโจทย ์ซ่ึงความคิดสร้างสรรคม์าจากการลงมือทาํในส่ิงท่ีประทบัใจพอใจเพราะ

ความคิดสร้างสรรคเ์กิดจากการระทาํ  เม่ือชาํนาญแลว้ ผูส้อนกาํหนดโจทยห์รือปัญหา ให้ผูเ้รียนต่อยอดนาํมา

ประยกุตใ์ช ้ ขั้นตอน(1) ความคิดคล่องแคล่ว การลงมือปฎิบติัการใชเ้คร่ืองมือไดค้ล่องแคล่วภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด  (2) ความคิดริเร่ิม ผูส้อนการอธิบายโจทย ์ตวัอยา่งแบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนดูความคิดท่ีไม่ซํ้ากนัคือลกัษณะ

ใด และ ทดสอบไปสักพกันึง ให้เขา้ใจ Concept ควบคู่ไปกับการมอบหมายงาน (3) ด้านความคิดยืดหยุ่น 

สามารถสร้างสรรคช้ิ์นงานไดลุ้ล่วงดดัแปลง การประยุกต์ แกปั้ญหาไดจ้นสาํเร็จ (4) ดา้นความคิดละเอียดลออ 

พิจารณารายละเอียดการตกแต่งการใหร้ายละเอียดในช้ินงาน  

ขั้นที่ 7. การสังเกต และการประเมนิ วดัผลช้ินงาน ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ในระหว่างจดัการสอน ตอ้ง

สงัเกตการทาํกิจกรรมในชั้นเรียน  

ขั้นที่ 8 ขั้นการนําไปใช้หรือการนําไปเผยแพร่ เพ่ือประโยชน์และเพ่ือตรวจสอบความรู้ของตนเอง เช่น 

การจดันิทรรศการภายใน  

ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 

528



 1) เป็นการศึกษานาํร่องจากการศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการต่อจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรคด์ว้ยชุดกิจกรรมดิจิทลัอาร์ตสาํหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน

ควรนาํไปใชก้ารทดลองสอนและการจดักิจกรรม โดยในงานวิจยัน้ีเป็นเพียงโมเดลเร่ิมตน้ในการนาํไปสอน 

3) การวิจยัคร้ังน้ีผ่านการไดรั้บการอนุญาตเก็บขอ้มุลจากโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี และไดรั้บความ

ร่วมมือ เพ่ือพฒันาการสอนและนาํไปสู่กาทดลองขั้นต่อไป 
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การเปลีย่นผ่านจากยุคอนาลอ็กเป็นยุคดิจทิัล 
ในช่วงระหว่างปลายปีค.ศ. 1950 ถึงช่วงปลายปีค.ศ. 1970 เทคโนโลยีการส่ือสารเร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบของระบบการรับส่งสัญญาณจากแบบอนาล็อกท่ีใช้กับเคร่ืองจักรกลและ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์มาเป็นแบบดิจิทลั (Schoenherr, 2004) ซ่ึงท าให้เกิดการพฒันาต่อยอดน า
เทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้กับการผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ส าหรับคอมพิวเตอร์ในเชิง
อุตสาหกรรมอยา่งแพร่หลาย จนน าไปสู่การเปิดตวัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส าหรับใชภ้ายในบา้น
ข้ึนเป็นคร้ังแรกในช่วงปลายปีค.ศ.1970 (Reilly, 2003) และนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถูกพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่มีขนาดเล็กลงจนกระทัง่สามารถ
พกพาติดตวัได ้ทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์แลบ็ท็อป(Laptop) และคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) ก่อนท่ี
จะกลายมาเป็นแท็บเลต็ (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ในปัจจุบนัท่ีรวมคุณสมบติัการใช้
งานของคอมพิวเตอร์เข้ากับความสามารถในการส่งต่อข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ (Castells, 2009, pp. 45-50) 

เมื่อเทคโนโลยเีกิดการเปล่ียนแปลงจากระบบอนาลอ็กไปเป็นระบบดิจิทลั นอกจากจะมีผล
ต่อวิวฒันาการของคอมพิวเตอร์แลว้ ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบวิธีการจดัเก็บขอ้มลูอีกดว้ย 
จากสถิติในช่วงปลายปี ค.ศ. 1980 มีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบดิจิทลัเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น แต่
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 94 ในปีค.ศ. 2007 และในปี ค.ศ. 2014 ขอ้มลูมากกว่าร้อยละ 99 ไดอ้ยูใ่นรูปแบบ
ดิจิทลั  (Hilbert และ López, 2011) ดว้ยอิทธิพลของเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีมีผลต่อวิธีการจดัเก็บขอ้มูล
น้ีเอง จึงท าใหก้ารเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีถกูเรียกว่า การปฏิวติัดิจิทลั (Digital Revolution) ส่ืออนาล็อก
หลากหลายประเภทรอบตวัเราในชีวิตประจ าวนัเร่ิมถูกแปลงสภาพให้ไปอยู่ในรูปแบบไฟลดิ์จิทลั 
เช่น ภาพถ่าย เพลง และหนังสือ เป็นตน้ อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของยุคสารสนเทศ (Information Age) 
หรือ ยคุคอมพิวเตอร์ (Computer Age) ท่ีมนุษยม์ีการสร้างขอ้มลูแลว้จดัเก็บในรูปแบบดิจิทลั เพื่อส่ง
ต่อและแลกเปล่ียนขอ้มลู ตลอดจนเผยแพร่ผา่นทางเครือข่ายดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Castells, 
2009, pp. 45-50) 

การเปล่ียนผา่นของเทคโนโลยจีากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทลัในช่วงปลายศตวรรษ 20 ท่ีผ่าน
มาไม่เพียงแต่ท าใหเ้กิดการปฏิวติัดิจิทลัอนัส่งผลกระทบโดยตรงต่อพลวตัของเศรษฐกิจโลกเท่านั้น 
หากยงัไดเ้ปิดโอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทลัให้แก่คนทัว่ไปอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน รวมถึง
การสร้างผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ท่ีศิลปินสามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ากับ
เทคโนโลยีดิจิทลัในการน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นของตนเอง ก่อให้เกิดผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ อีกทั้งยงัเป็นส่วนหน่ึงของศิลปะเชิงสร้างสรรค์แกนหลกั (Core Creative 
Arts) ท่ีมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไปตามตน้แบบคอนเซ็นทริค เซอ
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เคิล โมเดล (Concentric Circles Model) ท่ีองค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการคา้และการ
พฒันา (UNCTAD) น าเสนอไวใ้นรายงานเร่ือง Creative economy 2008 ในปีค.ศ. 2008 อีกดว้ย 
(UNCTAD, 2008, p. 13) 

 
จากศิลปะแบบดั้งเดิม (Traditional art) สู่ศิลปะแบบดิจทิัล (Digital art) 

ดว้ยอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีศิลปินสามารถเข้าถึงไดอ้ย่างง่ายดายหลงัการปฏิวติั
ดิจิทลั จึงกลายเป็นแรงบนัดาลใจใหศ้ิลปินน าเทคโนโลยีแบบดิจิทลัผสมผสานประยุกต์เขา้ไปเป็น
ส่วนหน่ึงของแนวคิดหลกัหรือกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการจดัแสดงผลงานร่วมกบั
ส่ือดิจิทลั ท าใหง้านศิลปะแบบดั้งเดิมเกิดการเปล่ียนรูปไปเป็นงานศิลปะแบบดิจิทลั ซ่ึงถูกจดัให้อยู่
ในประเภทศิลปะส่ือสมยัใหม่ (New Media Art) ภายใตห้มวดหมู่เดียวกนักบัศิลปะคอมพิวเตอร์ 
(Computer Art) และศิลปะมลัติมีเดีย (Multimedia Art) (Paul, 2006, pp. 7-8) 

ศิลปินดิจิทลัส่วนใหญ่พฒันาพ้ืนฐานความรู้และทกัษะทางดา้นศิลปะของตนเองผ่านการ
ฝึกฝนปฏิบติัจริงตามกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการใชส่ื้อและอุปกรณ์ศิลปะแบบดั้งเดิมมาก่อน ดงันั้น
เมื่อส่ือท่ีใช้ในการถ่ายทอดผลงานศิลปะแบบดั้งเดิมกลายเป็นส่ือในรูปแบบดิจิทัล ศิลปินย่อม
พยายามมองหาอุปกรณ์ดิจิทลัท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยท่ียงัคงส่ือถึงความรู้สึกและอารมณ์
ของงานศิลปะแบบดั้งเดิมไวไ้ด ้จึงเกิดการคิดคน้นวตักรรมทางดิจิทลัส าหรับการสร้างสรรคผ์ลงาน
ท่ีมีวิธีการท างานแบบเช่นเดียวกนักบัอุปกรณ์ศิลปะแบบดั้งเดิม เช่น กระดาษกบัดินสอ พู่กนักบั
ผา้ใบ เป็นตน้ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของศิลปินในยคุเปล่ียนผา่นเทคโนโลย ี

หน่ึงในนวตักรรมดิจิทลัท่ีถกูสร้างข้ึนมาเพ่ือศิลปินดิจิทลัในช่วงศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะ 
คือ แท็บเล็ตกราฟิก (Graphic Tablet) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้ป้อนค าสั่งแก่คอมพิวเตอร์
ประกอบดว้ยแผน่รองวาด (Tablet) และเมาส์ปากกา ท าให้บางคนเรียกอุปกรณ์ชนิดน้ีว่า แท็บเล็ต
ปากกา (Pen Tablet) หรือ แท็บเล็ตดิจิทัล (Digitizing Tablet) เมื่อต่อแท็บเล็ตกราฟิกเข้ากับ
คอมพิวเตอร์แลว้ศิลปินสามารถใช้เมาส์ปากกาวาดภาพหรือเขียนลงบนแผ่นรองวาด ซ่ึงภาพ
ดังกล่าวจะปรากกฎให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ท่ี เช่ือมต่อกับแท็บเล็ตกราฟิกโดยอัติโนมัติ 
นอกจากน้ีเมาส์ปากกายงัสามารถใชง้านกบัคอมพิวเตอร์ไดเ้ช่นเดียวกนักบัเมาส์ทัว่ไปไดอี้กดว้ย 
(Morley & Parker, 2014, pp. 134-135) และเมื่อใชแ้ท็บเลต็กราฟิกท างานร่วมกบัซอฟต์แวร์กราฟิก
ท่ีเหมาะสมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความแม่นย  าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีตอ้งการ
รายละเอียดมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึนไปอีก ท าให้อุปกรณ์ชนิดน้ีเป็นท่ีนิยมส าหรับศิลปินมืออาชีพท่ีช่ืน
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ชอบการสร้างสรรคผ์ลงานบนกระดาษดว้ยปากกาเป็นอย่างมาก เช่น นักออกแบบกราฟิก นักวาด
การ์ตูน และนกัวาดภาพดิจิทลั เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แท็บเลต็กราฟิกรุ่นอินทูออส (Intuos) ของวาคอม (Wacom) ซ่ึงเป็นรุ่นใหม่ท่ีสามารถ
เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ดว้ยระบบไร้สายได ้(Wacom, 2015) 

 
ต่อมามีการพฒันาแท็บเลต็กราฟิกแบบไฮบริดท่ีรวมขอ้ดีของหนา้จอแสดงผลแบบแอลซีดี

เขา้กบัระบบทชัสกรีนของแท็บเลต็กราฟิกแบบทัว่ไป ช่วยใหศ้ิลปินสามารถวาดภาพลงบนหน้าจอ
ไดโ้ดยตรงและสมารถมองเห็นต าแหน่งท่ีปากกาสมัผสัหน้าจอขณะวาดภาพไดอ้ย่างชดัเจน อีกทั้ง
ยงัใหค้วามรู้สึกเหมือนกบัการวาดลงบนกระดาษหรือผา้ใบของจริง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แท็บเลต็กราฟิกรุ่นซินทีค (Cintiq) ของวาคอม (Wacom) ท่ีมีหนา้จอแสดงผลในตวั 
(Wacom, 2015) 
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แต่ถึงแมจ้ะมีการพฒันาแท็บเล็ตกราฟิกให้มีคุณสมบัติการใชง้านท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของศิลปินดิจิทลัไดใ้นระดบัใกลเ้คียงกบัเคร่ืองมือวาดภาพแบบดั้งเดิมแลว้ก็ตาม แท็บเล็ต
กราฟิกแบบไฮบริดยงัคงเป็นอุปกรณ์เสริมหรือหน้าจอแสดงผลท่ีตอ้งเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์  
เพื่อใช้งานคู่กบัซอฟต์แวร์กราฟิกท่ีติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ จึงเหมาะส าหรับการท างานภายใน
สตูดิโอ มากกว่าการพกพาไปท างานนอกสถานท่ีซ่ึงอาจจะไม่สะดวกเท่าใดนัก แต่อย่างไรก็ตาม  
การได้เปล่ียนบรรยากาศการท างานมาอยู่ในสถานท่ีมีบรรยากาศอันน่าพึงพอใจเอ้ือต่อ 
การสร้างสรรคผ์ลงาน ยอ่มเป็นท่ีปรารถนาของศิลปินส่วนใหญ่ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือท่ีใช ้
การท างานนอกสถานท่ีจึงอาจเป็นเพียงความคิดท่ีมิอาจท าไดจ้ริง  

 จนกระทัง่การเปิดตวัไอแพดรุ่นแรกของแอปเป้ิลท่ีปฏิวติัวงการแท็บเลต็คอมพิวเตอร์ในปี 
ค.ศ. 2010 ดว้ยแนวคิดท่ีท าใหผู้ใ้ชเ้ปล่ียนพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์จากการคลิกดว้ยเมาส์และ
พิมพด์ว้ยคียบ์อร์ดเป็นระบบสมัผสับนหนา้จอแบบทชัสกรีนบนแท็บเลต็คอมพิวเตอร์ (Levy, 2010) 
ตลอดจนเปล่ียนวิธีการท างานและขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท าให้การท างาน
นอกสถานท่ีมีความสะดวกสบายเพ่ิมข้ึน 

 
 แท็บเลต็คอมพวิเตอร์: สมุดสเกตช์ดิจทิัล 

แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) หรือแท็บเล็ต (Tablet) คือ คอมพิวเตอร์มือถือ
แบบพกพา หนา้จอแสดงผลแบบสีมีขนาดตั้งแต่ 7 น้ิวข้ึนไป (วดัตามแนวทแยงมุม) ซ่ึงมีขนาดใหญ่
กว่าหนา้จอสมาร์ทโฟน ใชร้ะบบจอสมัผสัดว้ยน้ิวมือหรือสไตลสั (Stylus) แทนการคลิกดว้ยเมาส์ 
มีระบบประมวลผลและแบตเตอร่ีในตวั พร้อมกลอ้งดิจิทลัขนาดเล็ก ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์
ตรวจจบัการเคล่ือนไหว แท็บเลต็ใชร้ะบบปฏิบติัการของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและสามารถเช่ือมต่อกบั
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดอี้กด้วย (Ogg, 2010) เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของแท็บเล็ตตั้งแต่ช่วงปี  
ค.ศ. 2009 เป็นตน้มาคือหนา้จอระบบสมัผสัแบบมลัติทชั (Multi Touch Screen) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
ทัชสกรีนท่ีพฒันาต่อเน่ืองมาจากระบบสัมผสัแบบคาแพคซิทีฟ (Capacitive Touch Screen)  
โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งใชน้ิ้วมือเปล่าสมัผสัท่ีหนา้จอทชัสกรีนเพ่ือลดแรงดนัไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
บนหนา้จอท่ีสร้างมาจากมุมทั้งส่ีของหน้าจอ หลงัจากนั้นแผงวงจรควบคุมในแท็บเล็ตจะค านวณ 
ค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นต าแหน่งท่ีน้ิวมือสัมผสัหน้าจอ ตามปกติแลว้ระบบสัมผสั
แบบคาแพคซิทีฟสามารถรับค าสั่งได้ทีละจุดเท่านั้น ในขณะท่ีระบบสัมผสัแบบมลัติทชัซ่ึงเป็น
ระบบท่ีพฒันาต่อยอดข้ึนมาจึงรองรับการสัมผสัได้พร้อมกันทีละหลายจุดท าให้เกิดรูปแบบ 
การป้อนค าสัง่ท่ีคล่องตวัมากข้ึนจนทดแทนการสัง่งานดว้ยการกดปุ่มบนคียบ์อร์ดหรือการใชเ้มาส์
คลิกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Gray, 2014) 
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อีกหน่ึงนวตักรรมดิจิทลัท่ีถกูพฒันาควบคู่มากบัระบบหน้าจอสัมผสัแบบมลัติทชัท่ีใชบ้น
คอมพิวเตอร์แทบเล็ต คือ ปากกาสไตลสั (Stylus Pen) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือรูปร่างคลา้ยปากกาใช้
ส าหรับแตะเพ่ือป้อนค าสัง่ใชง้านลงบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรือแท็บเลต็กราฟิก  

 
โดยผูใ้ชส้ามารถวาดหรือเขียนลงบนหน้าจอระบบสัมผสัไดโ้ดยตรงดว้ยอุปกรณ์ชนิดน้ี 

(Shelly & Vermaat, 2009) เดิมทีผูใ้ช้ส่วนใหญ่นิยมน าปากกาสไตลสัไปใช้ส าหรับเล่นเกมบน
เคร่ืองเกมแบบมือถือ ต่อมาปากกาสไตลสัแบบคาแพคซิทีฟ (Capacitive) ท่ีมีความแม่นย  ามากกว่า
ปากกาสไตลัสทั่วไปถูกคิดค้นข้ึนเพ่ือใช้กับระบบหน้าจอสัมผสัแบบมัลติทัชบนแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ เช่น ไอแพด และ กาแลก็ซ่ี โนต้ เป็นตน้ ซ่ึงแท็บเลต็คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนัสามารถอ่านค่าแรงกดจากน ้ าหนกัมือท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชป้ากกาสไตลสั ได ้จึงท าให้เกิด
เป็นลายเสน้ท่ีหนาหรือบางไม่เท่ากนั รวมถึงค่าน ้ าหนกัสีท่ีแตกต่างกนั (Pierce, 2015)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3 ผลงานภาพวาดดิจิทลับนไอแพดดว้ยปากาสไตลสัรุ่นอินทูออสครีเอทีฟ 2 (Intuos Creative 
Stylus 2) จากวาคอม (Wacom) โดยศิลปินดิจิทลัช่ือ เดนนิส โจนส์ (Jones D. , 2014) 

 
ดงันั้นเมื่อน าปากกาสไตลสัไปใชว้าดภาพบนคอมพิวเตอร์แทบเล็ตดว้ยแอปพลิเคชนัท่ี

เหมาะสม จึงท าให้การสร้างงานศิลปะด้วยปากกาสไตลสับนหน้าจอแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ให้
ความรู้สึกพร้อมกบัสมัผสัท่ีแทบไม่แตกต่างจากการใชอุ้ปกรณ์วาดภาพแบบดั้งเดิม และเปิดโอกาส
ให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานนอกสถานท่ีได้โดยไม่จ  าเป็นต้องกังวลกับการจัดเตรียม
อุปกรณ์วาดภาพท่ียุง่ยากอีกดว้ย (Palmer, 2016) นอกจากน้ียงัมีศิลปินดิจิทลัอีกมากมายท่ีเลือกใชไ้อ
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แพดซ่ึงเป็นหน่ึงในแท็บเลต็คอมพิวเตอร์ยอดนิยมในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะแท็บเล็ตกราฟิก
ส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์แลป็ท็อป สายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในขณะท่ีศิลปิน
สามารถถือไอแพดเพียงเคร่ืองเดียวไปท างานท่ีใดก็ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ราวกบัมีสมุดสเกตชพ์ร้อม
เคร่ืองมือวาดรูปแบบดิจิทลัพกติดตวัตลอดเวลา  (Jones D. , 2013)  
 
สร้างสรรค์งานพาณชิย์ศิลป์อย่างมอือาชีพด้วยแท็บเลต็คอมพวิเตอร์ 

แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ไม่เพียงแต่เป็นเคร่ืองมือท่ีเอ้ือประโยชน์ให้แก่ ศิลปินในการ
สร้างสรรคง์านศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ท่ีตอบสนองทางดา้นจิตใจและอารมณ์เท่านั้น ยงัสามารถ
น าไปใชส้ร้างสรรคง์านศิลปะประเภทประยุกต์ศิลป์ โดยเฉพาะงานพาณิชยศ์ิลป์ท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อมุ่งเนน้ประโยชน์ทางการคา้ไดอี้กดว้ย งานศิลปะดิจิทลัท่ีมกัปรากฎให้เห็นในงานพาณิชยศ์ิลป์
เป็นประจ าคือ กราฟิกส์เวคเตอร์ (Graphics Vector) หรือ เวคเตอร์ (Vector) ซ่ึงเป็นการสร้างภาพ
ดิจิทลัดว้ยรูปทรงเรขาคณิตขั้นพ้ืนฐานจากสมการคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ จุด เส้น เส้นโคง้ และโพลี
กอน แลว้เก็บขอ้มูลไวเ้ฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น จึงท าให้ภาพวาดแบบเวคเตอร์มีความคมชดัแต่
ไฟลม์ีขนาดเล็กเมื่อเทียบกบัไฟลภ์าพวาดชนิดอ่ืน (Withrow & Harris, 2008, p. 12) นอกจากน้ี
ภาพวาดแบบเวคเตอร์ยงัไม่มีขอ้จ  ากดัในการท างานเหมือนไฟลรู์ปภาพวาดทัว่ไป สามารถย่อขยาย
ไดอ้ยา่งไม่จ  ากดัโดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองความละเอียดของภาพ รวมถึงภาพท่ีมีความคมชดัเหมาะแก่ 
การน าไปใชก้บัส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น อินโฟกราฟิก โลโก ้ภาพประกอบ ตวัการ์ตูน และ ลายตกแต่ง
เส้ือผา้ เป็นตน้ 

ภาพวาดแบบเวคเตอร์มีหลากหลายสไตลแ์ละมีการเปล่ียนแปลงไปตามสมยันิยม โดยมี
แนวทางการสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนัไปตามรสนิยมส่วนตวัของศิลปินซ่ึงมกัจะไดรั้บแรงบนัดาลใจ
มาจากผลงานศิลปะในแต่ละยคุ เช่น แนวป็อบอาร์ต (Pop Art) แนวอาร์ตนูโว (Art Nouveau) แนว
ฮิปป้ี (Boho) แนวยอ้นยคุ (Vintage) และแนวโลวโ์พลีกอน (Low Polygon) เป็นตน้  

องค์ประกอบท่ีส าคัญส่วนหน่ึงของภาพวาดแบบเวคเตอร์ คือ ลายเส้นท่ีเปรียบเสมือน
ลายมืออนัเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปินแต่ละคนท่ียากจะเลียนแบบได้ ศิลปินในยุคดิจิทลัจึงพยายาม
คน้หาเคร่ืองมือท่ีสามารถตอบโจทยด์งักล่าวได ้ในช่วงทศวรรษก่อนหน้าน้ีท่ีแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
ยงัไม่แพร่หลาย ศิลปินตอ้งอาศยัซอฟตแ์วร์กราฟิกกบัแท็บเลต็กราฟิกเพื่อแปลงลายเส้นของตนเอง
ใหก้ลายเป็นภาพวาดแบบเวคเตอร์บนคอมพิวเตอร์ 

แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาแอปพลิ เคชันส าหรับวาดภาพแบบเวคเตอร์บนแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ข้ึนมาโดยเฉพาะท าให้ศิลปินสามารถใช้ปากกาสไตลสัวาดภาพดว้ยลายเส้นแบบ
เวคเตอร์ลงบนหน้าจอได้โดยตรงและถ่ายทอดเอกลกัษณ์ของลายเส้นตนเองลงบนแท็บเล็ต
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คอมพิวเตอร์ได้อย่างแม่นย  าเหมือนกับการวาดลงบนกระดาษ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ จึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของศิลปินมืออาชีพ ท่ีก  าลงัมองหาเคร่ืองมือดิจิทลัเพื่อ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบลายเส้นเวคเตอร์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัยากแก่การเลียนแบบ
และเหมาะแก่การน าไปประยกุตใ์ชก้บังานพาณิชยศ์ิลป์ไดห้ลากหลายรูปแบบ 

 

 
 

รูปที่ 4 “Dodimon: The Goldenretriever Celebration” (2559)  ภาพลายเสน้เวคเตอร์ท่ีสร้างสรรค์
จากแอปพลิเคชนั อะโดบีไอเดีย (Adobe Idea) บนไอแพดโดย วรากร ใชเ้ทียมวงศ.์ 
 
สมุดสเกตช์ดิจทิัลสารพดัประโยชน์ 

คุณสมบติัการใชง้านอีกอยา่งหน่ึงของแท็บเลต็คอมพิวเตอร์ท่ีศิลปินดิจิทลัไม่ควรมองขา้ม 
คือ การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ท าใหส้ามารถส่งต่อผลงานศิลปะในรูปแบบไฟลดิ์จิทลัจาก
แท็บเลต็คอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ร้างสรรคผ์ลงานให้แก่ผูรั้บไดโ้ดยตรงผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ และ
ช่วยใหก้ารเผยแพร่ไฟลผ์ลงานศิลปะดิจิทลัออกสู่สาธารณะชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่จ  าเป็นตอ้ง
รอการผลิตซ ้าหรือแปลงผลงานศิลปะจากภาพวาดตน้ฉบบัให้อยู่ในรูปแบบไฟลดิ์จิทลันอกจากน้ี
ไฟลภ์าพท่ีปรากฎบนหนา้จอของทุกคนยงัเป็นไฟลภ์าพเดียวกนักบัตน้ฉบบัของศิลปินอีกดว้ย  จึง
แทบไม่ไดส้ร้างความแตกต่างระหว่างภาพผลงานตน้ฉบบัของศิลปินกบัภาพผลงานท่ีถกูส่งต่อ ต่าง
จากการน าผลงานศิลปะมาผลิตซ ้ าเพ่ือเผยแพร่ดว้ยวิธีการพิมพ์หรือวาดข้ึนมาใหม่ ซ่ึงคุณสมบัติ
ดงักล่าวสร้างประสบการณ์อนัน่าประทบัใจใหก้บัศิลปินเป็นอยา่งมาก 
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 เดวิด ฮ็อคนีย ์ศิลปินช่ือดงัชาวองักฤษผูม้ีช่ือเสียงดา้นการทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 ไดใ้หส้มัภาษณ์ถึงการใชไ้อแพดในการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมดิจิทลัเอาไวว้่า เป็นอุปกรณ์ท่ีใชง้านไม่ยาก เพียงแค่ใชป้ลายน้ิวก็สามารถวาดภาพ
ไดแ้ลว้ และยงัเป็นนวตักรรมใหมส่ าหรับการเผยแพร่ผลงานศิลปะผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้
ผูรั้บไดช่ื้นชม สะสมหรือส่งต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว พร้อมกบัไดรั้บค าวิจารณ์ผลงานในทนัทีท่ีผูรั้บได้
ชมผลงานผา่นหนา้จอ (Gayford, 2010)  

 

 
 

รูปที่ 5 “Yosemite I” (2012)  ภาพจิตรกรรมดิจิทลัท่ีวาดลงบนไอแพดโดยศิลปินชาวองักฤษช่ือ 
เดวิด ฮ็อคนีย ์ (Perkins, 2013) 

 
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายของแท็บเล็ตไม่พียงแต่อ  านวยความสะดวกให้แก่

ศิลปินท่ีสร้างสรรคง์านประเภทวิจิตรศิลป์เท่านั้น เครือข่ายออนไลน์ยงัเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีส าคญั
ส าหรับศิลปินดิจิทัลท่ีท างานด้านพาณิชยศ์ิลป์ในการติดต่อส่ือสารกับลูกค้า ในชีวิตประจ าวนั 
ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานใหเ้ป็นท่ีรู้จกัผา่นส่ือโซเชียลมีเดียอีกดว้ย  

ปฏิพทัธ์ อศัวเสนา หรือ ”Asuka111” ศิลปินดิจิทลัชาวไทยผูช้นะเลิศการประกวดวาด
การ์ตูนญ่ีปุ่นจากมหกรรมอนิเมะเฟสติวลัเอเชียจดัข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2557 ไดก้ล่าวถึง
การท าให้ผลงานตนเองเป็นท่ีรู้จกัด้วยการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสูงท่ีโดดเด่นมีเอกลกัษณ์
แตกต่างจากผลงานอ่ืนอีกมากมายท่ีอยูบ่นในโลกออนไลน์ และใชเ้ฟซบุ๊คเป็นส่ือโซเชียลมีเดียหลกั
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ส าหรับการเผยแพร่ผลงานและส่ือสารกบัผูติ้ดตามผลงาน เพื่อน าผลงานศิลปะออกสู่ตลาดออนไลน์ 
(Flyrice, 2015)  

 

 
 

รูปที่ 6 “The City” (2010) โดย ปฏิพทัธ ์อศัวเสนา ซ่ึงภาพน้ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมจดัแสดงใน
งานนิทรรศการซากุระในปี 2011 ท่ีประเทศญ่ีปุ่นและศิลปินไดอ้พัโหลดภาพข้ึนเผยแพร่บนเฟซบุ๊ค 
(อศัวเสนา, 2011) 

 
นอกเหนือจากการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ท่ีช่วยให้การติดต่อส่ือสารและรับส่ง

ภาพผลงานศิลปะในรูปแบบไฟลดิ์จิทลัผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน
เป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายออนไลน์ซ่ึงเป็นช่องทางหลกัในการ
เผยแพร่ผลงานของศิลปินดิจิทัลแลว้ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยงัได้รวมเอาคุณสมบัติการท างาน
หลากหลายรูปแบบไวใ้นเคร่ืองเดียว ทั้งดา้นความบนัเทิงและดา้นการใชง้าน เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ 
เกม กลอ้งถ่ายรูป และแอปพลิเคชนั เป็นตน้ เพราะฉะนั้นการเรียกแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของศิลปิน
ว่า “สมุดสเกตชดิ์จิทลัสารพดัประโยชน์” ก็คงจะไม่ผดิไปจากความจริงเท่าใดนกั 

 
มติใิหม่ของการท างานศิลปะดิจทิัล  

จากจุดเร่ิมต้นของการปฏิวติัดิจิทัลในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 น าไปสู่การพฒันาด้าน
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในยุคดิจิทัล ส่งผลให้การเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่าง
ง่ายดาย เกิดการคิดคน้นวตักรรมมากมายท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานแบบดั้งเดิมให้กลายเป็น
แบบดิจิทลั หน่ึงในนั้นคือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เมื่อความกา้วหน้าของเทคโนโลยีระบบสัมผสั
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แบบมลัติทชัสกรีนท าใหว้ิธีการป้อนค าสัง่ดว้ยปลายน้ิวสมัผสัเขา้มาแทนท่ีเมาส์และคียบ์อร์ด ผนวก
กบัสไตลสัคุณภาพสูงและแอปพลิเคชนัส าหรับการท างานศิลปะไดเ้ปล่ียนให้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
กลายเป็นสมุดสเกตช์ดิจิทัลท่ีศิลปินสามารถน าติดตัวไปใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดิจิทัลทั้ ง
ประเภทวิจิตรศิลป์และประเภทพาณิชยศ์ิลป์ไดทุ้กหนแห่งโดยไม่มีขอ้จ  ากดัเร่ืองสถานท่ีอีกต่อไป  
ถา้หากนบัรวมความบนัเทิงแบบพกพาและการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายอนัเป็นคุณสมบติั
ท่ีมาพร้อมกบัแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทัว่ไปดว้ยแลว้ เรียกไดว้่าศิลปินแทบจะเนรมิตสตูดิโอดิจิทัล
แบบเคล่ือนท่ีไดด้ว้ยแท็บเลต็คอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว นับเป็นการเปิดประตูสู่มิติใหม่ของการ
ท างานศิลปะดิจิทลั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของศิลปะเชิงสร้างสรรค์แกนหลกั (Core Creative Arts) ท่ีมี
ส่วนส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไปในยคุศตวรรษท่ี 21 
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การน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทยผ่านส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่  
The presentations of the visual arts of Thai artist though modern technology media 
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บทคดัย่อ 

ในโลกท่ีหมุนวนเปล่ียนผา่นกระแสวฒันธรรม ความคิด ความเช่ือ ท่ีเหน่ียวน าสังคมไปใน
ทิศทางต่างๆ ศิลปะจึงเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีจดบนัทึกเร่ืองราวเหล่านั้นแทนสมุด ดินสอ 
และปากกกา ซ่ึงพฒันาการทางดา้นรูปแบบของศิลปะต่างมีการปรับเปล่ียนไปตามยุคสมยัท่ีต่างกนั 
แต่ส่ิงท่ีศิลปินทุกยุคทุกสมยัยงัท าหน้าท่ีคลา้ยกนัคือการถ่ายทอดสภาวะความเป็นจริงของสังคม 
หรือการขบัเนน้เร่ืองราวภายในจิตใจของศิลปินผูส้ร้างสรรคซ่ึ์งมีผลพวงจากสภาพสงัคมต่างๆ รอบ
กาย โดยแต่เดิมงานศิลปะเหล่าน้ีจะถกูแทรกอยู่ในวดั วงั กระทัง่เคล่ือนตวัเขา้สู่หอศิลป์ แกลเลอรี 
หรือพิพิธภณัฑ ์ ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงเฉพาะเจาะจงในการน าเสนอผลงานศิลปะ กระทัง่ในปัจจุบนัเมื่อ
เทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษยม์ากข้ึน ศิลปินหลายท่านเลือกน าเสนอผลงานศิลปะ 
(ทศันศิลป์) ผ่านส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ โทรทศัน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social 
Network ) เช่น เวบ็ไซต ์(Website)  หรือ เฟสบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางส่ือสารซ่ึง
มนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ก  าลงัใหค้วามสนใจ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไดท้ าการศึกษาผลงานทศันศิลป์ของ
ศิลปินไทยในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงน าเสนอผลงานผา่นส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ  
 
ค าส าคญั:  ศิลปิน, ทศันศิลป์, เทคโนโลย ี
 
Abstract:  In the changing world though the culture trend, thought and belief that lead the society 
to many ways. The arts is another tool that has the responsibility to record those stories instead of 
the notebook, pencil and pen. The development of the form of arts has changed according to the 
difference of period. But the different period artists do the similar thing. They express the state of 
the reality of society or emphasizing the story in the mind of the artist from every period who 
create their own pieces from the surrounding society state. Originally these pieces of arts would 
be shown in the temple, the palace, and finally it has moved into the art gallery or the museum 
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that is the specific place to present the piece of art. Until now the technology has gradually played 
an important role in the way of life. Many artists choose to present their arts (virtual arts) via 
technology media not only the video television or social network including the website or 
Facebook that is another communication method of the people in the 21 th century are pay 
attention. Therefore I have chosen to study the virtual arts of Thai artist in the 21 th century via 
many modern technology. 
Keywords: Artists,  Fine Art,  Technology 
 
 บทน า 
             ผลงานทศันศิลป์อนัหมายรวมถึงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์และส่ือผสม 
ต่างสะทอ้นแนวคิดและทศันคติของศิลปินท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มหรือสังคมตั้งแต่คร้ังบรรพกาล 
โดยแรกเร่ิมศิลปะท าหนา้ท่ีในการสนองต่อการด าเนินชีวิตและความเช่ือของมนุษยท่ี์มีต่อการท ามา
หากินโดยใชจิ้ตรกรรมฝาผนงัในถ ้าท่ีใชสี้ของดิน ไขมนัสตัว ์และเลือด เขียนภาพวิถีชีวิตและการล่า
สตัวข์องมนุษยย์คุหิน เช่น จิตกรรมฝาผนงัภายในถ ้าลาสโคซ ์ ประเทศฝร่ังเศส ราว 15,000-10,000 
ปีก่อน ค.ศ.  จากนั้นศิลปะท าหนา้ท่ีสนองต่อกษตัริยแ์ละศาสนาอยา่งเช่น มหาวิหารนอเตรอดามใน
กรุงปารีสซ่ึงเป็นศิลปะแบบกอทิก ช่วงปี ค.ศ. 1163 ซ่ึงมีลกัษณะสูงชะลดูเสียดฟ้าอนัมีนัยยะส าคญั
ท่ีมนุษยต์อ้งการดึงความเช่ือและความศรัทธาของประชาชนใหเ้ขา้ถึงพระเจา้ ความวิจิตรตระการตา
ของสถาปัตยกรรมดงักล่าวท าใหศ้ิลปินผูส้ร้างงานซ่ึงไดรั้บอามิสสินจา้งเป็นอาหารและผลบุญ อนั
หมายรวมถึงความศรัทธาท่ีศิลปินผูน้ั้นเลือกกระท าต่อศาสนา  
             ศาสนาและกษตัริยจึ์งเป็นกลุ่มคนผูอุ้ปถมัภ์ศิลปินเร่ือยมานับตั้งแต่ 330 ปี ก่อน ค.ศ. – 
ศตวรรษท่ี 18  เมื่อประชาชนเร่ิมเส่ือมศรัทธาต่อระบบการปกครองของกษตัริยแ์ละขุนนางดงัจะ
เห็นไดจ้ากการปฏิวติัฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1789  ศิลปินเร่ิมออกห่างจากผูอุ้ปถมัภโ์ดยหนัมาสร้างสรรค์
ผลงานท่ีแสดงถึงสจัจะท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์ดงันั้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาท่ีการติดต่อคา้ขาย
ท าให้กลุ่มพ่อค้าหรือกระฎุมพีก้าวข้ึนมามีอิทธิพลต่อสังคมและผูอุ้ปถมัภ์วงการศิลปะ การจัด
แสดงผลงานศิลปะในหอศิลป์ เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดของศิลปินจึงเกิดข้ึน โดยเฉพาะกลอ้ง
ถ่ายรูปท่ีเพ่ิงถูกค้นพบในตน้ศตวรรษท่ี 19  กลบัเขา้มาเป็นส่ือในการถ่ายทอดภาพความจริงของ
มนุษย ์งานจิตรกรรมท่ีท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความเหมือนจริงของบุคคลและสภาพสังคมจึงลดบทบาท
ลง  
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             การปฏิวติัอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19 ยงัน าพาเคร่ืองจกัรกลเขา้มาเป็นกลไกในการผลิต
ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่นเดียวกบัศิลปะท่ีท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดความงามของเคร่ืองจกัรกล 
เช่น ศิลปินกลุ่มฟิวเจอร์ลีส ท่ีใหนิ้ยามของศิลปะว่า “ความงามคือความเร็ว”  
            ในทศวรรษท่ี 1970 ศิลปินกลุ่มหน่ึงในนิวยอร์กเร่ิมใหค้วามสนใจกบัเทคโนโลยีการส่ือสาร
มากข้ึน เช่น นมั จูน ไปค ์(Nam June Paik)    ศิลปินชาวเกาหลี  ท่ีมีผลงานวิดีโออนัโดดเด่น เช่น 
ผลงาน “โกลบอล กรูฟ”  ซ่ึงเขาไดรั้บเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการสร้างสรรค์งานเพื่อ
ส่งเสริมขอ้เรียกร้องหรือการท าความเขา้ใจต่อประชาชนท่ีมีต่อสงครามเวียดนาม ศิลปินไดน้ าภาพ
และเสียงซ่ึงแสดงถึงการเช่ือมต่อทางวฒันธรรมลงบนจอโทรทศัน์จ  านวน 21 จอ  แต่ละจอภาพ
น าเสนอภาพของเหล่าเทพเจา้ต่างๆ ในรูปแบบตดัทอนจากคลิปวิดีโอหรือโฆษณาต่างๆ (ซิลวีย มาร์
ติน, 2552, หนา้ 78) 
              ในปี ค.ศ 1976 (พ.ศ. 2519) สตีฟ วอซนิแอค ผูก่้อตั้งบริษทัแอปเปิลร่วมกบัสตีฟ จ็อบส์ 
จ  าหน่ายแอปเปิลวนั (Apple I ) คอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ ท่ีเน้นกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นวิศวกร ตามมาดว้ย
แอปเปิลทู ถือเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นแรกท่ีวอซนิแอคออกแบบมาเพ่ือกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป และประสบ
ความส าเร็จเป็นอยา่งมาก เช่นเดียวกบัวงการศิลปะท่ีศิลปินเร่ิมน าส่ือโซเชียลเขา้มาใช ้เช่นผลงาน 
 “เน็ต.อาร์ต” ซ่ึงถกูพบคร้ังแรกโดยบงัเอิญในปี ค.ศ. 1995 โดย วุค๊ โคสิค ศิลปินชาวสโลวาเนีย จาก
การไดรั้บขอ้ความจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่สมบูรณ์ เน็ต.อาร์ต จึงกลายเป็นสมญานามใช้เรียก
งานศิลปะจากอินเตอร์เน็ต (วุฒิกร คงคา, 2558, หนา้12) 
               ศิลปะท่ีหมายรวมถึงการใชส่ื้อเทคโนโลยีหรืออินเตอร์เน็ตเขา้มาเก่ียวข้องน้ีจึงถูกเรียก
แบบเหมารวมว่า “ศิลปะส่ือใหม่” คือการใชเ้ทคโนโลยีร่วมสมยัเขา้มาเป็นส่ือน าเสนอแนวคิดของ
ศิลปินในผลงานศิลปะ ซ่ึงอาจรวมไปถึงการเขา้ไปจดัการแทรกและพฒันาเครือข่ายหรือโปรแกรม
แอปพริเคชัน่ต่างๆ ศิลปะส่ือใหม่จึงไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงอยู่ในพ้ืนท่ีศิลปะในโลกกายภาพเสมอไป  
พ้ืนท่ีจดัแสดงของศิลปะส่ือใหม่ สามารถอยูบ่นหนา้จอคอมพิวเตอร์และด ารงอยูใ่นโลกไซเบอร์ จึง
อาจสรุปได้ว่าศิลปะส่ือใหม่คือศิลปะท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารโดยมีการ
ปฏิสมัพนัธก์บัเครือข่าย ซ่ึงอยูร่ะหว่างโลกความจริงกบัโลกเสมือนจริง และเกิดข้ึนแบบเรียลไทม์
หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง (วิภาช ภูริชานนท,์2558, หนา้ 12) 
     
ทบทวนวรรณกรรม 
               หลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงเจริญสัมพนัธไมตรี
กบัประเทศทางฝ่ังยโุรป โดยการเสด็จประพาสยโุรปถึง 2 คร้ัง ใน ปี พ .ศ. 2440  และ ปี พ.ศ. 2449- 
2450   ซ่ึงพระองคไ์ดเ้สด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ ทั้งยงัทรงด าริให้ประติ
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มากรชาวฝร่ังเศส ในนาม จอร์จ เซาโล (George Saul) ป้ันพระบรมรูปของพระองค์มาประดิษฐาน 
ณ ถนนราชด าเนินโดยจ าลองรูปแบบมาจากถนนณ็องเซลิเซ่ ในประเทศฝร่ังเศส เบ้ืองหลงัพระบรม  
รูปทรงมา้ยงัตรงกบัพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม สถาปัตยกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก  ซ่ึงภายใน
ปรากฏผลงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบปูนเปียกเสนอเร่ืองราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั อนัเป็นฝีมือการรังสรรคข์อง แกลิเลโอ คินี (Galileo Chini ) และคาร์โล ริ
โกลี (Carlo Rigoli) จิตรกรชาวอิตาลีท่ีพระองคท์รงว่าจา้ง (ธวชัชยั สมคง, 2557,หนา้ 2) 
                  การพฒันาและเปล่ียนแปลงประเทศทั้งการศึกษา, การเลิกทาส, คมนาคม, การขนส่งและ
ไปรษณีย ์ฯลฯ ท าให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศท่ีมีการพฒันาเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ
ทางดา้นศิลปะท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงว่าจา้งจิตรกร ประติมากร 
และสถาปนิกจากอิตาลีเขา้มาสร้างศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ีดูโดดเด่นแปลกตา ดงัจะเห็นไดจ้าก 
พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท ท่ีสถาปนิกไดดึ้งความเป็นไทยเขา้มาผสมในส่วนบนของอาคารผิดกบั
บริเวณตวัตึกชั้น 1 ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก 
               การเปล่ียนแปลงทางศิลปะเกิดข้ึนอีกคร้ังในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชด าริให้ก่อตั้งโรงเรียนเพาะช่าง ในปี พ.ศ. 2456 และทรงรับประติมากร
ชาวอิตาลีในนาม โคราโด  เฟโรจี หรือศิลป์ พีระศรี ผูเ้ป็นเสมือนเสาหลกัของศิลปะสมยัใหม่ของ
ไทยจากการร่วมก่อตั้ งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ในปี พ.ศ. 2476 ก่อนจะเติบโตข้ึนเป็น
มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 2486  ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานนัทมหิดล รัชกาลท่ี 8 โดยเร่ิมแรกมีการจดัตั้งคณะจิตรกรรมและประติมากรรม (ปัจจุบนัคือ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ)์  เป็นคณะวิชาแรก       
             การเกิดข้ึนของมหาวิทยาลยัศิลปากรในช่วงระยะเร่ิมแรกนั้นเต็มไปดว้ยความขาดแคลนใน
ดา้นต่างๆ ซ่ึงคงเป็นไปได้ยากหากมหาวิทยาลยัจะเรียกร้องขอสิทธิต่างๆ จากรัฐบาลท่ีก  าลงัอยู่
ในช่วงสัน่คลอนจากการส้ินพระชนมข์องพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล รัชกาล
ท่ี 8 น ามาซ่ึงการผลดัแผน่ดินสู่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ซ่ึง
ในขณะนั้นประเทศไทยเพ่ิงหลบัคืนสู่ความสงบสุข หลงัส้ินสุด สงครามมหาเอเชียบูรพา เศรษฐกิจ
ของไทยแมย้งัไม่ฟ้ืนตวัดีนักแต่ทางดา้นของศิลปะในสมยัรัชกาลท่ี 9 ไดเ้กิดความเปล่ียนแปลง
หลายประการ ( พิพฒัน์ พงศร์พีพร, 2540, หนา้ 50) 
             ศาสตราจารย ์ศิลป์ พีระศรี ท่ีในขณะนั้นด ารงต าแหน่งอาจารยแ์ละคณบดี คนแรกของคณะ
จิตรกรรมและประติมากรรม ไดทุ่้มเทสัง่สอนลกูศิษยต์ลอดชีวิตของท่านโดยอาศยัองค์ความรู้และ
การฝึกฝนท่ีผสมผสานความเป็นสากลแต่ไม่ท้ิงรากหรือมรดกด้านศิลปะโบราณของไทย ทั้งยงั
สนับสนุนลูกศิษยเ์ช่น เฟ้ือ หิริพิทักษ์ ชลูด น่ิมเสมอ ประหยดั พงษ์ด  า ฯลฯ ให้ไปศึกษาต่อยงั
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3


 

 

ต่างประเทศเพื่อน าองค์ความรู้กลบัมาพฒันาวงการศึกษาศิลปะของไทย การมองการณ์ไกลของ
ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ยงัสะทอ้นผา่นความคิดริเร่ิมในการจดัแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เพ่ือเป็น
เวทีใหศ้ิษยศ์ิลป์มีพลงัและก าลงัใจในการสร้างงานและขบัเคล่ือนวงการศิลปะสืบไป โดยอาจารย์
ศิลป์ยงัไดด้  ารงต าแหน่งทั้งคณะกรรมการและผูเ้ขียนบทความเผยแพร่ความรู้ดา้นศิลปะในสูจิบตัร
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 1-13  (สุรศกัด์ิ เจริญวงศ,์ 2542, หนา้ 9)  
                การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติยงัเป็นเสมือนการกระตุน้ให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานและมี
สนามประลองฝีมือ มีการแบ่งประเภทผลงานออกเป็นหลายสาขา บางประเภทพฒันาออกเป็น
เอกเทศ เช่นสาขาภาพพิมพ ์แยกออกจากสาขาเอกรงค์ บางคร้ังถึงกบัแยกประเภทผลงานออกเป็น
หมวดยอ่ยๆ เช่นในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 4 ไดเ้กิดสาขาจิตรกรรมแบบสยาม ในการ
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 6  เกิดสาขาจิตรกรรมแบบไทยและจิตรกรรมสมยัใหม่ การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 10 เกิดจิตรกรรมและประติมากรรมแบบไทยประเพณี (สุรศกัด์ิ 
เจริญวงศ,์ 2542) การเพ่ิมและลดประเภทผลงานยงัเป็นส่ือสะทอ้นถึงความนิยมในการสร้างงาน
ศิลปะหรือรูปแบบ แนวความคิดของศิลปินในช่วงเวลาดงักล่าว โดยนักวิชาการไดพ้ยายามหาค า
จ  ากดัความต่อผลงานท่ีเปล่ียนแปลง ดงัจะเห็นไดจ้ากสูจิบติัการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 10-
13  ท่ีศาสตราจารยศ์ิลป์ พีระศรี พูดถึง Contemporary Art หรือศิลปะร่วมสมยั ท่ีจะใชร้ะบุถึงยุค
ของการสร้างงานศิลปะ โดยมี สุธี คุณาวิชยานนท์ ไดร้วบรวมขอ้เขียนหรือการตีความศิลปะร่วม
สมยัออกมาในหนงัสือ เข้านอกออกใน ท่ีเขาเขียนข้ึน ในปี พ.ศ. 2548  ซ่ึงมีเน้ือหาใจความตอนหน่ึง
ระบุว่า                      
                                                                   

        ... ศิลปะร่วมสมัยของศิลป์ พีระศรี และ เขียน ยิม้ศิริ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
หมายถึงศิลปะแนวใหม่ท่ีไม่ใช่แนวประเพณี เป็นผลงานของศิลปินใน
ยคุปัจจุบัน ณ ขณะน้ันของคนร่วมยุคร่วมสมยักับท้ังสองคน ซ่ึงบางคร้ัง
กใ็ช้ค าว่า “ศิลปะสมยัใหม่” แทนท่ีเหมือนกัน 

 
               หลงัการมรณกรรมของศาสตราจารยศ์ิลป์ พีระศรี พลงัของงานประกวดก็เร่ิมเส่ือม
ลงพร้อมๆ กับการท่ีศิลปินไทยหัวก้าวหน้าท่ีก  าลังศึกษาหรือส าเ ร็จการศึกษาจาก
สหรัฐอเมริกาไดพ้บรูปแบบผลงานและเวทีในการจดัแสดงผลงานศิลปะหรือแง่คิดทางศิลปะ
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย รวมถึงผูส้นใจศิลปะกลุ่มใหม่ๆ  ท่ีไดน้ าระบบการจดัการทางศิลปะ 
ระบบธุรกิจ และกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ท่ีมีแนวคิดและรสนิยมเฉพาะตน พวกเขาต่าง
แสวงหาความต่ืนตาและมีระบบความคิดแบบรูปธรรม คนกลุ่มน้ีมีก  าลงัทางเศรษฐกิจสูง 
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พ่ึงพาขอ้มูล ใฝ่หาขอ้เท็จจริง เป็นยุคท่ีส่ิงพิมพเ์ขา้มามีบทบาทในการเผยแพร่บทความเชิง
วิชาการ ปัญญาชนหันมาถกเถียงปรัชญาศิลปะ หน่ึงในนั้ นคือ อารี สุทธิพนัธุ์ ท่ีส าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโทสาขาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในปี พ.ศ. 2504 โดยอารียไ์ดก้ลบัมาเป็นอาจารยแ์ละผลกัดนัวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร เปิดสอนในระดบัการศึกษาบณัฑิต วิชาเอกศิลปศึกษาข้ึนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2511 ซ่ึงอารียย์งัได้เขียนต ารา บทความศิลปะและประวติัศาสตร์ศิลป์ไวด้้วย
เช่นกนั (พิริยะ ไกรฤกษ,์ 2529, หนา้ 21) 

       การเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยท่ีก  าลงัเปล่ียนจากสงัคมเกษตรกรรมและประเพณีนิยมสู่
สังคมอุตสาหกรรมซ่ึงยึดโยงกับเศรษฐกิจและปัจจัยการเงินเป็นส าคัญ เพื่อน าประเทศไปสู่
ความกา้วหน้า รัฐบาลเร่งพฒันาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ถนน เข่ือน มหาวิทยาลยั ฯลฯ 
ขา้ราชการและคนหนุ่มสาวท่ีเคยไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ปศึกษายงัต่างประเทศเพื่อน าวิทยาการจาก
ตะวนัตกเร่ิมกลบัเขา้มาพฒันาประเทศไทย เช่นเดียวกบัศิลปะท่ีศิลปินไทยซ่ึงไดเ้ดินทางไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศไดก้ลบัเขา้มามีบทบาทต่อวงการศิลปะของไทยอยา่งมาก เห็นไดช้ดัจากกรณีของ 
ชลดู น่ิมเสมอ ท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศอิตาลี และไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงานท่ีประเทศฝร่ังเศส
และสหรัฐอเมริกา ก่อนจะกลบัมาก่อตั้งภาควิชาภาพพิมพ ์ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 2508  
                เช่นเดียวกับ อภินันท์ โปษยานนท์ ซ่ึงส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขา
ประวติัศาสตร์ศิลป์ จาก Cornell University สหรัฐอเมริกา  ในปี พ.ศ. 2528 อภินันท์ไดก้ลบัมาจดั
แสดงนิทรรศการศิลปะ สอนศิลป์ใหไ้ก่กรุง  ข้ึนท่ีหอศิลป์พีระศรี ผลงานศิลปะของอภินนัท์ปรากฏ
โฉมในหลายรูปลกัษณ์ ทั้งภาพพิมพซิ์ลค์สกรีน ประติมากรรมส่ือผสม ศิลปะการจดัวาง ผ่าน
โทรทศัน์ วิดีโอ เคร่ืองบันทึกเสียง และศิลปะการแสดงสด นิทรรศการคร้ังน้ีอภินันท์ต้องการ
สะท้อนถึงประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ท่ียงัห่างไกลจากความเขา้ใจและเข้าถึงสุนทรียภาพทาง
ศิลปะ ส่ิงเหล่านั้นสะทอ้นผา่นตวัละครในวิดีโอท่ีพยายามสอนเร่ืองศิลปะใหก้บัไก่และลกูเจ๊ียบท่ีวิ่ง
วนอยูร่อบๆ (พิริยะ ไกรฤกษ,์ 2529, หนา้24) 
             เศรษฐกิจของไทยท่ีดีข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2529 -2538 ท าใหว้งการศิลปะไม่ว่าจะเป็นสถาบนั
สอนศิลปะ ศิลปิน หรือผูอุ้ปถมัภ์ทางศิลปะเกิดการต่ืนตวั ศิลปะในช่วงเวลาน้ีถึงจุดท่ีศิลปินจะ
แสดงออกถึงเน้ือหา ความหลากหลายทางแนวคิดและเทคนิคกระบวนการ เห็นไดจ้ากการเติบโต
ของศิลปะแนวส่ือผสม, ศิลปะการจดัวาง , ศิลปะการแสดงสด, คอมพิวเตอร์และวิดีโออาร์ต หรือ 
ศิลปะมลัติมีเดีย ของ  จุมพล อภิสุข , กมล เผา่สวสัด์ิ, สุรสีห์ กุศลวงษ์, จกัรพนัธ์ วิลาสินีกุล, สาคริ
นทร์ เครืออ่อน, สุธี คุณาวิชยานนท ์และ มณเฑียร บุญมา      ซ่ึงทั้งหมดลว้นเป็นอาจารยส์อนศิลปะ
และศิลปินร่วมสมยัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศไทยและระดบันานาชาติ 
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                       ศิลปะมลัติมีเดีย คือ ลกัษณะการสร้างสรรค์ท่ีเป็นงานประเภททศันศิลป์ เช่นจิตรกรรม 
ประติมากรรม ผสมผสานกบัรูปแบบของศาสตร์แขนงอ่ืน เช่น วรรณกรรม ดนตรี นาฏกรรม มาใช้
ในผลงานเดียวกนั หรือท่ีก  าลงัเป็นท่ีนิยมมากคือการน าส่ือใหม่ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง เช่น วิดีโอ 
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน่ แสง เสียง  หรือภาพถ่าย มาใชร่้วมกนัเพื่อสร้างผลงานท่ีส่ือความหมาย อาจ
เป็นงานในแนวศิลปะการจดัวางหรืองานศิลปะ ท่ีใชก้บัพ้ืนท่ี เวลา  หรือการปฏิสมัพนัธ์จากผูดู้  ใน
งานของศิลปินบางคนผูช้มอาจกลายเป็นส่วนหน่ึงของผลงานดว้ย  ศิลปินบางคนใชส่ื้อเทคโนโลยี
สร้างงานศิลปะในรูปแบบวิดีโอเกม  ศิลปะในรูปแบบออนไลน์ อินเตอร์เน็ต และเวบ็ไซต ์ท่ีผูดู้ตอ้ง
มีส่วนร่วมกบัผลงาน  ดว้ยการเปิดโปรแกรมในรูปแบบดงักล่าวเพื่อท่ีจะไดดู้ภาพ ไดย้นิสียง และได้
กดแป้นคอมพิวเตอร์ท างานร่วมกับส่ิงท่ีศิลปินน าเสนอ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนต้องใช้เวลาในการ
เคล่ือนไหวไปพร้อมๆ กัน (สมพร  รอดบุญ,2552, หน้า 144-145)  ดังจะเห็นได้จากผลงาน 
“International Artists?” ของ วนัทนีย ์ศิริพฒันานนัทกรู ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงวนัทนีย์
ไดต้ั้งค  าถามต่อภาพลกัษณ์ของศิลปินไทยท่ีดงัไกลในต่างประเทศว่าควรมีลกัษณะหรือคุณสมบติั
อยา่งไร ค  าตอบหน่ึงท่ีไดรั้บจากผลงานของเธอคือการท่ีศิลปินเหล่านั้นใชค้  าหรือภาษาองักฤษใน
การติดต่อส่ือสาร เช่น ในเวบ็ไซตห์รือสูจิบตัร ท่ีมกัปรากฏภาษาองักฤษร่วมดว้ยเสมอ เช่นเดียวกบั
วนัทนียท่ี์มกัเคลือบแฝงประเด็นของการโกอินเตอร์ของศิลปินไทยดว้ยการใชค้  าหรือภาษาองักฤษ
ในการน าเสนอประวติั ผลงาน บทความ เวบ็ไซต ์ท่ีทั้งหมดลว้นเป็นผลงานศิลปะของเธอ  การสร้าง
ภาพลกัษณ์ดังกล่าวกลบัเป็นเสมือนการประชดประชันให้คนไทยหันมายอมรับหรือเรียนรู้ ใน
ขอ้เท็จจริงว่าในทา้ยท่ีสุดแลว้คนท่ีเขา้มาดูงานศิลปะในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ไม่แคลว้จะเป็นคนไทย
มากกว่าชาวต่างชาติและเหตุใดเราจึงพยายามสร้างภาพลกัษณ์ของตนดว้ยการกลบเกล่ือนหรือ
ละเลยภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาแม่  ดังนั้นวนัทนียจึ์งไดน้ าเสนอแนวคิดดังกล่าวผ่านเกมท่ีผูเ้ล่น
สามารถกดเขา้ไปในเวบ็ไซต ์ซ่ึงจะเจอกบัค าถามและค าตอบท่ีผูเ้ล่นเกมหรือผูช้มงานศิลปะของเธอ
จะตอ้งตอบค าถามเพื่อขา้มไปในด่านต่อไป ซ่ึงจะเจอกบัตวัละครท่ีให้ผูช้มเลือกท่ีจะเติมแต่งเคร่ือง
แต่งกายของตวัละครเหล่านั้นซ่ึงลว้นแต่เป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศไทยและระดบัสากล
ด้วยกันทั้ ง ส้ิน ผู ้ท่ี เข้ามาเล่น เกมของวันทนีย์จึงเท่ากับว่า คุณได้เป็นส่วนหน่ึงในผลงาน 
“International Artists?” ของศิลปินดว้ยเช่นกนั (สมัภาษณ์ วนัทนีย ์ศิริวฒันานนัทกรู, 28 กรกฎาคม 
2557) ซ่ึงศิลปะมลัติมีเดียมีส่วนส าคญัในการสลายเสน้แบ่งท่ีขีดขั้นระหว่างศิลปะกบัประชาชนและ
การเปล่ียนทศันคติของผูช้มท่ีเคยรู้สึกว่าศิลปะเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจยากให้หมดส้ินไป  (สมพร  รอดบุญ
,2552, หนา้ 148) 
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           ในปี  พ.ศ. 2547   เฟสบุ๊ค ซ่ึงถือก าเนิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาและยงัเป็นส่ือในการ
ติดต่อส่ือสารของมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21  เฟสบุ๊คกลายเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงประชาชนต่างใชเ้ป็นทางเลือก
ในการแสดงออกซ่ึงชีวิต และทัศนคติของตน  โดยเฉพาะในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558-2559 ท่ี
ป ร ะ ช า ชนก ว่ า   4 1  ล้ า น คน  ไ ด้ ใ ช้ เ ฟ ส บุ๊ ค ก ว่ า ว ัน ล ะ  2 . 5 8  ช ม .  ( เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
https://www.it24hrs.com/2016/stat-social-media-thai-populations/)  จากสถิติดังกล่าวไดแ้สดงให้
เห็นว่าคนไทยใหค้วามความส าคญักบัเฟสบุ๊คในการติดต่อส่ือสารและแสดงความคิดหรือทศันคติ
ของตนมากเป็นอนัดับ 8 ของโลก เช่นเดียวกับวงการศิลปะ(ทัศนศิลป์) ท่ีศิลปิน นักข่าว และ
ภัณฑารักษ์ประจ าหอศิลป์หรือแกลเลอรีต่างๆ ใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวในการน าเสนอผลงานและ
นิทรรศการศิลปะ ศิลปินทัศนศิลป์ของไทยหลายคนจึงเลือกใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวในการเสนอภาพ
ผลงานศิลปะของตนและยงัใชพ้ื้นท่ีของเฟสบุ๊คในการติดต่อกบัผูช้มและนกัสะสมงานศิลปะอีกดว้ย  
ดงัจะเห็นได้จาก ปรางค์ จรเขต, ณเรศ จึง, ภูวณัฐ ขุนภาษีร์  ศิลปินรุ่นใหม่ท่ีสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมไทยร่วมสมยัและน าเสนอผลงานและกระบวนการรังสรรคผ์า่นเฟสบุ๊คอยูเ่สมอ เฟสบุ๊คจึง
เป็นอีกหน่ึงช่องทางการติตต่อส่ือสารจากกลไกหรือวิวฒันาการของเทคโนโลยีซ่ึงส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษยใ์นทุกสาขาอาชีพเช่นเดียวกบัวงการศิลปะและศิลปิน    
 
การด าเนินการวจิยั 
           งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินผ่านส่ือ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ ซ่ึงอาศยัฐานขอ้มูลจากนิทรรศการศิลปะ รวมถึงเอกสารและการสัมภาษณ์
ศิลปิน ภณัฑารักษ ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ผลการศึกษา 

เฟสบุ๊คกลายเป็นพ้ืนเปิดท่ีซ่ึงศิลปินได้ใชติ้ดต่อส่ือสารกับผูช้ม โดยศิลปินยงัใชพ้ื้นท่ีของ
เฟสบุ๊คในการบอกเล่าแนวความคิด ทศันคติ และผลงานของตนเองผ่านพ้ืนท่ีดงักล่าว  เห็นไดช้ดั
จากศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์ท่ีแต่เดิมตอ้งในพ้ืนท่ีเช่นหอ
ศิลป์ หรือแกลเลอรีในการน าเสนอผลงาน แต่ในปัจจุบนัศิลปินหลายคนกลบัเลือกน าเสนอผลงาน
และกระบวนการรังสรรค์ผ่านเฟสบุ๊ค ก่อนท่ีผูช้มซ่ึงรวมถึงนักสะสมงานศิลปะจะสนใจและขอ
ติดต่อดูผลงานจริงกบัตวัศิลปินเองในภายหลงั  
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อภิปรายผล 
พ้ืนท่ีของโซเชียลเน็ตเวิร์คเช่น เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊ค  เป็นอีกหน่ึงพ้ืนท่ีท่ีศิลปินรุ่นใหม่ใช้

ในการติดต่อกบัผูช้ม ซ่ึงในแง่ดีสามารถท าให้ผูช้ม นักสะสมงานศิลปะ หรือภณัฑารักษ์ ไดเ้ห็น
ความต่อเน่ืองในแนวคิดและผลงานของศิลปิน ร่วมถึงการท่ีผูช้มสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลงานช้ินนั้นๆ อนัจะส่งผลต่อการคิดพฒันาต่อยอดผลงานช้ินหรือชุดต่อไปของศิลปิน แต่ทั้งน้ีการ
รับชมผลงานศิลปะผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศพัท์อาจท าให้ผูช้มรับรู้ในสุนทรียะ
ของงานช้ินนั้นๆ ไดไ้ม่ครบถว้น เน่ืองดว้ยงานศิลปะไม่ว่าจะประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ ์หรือส่ือผสมฯลฯ  งานเหล่านั้นตอ้งอาศยัผสัสะทางกายและใจท่ีผูช้มจะมีต่อผลงานจริงได้
ดีกว่าเสมอ 
 
สรุปผลการวจิยั 

         การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะและการน าเสนอผลงานของศิลปิน รวมถึงการสะสมผลงาน
ของนกัสะสม และการรับชมผลงานของประชาชนทัว่ไปในช่วงเวลาท่ีผา่นมา จึงเป็นส่ือสะทอ้นให้
เห็นว่าปัจจุบนันอกจากส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่จะมีผลต่อการสร้างงานศิลปะของศิลปินดงัเช่นงาน
วิดีโออาร์ต หรือมลัติมีเดียอาร์ตแลว้ งานจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพท่ี์ยงัอยู่ในขนบของ
ผูส้ร้างสรรค ์ศิลปินก็ยงัดึงส่ือสมยัใหม่ เช่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค เขา้มาใชใ้นการน าเสนอผลงานศิลปะ
ของศิลปินต่อผูช้มได้อีกทางหน่ึง ดังนั้นส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่จึงถือเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือและ
ช่องทางส าคัญในยุคปัจจุบันท่ีศิลปินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมก าลงับ่งช้ีให้เห็นว่ามนุษยใ์น
ปัจจุบนันั้นใหค้วามส าคญัและจมด่ิงอยูใ่นโลกเสมือนมากเพียงใด 
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บทคดัย่อ 

อิฐเสนาะ เป็นส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้แบบจับต้องไดส้ าหรับเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับ
ดนตรี ท าให้ผูเ้ล่นเกิดความสนุกสนานและเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัดนตรีเพ่ิมมากข้ึน 
ระบบน้ีเป็นการน าชุดของเล่นตวัต่อพลาสติกท่ีสามารถหาไดง่้าย ราคาไม่แพงและเป็นของเล่นท่ี
เด็กคุน้เคยมาประยุกต์เขา้กบัการประมวลผลภาพและการสร้างเสียงดนตรีสังเคราะห์พฒันาเป็น
ระบบอิฐเสนาะข้ึน ผูใ้ชส้ามารถน าตวัต่อพลาสติกท่ีมีขนาดและสีต่างๆ มาวางเรียงบนแผ่นรองตวั
ต่อตามรูปแบบท่ีก  าหนดเพ่ือสร้างเป็นเพลงข้ึนมา สีของตวัต่อจะใชก้  าหนดระดับเสียงของโน้ต
ดนตรี ในขณะท่ีขนาดของตวัต่อจะใชก้  าหนดความยาวของเสียง เมื่อผูใ้ชเ้รียงตวัต่อจนเป็นท่ีพอใจ
แลว้อิฐเสนาะจะบนัทึกภาพของตวัต่อท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนแลว้ท าการประมวลผลภาพ และสร้างเสียง
สงัเคราะห์เพื่อเล่นเสียงโนต้ดนตรีออกมาตามล าดบัเป็นเพลงท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  
 
ค าส าคัญ: โน้ตดนตรี การแต่งเพลง ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งได ้ตวัต่อพลาสติก การ
ประมวลผลภาพดิจิทลั  
 
Abstract: It’s Sanor is a tangible user interface system for learning music. This system aims to 
make learning music more fun and to increase the learners’ interest in pursuing more advanced 
music education. We use brick-based construction toys, which are affordable and interesting for 
children, combined with digital image processing techniques and music synthesizing to develop 
the It’s Sanor system. A user can put and arrange plastic bricks which are in different sizes and 
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colors on a baseplate in order to compose a melody. The color of a brick determines the pitch of a 
musical note, while the size of the brick determines the duration of the note. After the user is 
satisfied with their bricks arrangement, It’s Sanor captures an image of the brick arrangement on 
the baseplate, processes the image, and synthesize a melody according to the notes the user 
arranged with the bricks.  
 
Keywords Musical note, Music composing, Tangible user interface, plastic brick-based toy, 
digital image processing 
 
1. บทน า 

การเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีนอกจากการลงมือปฏิบติัโดยการเล่นดนตรีแลว้ยงัมีส่วนท่ีเก่ียวกบั
ทฤษฎี เช่น การเรียนรู้เร่ืองระดบัเสียงและความยาวของเสียงโน้ตดนตรี ซ่ึงอาจจะส่งผลให้ผูเ้รียน
เกิดความเบ่ือหน่าย ไม่สนุกกบัการเรียนโนต้ดนตรี โดยเฉพาะในผูเ้รียนระดบัเร่ิมตน้เช่นในเด็ก ท า
ให้ไม่มีแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกับดนตรีในระดบัท่ีสูงข้ึน ผูว้ิจยัเล็งเห็นประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยส่ีวนต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งได ้(Tangible User Interface: TUI) ท่ีมีศกัยภาพใน
การส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้พร้อมกบัการเล่นท าให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ (Price, 
Rogers, Scaife, Stanton, & Neale, 2003) จึงไดป้ระยุกต์เทคโนโลยีดงักล่าวพฒันาเป็นระบบอิฐ
เสนาะซ่ึงเป็นระบบต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งไดเ้พื่อเสริมสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้
ดนตรีส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ ระบบน้ีใชต้วัต่อพลาสติก เช่น ชุดตวัต่อเลโก ้ซ่ึงเป็นชุดของเล่นท่ีมีสีสัน
สวยงาม สามารถหาไดง่้าย และเด็กๆ คุน้เคยในการเล่น น ามาประยกุตเ์ป็นส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
ผูเ้ล่นสามารถเลือกสีและขนาดของตวัต่อพลาสติก น ามาเรียงต่อกนับนแผน่รองตวัต่อ จากนั้นส่วน
รับภาพของระบบซ่ึงเป็นกลอ้งเว็บแคมท่ีหาไดง่้ายและราคาถูกจะบันทึกภาพตวัต่อพลาสติกบน
แผน่รองทั้งหมด ท าการประมวลผลภาพเพื่อแปลความหมายจากการเรียงตวัต่อ สี และขนาดของตวั
ต่อ แลว้สงัเคราะห์เป็นเสียงดนตรีตามล าดบัตวัโน้ตท่ีผูเ้ล่นท าการเรียงไวบ้นแผ่นรอง บทความน้ี
น าเสนอตน้แบบระบบอิฐเสนาะดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ดา้นดนตรีโดยใชว้สัดุท่ีมีอยูแ่ลว้และหาไดง่้ายเป็นส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้
แบบท่ีจบัตอ้งได ้อยา่งไรก็ตามการประยุกต์ใชต้วัต่อของเล่นเป็นส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบั
ตอ้งไดน้ั้นไม่ไดจ้  ากดัแค่การใชส่้งเสริมการเรียนรู้โน้ตดนตรี แต่ยงัสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
งานอ่ืนได ้เช่น การท าตน้แบบแบบรวดเร็ว (rapid prototyping) (Gohlke, Hlatky, & de Jong, 2015) 
หรือการท าขอ้มลูจินตทศัน์ (data visualization) (Wilson, 2012) (Schneider, 2015) เป็นตน้  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
อิฐเสนาะเป็นระบบต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งได ้(Tangible User Interface : TUI) 

โดยผูเ้ล่นน าตวัต่อพลาสติกมาต่อเรียงประกอบกนัเพื่อเล่นเป็นเสียงเพลง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษา
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับระบบติดต่อผูใ้ช้แบบจับต้องได้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านดนตรี 
Costanza และคณะ (Costanza, Shelley, & Robinson, 2003) น าเสนอระบบติดต่อผูใ้ชแ้บบจบัตอ้ง
ไดส้ าหรับสร้างเสียงดนตรี ซ่ึงวตัถุท่ีใช้จะมีสัญลกัษณ์ (marker) ก ากบัเพื่อให้อลักอริทึมในการ
ตรวจจบัต าแหน่งของสญัลกัษณ์สามารถระบุต าแหน่งของวตัถุได ้ขอ้จ  ากดัของระบบน้ีคือระบบน้ี
ใชส้ญัลกัษณ์เฉพาะ และสญัลกัษณ์มีขนาดใหญ่ เมื่อน าไปประกอบเป็นรูปร่างสญัลกัษณ์โนต้ดนตรี
ท าใหใ้ชโ้นต้ไดจ้  านวนนอ้ย Sergi Jordà (Jordà, 2010) เสนออุปกรณ์และขั้นตอนวิธีผสมเสียงดนตรี
โดยใชอุ้ปกรณ์เป็นโต๊ะทรงกลม และใชว้ตัถุท่ีติดสญัลกัษณ์วางเรียงบนผวิโต๊ะเพื่อสร้างเสียงดนตรี 
โดยจงัหวะและเสียงจะค านวณจากต าแหน่ง มุมและระยะห่างระหว่างวตัถุบนโต๊ะ งานวิจยัของ 
รัฐภูมิ อริญชย ์และจีราภา (Waranusast, Bang-ngoen, & Thipakorn, 2013) ไดพ้ฒันาตน้แบบระบบ
ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งไดเ้พื่อช่วยในการเรียนรู้พ้ืนฐานโนต้ดนตรี ซ่ึงตน้แบบดงักล่าว
มีลกัษณะเป็นโต๊ะท่ีมีการแสดงผลภาพบรรทดัหา้เสน้ (staff) ส าหรับแต่งเพลงบนพ้ืนโต๊ะดว้ยเคร่ือง
ฉายภาพ ผูเ้ล่นสามารถแต่งเพลงไดโ้ดยการน าสัญลกัษณ์โน้ตดนตรีพลาสติกวางลงบนบรรทดัห้า
เสน้เป็นเพลงตามตอ้งการ ระบบน้ีใชเ้ทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทลัประมวลผลภาพจากกลอ้งท่ี
ติดไวท่ี้ใตโ้ต๊ะและใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัรในการจ าแนกรูปร่างของตวัโน้ตชนิดต่างๆ 
Gohlke และคณะ (Gohlke et al., 2015) เสนอการใชต้วัต่อพลาสติกเลโกเ้ป็นส่วนต่อประสานกบั
ผูใ้ชเ้น่ืองจากตวัต่อพลาสติกมีขอ้ดีท่ีหาไดง่้าย สามารถวางตวัต่อไดใ้นลกัษณะเป็นตาตาราง (grid) 
โดยไดส้ร้างตวัอย่างกรณีศึกษาเป็นอุปกรณ์ส าหรับสร้างและผสมเสียงกรอง และใชก้ลอ้งในการ
บนัทึกภาพและใชก้ารประมวลผลภาพในการแปลความหมายของส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้ 

ระบบอิฐเสนาะท่ีน าเสนอในบทความน้ีใช้ตวัต่อพลาสติกคลา้ยกับงานของ Gohlk และ
คณะ (Gohlke et al., 2015) เน่ืองจากขอ้ดีของตวัต่อพลาสติกท่ีหาไดง่้าย ผูใ้ชคุ้น้เคย มีสีสันสวยงาม 
และมีการจดัเรียงเป็นตาราง ส าหรับวิธีการใชง้านเพ่ือแต่งเป็นเพลงนั้นมีความแตกต่างจากงานอ่ืนๆ 
ขา้งตน้คือไม่ใชต้  าแหน่งสญัลกัษณ์แทนระดบัเสียงและรูปทรงสญัลกัษณ์แทนความยาวเสียงเหมือน
ในบรรทดัห้าเส้นท่ีพบในงานวิจยัของรัฐภูมิและคณะ (Waranusast et al., 2013) และงานวิจยัของ 
Sergi Jordà (Jordà, 2010) แต่ใชสี้และขนาดของตวัต่อท่ีต่างกนัในการส่ือความหมายของตวัโน้ต
ดนตรีแต่ละตวั 
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3. รูปแบบและการใช้งานอฐิเสนาะ 
อิฐเสนาะเป็นระบบต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งได ้(TUI) ท่ีผูใ้ชส้ามารถแต่งท านอง

ดนตรีหรือเพลงไดจ้ากการเรียงตวัต่อพลาสติกขนาดและสีต่างๆ กนัตามรูปแบบท่ีก าหนดบนแผ่น
รองแทนการใชโ้น้ตดนตรีบนบรรทดัห้าเส้น (musical notes and staff) รูปท่ี 1(ก) เป็นภาพจ าลอง
การใชง้านของระบบอิฐเสนาะ โดยเมื่อผูใ้ชเ้รียงตวัต่อเสร็จแลว้ ระบบจะท าการรับภาพตวัต่อเขา้ไป
ประมวลผล โดยเร่ิมจากการหาส่วนของแผน่รองตวัต่อ จากนั้นปรับรูปภาพรับเขา้ใหต้รงดว้ยมุมทั้ง 
4 ของแผ่นรองตวัต่อ ท าการหาส่วนของตวัต่อโดยแยกส่วนของตวัต่อออกจากส่วนของพ้ืนหลงั  
เมื่อไดส่้วนของตวัต่อแลว้ท าการเรียงล าดบัตวัต่อตามแถวและหลกัเพื่อใชใ้นการเรียงล  าดบัการเล่น
เสียงเพลง ตรวจจบัและคดัแยกสีของตวัต่อออกเป็น 8 สี และก าหนดเสียงใหก้บัตวัต่อ และขั้นตอน
สุดทา้ยระบบจะท าการเล่นเสียงโนต้ดนตรีออกมาทางล าโพง ซ่ึงล  าดบัการท างานของระบบแสดง
ดงัรูปท่ี 1(ข) 

 
(ก) (ข) 

 

รูปที่ 1 (ก) ตวัอยา่งการใชง้านระบบอิฐเสนาะ (ข) ล  าดบัการท างานของระบบ 
 
3.1. แผน่รองตวัต่อพลาสติก (baseplate) 
            งานวิจยัน้ีใชแ้ผน่รองตวัต่อพลาสติกเปรียบเสมือน (metaphor) กระดาษท่ีมีบรรทดัห้าเส้น 
โดยผูเ้ล่นจะตอ้งน าตวัต่อพลาสติกท่ีเปรียบเสมือนโนต้ดนตรีแต่ละชนิดวางเรียงลงไปบนแผ่นรอง 
ตามรูปแบบท่ีก าหนด เพื่อใหร้ะบบสามารถเล่นท านองดนตรีตามท่ีผูเ้ล่นตอ้งการ ซ่ึงแผ่นรองตวัต่อ
ท่ีใชม้ีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาด 32x32 ช่อง ดงัรูปท่ี 2 

ผูใ้ช ้

ตวัต่อพลาสติก 

ส่วนรับภาพ 
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รูปที่ 2 ตวัต่อพลาสติกและแผน่รองท่ีใชก้บัอิฐเสนาะ 
 

3.2. ตวัต่อพลาสติก (bricks) 
ผูว้ิจยัได้ท าการออกแบบการแทนเสียงดนตรีโดยการน าตัวต่อพลาสติกขนาดต่างๆ มา

ประกอบกนัเพื่อใชแ้ทนโน้ตดนตรี 1 ตวั ซ่ึงขนาดของตวัต่อพลาสติกท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีมี 3 
ขนาด คือ ตวัต่อพลาสติกขนาด 2x2 ช่อง 1x2 ช่อง 2x1 ช่อง และ 1x1 ช่องดงัแสดงรูปท่ี  2 ผูเ้ล่น
สามารถน าตัวต่อพลาสติกขนาดต่างๆ มาประกอบให้เป็นโน้ตดนตรีได้หลายรูปแบบข้ึนอยู่ก ับ
ระดบัความสูงต ่าของเสียงตวัโนต้ (pitch) และความยาวของเสียงตวัโนต้ (duration) การประกอบตวั
ต่อพลาสติกใหเ้ป็นโนต้ดนตรีท่ีมีระดบัและความยาวเสียงต่างๆ สามารถประกอบไดด้งัรูปท่ี 3 
 

 
 

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของการประกอบตวัต่อพลาสติกใหเ้ป็นโนต้ดนตรี 1 ตวั 
 
 
 
 
 

แผ่นรองตวัต่อพลาสติก ขนาด 32x32 ตวัต่อพลาสติก 

ขนาด 2x2 ขนาด 1x2 ขนาด 1x1 ขนาด 2x1 

ออ็กเทฟ (octave) 

ระดบัเสียงโนต้ดนตรี (pitch) 

ความยาวเสียงโนต้ดนตรี (duration) 
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        3.2.1. ระดบัเสียงโนต้ดนตรี (pitch) 
ตวัต่อพลาสติกขนาด 2x2 และ 2x1 เปรียบเสมือนส่วนของโนต้ดนตรีหลกั เพื่อใชร้ะบุแทน

ระดบัเสียงของโน้ตดนตรี โดย 1 ช่องในแนวตั้ง (column) ใชแ้ทนเสียงดนตรี ½ จงัหวะ และใชสี้
แทนระดบัเสียงทั้งหมด 8 สี  

 สีแดง   ใชแ้ทนโนต้ดนตรีระดบัเสียง “โด” (Do, C) ขนาด 1 จงัหวะ 
 สีสม้   ใชแ้ทนโนต้ดนตรีระดบัเสียง “เร” (Re, D) ขนาด 1 จงัหวะ 
 สีเหลือง  ใชแ้ทนโนต้ดนตรีระดบัเสียง “มี” (Mi, E) ขนาด 1 จงัหวะ 
 สีเขียว  ใชแ้ทนโนต้ดนตรีระดบัเสียง “ฟา” (Fa, F) ขนาด 1 จงัหวะ 
 สีน ้ าเงิน  ใชแ้ทนโนต้ดนตรีระดบัเสียง “ซอล” (Sol, G) ขนาด 1 จงัหวะ 
 สีเทา   ใชแ้ทนโนต้ดนตรีระดบัเสียง “ลา” (La, A) ขนาด 1 จงัหวะ 
 สีขาว   ใชแ้ทนโนต้ดนตรีระดบัเสียง “ที” (Si, B) ขนาด 1 จงัหวะ 
 สีด  า   ใชแ้ทนตวัหยดุ (rest) มีความหมายคือ การหยดุเสียง 1 จงัหวะ 

 
       3.2.2. ออ็กเทฟ (octave) 

ตวัต่อพลาสติกขนาด 1x2 และขนาด 1x1 สามารถน ามาประกอบท่ีดา้นบนของตวัต่อระดบั
เสียงโน้ตดนตรีเพื่อใชร้ะบุแทนอ็อกเทฟของเสียงโน้ตดนตรี ซ่ึงอิฐเสนาะสามารถเล่นเสียงโน้ต
ดนตรีได ้7 ออ็กเทฟโดยใชท้ั้งหมด 7 สี  

 สีแดง   ใชแ้ทนระดบัเสียงออ็กเทฟท่ี 1 
 สีสม้   ใชแ้ทนระดบัเสียงออ็กเทฟท่ี 2 
 สีเหลือง  ใชแ้ทนระดบัเสียงออ็กเทฟท่ี 3 
 สีเขียว  ใชแ้ทนระดบัเสียงออ็กเทฟท่ี 4 
 สีน ้ าเงิน  ใชแ้ทนระดบัเสียงออ็กเทฟท่ี 5 
 สีเทา   ใชแ้ทนระดบัเสียงออ็กเทฟท่ี 6 
 สีขาว   ใชแ้ทนระดบัเสียงออ็กเทฟท่ี 7 
 ไม่ใส่  ใชแ้ทนระดบัเสียงออ็กเทฟท่ี 4 (default) 
 

3.2.3. ความยาวเสียงโนต้ดนตรี (duration) 
อิฐเสนาะไดถ้กูออกแบบใหส้ามารถเล่นเสียงโนต้ดนตรีไดค้วามยาวตั้งแต่ ½  ถึง 4 จงัหวะ 

หรือโนต้ตวัเขบ็ตหน่ึงชั้น (eighth note) จนถึงโนต้ตวักลม (whole note)  ตวัต่อพลาสติกขนาด 2x1 
ช่องแทนความยาว ½ จงัหวะ และ 2x2 ช่องแทนความยาว 1 จงัหวะ ดงันั้นถา้ตอ้งการเล่นเสียงโน้ต

560



 

 

ดนตรีท่ีมีความยาวหลายจงัหวะมากข้ึน ผูเ้ล่นสามารถท าไดโ้ดยการน าตวัต่อโน้ตดนตรีวางเรียงต่อ
กนัไดต้ามความยาวท่ีตอ้งการ ซ่ึงสามารถต่อไดย้าวท่ีสุด 4 จงัหวะ การเขียนสัญลกัษณ์โน้ตดนตรี
ใหเ้ป็นความยาวต่างๆ สามารถเขียนได ้ดงัแสดงตวัอยา่งในตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 ตวัอยา่งการจดัวางตวัต่อพลาสติกใหเ้ป็นโนต้ดนตรีในความยาวเสียงต่างๆ 
 

จงัหวะเสียง โนต้ดนตรี การจดัวางตวัต่อพลาสติก 

½ จงัหวะ 

 
 
 

 

0. 

1 จงัหวะ 
 

 
 

2 จงัหวะ 
 
 

 

3 จงัหวะ 
 
 

 

4 จงัหวะ 
 
 

 

 
3.3. รูปแบบการจดัวางตวัต่อพลาสติกบนแผน่รองตวัต่อ 
 การน าตวัต่อพลาสติกมาเรียงประกอบกนัให้เป็นท านองเพลงนั้น ผูใ้ชจ้ะตอ้งวางตวัต่อไว้
บนแผน่รองตวัต่อ และมีต าแหน่งการจดัวางตามท่ีก  าหนด ล  าดบัการเล่นเสียงเพลงของอิฐเสนาะจะ
เรียงล  าดบัจากซา้ยไปขวา และจากบนลงล่างคลา้ยการเขียนโน้ตดนตรีลงบนบรรทดัห้าเส้น โดย
ต าแหน่งการจดัวางตวัต่อพลาสติกมีรูปแบบดงัน้ี 

3.3.1. การจดัวางตวัต่อขนาด 2x2 หรือ 2x1 ซ่ึงแทนระดบัเสียงโน้ตดนตรีจะเร่ิมตน้จาก
ต าแหน่งบนซา้ยของแผน่รอง ดงัรูปท่ี 4 (ก) จากภาพ คือ การวางโน้ตตวัด า (1 จงัหวะ) เสียง “โด” 
(สีแดงขนาด 2x2 ช่อง) บนแผน่รอง 

3.3.2. การจดัวางตวัต่อขนาด 1x2 และ 1x1 ซ่ึงแทนอ็อกเทฟของตวัโน้ตดนตรีหลกั อิฐ
เสนาะก าหนดใหว้างไวท่ี้ต าแหน่งดา้นบนของโนต้ดนตรีหลกั รูปท่ี 4 (ก) แสดงการวางโนต้ตวัแรก
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ดา้นบนซา้ยเป็นโนต้ตวัขาว (2 จงัหวะ) เสียง “โด” (สีแดงขนาด 2x2 ช่องจ านวน 2 บล็อก) และอยู่
ในออ็กเทฟท่ี 3 (สีเหลืองดา้นบน) และความยาวของตวัโนต้จะตอ้งเท่ากบัขนาดของระดบัเสียงโนต้
ดนตรีเสมอ จากรูปท่ี 4 (ก) โน้ตตวัถดัไปคือโน้ตตวัขาวประจุด (สีแดงขนาด 2x2 ช่องจ านวน 3 
บลอ็ก) ในออ็กเทฟท่ี 3 (สีเหลืองดา้นบน) เป็นตน้ 

 
3.3.3. การเวน้ช่องว่างระหว่างตวัต่อพลาสติกแต่ละตวัถือเป็นเร่ิมเสียงของโน้ตดนตรีตวั

ใหม่ทุกคร้ัง โดยการเวน้ช่องว่างระหว่างตวัต่อแต่ละตวัจะตอ้งมีขนาดความกวา้งเท่ากบัตวัตวัต่อ
ขนาด 2x2 เสมอ ดงัรูป 4 (ก) 

 

 
รูปที่ 4 (ก) การวางต าแหน่งของตวัต่อโนต้เสียงโดออ็กเทฟ 3 ท่ีความยาวต่างๆ กนั 

(ข) การเรียงล าดบัการเล่นโนต้ดนตรีจากซา้ยไปขวาและจากบนลงล่าง 
 
รูปท่ี 5 แสดงตวัอยา่งการเขียนโนต้ดนตรีบนบรรทดัหา้เสน้ท่ีมีกุญแจซอลเป็นกุญแจประจ า

หลกั ดงันั้นจากภาพระดบัของเสียงส่วนใหญ่บนบรรทดัห้าเส้นจะอยู่ท่ีระดบัเสียงในอ็อกเทฟท่ี 4 
ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถวางตวัต่อพลาสติกใหเ้ป็นเสียงโนต้ดนตรีต่างๆ ตามท่ีตอ้งการได ้
  

(ก) (ข) 
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รูปที่ 5 การวางตวัต่อพลาสติกใหเ้ป็นเสียงโนต้ดนตรี 
 

3.4. ล าดบัการเล่นโนต้ดนตรี 
การเรียงล  าดบัการเล่นโนต้ดนตรีของอิฐเสนาะนั้นจะท าการเล่นจากตวัโนต้เป็นบรรทดัจาก

ดา้นบนลงดา้นล่าง และเล่นโนต้ทีละตวัจากซา้ยไปขวาดงัแสดงในรูปท่ี 4 (ข) 
 
3.5 ตวัอยา่งการเล่นท านองเพลงจริง 
 รูปท่ี 6 (ก) แสดงรูปจริงของการเรียงตวัต่อเป็นเพลง “สุขสันวนัเกิด” (Happy Birthday to 
You) และเป็นภาพท่ีไดจ้ากกลอ้งในระบบอิฐเสนาะและรูปท่ี 6 (ข) แสดงรูปจริงของการเรียงตวัต่อ
เป็นเพลง “หากพวกเราก าลงัสบาย” (If You Are Happy and You Know It) 
 

 
 

รูปที่ 6 (ก) ตวัอยา่งเพลงสุขสนัตว์นัเกิด (Happy Birthday to You) 
(ข) ตวัอยา่งการเพลง “หากพวกเราก าลงัสบาย” (If You Are Happy and You Know It) 

(ก) (ข) 

ออ็กเทฟท่ี 4 ออ็กเทฟท่ี 5 
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4. การทดลองและผลการทดลอง 
ผูว้ิจยัไดท้ดลองสร้างระบบตน้แบบอิฐเสนาะข้ึนโดยท่ีระบบตน้แบบถูกพฒันาบนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 10 และใชก้ลอ้งเว็บแคมท่ีหาได้ทัว่ไปเป็นส่วนรับภาพ 
ซอฟตแ์วร์ของอิฐเสนาะจะรับภาพตวัต่อพลาสติกเลโกเ้ขา้มาผา่นทางกลอ้ง แลว้ท าการประมวลผล
ภาพเพื่อรู้จ  าตวัต่อขนาดและสีต่างๆ เพื่อแปลความหมายเป็นเสียงดนตรี ระบบประมวลผลภาพใช้
ไลบรารีโอเพ่นซีวี (OpenCV) (Bradski, 2000) ในการพฒันา ส่วนของการสังเคราะห์เสียงแบบมิดิ 
(MIDI) ใชไ้ลบรารีบนไมโครซอฟต์วินโดวส์ รูปท่ี 7 แสดงตวัอย่างระบบตน้แบบอิฐเสนาะท่ี
พฒันาข้ึนจริง 

 

 
 

รูปที่ 7 ตน้แบบอิฐเสนาะท่ีพฒันาข้ึน 
 

ผูว้ิจยัท าการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ล่นเบ้ืองต้น โดยผูเ้ข้ารับการทดลองเป็นนิสิต
ระดบัปริญญาตรีจ านวน 10 คน อายุระหว่าง 19-21 ปี โดยหัวขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินประกอบไป
ดว้ย ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน ความรู้ดา้นดนตรีท่ีไดรั้บ และวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้
ดว้ยแบบสอบถามแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) 5 ระดบั ไดผ้ลความน่าสนใจเฉล่ียท่ี 4.0 ความ
สนุกสนานเฉล่ียท่ี 4.2 และความรู้ท่ีไดเ้ฉล่ียท่ี 4.1 ซ่ึงจากผลการประเมินเบ้ืองตน้สรุปไดว้่า อิฐ
เสนาะเป็นระท่ีสร้างความสนุกสนานให้กบัผูเ้ล่น และช่วยส่งเสริมให้ผูเ้ล่นมีการเรียนรู้เก่ียวกับ
ทฤษฎีดา้นดนตรีมากยิง่ข้ึน  
 
 
 
 

กลอ้งเวบ็แคม 

ตวัต่อพลาสติก 

คอมพิวเตอร์ 
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6.  สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันาตน้แบบอิฐเสนาะซ่ึงเป็นส่วนประสานกบัผูใ้ชแ้บบ

จบัตอ้งไดข้ึ้นจากชุดของเล่นตวัต่อพลาสติกท่ีมีสีสนัสดใสและน่าสนใจ มาประยุกต์กบัเทคโนโลยี
การประมวลผลภาพและการสงัเคราะห์เสียงดนตรีเพื่อใชเ้ป็นส่ือเสริมสร้างความสนุกสนานในการ
เรียนรู้พ้ืนฐานโนต้ดนตรี อิฐเสนาะสามารถเล่นเสียงโนต้ดนตรีไดโ้ดยผูใ้ชค้วบคุมการเล่นเสียงได้
จากขนาด สี และการเรียงต่อกนัของตวัต่อ ซ่ึงวตัถุประสงคห์ลกัของอิฐเสนาะเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้อน
ดนตรีใหก้บัผูเ้รียนระดบัเร่ิมตน้ซ่ึงส่วนมากจะเป็นเด็ก ผลการทดลองเบ้ืองตน้ท่ีท าใหก้ลุ่มคนวยัรุ่น
ตอนปลายอาจไม่สะทอ้นผลการศึกษาในเด็กนกั ซ่ึงในอนาคตจะตอ้งมีการทดลองในกลุ่มเด็กเพื่อ
วดัความพึงพอใจและวดัผลสมัฤทธ์ิดา้นการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีก่อนและหลงัการใชง้านอิฐเสนาะ 
อีกทั้งผูว้ิจยัยงัมีแนวคิดท่ีจะพฒันาใหผู้ใ้ชส้ามารถวางตวัต่อใหม้ีการเหล่ือมต าแหน่งความสูงต ่าบน
แผ่นรองให้มีลกัษณะคลา้ยกับการวางต าแหน่งโน้ตดนตรีบนบรรทัดห้าเส้นมากยิ่งข้ึนเพื่อให้
ใกลเ้คียงกบัการก าหนดตวัโน้ตบนบรรทดัห้าเส้นจริงๆ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจการอ่านและการ
เขียนบรรทดัห้าเส้นมากข้ึน นอกจากน้ีผูว้ิจยัคาดว่าจะสามารถพฒันาต่อยอดให้สามารถเล่นเสียง
ของเคร่ืองดนตรีชนิดอื่นๆ ได ้รวมทั้งการพฒันาให้ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กลงเพื่อให้เป็น
อุปกรณ์ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย และราคาถกู เหมาะส าหรับการใชง้านทัว่ไป 
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บทคัดย่อ:  อิฐสนุก เป็นส่วนประสานกับผูใ้ช้แบบจับต้องได้ท่ีช่วยส่งเสริมทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ เน่ืองจากการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางคร้ังท าให้
ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายและท้อแท้ ระบบอิฐสนุกจึงถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนุกสนาน และช่วยเพ่ิมความสนใจและความเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 
งานวิจยัน้ีไดน้ าชุดของเล่นตวัต่อพลาสติกท่ีเป็นท่ีสนใจของเด็กๆ ดว้ยสีสันท่ีสดใสและมีขนาดท่ี
แตกต่าง อีกทั้งราคาไม่แพง และหาซ้ือไดง่้าย มาพฒันาร่วมกบัการประมวลผลภาพดิจิตอลและ 
การสร้างหุ่นยนต์มาใช้เพื่อควบคุมหุ่นยนต์แบบขับเคล่ือนด้วยลอ้ให้ท างานตามท่ีผูใ้ช้ต้องการ  
โดยผูใ้ช้สามารถเลือกสีและขนาดของตัวต่อพลาสติกมาจัดวางบนบอร์ดเพื่อออกแบบให้เป็น
ชุดค าสัง่ จากนั้นอิฐสนุกจะท าการบนัทึกภาพและประมวลผลชุดค าสัง่เพ่ือส่งชุดค าสัง่ไปยงัหุ่นยนต์
ผา่นบลทููธ และหุ่นยนตก์็จะแสดงพฤติกรรมตามค าสัง่ท่ีไดรั้บ เช่น การควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ี
ของหุ่นยนต ์การควบคุมการเปิด-ปิดไฟของหุ่นยนต ์และค าสัง่การท างานแบบวนซ ้า เป็นตน้ 
 
ค าส าคญั:  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งได ้ตวัต่อพลาสติก 
หุ่นยนตแ์บบขบัเคล่ือนดว้ยลอ้ การประมวลผลภาพดิจิตอล 
 
Abstract: It’s Sanook is a tangible user interface system for learning basic computer 
programming. Learning about computer programming sometimes makes children feel frustrated. 
This system has been developed with an objective to make learning computer programming more 
interesting and fun. The brick-based construction toys such as Lego, which are colorful, 
affordable and interesting for children are used in combination with digital image processing 
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techniques and robotics to develop a user interface for controlling a wheeled robot. The user can 
program the robot by arranging the plastic bricks with various sizes and colors on a plastic 
baseplate. The instructions for controlling the robot depend on the colors, sizes, and arrangements 
of the bricks. After the user finished their bricks arrangement, It’s Sanook captures a snapshot of 
the brick arrangement, processes the snapshot with image processing techniques to interpret the 
instructions. The system consequently sends the interpreted instructions to control the wheeled 
robot via a Bluetooth wireless communication. The robot performs the instructions such as 
moving commands, light turning commands, and repetition commands. 
 
Keywords: It’s Sanook, Computer programming, Tangible user interface, Brick, Robot, Digital 
image processing 
 
1. บทน า 

ในสายงานของนกัพฒันา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นหวัใจส าคญั และปัจจุบนัก็
มีงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือนวตักรรมใหม่ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงโดยส่วนมากแลว้จะมีเร่ืองการเขียน
โปรแกรมเขา้มามีบทบาทดว้ยเสมอ และส าหรับผูท่ี้สนใจหรือผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการเขียน
โปรแกรม ท่ีไม่มีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน จะมีความรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมเป็นเร่ืองท่ี
ยาก  หรือแมแ้ต่นกัเรียน นกัศึกษา หรือบุคคลท างาน ท่ีศึกษาและท างานเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม 
ก็มีหลายคนท่ีประสบปัญหาเก่ียวกบัพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ดีพอ เน่ืองจากการ
เรียนเขียนโปรแกรมเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือ ซับซ้อน เข้าใจยาก ท าให้การเรียนระดับเร่ิมต้นนั้นไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ส่งผลให้ไม่สามารถเขียนโปรแกรมในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้ผูว้ิจยัจึงไดน้ า
ความรู้เก่ียวกบัส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งได ้(Tangible User Interface) มาประยุกต์และ
พฒันาร่วมกับชุดของเล่นตัวต่อพลาสติกเป็นอุปกรณ์อิฐสนุก ส าหรับสอนทักษะการเขียน
โปรแกรมในระดบัเร่ิมตน้ เพื่อใชค้วบคุมการท างานของหุ่นยนตแ์บบขบัเคล่ือนดว้ยลอ้ โดยผูใ้ชจ้ะ
ท าการเลือกสีและขนาดของตัวต่อมาจดัวางบนบอร์ดตามรูปแบบท่ีก  าหนด จากนั้นหุ่นยนต์จะ
ท างานตามค าสั่งท่ีผูใ้ชไ้ดจ้ดัเรียงลงบนบอร์ดตามล าดบั เช่น การเดินไปขา้งหน้า การเดินไปถอย
หลงั การหมุนซา้ย 45 องศา การหมุนขวา 45 องศา หรือการควบคุมให้หุ่นยนต์ท างานวนซ ้ าเพ่ือ
ยอ้นกลบัไปท างานค าสั่งเดิม เป็นตน้ ซ่ึงตัวต่อพลาสติกหน่ึงตวั เปรียบเสมือนค าสั่งท่ีใชใ้นการ
สัง่งานหุ่นยนต์หน่ึงค าสั่ง ซ่ึงอิฐสนุกจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน และสามารถมองเห็น
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ภาพของระบบเพื่อวิเคราะห์ล  าดบัของการเขียนโปรแกรม  ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจหลกัการ
ท างานและเขียนโปรแกรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

อิฐสนุกเป็นระบบต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งได ้โดยน าชุดตวัต่อพลาสติกมาจดัวางเรียง 
บนบอร์ดเพ่ือควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบเคล่ือนท่ีดว้ยลอ้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาคน้ควา้
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบจบัตอ้งได ้ท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการควบคุม
หุ่นยนต ์และดา้นการเขียนโปรแกรม โดยมีงานวิจยัของ Christensen และคณะ (Christensen, Fogh 
& Lund , 2014) ไดอ้อกแบบและพฒันาอุปกรณ์ท่ีมีช่ือว่า Playte เป็นหุ่นยนต์ท่ีถูกออกแบบมาให้
ตอบสนองค าสั่งของผูเ้ล่นซ่ึงมีอายุ 6 ปีข้ึนไป Playte สร้างมาจากตวัต่อเลโก้และเซนเตอร์ต่างๆ 
ประกอบกนัเป็นบอร์ดควบคุมและหุ่นยนต์ การท างานคือเมื่อผูใ้ชน้ าตวัควบคุมท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ลกูบาศก ์วางลงบนบอร์ดควบคุมในต าแหน่งท่ีก  าหนด หุ่นยนต์เลโก ้จะแสดงท่าทางตามตวัควบคุม
นั้นๆ เช่น การเต้น การแสดงอารมณ์ต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถฝึกท่าทางใหม่เพื่อควบคุม
หุ่นยนตไ์ด ้Kwon และคณะ (Kwon, Kim, Shim & Lee, 2012) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือส าหรับการเขียน
โปรแกรมแบบจบัตอ้งได ้เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กๆสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไดง่้ายข้ึน 
ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวมีช่ือว่า A-Brick ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้รียนรู้ในเร่ืองพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ล  าดบั  
การวนซ ้า เง่ือนไข ฟังกช์ัน่ ตวัแปร เป็นตน้ Wyeth (Wyeth, 2001) ไดพ้ฒันาบลอ็กอิเลก็โทรนิคเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 4-6 ปี ภายในของบล็อกจะมี
วงจรและเซนเซอร์ท่ีถูกซ่อนไวอ้ย่างสมบูรณ์จากเด็ก ซ่ึงเด็กจะสามารถน าบล็อกมาประกอบกัน
สร้างเป็นหุ่นยนต ์เพื่อเป็นรีโมทส าหรับควบคุมรถของเล่นและแสงไฟได ้Scharf และคณะ (Scharf, 
Winkler & Herczeg, 2008) ไดพ้ฒันาอุปกรณ์ท่ีช่ือว่า Tangicons ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตวัต่อลูกบาศก์
และประยกุตใ์หเ้ป็นเกมท่ีจบัตอ้งได ้เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมส าหรับเด็กก่อน
เรียนและเด็กเร่ิมเรียนท่ีก  าลงัอยูใ่นช่วงของการสงัเกตและการเล่นของเล่นต่างๆได ้
 
3. รูปแบบการท างานของอฐิสนุก 

อิฐสนุกเป็นอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนตแ์บบเคล่ือนท่ีดว้ยลอ้ใหส้ามารถท างานไดแ้บบอตัโนมติั  
โดยผูใ้ชท้  าการเลือกตวัควบคุมท่ีมีสีสันและขนาดต่างๆ และน าตวัควบคุมมาจดัวางลงบนบอร์ด
ควบคุมตามรูปแบบท่ีก าหนด กลอ้งเวบ็แคมจะท าการรับภาพของส่วนควบคุมเขา้สู่คอมพิวเตอร์เพื่อ
ท าการประมวลผล วิเคราะห์และเรียงล  าดบัชุดค าสัง่ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะท าการส่งชุดค าสั่งท่ีได้
ไปยงัหุ่นยนตผ์า่นสญัญาณบลทููธ ดา้นฝ่ังหุ่นยนตเ์ม่ือไดรั้บชุดค าสัง่แลว้ก็จะท าการประมวลผลและ
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ท าตามค าสัง่ท่ีไดรั้บ เช่น การเดินไปดา้นหน้า การเดินถอยหลงั การหมุนไปดา้นซา้ย การหมุนไป
ดา้นขวา การเปิดไฟสีแดงหรือสีเขียว เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 1  
 

 
 
 

รูปที่ 1 ภาพการท างานของอิฐสนุก 
 

ส่วนการท างานดา้นซอฟตแ์วร์ของระบบอิฐสนุก อธิบายไดด้งัรูปท่ี 2  คือเมื่อผูใ้ชจ้ดัวางตวั 
ควบคุมลงบนบอร์ดควบคุมแลว้ ระบบจะท าการรับภาพเขา้สู่คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล เร่ิมตน้
จากหาส่วนของบอร์ดควบคุมและปรับภาพของบอร์ดควบคุมให้ตรง จากนั้นแยกส่วนของตัว
ควบคุมออกจากบอร์ดควบคุม ท าการเรียงล  าดบัตวัควบคุม ตรวจจบัสีของตวัควบคุมเพื่อก  าหนด
ชนิดค าสัง่ใหก้บัตวัควบคุม และส่งค าสัง่ควบคุมท่ีไดผ้า่นบลทููธเพ่ือควบคุมหุ่นยนต ์
 

หุ่นยนต์ 

กล้องเว็บแคม 

บอร์ดควบคุมหุ่นยนต์ 

คอมพิวเตอร์ 

ตัวควบคุมหุ่นยนต์ 
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รูปที่ 2 การท างานดา้นซอฟตแ์วร์ของระบบอิฐสนุก 
3.1. ส่วนควบคุม 
 ส่วนควบคุมเป็นส่วนส าคญัในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ท างานตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดยส่วน
ควบคุมจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนของบอร์ดควบคุม และส่วนของตวัควบคุม ดงัรูปท่ี 3 
 

 
 

รูปที่ 3 ส่วนควบคุมหุ่นยนตด์ว้ยชุดตวัต่อพลาสติก 
 
 
 

ส่วนควบคุมหลกั 

ส่วนควบคุมรอง 

บอร์ดควบคุม 

ตวัควบคุม 

571



 

 

3.1.1. บอร์ดควบคุม 
                     ผูว้ิจัยได้น าชุดตัวต่อพลาสติกมาประยุกต์เพื่อใช้ควบคุมการท างานของหุ่นยนต ์
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเรียกช่ือบอร์ดท่ีใชส้ าหรับประกอบตวัต่อพลาสติกว่า “บอร์ดควบคุม” โดยจากรูปท่ี 3 
บอร์ดควบคุมท่ีผูว้ิจยัเลือกใชน้ั้น เป็นบอร์ดสีน ้ าเงิน ขนาด 10x10 น้ิว ซ่ึงสามารถใชบ้อร์ดควบคุมสี
อะไรก็ได ้ท่ีสีของบอร์ดควบคุมจะตอ้งไม่เหมือนหรือคลา้ยกบัสีของตวัควบคุมมากเกินไป 

3.1.2. ตวัควบคุม 
                    ตวัควบคุมหลกั ขนาด 2x2 หน่วย ใชใ้นการควบคุมหุ่นยนตใ์หส้ามารถท าตามค าสั่ง

ของผูใ้ชไ้ด ้เช่น การเดิน การเปิดปิดไฟ การท างานวนซ ้ า เป็นตน้ ตวัควบคุมหลกัจะใชสี้ในการ
ก าหนดค าสัง่ต่างๆ ดงัรูปท่ี 4  

 

                                     
 
 

รูปที่ 4 ตวัควบคุมหลกัขนาด 2x2  
 

        -  ตวัควบคุมหลกัสีเขียว แทนค าสั่งควบคุมการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ โดยจะท างาน
ควบคู่กบัตวัควบคุมรองสีขาวเท่านั้น เช่น ถา้ผูใ้ชจ้ดัวางตวัควบคุมหลกัสีเขียวลงบนบอร์ดควบคุม 
หุ่นยนตจ์ะไม่เคล่ือนท่ีจนกว่าผูใ้ชจ้ะระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีดว้ยตวัควบคุมรองสีขาว  

        -  ตวัควบคุมหลกัสีเหลือง แทนค าสั่งควบคุมการเปิดและปิดไฟของหุ่นยนต์โดยตวั
ควบคุมหลกัสีเหลืองจะท างานควบคู่กบัตวัควบคุมรองสีแดงและสีเขียวเท่านั้น  

        -  ตวัควบคุมหลกัสีสม้ แทนจุดเร่ิมตน้การท างานวนซ ้าของหุ่นยนต ์โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งน า
ตวัควบคุมหลกัสีสม้ไปวางไวท่ี้หนา้ค าสัง่ต่างๆ ท่ีผูใ้ชต้อ้งการให้หุ่นยนต์ท างานวนซ ้ า จากนั้นตวั
ควบคุมหลกัสีเทาจะเป็นตวัด าเนินการเพื่อเรียกการท างานวนซ ้ าไปยงัตวัควบคุมหลกัสีส้มท่ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ 

        -  ตวัควบคุมหลกัสีเทา แทนค าสัง่ด  าเนินการวนซ ้าของหุ่นยนต ์ซ่ึงจ  านวนของการวน
ซ ้าจะข้ึนอยูก่บัจ  านวนของตวัควบคุมรองสีสม้  
                 ตวัควบคุมรอง ขนาด 1x2 หน่วย เป็นค าสัง่ท่ีใชค้วบคู่กบัตวัควบคุมหลกัเสมอ โดยจะ

ท าหนา้ท่ีสัง่งานในค าสัง่ท่ีมีความละเอียดมากข้ึน เช่น ถา้ตวัควบคุมหลกัสีเขียวแทนค าสั่งการเดิน
ของหุ่นยนตแ์ลว้ ตวัควบคุมรองสีขาวจะท าหนา้ท่ีควบคุมทิศทางในการเดิน เช่น การเดินหน้า การ
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เดินถอยหลงั การหมุนซา้ย 45 องศา และการหมุนขวา 45 องศา เป็นตน้ ซ่ึงตวัควบคุมรองจะใชสี้ใน
การระบุค าสัง่ยอ่ย ดงัรูปท่ี 5 
 

                                                                               
 

รูปที่ 5 ตวัควบคุมรองขนาด 1x2  
 

        -  ตวัควบคุมรองสีขาว แทนค าสัง่ควบคุมทิศทางของหุ่นยนต์ ซ่ึงต าแหน่งการจดัวาง
ของตวัควบคุมรองสีขาว จะบอกถึงทิศทางของการเคล่ือนท่ี ดงันั้น ตวัควบคุมรองสีขาวท่ีวางควบคู่
กบัตัวควบคุมหลกัสีเขียว เปรียบเสมือนลูกศรท่ีมีหัวลูกศรเป็นตัวควบคุมรองสีขาว  โดยถา้ตัว
ควบคุมรองมีขาวอยูต่  าแหน่งดา้นบนดงัรูปท่ี 6 (ก) และดา้นล่างดงัรูปท่ี 6 (ง) ของตวัควบคุมหลกัสี
เขียว หมายถึง ค  าสัง่การเดินหนา้และถอยหลงัของหุ่นยนตต์ามล าดบั และถา้ตวัควบคุมรองมีขาวอยู่
ต  าแหน่งดา้นซา้ยดงัรูปท่ี 6 (ข) และขวาดงัรูปท่ี 6 (ค) ของตวัควบคุมหลกัสีเขียว หมายถึง ค  าสัง่การ
หมุนไปดา้นซา้ยและดา้นขวาเป็นมุม 45 องศาตามล าดบั ดงัรูปท่ี 7 
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    (ก)   (ข)              (ค)        (ง)           (จ)            (ฉ)     (ช)          (ซ) 
 

รูปที่ 6 รูปแบบการการจดัวางตวัควบคุมลกัษณะต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7 รูปแบบการควบคุมทิศทางการเดินและการหมนุของหุ่นยนต ์
 

        -  ตวัควบคุมรองสีแดง แทนค าสั่งควบคุมการเปิดและปิดไฟสีแดงของหุ่นยนต์ ซ่ึง
ต าแหน่งการจดัวางของตวัควบคุมรองสีแดง จะตอ้งจดัวางควบคู่กบัตวัควบคุมหลกัสีเหลือง แต่ถา้
ต าแหน่งของตวัควบคุมรองสีแดงวางอยูต่  าแหน่งดา้นบนของตวัควบคุมหลกัสีเหลือง หมายถึงการ
เปิดไฟสีแดง แต่ในทางตรงกบัขา้ม ถา้ตวัควบคุมรองสีแดงวางอยู่ต  าแหน่งดา้นล่างของตวัควบคุม
หลกัสีเหลือง หมายถึงการปิดไฟสีแดง ดงัรูปท่ี 6 (จ) และ รูปท่ี 6 (ฉ) 

        -  ตวัควบคุมรองสีเขียว แทนค าสั่งควบคุมการเปิดและปิดไฟสีเขียวของหุ่นยนต์ ซ่ึง
ต าแหน่งการจดัวางของตวัควบคุมรองสีเขียว จะตอ้งจดัวางควบคู่กบัตวัควบคุมหลกัสีเหลือง แต่ถา้
ต าแหน่งของตวัควบคุมรองสีเขียววางอยูต่  าแหน่งดา้นบนของตวัควบคุมหลกัสีเหลือง หมายถึงการ
เปิดไฟสีเขียว แต่ในทางตรงกบัขา้ม ถา้ตวัควบคุมรองสีเขียววางอยูต่  าแหน่งดา้นล่างของตวัควบคุม
หลกัสีเหลืองหมายถึงการปิดไฟสีเขียว ดงัรูปท่ี 6 (ช) และ รูปท่ี 6 (ซ) 

ค าส่ังเดินหน้า 

ค าส่ังถอยหลงั 

ค าส่ังหมุนขวา 45 องศา ค าส่ังหมุนซ้าย 45 องศา 
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        -  ตวัควบคุมรองสีส้ม แทนจ านวนการท างานวนซ ้ าของหุ่นยนต์ โดยจะตอ้งจดัวาง
ควบคู่กบัตวัควบคุมหลกัสีเทาเท่านั้น โดยท าการจดัวางตวัควบคุมรองสีส้มไวท่ี้ต าแหน่งดา้นขวา
ของตวัควบคุมหลกัสีเทาไปเร่ือยๆ โดยตวัควบคุมรองสีส้มจ านวน 1 ตวัแทนการท างานวนซ ้ า 1 
รอบ ซ่ึงหุ่นยนตจ์ะเร่ิมตน้การท างานวนซ ้า ณ ต าแหน่งของตวัควบคุมหลกัสีส้มท่ีใกลท่ี้สุด  รูปท่ี 8 
แสดงตวัอยา่งการจดัวางตวัควบคุมเพ่ือสัง่ใหหุ่้นยนตห์มุนไปดา้นหลงัโดยใชค้  าสัง่หมุนไปดา้นขวา 
1 คร้ังเป็นมุม 45 องศาตามด้วยค าสั่งวนซ ้ าอีก 3 คร้ัง และรูปท่ี 9 เป็นการจ าลองการหมุนของ
หุ่นยนตไ์ปดา้นหลงัทีละขั้นตอน ตามการจดัวางตวัควบคุมในรูปท่ี 8 

 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 8 การจดัวางตวัควบคุมใหหุ่้นยนตห์มุนไปดา้นหลงั 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 การจ าลองการหมุนไปดา้นหลงัของหุ่นยนตต์ามค าสัง่ในรูปท่ี 8 
 

3.1.2. การเรียงล าดบัและการเวน้ช่องว่างระหว่างค าสัง่ 
          การน าตวัควบคุมมาจดัวางบนบอร์ดควบคุมจะตอ้งจดัวางให้ถูกตอ้งเพื่อควบคุมให้

หุ่นยนตท์ าตามค าสัง่ท่ีตอ้งการโดยล าดบัของการควบคุมจะถูกเรียงจากซา้ยไปขวา และจากบนลง
ล่าง ดงันั้นตวัควบคุมท่ีอยู่ดา้นซา้ยจะถูกท างานก่อนตวัควบคุมท่ีอยู่ดา้นขวา และตวัควบคุมท่ีอยู่
ดา้นบนจะถกูท างานก่อนตวัควบคุมท่ีอยูด่า้นล่างเสมอ และนอกจากนั้นการเวน้ช่องว่างระหว่างตวั

หมุนขวา 45 องศา 

จุดเร่ิมต้นวนซ ้า ตัวด าเนินการวนซ ้า หมุนขวา 45 องศา 

วนซ ้ารอบที่ 1 
วนซ ้ารอบที่ 2 
วนซ ้ารอบที่ 3 

วนซ ้ารอบที ่1 วนซ ้ารอบที ่2 วนซ ้ารอบที ่3 ทศิทางเร่ิมต้น 
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ควบคุมแต่ละตวั และระหว่างแถวแต่ละแถว จะตอ้งเวน้ช่องว่างให้มีขนาดความกวา้งเท่ากบัตัว
ควบคุมขนาด 2x2 หน่อย ดงัรูปท่ี 10 

 
 

 
 

                            
 
 
 

รูปที่ 10 ล  าดบัการควบคุมและการเวน้ช่องว่างของตวัควบคุม 
 

3.2. หุ่นยนต์แบบขับเคลือ่นด้วยล้อ 
 งานวิจยัน้ีเป็นการเลือกสีและขนาดของตวัควบคุมเพ่ือสร้างเป็นชุดค าสั่งส าหรับควบคุม
หุ่นยนต ์เช่น ควบคุมการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ในทิศทางต่างๆ การเปิดหรือปิดไฟ และการท างาน
วนซ ้ า ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกใชหุ่้นยนต์แบบขบัเคล่ือนด้วยลอ้ท่ีมีขนาดเล็ก เหมาะส าหรับการ
ทดลอง ดงัรูปท่ี 11 โดยหลงัจากท่ีคอมพิวเตอร์ประมวลผล วิเคราะห์และเรียงล  าดบัชุดค าสั่งต่างๆ 
เรียบร้อยแลว้ ก็จะท าการส่งชุดค าสัง่ดงักล่าวเพ่ือมาควบคุมหุ่นยนตผ์า่นบลทููธ  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 หุ่นยนตแ์บบขบัเคล่ือนดว้ยลอ้ 
 

 โดยการออกแบบและพฒันาหุ่นยนต์แบบขบัเคล่ือนด้วยลอ้ แสดงดงัรูปท่ี 12 โดยวงจร
ประกอบไปดว้ยดีซีมอเตอร์หรือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสงตรงจ านวน 2 ตวั เช่ือมต่อเขา้กบัโมดูลขบั
มอเตอร์ หรือ Motor Drive Shield L293D  ซ่ึงระบบสามารถรับค าสั่งผ่านบลูทูธด้วยบอร์ด

ช่องว่างระหว่างตวัควบคุม 
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ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ และมีเพาเวอร์แบงคใ์นการจ่ายไฟใหก้บัวงจร  
 

 
รูปที่ 12 วงจรหุ่นยนตแ์บบขบัเคล่ือนดว้ยลอ้ 

 
4. การทดลองและผลการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบและสร้างระบบสนุกอิฐโดยใชก้ลอ้งเวบ็แคมท าการบนัทึกภาพดา้นบน 
ของส่วนควบคุม จากนั้นคอมพิวเตอร์จะท าการประมวลผลภาพดิจิตอลโดยใชไ้ลบรารีโอเพนซีวี 
(OpenCV) และเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีพลัสพลสั (C++) บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 
(Windows 10) ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านซ่ึงเป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี
จ านวน 10 คน ท่ีมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 19-22 ปี ส าหรับการทดลองใช้งานระบบอิฐสนุก  
เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในดา้นต่างๆ เบ้ืองตน้ เช่น ความน่าสนใจและความสนุกสนาน ความ
ง่ายต่อการใชง้าน ความรู้ความเขา้ใจท่ีไดรั้บหลงัการใชง้าน ความสนใจศึกษาการเขียนโปรแกรม
มากข้ึนจากเดิม เป็นตน้ โดยมีระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั คือ  

ความพึงพอใจระดบั 1 หมายถึง นอ้ยมาก  
ความพึงพอใจระดบั 2 หมายถึง นอ้ย  
ความพึงพอใจระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 
ความพึงพอใจระดบั 4 หมายถึง มาก 
ความพึงพอใจระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

 ซ่ึงผลการประเมินของผูใ้ชง้านทั้ง 10 คน สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 ดา้นคือ ความน่าสนใจและ
ความสนุกสนาน มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ท่ี  4.6 ความง่ายต่อการใช้งาน 4.7 ความรู้ความเข้าใจ 
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ดา้นการเขียนโปรแกรมเมื่อไดใ้ชง้าน 4.1 ความสนใจศึกษาการเขียนโปรแกรมมากข้ึนจากเดิม 4.6 
และจากความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทั้ง 4 ดา้น ผูใ้ชม้ีความพึงพอใจกบัอุปกรณ์อิฐสนุกเฉล่ียอยูท่ี่ 4.52 
สรุปไดว้่าผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
 
5.  อภิปรายผลการทดลอง 

จากการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ว่าผูท้ดลองใชง้านอุปกรณ์อิฐสนุกท่ีมีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 19 - 22 ปี มีความพึงพอใจมาก เน่ืองจากอิฐสนุกเป็นอุปกรณ์ท่ีน่าสนใจ มีสีสันสดใสช่วย
ในการจดจ าและใชง้านไดง่้าย  โดยผูใ้ชส้ามารถออกแบบการควบคุมหุ่นยนตไ์ดต้ามตอ้งการ  ส่งผล
ใหผู้ใ้ชเ้กิดความสนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกบัการฝึกเขียนโปรแกรมและออกแบบโปรแกรม
ดว้ยตนเอง 
 
6.  สรุปผลการวจิยั 
 ผูว้ิจยัมีจุดประสงคเ์พื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์อิฐสนุก เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการช่วยฝึก
ทักษะการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น  โดยน าชุดของเล่นตัวต่อพลาสติกท่ีมีสีสันสดใส  และผูใ้ช้
สามารถจบัตอ้งได ้โดยน าตวัต่อพลาสติกท่ีเปรียบเสมือนตวัควบคุมมาจดัวางลงบนบอร์ดควบคุม
ตามรูปแบบต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัก  าหนด เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบขบัเคล่ือนดว้ยลอ้  เช่น 
การเดินหนา้ การถอยหลงั การเปิดไฟ การท างานวนซ ้า เป็นตน้ และปัญหาพบในการทดลองคือ ถา้
ตวัควบคุมมีสีท่ีคลา้ยกบัสีของบอร์ดควบคุม ก็จะท าใหไ้ม่สามารถวิเคราะห์ชนิดของค าสั่งนั้นๆได้
หรือวิเคราะห์ค าสัง่ผดิ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกสีของตวัควบคุมให้มีความแตกต่างจากบอร์ดความคุม
เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน และในอนาคตผูว้ิจยัอาจมีการทดลองกบัผูใ้ชเ้พื่อวดัความพึงพอใจในการใช้
งานระบบอิฐสนุกใหม้ากข้ึน อีกทั้งพฒันาอุปกรณ์อิฐสนุกให้มีความสามารถรองรับค าสั่งควบคุม
หุ่นยนตใ์หม้ากข้ึน และน าอิฐสนุกไปประยกุตใ์ชก้บัหุ่นยนตท่ี์มีความฉลาดมากข้ึน 
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บทคดัย่อ:  ระบบฝึกภาษามือไทยดว้ยอุปกรณ์ไคเนคพฒันาข้ึนส าหรับผูท่ี้ตอ้งการฝึกการใชท่้าทาง
ในภาษามือไทย เพื่อช่วยให้ผูฝึ้กมีการเคล่ือนไหวของมือและแขนได้ถูกต้องตามท่าทางของ
ผูเ้ช่ียวชาญมากยิง่ข้ึน การท างานของระบบประกอบดว้ยการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวจากเซนเซอร์
ของไคเนค การรู้จ  าท่าทางภาษามือต่อเน่ืองโดยประยุกต์ใช้จากหลกัการ SOFM Tf-Idf และ 
Bayesian และแสดงผลเป็นแอนนิเมชันสามมิติเปรียบเทียบระหว่างผูฝึ้กและผูเ้ช่ียวชาญพร้อม
คะแนนเพ่ือประเมินความถกูตอ้งในการแสดงท่าทาง การทดลองขั้นตน้พบว่ามีความถกูตอ้งในการ
รู้จ  าท่าทาง 64.81% สามารถรู้จ  าท่าทางเมื่อแสดงท่าทางภาษามือไทยแบบต่อเน่ือง ให้คะแนนความ
ถกูตอ้งในการแสดงท่าทางภาษามือไทยของผูฝึ้ก และแสดงผลเป็นสามมิติได ้
 
ค าส าคญั:  ภาษามือไทย, ไคเนค 
 
Abstract: Thai sign language (TSL) training system with Kinect is developed for the beginner of 
Thai sign language in training in order to improve trainee movement more correctly. The system 
framework includes gesture detection from Kinect motion sensor, TSL gesture recognition using 
SOFM, Tf-Idf and Bayesian, and TSL gesture assessment. The primary experimental result shows 
the average accuracy of recognition is 64.81%. The system is able to recognize the continuing 
gesture and give the assessment score of the performance. It also provide visualize 3D animation 
of user language action. 
 
Keywords: Thai Sign Language, Kinect 
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1. บทน า 
ในการใชภ้าษามือเพื่อการส่ือสารส าหรับผูท่ี้มีปัญหาทางการไดย้ินในประเทศไทย พบว่า

แต่ละทอ้งถ่ินมีการใชง้านเฉพาะกลุ่ม การใชท่้าทางในการส่ือความหมายท่ีต่างกนัน้ี อาจท าให้เกิด
ความไม่เข้าใจกนัระหว่างการส่ือสารได้ การก าหนดภาษามือไทยจึงเป็นส่ิงจ  าเป็น โดย กสทช. 
(2555) ไดพ้ฒันาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทยตามพ้ืนฐานธรรมชาติภาษามือไทย โดย
รวบรวมค าท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เพื่อช่วยให้มีการใช้ท่าทางการส่ือสารภาษามือไทยท่ี
ตรงกนั  

เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารภาษามือไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ตอ้งมีการเรียนรู้ท่าทาง
ภาษามือไทยท่ีตรงกนั ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้การใชท่้าทางภาษามือไทย ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้เคยใช้
ภาษามือมาก่อนหรือผูท่ี้เร่ิมตน้ฝึกก็ตาม พบว่ามีปัญหาส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน คือความกงัวลเก่ียวกบั
การเคล่ือนไหวของร่างกายเพื่อแสดงท่าทางท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นอีกความทา้ทายหน่ึงท่ีผูว้ิจยัให้ความ
สนใจ โดยผูว้ิจยัมีแนวคิดในการพฒันาระบบฝึกภาษามือไทย เพื่อช่วยประเมินความถูกตอ้งของผู ้
ฝึกในการใชม้ือและแขนเคล่ือนไหวท่าทางในการสร้างค าเพื่อส่ือความหมาย ผูว้ิจยัไดน้ าเทคโนโลยี
ของอุปกรณ์ไคเนคมาช่วยตรวจจับความเคล่ือนไหว โดยระบบต้นแบบท่ีสร้างข้ึนจะท าการ
วิเคราะห์การเคล่ือนไหวของผูฝึ้กโดยอตัโนมติั รู้จ  าท่าทางของภาษามือไทย ใหค้ะแนนความถกูตอ้ง
ในท่าทางของผูฝึ้กเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญ และแสดงผลออกมาเป็นแอนนิเมชนั
สามมิติ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาระบบท่ีเก่ียวข้องกับภาษามือ พบว่ามีการใช้อุปกรณ์เพื่อรับข้อมูลหลาย
ประเภท เช่น การแปลภาษามือโดยใชถุ้งมืออิเล็คทรอนิคส์ (Kau et al., 2008)  ข้อดีของการใช้
อุปกรณ์น าเขา้น้ีคือสามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวของน้ิวได ้ท าให้การจ าแนกท่าทางท่ีแตกต่าง
กนัเพียงการแสดงน้ิวมือ สามารถท าไดดี้ อย่างไรก็ตามถุงมือนั้นมกัเป็นอุปกรณ์ท่ีพฒันาเฉพาะ
ข้ึนมา ท าใหก้ารน าอุปกรณ์น้ีไปใชจ้ริงไดย้ากกว่าอุปกรณ์น าเขา้อ่ืน ดงันั้นจึงมีงานวิจยัท่ีน าเสนอ
การรู้จ  าภาษามือโดยใชก้ลอ้งถ่ายภาพ (Kumarage et al., 2011) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ทัว่ไป โดย
ขอ้มลูท่ีน าเขา้นั้นมีทั้งเป็นภาพน่ิงและภาพต่อเน่ือง ขอ้เสียของอุปกรณ์ประเภทน้ีคือการน าขอ้มลูไป
ประมวลผลเพื่อหาการเคล่ือนไหวในเชิงลึกท าไดย้าก การรู้จ  าภาษามือดว้ยไคเนค (Tiwari et al., 
2015) ซ่ึงเป็นกลอ้งท่ีสามารถตรวจจบัการเคล่ือนไหวในเชิงลึกได ้จึงเป็นอุปกรณ์หน่ึงในปัจจุบนัท่ี
นิยมน ามาใชใ้นการรู้จ  าท่าทาง ไม่เฉพาะเพียงภาษามือเท่านั้น เช่น การรู้จ  าท่าทางเพ่ือใชใ้นระบบ
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การฝึกเตน้บลัเล่ (Kyan et al, 2015) ระบบช่วยฟ้ืนฟกูารเคล่ือนไหวของผูป่้วย (Shapi et al., 2015) 
เป็นตน้ 

 
3. การด าเนินการวจิยั 
3.1. อุปกรณ์ไคเนค 
  ไคเนค (Microsoft, 2016) เป็นอุปกรณ์ประเภทกลอ้งท่ีพฒันาโดยบริษทัไมโครซอฟต ์
ภายในไคเนคประกอบด้วยอุปกรณ์ฉายแสงอินฟาเรด กลอ้งวดัความลึกของภาพ กลอ้งวีดีโอ 
ไมโครโฟน และเซนเซอร์ประมวลผล เซนเซอร์ของไคเนคสามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวของ
ผูใ้ชแ้ละแสดงผลเป็นการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อของมนุษยใ์นลกัษณะของโครงกระดูก (Skeleton) 
ซ่ึงปัจจุบนัไคเนคเวอร์ชนั 2 สามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวและแสดงผลผ่านขอ้ต่อละเอียดถึง 
25 ขอ้ต่อ และรองรับการเช่ือมต่อกบัระบบปฏิบติัการวินโดว ์8 ข้ึนไปผ่าน USB 3.0 รูปท่ี 1 แสดง
อุปกรณ์ไคเนค 
 

 
รูปที่ 1 อุปกรณ์ไคเนคเวอร์ชนั 2 (Microsoft, 2016) 

 
3.2. กรอบแนวคดิของระบบ 

ระบบฝึกภาษามือไทยด้วยอุปกรณ์ไคเนคได้รับข้อมูลน าเข้าเป็นลักษณะข้อมูลแบบ
เวคเตอร์ซ่ึงระบุต าแหน่งของขอ้ต่อ 25 ส่วน จากนั้นระบบจะใชข้อ้มลูเพ่ือคาดการณ์ท่าทางภาษามือ
ของผูใ้ช้ผ่านกระบวนการรู้จ  าท่าทาง โดยใช้ขอ้มูลท่าทางภาษามือของผูเ้ช่ียวชาญท่ีจัดเก็บใน
ฐานขอ้มลู สุดทา้ยระบบประเมินความถูกตอ้งของการท าท่าทาง โดยเปรียบเทียบท่าทางภาษามือ
ระหว่างผูใ้ช้และผูเ้ช่ียวชาญ สรุปผลเป็นคะแนนและแสดงผลผ่านแอนนิเมชันสามมิติ กรอบ
แนวคิดของระบบแสดงดงัรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของระบบ 

 
3.3. การตรวจจบัการเคลือ่นไหวของผู้ใช้ 

การตรวจจบัการเคล่ือนไหวของผูใ้ช ้ใชข้อ้มูลต าแหน่งของขอ้ต่อทั้ง 25 ส่วน ในแกน x y 
และ z ท่ีประมวลผลมาจากเซนเซอร์ของไคเนค โดยระบบจะเก็บขอ้มลูต าแหน่งท่ีเปล่ียนไปของแต่
ละขอ้ต่อตามการเคล่ือนไหวของผูใ้ช ้เพ่ือน าไปวิเคราะห์ในกระบวนการต่อไป  ขอ้ต่อทั้ง 25 ส่วน
ของไคเนคเวอร์ชนั 2 แสดงในรูปท่ี 3 

 

 
รูปที่ 3 ขอ้ต่อ 25 ส่วนในไคเนคเวอร์ชนั 2 (Microsoft, 2016) 

 
3.4. การรู้จ าท่าทางภาษามอื 

3.4.1.  Normalization 
ขณะผูใ้ชแ้สดงท่าทางของภาษามือ ระบบจะเก็บขอ้มูลต าแหน่งของข้อต่อทั้ง 25 

ส่วนต่อเฟรม จากเร่ิมตน้จนเสร็จส้ินการท าท่าทาง จากนั้นน าขอ้มลูผา่นกระบวนการ Normalization 

Normalization

Vector Quantization

Gesture Histogram 
Construction

Sample

Gesture Histogram 
Matching

VisualizationGesture Recognition

Gesture Histogram 
Database

Hello
Thank you 

sorry

Gesture Assessment

Teacher Student

81.10
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โดยให้ข้อต่อส่วนฐานกระดูกสันหลงั (Spine Base) เป็นต าแหน่งอา้งอิง เพื่อน าไปใชใ้นการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการรู้จ  า ขอ้มลูต าแหน่งต่อเฟรม จดัเก็บในรูปแบบเวคเตอร์ในสมการท่ี 1 

     75,...,1,  ixx i

      (1)   

  โดย ix  คือต าแหน่งของขอ้ต่อ โดยจดัเก็บทั้ง 2 5  ขอ้ต่อในแกน x  y  และ z 

3.4.2.  Vector Quantization 
ในกระบวนการ Vector Quantization ผูว้ิจยัสร้างคลาสของขอ้มูลโดยใชห้ลกัการ 

SOFM (Self-Organizing Feature Maps) จากอลักอริทึมของ Bashir (2006)  โดย SOFM จะเรียนรู้
ผา่นชุดขอ้มลูการแสดงท่าทางภาษามือของผูเ้ช่ียวชาญ และก าหนดคลาส (นิวรอน) ของค่าท่ีส าคญั
ของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในท่าทางภาษามือ จากนั้นท าการ Vector Quantization โดยเลือกคลาสจาก 
SOFM ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มลู และสร้างชุดล  าดบัคลาสส าหรับแต่ละท่าทางของภาษามือ โดย cS  คือ
ชุดล  าดบัคลาสส าหรับท่าทางภาษามือท่ี c  ดงัสมการท่ี 2 

     cic finS ,...,1,       (2)   

เมื่อ in  คือ คลาสท่ีเฟรม  i  โดยแต่ละท่าทางภาษามือมีจ  านวน cf  เฟรม 

3.4.3.  Gesture Histogram Construction 
ชุดล  าดบัคลาสท่ีไดจ้ากกระบวนการก่อนหนา้ จะน ามาสร้างเป็นฮิสโตแกรม โดย

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งวิธีการสร้างออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี 
1.  BoW : ใชห้ลกัการของ bag-of-words โดยนับความถ่ีของแต่ละคลาสท่ีเกิดข้ึน 

ฮิสโตแกรมของ BoW แสดงดงัสมการท่ี 3 โดย ncH ,  คือ จ  านวนความถ่ีของคลาสท่ี n  ในท่าทาง
ภาษามือท่ี c  

    NnHBoW ncc  1,,     (3)   

2.  Sparse Code (SC) : คลา้ยวิธีการแบบ BoW แต่จะใชก้ารพิจารณาการเกิดข้ึน
ของคลาส BoW โดยฮิสโตแกรมของ SC แสดงดงัสมการท่ี 5 ซ่ึงใชค่้า ncH ,  เช่นเดียวกบัสมการท่ี 3 
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otherwise

Hif
C

nc

nc
,0

0,1 ,

,     (4)   

    NnCSC ncc  1,,     (5)   

3. Transition (T) : ใช้หลกัการ bag-of-segments โดยพิจารณาความถ่ีของการ
ส่งผา่นของคลาส จากชุดล  าดบัคลาสในเฟรมท่ี i  ไป j  ฮิสโตแกรมของ T แสดงดงัสมการท่ี 6 โดย 

)(, jincH   คือ จ  านวนความถ่ีของคลาสท่ี n  ในท่าทางภาษามือท่ี c  จากชุดล  าดบัคลาสในเฟรมท่ี i  
ไป j  

cjincc fjiNnHT   1,1,)(,       (6) 

4. Transition Sparse Code (TSC) : คลา้ยวิธีการแบบ T แต่จะใชก้ารพิจารณาการ
เกิดข้ึนของการส่งผ่านของคลาส ฮิสโตแกรมของ TSC แสดงในสมการท่ี 8 ซ่ึงใชค่้า )(, jincH   
เช่นเดียวกบัสมการท่ี 6 



 





otherwise

Hif
TS

jinc

jinc
,0

0,1 )(,

)(,        (7) 

cjincc fjiNnTSTSC   1,1,)(,     (8) 

  อยา่งไรก็ตามในการทดสอบท่ี 4.3 พบว่าท่าทางภาษามือท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัจะ
มีค่าคลาสในฮิสโตแกรมท่ีคลา้ยกนั ผูว้ิจยัจึงประยุกต์ใชห้ลกัการ Tf-Idf (term frequency–inverse 
document frequency) เพ่ือใหน้ ้ าหนกัค่าของคลาสท่ีส าคญัท่ีปรากฎในแต่ละฮิสโตแกรม ซ่ึงสามารถ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการรู้จ  าท่าทางโดยรวมไดดี้ข้ึน 
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3.4.4.  Gesture Histogram Matching 
กระบวนการจบัคู่ฮิสโตแกรมเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการรู้จ  าท่าทางภาษามือ เม่ือได้

ฮิสโตแกรมของท่าทางภาษามือท่ีผูใ้ชใ้ห้ขอ้มูลการเคล่ือนไหวผ่านไคเนค จากกระบวนการก่อน
หนา้แลว้ ระบบจะใชว้ิธีการ Histogram Intersection ดงัสมการท่ี 9 และค านวณค่าความน่าจะเป็น
จากหลกัการ Bayesian ดงัสมการท่ี 10 เพื่อคาดการณ์ท่าทางภาษามือของผูใ้ช ้เทียบกบัฐานขอ้มลูฮิส
โตแกรมท่ีสร้างจากท่าทางภาษามือของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
n

ncnscs hhhhHI ,, ,min),(      (9) 

เมื่อ 
sh  คือ ฮิสโตแกรมของผูใ้ช ้

ch  คือฮิสโตแกรมของผูเ้ช่ียวชาญในท่าทางภาษา
มือท่ี c  และ n  คือ ค่าของคลาสท่ี n  ตามวิธีการสร้างฮิสโตแกรมในหวัขอ้ 3.4.3 

 
   
   


cPchP

cPchP
hcP

tst

tst
st

|

|
|      (10) 

เมื่อ  st hcP |  คือ ความน่าจะเป็นท่ีฮิสโตแกรมของผูใ้ช ้
sh จะเป็นท่าทางภาษามือ

ท่ี c   โดย  chP st | และ  cPt
 ค  านวณจากสมการท่ี 11 และ 12 

  ),(| csst hhHIchP        (11) 

     
   

















 

 otherwise
hhHIhcP

hhHIhcP

ttif
K

cP

K csst

csst
t

,|

,|

1

1

1

0

     (12) 

ในขั้นตน้ระบบจะเลือกท่าทางภาษามือท่ีมีค่าความน่าจะเป็นมากท่ีสุด 
 
3.5. การแสดงผลและประเมนิผลท่าทางภาษามอื 

ท่าทางภาษามือจะแสดงผลเป็นแอนนิเมชันสามมิติ โดยแสดงท่าทางภาษามือของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีระบบไดค้าดการณ์ในกระบวนการรู้จ  า และท่าทางภาษามือของผูฝึ้กท่ีไดใ้หข้อ้มูลผ่าน
ไคเนค โดยจะแสดงผลเปรียบเทียบกนัพร้อมค่าคะแนนความถกูตอ้งในการแสดงท่าทางของผูฝึ้ก 
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การประเมินความถกูตอ้งในการแสดงท่าทางของผูฝึ้กใชก้ารความแตกต่างต าแหน่งของขอ้
ต่อทั้ง 25 ส่วนต่อเวลา ระหว่างผูเ้ช่ียวชาญและผูฝึ้ก โดยในขั้นตน้ให้เวลาในการแสดงท่าทางของ
ผูเ้ช่ียวชาญและผูฝึ้กมีค่าเท่ากนั 
 
4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
4.1. ท่าทางภาษามอืไทย 

ท่าทางภาษามือท่ีน ามาทดสอบ ผูว้ิจัยเลือกภาษามือท่ีแสดงความหมายของค าหรือวลี
จ  านวน 9 ท่าทาง ท่ีมีการเคล่ือนไหวไม่ซบัซอ้นมากนกั ไดแ้ก่ 1.สวสัดี 2.ขอบคุณ 3.ขอโทษ 4.บอก
ลา 5.โชคดี 6.ไม่เป็นไร 7.คิด 8.เขา้ใจ และ 9.ฉลาด 

 
4.2. ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่าง 

ในการสร้าง SOFM และฐานขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลท่าทางภาษามือจากผูเ้ช่ียวชาญหน่ึง
ท่าน จ  านวนสิบชุดขอ้มูลในแต่ละท่าทางภาษามือ โดยในขอ้มูลหน่ึงชุด จะให้ผูเ้ช่ียวชาญยืนอยู่
ดา้นหนา้อุปกรณ์ไคเนคระยะ 1.5 และ 2 เมตร โดยยนืในมุม 45 90 และ 135 องศากบัอุปกรณ์  

ส่วนข้อมูลท่ีน ามาทดสอบ มาจากการรับขอ้มูลผ่านไคเนคของสองผูใ้ช ้ผูใ้ชล้ะหน่ึงชุด
ขอ้มลูในแต่ละท่าทางในการทดสอบ 4.3  และหน่ึงผูใ้ช ้จ  านวนหน่ึงชุดขอ้มูลแสดงท่าทางต่อเน่ือง
จ านวนเกา้ท่าทาง  ซ่ึงทดสอบภายในหอ้งปฏิบติัการท่ีมีแสงเพียงพอ  

 
4.3. การทดสอบประสิทธิภาพในการรู้จ าท่าทาง 

เพื่อหาประสิทธิภาพในการรู้จ  าท่าทางภาษามือ ไดท้ าการทดลองโดยใหก้ลุ่มตวัอย่างแสดง
ท่าทางภาษามือตามท่ีก  าหนดไว ้9 ท่าทางและเปรียบเทียบผลกบัการสร้างฮิสโตแกรมทั้ง 4 แบบคือ 
Bag-of-Words Sparse Code Transition และTransition Sparse Code ระบบจะคาดการณ์ท่าทาง
ภาษามือ โดยเลือกจากท่าทางท่ีมีค่า HI ท่ีค  านวณในสมการท่ี 9 มากท่ีสุด ผลลพัธ์ของความถูกตอ้ง
ในการรู้จ  าท่าทางแสดงดงัตารางท่ี 1 

ค่าเฉล่ียความถูกตอ้งในการรู้จ  าประสิทธิภาพทั้งหมด 9 ท่าทาง พบว่าวิธีการแบบ BoW 
และ TSC มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากบั 68.52% ส่วนวิธีการแบบ T และ SC มีค่าเฉล่ียความถูกตอ้ง
เท่ากบั 62.96% และ 53.70% ตามล าดบั เช่นเดียวกนักบัเมื่อใชห้ลกัการ Tf-Idf ในตารางท่ี 2 พบว่า
วิธีการแบบ BoW และ TSC ยงัคงมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความถูกตอ้งแต่ละท่าทางภาษามือ พบว่าท่าทาง “โชคดี” มีค่าความ
ถกูตอ้งท่ีต ่ากว่าค่าเฉล่ีย เน่ืองจากมีต าแหน่งในการเคล่ือนไหวของมือใกลเ้คียงกบัค าว่า “บอกลา”  
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แสดงดงัรูปท่ี 4  นอกจากน้ีท่าทาง “คิด” “เขา้ใจ” และ “ฉลาด” มีค่าต ่ากว่าค่าเฉล่ียเลก็นอ้ย เน่ืองจาก
ทั้ง 3 ท่าทาง มีการเคล่ือนไหวของมือไม่มาก และลกัษณะการเคล่ือนค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั  อย่างไร
ก็ตามเม่ือไดเ้พ่ิมหลกัการ Tf-Idf เพ่ือใหค่้าน ้ าหนกัของคลาสในฮิสโตแกรม พบว่าสามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรู้จ  าในท่าทางท่ีใกลเ้คียงกันมากข้ึน โดยสามารถรู้จ  าท่าทางของ “คิด” และ 
“ฉลาด” ไดเ้พ่ิมข้ึน 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียความถกูตอ้งในการรู้จ  าท่าทางภาษามือ 

ท่าทางภาษามือ 
ค่าเฉลีย่ความถูกต้องในการรู้จ าท่าทางภาษามอื (%) 

BoW SC T TSC รวมทั้งหมด 

1.สวสัดี 66.67 66.67 83.33 83.33 75 
2.ขอบคุณ 100 50 83.33 83.33 79.17 
3.ขอโทษ 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 
4.บอกลา 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 
5.โชคดี 16.67 33.33 16.67 16.67 20.84 
6.ไม่เป็นไร 83.33 50 83.33 83.33 75 
7.คิด 100 66.67 16.67 16.67 50 
8.เขา้ใจ 16.67 33.33 66.67 83.33 50 
9.ฉลาด 16.67 33.33 50 83.33 45.83 

รวมทั้งหมด 68.52 53.70 62.96 68.52 63.43 
 

 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียความถกูตอ้งในการรู้จ  าท่าทางภาษามือเมื่อใช ้Tf-Idf 

ท่าทางภาษามือ 
ค่าเฉลีย่ความถูกต้องในการรู้จ าท่าทางภาษามอื (%) 

BoW SC T TSC รวมทั้งหมด 

1.สวสัดี 83.33 83.33 66.67 83.33 79.17 
2.ขอบคุณ 100 83.33 100 83.33 91.67 
3.ขอโทษ 83.33 33.33 83.33 66.67 66.67 
4.บอกลา 83.33 50 83.33 83.33 75 
5.โชคดี 33.33 0 0 33.33 16.67 
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6.ไม่เป็นไร 83.33 83.33 83.33 100 87.5 
7.คิด 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 
8.เขา้ใจ 16.67 16.67 33.33 50 29.17 
9.ฉลาด 83.33 66.67 66.67 66.67 70.84 

รวมทั้งหมด 70.37 53.70 64.81 70.37 64.81 
 

 
รูปที่ 4 ท่าทาง “โชคดี” (ดา้นซา้ย) และ “บอกลา” (ดา้นขวา) 

 
4.4. การทดสอบประสิทธิภาพในการรู้จ าท่าทางต่อเนื่อง 

การท าท่าทางต่อเน่ือง ระบบจะคาดการณ์ท่าทางภาษามือทนัทีเม่ือผูใ้ชเ้ร่ิมตน้ให้ขอ้มูลการ
เคล่ือนไหวผา่นทางไคเนค ท าการทดลองโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งแสดงท่าทางภาษามือตามท่ีก  าหนดไว ้
9 ท่าทางต่อเน่ืองกัน และเปรียบเทียบผลกับการสร้างฮิสโตแกรมทั้ง 4 แบบคือ Bag-of-Words 
Sparse Code Transition และTransition Sparse Code เช่นเดียวกนั ระบบจะคาดการณ์ท่าทางภาษา
มือ โดยเลือกจากท่าทางท่ีมีค่า ความน่าจะเป็นท่ีค  านวณในสมการท่ี 10 มากท่ีสุด ค่าความน่าจะเป็น
ของท่าทางภาษามือทั้ง 9 ท่าทางของวิธีการแบบ BoW แสดงดงัรูปท่ี 5 และผลลพัธ์ของการรู้จ  า
ท่าทางแสดงดงัรูปท่ี 6 
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รูปที่ 5 ค่าความน่าจะเป็นของทั้ง 9 ท่าทาง แบบ BoW 

 

  
 (ก) 

 

 
(ข) 
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(ค) 

 

 
(ง) 

รูปที่ 6 ผลลพัธข์องการรู้จ  าท่าทางของวิธีการ 4 แบบ 
 

ผลลพัธ์ของการรู้จ  าท่าทางภาษามือทั้ง 4 แบบ พบว่าระบบมีแนวโน้มว่าจะคาดการณ์
ท่าทาง “โชคดี” “คิด” “เขา้ใจ” และ “ฉลาด” ยงัไม่ถกูตอ้ง เน่ืองจากระบบยงัไม่สามารถแยกท่าทาง
ท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ีใกลเ้คียงกัน  อย่างไรก็ตามเม่ือเพ่ิมหลกัการ Tf-Idf พบว่าระบบสามารถ
คาดการณ์ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสามารถคาดการณ์ท่าทาง “ฉลาด” ไดดี้ข้ึนในการสร้าง 
ฮิสโตแกรมแบบ Bag-of-Words Sparse Code และ Transition 
 
5. สรุปผลการวจิยั 

ระบบฝึกภาษามือไทยด้วยอุปกรณ์ไคเนคท่ีได้พฒันาข้ึน สามารถรู้จ  าท่าทางภาษามือท่ี
แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามในท่าทางท่ีมีการเคล่ือนไหวน้อยและลักษณะการเคล่ือนไหวท่ี
ใกล้เคียงกัน ย ังมีประสิทธิภาพในการรู้จ  าต  ่ า ในงานวิจัยขั้นถัดไปจะด าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการรู้จ  า รวมถึงการแสดงผลผ่านแอนนิเมชนัสามมิติ และการประเมินความถูกตอ้ง
ของผูใ้ชใ้นการแสดงท่าทางภาษามือ 

 
 

 

591



 

 

เอกสารอ้างองิ 
กสทช. (2555). พจนานุกรมภาษามือไทยอิเลก็ทรอนิกส์. Retrieved from http://e-tsl.com/ 
Bashir Magomedov. (2006). Self-Organizing Feature Maps - Kohonen maps. Retrieved 

September 10, 2015, from http://www.codeproject.com/Articles/16273/Self-
Organizing-Feature-Maps-Kohonen-maps 

Kau, L.-J., Su, W.-L., Yu, P.-J., & Wei, S.-J. (2015). A real-time portable sign language 
translation system. In 2015 IEEE 58th International Midwest Symposium on Circuits 
and Systems (MWSCAS) (pp. 1–4). 

Kumarage, D., Fernando, S., Fernando, P., Madushanka, D., & Samarasinghe, R. (2011). Real-
time sign language gesture recognition using still-image comparison motion 
recognition. In 2011 6th IEEE International Conference on Industrial and Information 
Systems (ICIIS) (pp. 169–174). 

Kyan, M., Sun, G., Li, H., Zhong, L., Muneesawang, P., Dong, N., Guan, L. (2015). An Approach 
to Ballet Dance Training Through MS Kinect and Visualization in a CAVE Virtual 
Reality Environment. ACM Trans. Intell. Syst. Technol., 6(2), 23:1–23:37. 

Microsoft. (2016). Meet Kinect for Windows. Retrieved from https://dev.windows.com/en-
us/kinect 

Shapi, A., Bahari, N. N., Arshad, H., Zin, N. A. M., & Mahayuddin, Z. R. (2015). Rehabilitation 
exercise game model for post-stroke using Microsoft Kinect camera. In 2015 2nd 
International Conference on Biomedical Engineering (ICoBE) (pp. 1–6). 

Tiwari, V., Anand, V., Keskar, A. G., & Satpute, V. R. (2015). Sign language recognition through 
kinect based depth images and neural network. In 2015 International Conference on 
Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI) (pp. 194–198). 

592



 

 

โปรแกรมจ ำลองลำยเซ็นต์เพือ่แสดงผลผ่ำนระบบเครือข่ำยไร้สำยบนจอแอลอดีทีรงกลม 
Application for Wireless Simulating Signature on Spherical LED 

 
สุขุม สวนขวญั 

 
ธีมปาร์คอินเทอร์แอคทีฟ 
sukhum.su@gmail.com 

 
บทคดัย่อ:  โดยทัว่ไปแลว้ในการจดัการประชุม สัมมนา หรือพิธีมอบรางวลัในโอกาสต่างๆ ทาง
ฝ่ายผูจ้ ัดงาน (organizer) จะต้องเตรียมสมุดและปากกาให้ผูท่ี้มาร่วมงานได้ลงลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานการเขา้ร่วมงาน เพื่อเก็บเป็นสถิติหรือส่งมอบต่อใหก้บัผูว้่าจา้ง ซ่ึงบางคร้ังก็อาจเกิดปัญหา
ท าเอกสารลงทะเบียนช ารุดหรือสูญหาย ท าให้ไม่ได้สถิติผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
บทความน้ีไดน้ าเสนอผลการศึกษาและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารส่งขอ้มูลผ่านระบบเครือข่าย
ไร้สาย (Wireless Network) ผสมกบัการน าเสนอขอ้มูลผ่านส่ืออินเทอร์แอคทีฟแอลอีดีทรงกลม 
(Interactive Spherical LED) เพื่อแกไ้ขปัญหาการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจและแปลกใหม่แก่ผูท่ี้มาลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  
 
ค ำส ำคญั:  ลายเซ็นต,์ ลงทะเบียน, อินเทอร์แอคทีฟ, แอลอีดี 
 
Abstract: In general meeting, conference or awards ceremony, the organizer have to prepare a 
registration book and a pen for participants in order to keep the record of registered user who 
attend at the meeting. Sometimes there are mistakes during the registration such as damaging or 
lost of registration documents. Causing incorrect registration record. This article presents the 
results of a study and applying technology for sending data via wireless network combined with 
interactive presentation through the interactive spherical LED to solve the registration problem. 
The technique may also make the registration process become more interesting. 
 
Keywords: signature, register, interactive, LED  
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บทน ำ 
ในปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีทางดา้นอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Interactive Media) เขา้มา

ประยกุตใ์ชก้บัการจดังานประชุม สัมมนา งานแสดงนิทรรศการ หรือพิธีมอบรางวลัต่างๆ ซ่ึงเป็น
การสร้างความน่าสนใจใหก้บัตวังาน และเพื่อใหส่ื้อมวลชนสามารถเก็บภาพบรรยากาศไปส าหรับ
เขียนข่าวประชาสมัพนัธง์านได ้ซ่ึงท่ีผา่นมา ทางผูจ้ดังานมกัจะน าส่ืออินเทอร์แอคทีฟมาใชเ้พื่อการ
น าเสนอผลงาน วิดีโอ หรือท าเป็นเกมเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมงานไดท้ดลองเล่น แต่ยงัไม่ค่อยมีงาน อิน
เทอร์แอคทีฟท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทะเบียนเขา้ร่วมงานเท่าใดนกั  

ในงานวิจยัคร้ังน้ี ไดน้ าเอาปัญหาการลงทะเบียนเขา้ร่วมงานของผูจ้ดังานมาปรับปรุงแกไ้ข
ใหม ่จากเดิมท่ีผูเ้ขา้ร่วมงานจะตอ้งมาเซ็นต์ช่ือลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียน ซ่ึงจะมีปัญหาเวลามี
ผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวนมาก ท าใหต้อ้งต่อคิวลงทะเบียนกนัเป็นเวลานาน บางคร้ังก็เกิดความเสียหาย
กบัเอกสาร หรือเอกสารการลงทะเบียนสูญหายหลงัจากจบงาน 

ทางผูว้ิจัยได้น าปัญหาน้ีมาพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยในการลงทะเบียน
ผูร่้วมงาน โดยน าเอาเทคโนโลยกีารส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) มาผสม
เขา้กบัการน าเสนอขอ้มูลผ่านส่ืออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อเก็บลายเซ็นต์ของผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีเซ็นต์ผ่าน 
iPad แลว้น าไปแสดงผลบนจอ LED ทรงกลม เพื่อสร้างความน่าสนใจใหก้บังาน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) คือระบบการส่ือสารขอ้มลูผา่นคล่ืนวิทยุเพื่อรับ
และส่งขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่นการส่งขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปยงัระบบอินเทอร์
เน็ท (Internet) และจากระบบอินเทอร์เน็ทส่งขอ้มลูต่อไปสู่คอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึง หรือการเขา้
เวบ็ไซต ์(Website) ผา่นโทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้ (What Is a Wireless Network?: The Basics, 2016) 

การรับและส่งขอ้มลูผา่นระบบเครือข่ายไร้สาย มีความคล่องตวัในการรับส่งขอ้มูลมากกว่า
ระบบเครือข่ายแบบมีสาย เพราะผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ท่ีโต๊ะคอมพิวเตอร์ก็สามารถส่งขอ้มูลผ่าน
ระบบเครือข่ายไร้สายได ้เพียงแค่มีสญัญาณอินเทอร์เน็ทก็สามารถรับส่งขอ้มูลจากท่ีไหนในโลกก็
ได ้อีกทั้งยงัประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินสายสญัญาณดว้ย 

ในการวิจยัน้ี โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน ถกูพฒันาหลกัการรับและส่งขอ้มลูผา่นระบบเครือข่าย
ไร้สายมาจากไคลเอนต์-เซอร์เวอร์โมเดล (Client-Server Model) ซ่ึงเป็นโครงสร้างของการรับส่ง
ขอ้มลูผา่นระบบเครือข่าย โดยมีคอมพิวเตอร์กลางท่ีท าหนา้ท่ีในการรับส่งขอ้มลูเรียกว่าเคร่ืองเซอร์
เวอร์ (Server) และมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองลกูท่ีท าหนา้ท่ีในการร้องขอและส่งขอ้มูลไปยงัเคร่ือง
เซอร์เวอร์เรียกว่าเคร่ืองไคลเอนต ์(Client) 
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กำรด ำเนินกำรวจิยั 
การด าเนินงานวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
1. การพฒันาโปรแกรมฝ่ังเซอร์เวอร์ เพ่ือก  าหนดโปรโตคอล (Protocol) ในการรับและส่ง

ขอ้มลูระหว่างเคร่ืองไคลเอนตแ์ละเคร่ืองเซอร์เวอร์  
2. การพฒันาโปรแกรมฝ่ังไคลเอนต์ โดยส่วนน้ีจะท าหน้าท่ีควบคุมส่วนหน้าจอการใช้

งานเพื่อรับลายเซ็นตจ์ากผูร่้วมงาน และส่งต่อขอ้มลูท่ีไดไ้ปยงัเคร่ืองเซอร์เวอร์อีกที 
3. การพฒันาโปรแกรมแสดงผลบนจอ LED ทรงกลม โดยโปรแกรมน้ีท าหนา้ท่ีรับขอ้มลู

มาจากเคร่ืองเซอร์เวอร์ แลว้น าขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผลสร้างเป็นลายเซ็นต์บนจอ 
LED ทรงกลม 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างโดยรวมของโปรแกรม 
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กำรพฒันำโปรแกรมฝ่ังเซอร์เวอร์ 
 ท่ีเค ร่ืองเซอร์เวอร์จะมีการก าหนดข้อตกลง (protocol)  ในการรับส่งข้อมูลไว้ดัง น้ี 
(ServerSocket – AS3,2016) 
 
ตำรำงที่ 1 ขอ้ตกลงในการรับและส่งขอ้มลูจากเซอร์เวอร์ 

รหสัขอ้มลู ความหมาย 

CID หมายเลขเคร่ืองไคลเอนต ์

CONNECTED เช่ือมต่อระหว่างไคลเอนตแ์ละเซอร์เวอร์ส าเร็จ 

START พิกดัเร่ิมตน้ของลายเซ็นต ์

MOVE พิกดัขณะท่ีก  าลงัเซ็นตล์ายเซ็นต ์

DONE เซ็นตล์ายเซ็นตเ์รียบร้อยแลว้ 

UNDO ยกเลิกลายเซ็นต ์(กรณีเขียนผดิ) 

CLEAR_SCREEN ลา้งขอ้มลูรอการเซ็นตใ์หม่ 

# จบค าสัง่ 

 
ตวัอยา่งชุดค าสัง่ท่ีส่งมาท่ีเคร่ืองเซอร์เวอร์ 
CID|1|START|275,116# 
CID|1|MOVE|267,116#CID|1|MOVE|257,116#CID|1|MOVE|247,116#CID|1|MOVE|235,116# 
CID|1|MOVE|219,116#CID|1|MOVE|205,116#CID|1|MOVE|192,116#CID|1|MOVE|178,119# 
CID|1|DONE# 
เม่ือเคร่ืองเซอร์เวอร์ไดรั้บชุดค าสั่งมาจากไคลเอนต์ ก็จะท าการประมวลผลพิกัดท่ีรับเขา้มาแลว้
สร้างเป็นรูปภาพลายเซ็นตเ์พื่อส่งไปแสดงผลท่ีหนา้จอ LED ทรงกลม 
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กำรพฒันำโปรแกรมฝ่ังไคลเอนต์ 
 โปรแกรมฝ่ังไคลเอนตจ์ะมีหนา้ท่ีในการรับลายเซ็นตจ์ากผูเ้ขา้ร่วมงานแลว้แปลงลายเซ็นต์
ท่ีรับเขา้มาใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถส่งต่อไปยงัเคร่ืองเซอร์เวอร์เพื่อประมวลผลได  ้
 โดยโปรแกรมฝ่ังไคลเอนตจ์ะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

1. ส่วนหนา้ Login จะท าหนา้ท่ีในการก าหนดว่าจะเช่ือมต่อไปท่ีเคร่ืองเซอร์เวอร์เคร่ือง
ไหน และโปรแกรมน้ีมีรหสัประจ าตวั (ID) อะไร 

 
รูปที่ 2  หนา้เช่ือมต่อกบัเซอร์เวอร์ 

2. เมื่อเช่ือมต่อกบัเคร่ืองเซอร์เวอร์เรียบร้อยแลว้ จะเขา้มาสู่หน้าให้ผูเ้ข้าร่วมงานเซ็นต์
ลายเซ็นต ์และส่งขอ้มลูลายเซ็นตไ์ปท่ีเคร่ืองเซอร์เวอร์ 
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รูปที่ 3 หนา้ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงานเซ็นตล์ายเซ็นต ์

 
กำรพฒันำโปรแกรมแสดงผลบนจอ LED ทรงกลม 
 โปรแกรมแสดงผลบนหนา้จอ LED ทรงกลม จะรับขอ้มูลจากเคร่ืองเซอร์เวอร์ แลว้น ามา
สร้างเป็นรูปภาพเวคเตอร์ลายเซ็นตเ์พื่อแสดงผลบนหนา้จอ โดยท่ีลายเซ็นตแ์ต่ละรูปจะแสดงผลบน
หน้าจอเป็นระยะเวลา 10-20 วินาทีแลว้จะค่อยๆ เล่ือนข้ึนและจางหายไปจากหน้าจอ เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมงานไดถ่้ายรูปพร้อมกบัลายเซ็นตต์นเองท่ีอยูบ่นจอ LED ทรงกลม และรอให้ผูเ้ขา้ร่วมงาน
ท่านอ่ืนไดเ้ซ็นตล์ายเซ็นตต่์อไป 
 ถา้หากโปรแกรมฝ่ังไคลเอนตไ์ม่มีผูเ้ขา้ร่วมงานมาเซ็นตล์ายเซ็นตเ์ป็นระยะเวลานานเกิน 5 
นาที โปรแกรมแสดงผลบนจอ LED ทรงกลมจะท าการสุ่มเลือกเอาลายเซ็นตอ์นัเก่าข้ึนมาแสดง เพ่ือ
เป็นการพกัหนา้จอ 
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รูปที่ 4 โปรแกรมแสดงผลบนจอ LED ทรงกลม 

 

 
รูปที่ 5 บรรยากาศของผูเ้ขา้ร่วมงานขณะเซ็นตล์ายเซ็นต ์
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รูปที่ 6 บรรยากาศของผูเ้ขา้ร่วมงานขณะเซ็นตล์ายเซ็นต ์

 
ผลกำรวจิยั 

จากการทดลองใชง้านโปรแกรมจ าลองลายเซ็นต์น้ีกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีท าเนียบรัฐบาล 
เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 พบว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่างให้ความสนใจกบัระบบการลงทะเบียนเขา้
งานรูปแบบใหม่น้ี และทางทีมผูจ้ดังานก็สามารถไดส้ถิติผูเ้ขา้ร่วมงานไดท้นัทีท่ีงานจบ  

 
อภิปรำยผล 
 เน่ืองจากโปรแกรมจ าลองลายเซ็นต์น้ีตอ้งท างานบนระบบเครือข่ายไร้สาย เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัปัญหาสญัญาณอินเทอร์เน็ทไม่เสถียรขณะท่ีมีผูม้าร่วมงานจ านวนมาก จึงควรติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้สายส่วนตวัเอง จะท าใหร้ะบบมีความเสถียรมากยิง่ข้ึน 
 
สรุปผลกำรวจิยั 

จากผลการวิจยัสามารถเห็นไดว้่าผูท่ี้มาเขา้ร่วมประชุมมีความรู้สึกสนใจและอยากท่ีจะมา
ทดลองเซ็นตช่ื์อเขา้ร่วมงานดว้ยตนเอง ผูเ้ขา้ร่วมงานบางส่วนนอกจากท่ีจะเซ็นตช่ื์อเขา้ร่วมงานแลว้
ยงัยืนถ่ายรูปคู่กับลายเซ็นต์ของตนเองท่ีปรากฎอยู่ในจอ LED ทรงกลมด้วย ซ่ึงถือได้ว่าจุด
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ลงทะเบียนน้ีกลายเป็นจุดสนใจของงานอีกจุดหน่ึงทนัที อีกทั้งทางผูจ้ดังานก็สามารถดูรายงาน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดท้นัทีหลงังานจบดว้ย 
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Abstract – This paper represents principles and 

techniques of gesture recognition for standing yoga poses. 

The paper is consisted of three main methodologies for 

distinguishing each posture: gesture indexing, recognition, 

and assessment. An application is developed in C# language 

by using Unity3D as development tool connected with 

Microsoft Kinect V2. By tracking skeleton features of MS 

Kinect, the data of each joint can be gathered and 

evaluated for reckoning approximate posture. Sparse code 

is designed for indexing module and self-organizing map is 

implemented for recognition module. The result shows how 

much accurate and some exception for each posture. 

Furthermore, the result of continuous posture recognition 

will be included to show how well the algorithm works. 

This approach can support users who want to learn or 

improve their yoga postures by correcting them in a right 

stance. 

 

Keywords – Posture Recognition, Self-organizing Map. 

 

1. INTRODUCTION 

Yoga is one kind of the most well-known exercise born in 
India. Yoga has been gradually popular amongst women and 

elder because of its least physical strength usage by changing 

into a lot of postures. Mark [1] mentioned yoga is a technique 

to manipulate body and mind. Moving into a proper posture is 

a heart of yoga, an inappropriate posture could cause negative 

effect to the body. Thus, an example from an experience 

instructor is necessary. 

Microsoft Kinect V2 has increased the number of joints 

from 20 to 26 joints and also performance and radius of camera 

which can further the skeleton tracking module [2]. To use MS 

Kinect as data recorder is more convenient than motion capture 
for both trainers and testers. It also supports Unity3D which is 

a efficient cross-platform development tool [3]. The 

application can be implemented for either personal computer or 

other devices which are suitably connected with MS Kinect.  

This paper divide into four parts. The first topic discussed 

about previous research of this paper. The key approaches of 

each paper will be mentioned and briefly shown how its related 

to this paper. The second topic is how to gather and index data. 

Sparse code indexing was chosen to apply in this part due to 

how it is simple and easy to handle with data [4]. With the 

large amount of data, the complex calculation could make the 

application slow than it could be. The third part is posture 
recognition. This paper represents self-organizing map as 

recognition algorithm [5]. This part describes how algorithm 

works and how it affects to the application. The last section is 

the result of the experiments which demonstrates accuracy of 

this algorithm. Besides, Strengths and weaknesses will be 

described in this section as well. 

 

2. PREVIOUS WORKS 

Kinect has been taken part in gesture recognition instead of 

traditional motion capture due to its lightweight and practical. 

Tracking algorithm [2, 6] which can generate reliable 

proposals of 3D skeleton joints more than 100,000 humanoid 
characteristics is one of the most helpful module for 

recognition. High-quality of RGB camera supports users to 

monitor the changing of their gesture.  

Many researches have been interested in how to improve 

quality of training using MS Kinect. For example, ballet dance 

training approach proposed by M. Kyan et al. [7] represented 

spherical self-organizing map for gesture recognition and 

Bayesian theory for template matching framework. Giving 

both overlay and side-by-side visualization feedback through 

CAVE virtual reality environment, users could compare how 

well their learning has improved. Also, gesture evaluation 

illustrated performance between each set of gesture.  
C. Chye and T. Nakajima [8] proposed game-based martial 

arts training which is emphasized the method of using MS 

Kinect for training system and assessment algorithm. User's 

height estimation algorithm is applied to retrieve each joint 

point coordination information. 

C. Hsieh et al. [9] proposed a internet-based distance yoga 

learning system. Image processing is used for recognizing each 

yoga posture via webcam. The body distance transformation of 

both users must be almost at the same range to achieve an 

acceptable result. Timing is discussed to be the other problem 

of this approach as well. 
Unity3D [3] is one of the popular development tool for 

rendering 3D model in both C# and JavaScript language. It 

supports MS Kinect V2 SDK and also has an example project 

which helps developer for educating. Many free 3D models can 

be used for testing and improving user interface.  

 

3. DATA PREPARATION 

Standing yoga poses have been considered due to MS 

Kinect constrained. Only the clearly reveal postures without 

hand twitching or concealing some parts of body are selected 

to test in this application. 

The standing yoga poses shown in Fig. 1 provides all test 
data for recording. From the top left, they are (1) mountain 

posture, (2) five-point-star posture, (3) upward salute posture, 
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(4) crescent moon posture, (5) chair posture, (6) tree posture, 

(7) goddess squat posture, (8) triangle posture and (9) warrior 

posture. Trainers have been recorded face up after staying at 

these poses for 3 seconds, 10 times for each pose. The data 

include 3D position (x, y, z) of 26 joints separated in 9 classes. 

 

4. SELF-ORGANIZING MAP 

The approach used in performing posture recognition in 

this application is self-organizing map (SOM). SOM is a type 

of artificial neural network that is trained using unsupervised 

learning to create a map which is used for finding the result of 

that input space. Figure 2 shows an example of SOM where the 

map is adjusted by a competitive learning rule. The winning 

node and its neighbors are moved according to the rule. The 

approach is described by the following algorithm: 

 
algorithm 1: Self-organizing map 

input: training set X =                  
output: weight vector W =                   
initialize the weight vectors by selecting vectors from   

repeat 

      random select 
nX  from set X  

      find all distance   from 
nX  to all 

mW  

      find wining node using               

      update all nodes and update parameters  
until nodes cannot be moved; 
 

 
Figure 1 Standing yoga poses [10] 

 

 
Figure 2 Neuron updating in SOM 

The application defines 64 output nodes for learning in 

SOM which are applied for obtaining the result sequence of 

each class. By doubly increasing output node for SOM, the 

recognizing precision will decrease dramatically.  

After all learned neurons are assigned, Sparse code is used 

for indexing trainer's postures. The Boolean matrix of 164 is 

created for each posture and mapped to the SOM result. Any 

tester's posture will be first mapped to the SOM result, then 

comparing to all of the trainer's Sparse code. 

 

5. BAYESIAN APPROACH 

For continuous recognition, probability theory is 
considered for handling incoming set of postures. Bayesian 

framework is chosen to estimate and update probability in a 

period of time. Let   be the class label and   be the input data 

sequence. In this framework, probability )|( hcPt
 is composed 

of prior )(cPt
 and likelihood )|( chPt

 according to the 

following: 
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In (1)-(4),       is the histogram intersection between   and 

the histogram vector of the  -th class.   is the total number of 

class. 

Histogram intersection )(hHI  is simply exclusive or 

(XOR) in sparse code indexing, so it could tell how similar of 

training set and testing set is. The more value of )(hHI  is, the 

more likelihood could be. Prior is equal K/1
 
at the very first 

iteration and K  is equal the number of all considered postures 

which is 9. It means the starting prior of all classes are equal.  

 
algorithm 2: Posture recognition 
input: posture sequence 

output: )|(max hcPt
 

initialize 0t  

repeat 

    calculate the likelihood )|( chPt
 using Equation (2) 

    calculate the prior )(cPt
 using Equation (3) 

    calculate the probability )|( hcPt  
for all c using Equation (1) 

    if )|(max hcPt
 > Threshold 

        0t  
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 reset prior 
K

cPt

1
)(   

 recalculate )|( hcPt
 

    t  

until end of input sequence; 
 

The threshold for this algorithm is set to 0.99 and input 

sequence is limited up to 64 frames for each continuous 

posture. Each frame takes between 0.4 - 1.5 seconds depended 

on complexity of calculation and model rendering speed. 

Increasing input sequence will drop calculation performance 

and also decreasing input sequence will reduce an accuracy of 
posture recognition. 

 

6. ASSESSMENT  

The feedback and assessment mode in this application rely 

on yoga characteristic. When tester practices yoga, he/she can 

look into his/her skeleton and image in RGB color. The 

application will recognize and show the correct posture 

skeleton, then display score for tester posture. The higher score 

(up to 100) means the more similar posture is. Fig. 3 represents 

a roughly design of user interface in this application. Trainer 

skeleton will demonstrate a posture after tester poses for 3 - 5 

seconds. The score is measured by calculating the summation 
of difference of each joint as shown in Equation (5) and 

Equation (6), where   is 3D position of each joint and N  is 

the number of considered joints. 

 

tdscore 1     (5) 

 


 




N
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TesterTrainer

td
1 minmax 

   (6) 

 

7. RESULT 

The standing yoga posture recognition system discussed in 

this paper is implemented on Intel Core i7-4700HQ with a 2.40 

GHz processor and 4 GB of RAM running on Windows 8.1 

Pro 64-bit operating system. The application is developed on 

Unity3D in C# language using SQLite as database server. By 

connecting with MS Kinect V2, the application import 
KinectSDK 2.0 as library.  

The result of the experiments divide into two parts. The 

first part is measurement of individual posture and the second 

part is measurement of a set of continuous posture. 

 

 
Figure 3 Example user interface of the application 

Table 1 The result of individual gesture 
 

Posture Accuracy Note 

Mountain 100%  

5-pointed star 100%  

Upward salute 10% Mostly detected as Chair 

Posture 

Crescent 

moon 

100% Must focus on elbow 

skeleton 

Chair 100%  

Tree 100% Must focus on knee skeleton 

Goddess Squat 70% Sometimes detect as 

5-pointed star 

Triangle 20% Mostly undetected  

Left-hand is unstable 

Warrior 80% Sometimes detect as  
5-pointed star 

 

Table. 1 illustrates the result of individual posture by 
testing 10 times each posture. Clear and simple postures as 

Mountain posture, 5-pointed star posture, Crescent moon 

posture and Tree posture provide 100% accuracies. Difficult 

postures as Goddess squat posture (posture 7) and Warrior 

posture (posture 9) drop accuracies a little. The Upward salute 

posture (posture 3) and Chair posture (posture 5) have many 

similar joints except 3D coordination of knee joint position, so 

it is hard to differentiate these postures. The most remarkable 

problem is Triangle posture (posture 8) because left-hand of 

this posture must hold left-foot and make skeleton of left-hand 

unstable. Due to the MS Kinect constrained, MS Kinect cannot 

create a reliable skeleton from some invisible joints. The 
unstable of skeleton make application undetected any posture 

and decrease an accuracy greatly.  

The result of continuous posture shown in Fig. 4 and Fig. 5 

presents tester's continuous posture of 6 postures from  

Mountain posture (1), 5-pointed star posture (2), Upward salute 

posture (3), Crescent moon posture (4), Chair posture (5) and 

Tree posture (6) respectively.  Tester remains posing until 

result come out then changes into a next posture. Posture 3 or 

Upward salute posture is detected as posture 5 or Chair posture 

in this experiment due to the problem is discussed above. The 

result show exactly the same as individual posture recognition 
result. The result of changing posture between time is removed 

because its result is mostly undetected. Therefore, Bayesian 
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theory can be efficiently used with template matching or detect 

continuous posture. 

 
Figure 4 The result of continuous posture from posture 1 (Mountain) 

to posture 6 (Tree) 

 
Figure 5 The result of probability of each posture from Fig. 4 

 

8. CONCLUSION 

From this study, the application is developed for 

recognizing standing yoga posture and measuring how similar 

between trainer posture and tester posture. The algorithms for 

recognizing shown in this paper are self-organizing map and 

Bayesian probability theory which are applied for both 

individual posture recognition and continuous set of posture 

recognition.  

The result indicates an obvious and basic posture has an 
very high accuracy. However, an accuracy drops slightly in a 

difficult posture and also drops greatly in an unstable posture. 
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